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اعالم آمادگی استاندار تهران برای همکاری با سازمان غذا و دارو

علی اکبر ابراهیمی
 

استاندار تهران در خصوص عرضه محصوالت آرایشی و 
بهداشتی و دارو قاچاق در تهران گفت: »ما این آمادگی 
را داریم که با وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و 
همه دستگاه های مسئول در کشف و جمع آوری دارو 

و لوازم آرایشی قاچاق همکاری کنیم.«
به گزارش خبرنگار سپید، انوشیروان محسنی  بندپی 
قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون  جلسه  دهمین  حاشیه  در 
کاال و ارز استان تهران و در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: »باید قانون را در زمینه مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز اجرا کنیم.«

باید قانون را اجرا کنیم
راستای  در  ارز  و  کاال  قاچاق  با  »مبارزه  افزود:  وی 
حمایت از تولید داخلی صورت می گیرد و سیاست 
استانداری در راستای اخطار تذکر و آگاهی بخشی به 

افراد متخلف در این زمینه است.«
 استاندار تهران با اشاره به دستور جلسه دهم، تصریح 
با  پوشاک  عرضه  به  اقدام  که  اشخاصی  »همه  کرد: 
برند های خارجی کرده بودند از سوی استانداری تهران 
اخطار و تذکر دریافت کردند و با توجه به اینکه این 
اخطار ها اثربخشی الزم را نداشت موضوع مبارزه با 
مداخله قانونی مطرح شد و تیم هایی به صورت ویژه 

برای این کار در نظر گرفته شد.«
وی ادامه داد: »برای مبارزه با قاچاق تیم هایی متشکل از 
وزارت صنعت معدن و تجارت، نیروی انتظامی، وزارت 
کمیسیون  همچنین  و  حکومتی  تعزیرات  اطالعات، 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استانداری تهران هستند.« 
محسنی بندپی اظهار کرد: »این تیم ها پس از شناسایی 
25 مجتمع تجاری و 113 فروشگاه با 1۴۰ برند نسبت 

به تذکرات الزم اعمال قانون اقدام کردند.«
استاندار تهران خاطرنشان کرد: »برخی از این واحد ها 
قاچاق خود  برای جمع آوری کاال های  اهتمام جدی 
نداشتند و به همین دلیل در این جلسات تصمیماتی 
در خصوص جمع آوری کاال های قاچاق اتخاذ شد.« 
تیم های  تعداد  شد  مقرر  جلسه  این  »در  گفت:  وی 
بازرسی افزایش پیدا کنند و در ساعت کاری بیشتری 
کنند؛  اقدام  صنفی  واحد های  از  بازرسی  به  نسبت 
چراکه این فروشگاه ها بیشتر در ساعت های 8 شب 

به بعد به عرضه کاالهایشان اقدام می کنند.«
با  که  شد  مقرر  »همچنین  داد:  ادامه  بندپی  محسنی 
واحد های صنفی که سه مرتبه مرتکب تخلف شده اند 
نداشتند  را  قانون همکاری الزم  اجرای  به  نسبت  و 

برخورد و سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به صدور 
رأی علیه این واحد های صنفی سرعت عمل بیشتری 

داشته باشد.«
استاندار تهران گفت: »همچنین از دستگاه های پنج گانه 
این تیم ها خواسته شد که گزارش مکتوب خود  در 
ارائه دهند تا مشخص شود  را در زمینه قاچاق کاال 
دستگاه هایی که به عنوان متولی و مسئول کار وظیفه ای 
دارند چنانچه کم کاری انجام دهند، نسبت به تذکرات 
الزم به این دستگاه ها اقدامات الزم نیز صورت گیرد.«
محسنی بندپی با اشاره به نقش خطیر تعزیرات حکومتی 
باید حکم های  »تعزیرات  قاچاق گفت:  با  مبارزه  در 
مربوط به بخش قاچاق را با سرعت و قدرت بیشتری 
صادر کند؛ بنابراین باید یک شعبه ویژه برای رسیدگی 
به تخلفات بخش پوشاک قاچاق در تعزیرات حکومتی 

استان تهران دایر شود.«
وی با اشاره به اینکه برای افزایش اثربخشی فعالیت ها 
در حوزه مبارزه با قاچاق باید مواردی را رعایت کنیم، 
موارد مهمی  از  یکی  مردم  به  »آگاهی بخشی  گفت: 
است که در زمینه قاچاق باید انجام شود که مسئولیت 

