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قربانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد 
از اظهارنظر رئیس اسبق سازمان غذا 
و دارو که نمایندگان مجلس را متهم 
به استفاده از رانت در این حوزه کرده 
ضمن اشاره  به اینکه پیرصالحی خود از 
عوامل ایجاد رانت در این سازمان بوده 
از وزارت بهداشت خواست تا اسامی 

نمایندگان رانت خوار را اعالم کند.
محمد حسین قربانی در مورد اظهارنظر 
رئیس سابق سازمان غذا و دارو مبنی 
بر اینکه جداسازی غذا از سازمان غذا 
و دارو را که برخی نمایندگان مجلس 
پیگیری کردند، خطر بزرگی برای امنیت 
غذایی است، گفت: »سازمان غذا و دارو 
دارای مسئولیت های گسترده ای بوده و 
حیطه اختیارات بسیار بزرگی دارد، چرا 
که تمام محصوالت سالمت محور اعم 
از دارویی، آرایشی، آشامیدنی، مکمل ها 
تولید،  قالب  و تجهیزات پزشکی در 
توزیع و واردات باید از این کانال وارد 

کشور شوند.«
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس 

گذشت  از  بعد  »تاکنون  داد:  ادامه  اسالمی،  شورای 
چهل سال نتوانسته ایم این سازمان را با یک ساختار 
دلیل  همین  به  کنیم،  مهیا  کشور  شرایط  با  متناسب 
نمایندگان مجلس از سال های گذشته دغدغه هایی را 

در این حوزه دارند.«
افرادی  از  بسیاری  داریم  باور  »ما  کرد:  تصریح  وی 

که در سازمان غذا و دارو در عرصه مدیریت دخالت 
داشته اند، در بخش خصوصی نیز فعال هستند، و این 
در حالی است که نباید بخش حاکمیتی غذا و دارو 
باشد و هم  داشته  نظارت  کند، هم  هم مجوز صادر 
در بخش خصوصی فعال باشد، چرا که این روش در 

هیچ نقطه از دنیا متداول نیست.«

قربانی با بیان اینکه خوشالیم وزیر بهداشت و درمان با 
جدیت و شهامت به حوزه غذا و دارو ورود پیدا کرده 
و درصدد است تغییراتی را در این سازمان ایجاد کند، 
یادآور شد: »در مورد صدور برچسب اصالت مستنداتی 
باال و  وجود دارد که نشان می دهد، میلیاردها تومان 
این بخش  بر  رفته است، چه کسی می خواهد  پایین 

شرایطی  در  هم  آن  کند؟  نظارت 
صادر کننده  و  ناظر  واردکننده،  که 
برچسب اصالت یکی است، بنابراین 
نمی توان از این روند به غیر از رانت 

برداشت دیگری داشت.«
از تصمیمات  افزود: »بسیاری  وی 
سازمان غذا و دارو در ساختمانی 
واقع در سعادت آباد اتخاذ می شود 
یا امضاهای طالیی که مسئوالن این 
سازمان به نحوی در آن دخالت دارند، 
بهداشت  وزیر  اقدام  این  بنابراین 
و درمان بسیار خوب بوده و نگاه 

نمایندگان هم بر این بوده است.«
این نماینده مردم در مجلس دهم، 
خاطرنشان کرد: »این اظهارنظر آقای 
پیرصالحی در زمان خداحافظی از 
سازمان غذا و دارو را دور از اخالق 
و ادب می دانم ، بنابراین از وزارت 
بهداشت و درمان و سایر دستگاه های 
مربوطه در این حوزه می خواهم طبق 
ادعای این فرد ، اسامی نمایندگانی که 
به دنبال رانت هستند را اعالم کنند.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، 
تاکید کرد: »اگر یک نماینده مجلس مچ یک مدیر متخلف 
رانت خوار را گرفته است، امروز باید این گونه متهم 
شود؟  بنابراین انتظار می رفت این اخالق و ادب از سوی 
آقای دکتر پیرصالحی رعایت می شد، هر چند وی نیز 

خود از عوامل ایجاد رانت در سازمان غذا و دارو بود.«

اخبــار

مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو خبر داد

ابالغ تکالیف اعضای قرارگاه 
تأمین دارو و تجهیزات پزشکی

مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: »در اولین 
جلسه قرارگاه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در مورد اقدامات 
الزم تصمیم گیری کردیم و بالفاصله وزیر بهداشت دستور دادند 