اصلی آن بر دوش رسانه ها است البته 5۰ درصد از 
کار برخورد با متخلفان مربوط به حضور مناسب در 
صحنه است و نیمی دیگر از کار به جدیت، استمرار 

و پیگیری پس از برخورد و نظارت برمی گردد.«
استاندار تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار سپید مبنی بر 
لزوم برخورد با توزیع دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی 
در محل هایی مانند ناصرخسرو اظهار داشت: »اگر نهاد 
و یا دستگاهی متقاضی این باشد که استانداری به عنوان 
نماینده عالی دولت در استان در این خصوص اتخاذ 
داریم  را  آمادگی  این  ما  کند  کمک  و  کرده  تصمیم 

تا همه امکانات خود را در اختیار آنها قرار دهیم.«
وی با بیان اینکه باید از بخش های دیگر که در این 
این سؤال را پرسید که چرا عزم  نیستند  زمینه فعال 
»استانداری  افزود:  ندارند،  خصوص  این  در  جدی 
تهران آماده است در همه زمینه های مبارزه با قاچاق 
با نهادهای ذی ربط ازجمله وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی همکاری کند و امروز هم در این 
جلسه بیشتر به موضوع پرداخته شد و همه نهادهای 
دخیل در این بحث باید همکاری الزم را داشته باشند.«

همه باید پاسخگو باشند
محسنی بندپی گفت: »استانداری تهران در بحث داروهای 
قاچاق این آمادگی را دارد که با سازمان غذا و دارو همکاری 
الزم را داشته باشد.البته اینکه گفته شود استانداری باید در 
این زمینه تحت نظارت نهادهای دیگر باشد از نظر ما فرض 
درستی نیست؛ زیرا در تهران سه دانشگاه علوم پزشکی 
وجود دارد و همه این سه دانشگاه در کارگروه مبارزه با 
قاچاق استان و تحت نظارت استانداری عضویت دارند و 
مجموعه استانداری به عنوان نماینده دولت در استان این 
حق را برای خود قائل است که نهادهای مسئول در این 
زمینه را به اقدام بیشتر دعوت و ترغیب کند.« استاندار تهران 
تأکید کرد: »حرف کلی ما به عنوان مجموعه استانداری تهران 
این است که اگر هر دستگاهی اعم از دانشگاه های علوم 
پزشکی، سازمان غذا و دارو و یا حتی وزارت بهداشت 
در این زمینه آمادگی داشته باشد می تواند از استانداری 
درخواست کند تا دستگاه های متولی استان را مکلف به 
پاسخگویی و همکاری در زمینه مبارزه با محصوالت و 
کاالهای قاچاق و تقلبی اعم از دارو و لوازم آرایشی کند و 

ما این آمادگی را داریم تا در خدمت همه نهادها باشیم.«

اخبــار

سازمان غذا و دارو؛

محصوالت آرایشی
 با برند آمریکا تقلبی است

مدیرکل فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با 
هشدار نسبت به فروش محصوالت آرایشی ساخت کشور امریکا 
گفت: »این محصوالت از کشور امریکا یا وارد نمی شوند یا واردات 

آن بسیار محدود و در اکثر موارد قاچاق و یا تقلبی هستند.«

به گزارش سپید، عبدالعظیم بهفر با اشاره به اینکه لوازم آرایشی 
رنگی »Color cosmetics«، از امریکا یا به کشور وارد نمی شوند 
و یا واردات آن بسیار محدود است، گفت: »مردم در هنگام خرید 
لوازم آرایش توجه کنند که اگر برچسب محصول یا بسته بندی این 
نوع ساخت امریکا باشد، در صورت عدم اطمینان از اصالت کاال 
و واردات قانونی آن، از خرید محصول خودداری کنند، چراکه 
آن کاال قاچاق، تقلبی و یا فاقد تاریخ مصرف است.« وی با تأکید 
بر خطرناک بودن مصرف کاالهای قاچاق و یا تقلبی، یادآور 
شد: »الزم است خانواده ها برای حفظ سالمت خود به برچسب 
اصالت کاال توجه کرده و هرگز فریب عده ای سودجو و متقلب 
را که هدفی جز منفعت طلبی نداشته و اهمیتی برای سالمتی 
مردم قائل نیستند را نخورند.« مدیرکل فراورده های آرایشی و 
بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به تکنیک های سودجویان 
در مورد لوازم و فراورده های آرایشی و بهداشتی، توضیح داد: 
»معموالً هنگام فروش محصوالت غیرمجاز به خریداران گفته 
می شود که این کاال به صورت چمدانی یا از طریق مسافران از 
اروپا و آمریکا به صورت موردی وارد شده است که در اکثر 

موارد ناصحیح و ادعای نادرستی است.«
بنا بر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، بهفر خاطرنشان 
کرد: »سالمت مردم و حفظ و ارتقای آن از اولویت های کاری 
سازمان غذا و دارو بوده و اداره کل آرایشی و بهداشتی سازمان، 
با هماهنگی و همکاری دانشگاه های علوم پزشکی، ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و … با جدیت بیشتری به بازرسی ها در سطح 

عرضه اقدام و موارد تخلف را به مردم اطالع رسانی می کند.«
بدون برچسب  »از خرید کاالهای  به مردم توصیه کرد:  وی 
اصالت خودداری کرده و در صورت وجود برچسب اصالت 
نیز با خراشیدن این برچسب، کد 1٦ رقمی آن را به سامانه 
2۰۰۰8822 پیامک کرده و حتماً مشخصات ارسالی از طریق 
پیامک را با کاالی در دست مطابقت دهند و فقط به جمله کاال 

اصالت دارد، اکتفا نکنند.«

تزریق ۱۳۰۰میلیارد تومان
 از ۵۰۰ میلیون یورو

 به حوزه دارو

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران آخرین 
وضعیت توزیع 5۰۰ میلیون یورو اعتبار از محل صندوق توسعه 

ملی برای پرداخت مطالبات دارویی را تشریح کرد.
به گزارش سپید به تقل از مهر، گفت: »تاکنون رقمی در حدود 
13۰۰ میلیارد تومان از 5۰۰ میلیون یورو، از طریق بیمه به 
داروخانه ها پرداخت شده تا داروخانه ها نیز بتوانند مطالبات 
این  عنوان  با  وی  کنند.«  پرداخت  را  دارویی  های  شرکت 
مطلب که با این پول بخشی از مشکالت صنعت دارو حل 
شده است، افزود: »با آمدن دکتر نمکی به وزارت بهداشت، 

شاهد این پرداخت ها بوده ایم.«
گفتنی است اعتبار 5۰۰ میلیون یورویی از محل صندوق توسعه 
ملی، با موافقت رهبری برای پرداخت مطالبات شرکت های 
دارویی و تجهیزات پزشکی، به تصویب دولت رسید و قرار شد 
این اعتبار با تبدیل به ریال از طریق سازمان بیمه سالمت برای 

پرداخت مطالبات دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص یابد.

آماده جمع آوری دارو و لوازم آرایشی قاچاق هستیم

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مؤسسه تحقیقات 
صنعتی  ساخت  از  رازی  سرم سازی  و  واکسن 
دستگاه اولتراسانتریفیوژ دارویی ٦۰ هزار دور در 
دقیقه خبر داد و گفت: »برخی احتمال موفقیت این 
طرح را کمتر از 1۰ درصد پیش بینی کرده بودند.«

به گزارش سپید، غالمرضا شکری در آئین رونمایی 
از دستگاه اولتراسانتریفیوژ دارویی که در مؤسسه 
را شاکر هستیم  برگزار شد، گفت: »خدا  رازی 
را  مسرت بخش  خبر  این  روزی  چنین  در  که 
چند  زحمات  نتیجه  شاهدیم  و  می کنیم  اعالم 
سال گذشته مؤسسه رازی در عرصه همکاری با 
مجموعه های بخش خصوصی در راستای شکفتن 
صنعت واکسن، امروز به نتیجه رسیده است.« وی 

این موفقیت را تجلی واقعی عبارت »ما می توانیم« عنوان کرد و 
افزود: »این موفقیت به ما ثابت کرد با کار جمعی، پشتکار و تالش 
و جدی گرفتن افکار و استعدادهای جوانان برومند کشورمان، هر 
امری شدنی و قابل پیشرفت است.«قائم مقام رئیس مؤسسه رازی 

در حوزه تجاری سازی و فناوری با تبریک این موفقیت به مهندسان 
و کارکنان شرکت دانش بنیان تولیدکننده این دستگاه، ادامه داد: »در 
فرایندی که به تولید یکی از محصوالت های تک دنیا منتج شده 
است، نقش حمایتی مدیران دوره های قبل و مدیران کنونی مؤسسه 

رازی، همکاران مرکز رشد رازی و بخش فنی و 
مهندسی مؤسسه رازی برجسته بوده است.« شکری 
یادآور شد: »چند سال پیش که طرح ساخت این 
دستگاه مطرح شد، امید موفقیت این طرح برای 
تیم  اما  بود،  از دوستان زیر 1۰ درصد  تعدادی 
سازنده این دستگاه، با حمایت مؤسسه رازی ناامید 
نشستن  بار  به  شاهد  امروز  و خوشبختانه  نشد 
تالش محققان کشورمان هستیم و این موفقیت 
جای قدردانی مضاعف دارد.« وی گفت: »اکنون 
مؤسسه رازی و این شرکت دانش بنیان در زمینه 
ساخت دستگاه اولتراسانتریفیوژ ٦۰ هزار دور در 
دقیقه در کشور پیشتاز است.« معاون برنامه ریزی 
و پشتیبانی مؤسسه رازی با تأکید بر حمایت این 
مؤسسه از شرکت های توانمند و عالقه مند بخش خصوصی برای 
ورود به صنعت واکسن، اظهار امیدواری کرد: »این مجموعه قدیمی 
و ارزشمند کشورمان با صالبت تر از گذشته ایفاگر نقش تاریخی 

خود در سطوح بهداشت و سالمت کشور باشد.«

ساخت دستگاه اولتراسانتریفیوژ دارویی درکشور

با  داروها  »در عرضه  داروخانه های کشور گفت:  امور  اداره  کارشناس 
نسخه، داروخانه ها ملزم به درج قیمت و مهر کردن آن هستند که خود 
به منزله فاکتور رسمی است و در مورد داروخانه های بدون نسخه نیز 
پرینت قیمت به بیمار تحویل می شود؛ همچنین بیمار می تواند فاکتور 

درخواست کند.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، حمید شیبانی فرید گفت: »عرضه دارو در 
داروخانه ها به دو صورت ارائه نسخه )آزاد و بیمه ای( و عرضه داروهای 
بدون نسخه )OTC( صورت می گیرد.« شیبانی فرید ادامه داد: »در مورد 

عرضه داروها با نسخه داروخانه ها ملزم به درج قیمت و مهر کردن آن 
فاکتور رسمی است و در مورد داروخانه های  به منزله  هستند که خود 
بدون نسخه نیز پرینت قیمت به بیمار تحویل می شود. همچنین بیمار 
می تواند فاکتور درخواست کند.«  وی در مورد سؤال مردم مبنی بر تفاوت 
قیمت درج شده روی جعبه دارو با بهای دریافتی داروخانه، توضیح داد: 
»کارخانه های تولید دارو، معموالً مواد بسته بندی، شامل جعبه، بروشور 
و ... را از قبل تهیه کرده و پس از ساخت کامل دارو، فراورده نهایی را 

بسته بندی شده و به داروخانه ها تحویل می دهند.«

 کارشناس اداره امور داروخانه های کشور تصریح کرد: »طی مراحل ساخت 
دارو در برخی موارد چنانچه بهای تمام شده فراورده به دلیل نوسانات 
قیمت ارز و تغییر نرخ مواد اولیه افزایش یابد، اصالح قیمت درج شده 
روی جعبه ها و بسته بندی قبلی با توجه به حجم باال، عماًل غیرممکن 
 IRC.fda.gov.ir/nfi است. ولی مردم می توانند با مراجعه به سایت
از آخرین تغییر قیمت داروها مطلع شوند. همچنین تمام داروخانه های 
کشور ملزم شده اند که شماره تماس شکایات را در داخل داروخانه در 

معرض دید عموم قرار دهند.«

کارشناس اداره امور داروخانه های کشور:

داروخانه ها ملزم به درج قیمت در فاکتور هستند