تا این تصمیمات ابالغ و اجرایی شود.«
باشگاه  با  گفت وگو  در  صفوی  سیدحسین  سپید،  گزارش  به 
خبرنگاران، با اشاره به برگزاری اولین جلسه قرارگاه تأمین دارو 
و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: »اولین جلسه قرارگاه تأمین دارو 
و  دارو  معاونت های  بین  هماهنگی  برای  پزشکی  تجهیزات  و 
تجهیزات پزشکی برگزار شد و گزارش وضعیت را خدمت به 
وزیر بهداشت و اعضای قرارگاه ارائه کردیم.« مدیرکل تجهیزات 
پزشکی سازمان غذا و دارو ادامه داد: »ما در اولین جلسه در مورد 
اقدامات الزم در تصمیم گیری کردیم و بالفاصله وزیر بهداشت 
دستور داد این اقدامات ابالغ و اجرایی شوند و به دلیل اینکه 
همه دست اندرکاران دارو و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت 
در جلسات قرارگاه حضور دارند، تصمیمات جمعی و با در نظر 
گرفتن همه شرایط گرفته و اجرایی می شوند.« صفوی بیان کرد: »در 
این جلسه تکالیف هر واحد وزارت بهداشت در زمینه تأمین دارو 
و تجهیزات پزشکی ابالغ و تکالیفی نیز به عهده اداره کل تجهیزات 
پزشکی به منظور تأمین تجهیزات پزشکی گذاشته شد.« وی اظهار 
کرد: »ما با معاونت علمی در حال پیگیری و عقد تفاهم نامه هستیم 
و یکی از اقدامات این است که از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
برای تأمین اولویت های در حوزه تجهیزات پزشکی استفاده کنیم.«
وی بیان کرد: »مقرر شده است تا شرکت های دانش بنیان را برای 
اخذ تأییدیه کاال کمک کنیم و شرکت های دانش بنیان با همکاری 
وزارت بهداشت به شرکت های مشاور معرفی می شوند تا برای 
تسلیم اسناد به وزارت بهداشت آماده شوند و زودتر بتوانند تأیید 
و پروانه ساخت کاال را اخذ کنند.« مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی 
سازمان غذا و دارو یادآوری کرد: همچنین با معاونت علمی در 
زمینه حمایت های مالی در حال بحث و بررسی هستیم و هنوز 
به جمع بندی نرسیده ایم و در تالش هستیم تا بتوانیم به بهترین 

نحو تسهیالت حمایت های مالی فراهم شوند.

خودکفایی کشور در تولید 
ضدعفونی کننده بیمارستانی

نسل جدید محصوالت  داخلی  دانش بنیان  به همت شرکت های 
ضدعفونی کننده و شوینده های اختصاصی واحد CSSD بیمارستانی 

تولید شد.
به گزارش سپید، مهدی شاهمرادی مقدم، عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران در حاشیه 
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث با اعالم این خبر 
اظهار کرد: »این شرکت ازجمله شرکت های دانش بنیان است که در 
حال حاضر بیش از 2۰۰ محصول در حوزه های مواد ضدعفونی کننده، 
آنتی سپتیک و شوینده های صنعتی و پزشکی در کشور تولید می کند 
و خوشبختانه توانسته است نیاز کشور را در زمینه مواد مورد نیاز 

در بخش کنترل عفونت برطرف کند.«
وی افزود: »با توجه به تحریم ها بسیاری از شرکت های تولیدکننده 
تجهیزات پزشکی که مواد مصرفی تجهیزات خود را در گذشته 
از کشورهای خارجی تأمین یا واردکننده های دیگر این مواد را به 
کشور وارد می کردند، متأسفانه امکان تحقق این موضوع برای این 
شرکت ها ممکن نشد و در نتیجه دستگاه های مستقر این شرکت ها 
در واحدهای کنترل عفونت بیمارستان ها به علت نبود خوراکشان 
متوقف شدند؛ بنابراین یک شرکت دارویی با یک شرکت دانش بنیان، 
گروه تحقیق و توسعه ای مشترک تشکیل دادند تا بتوانند نیاز کشور 

را به واردات این مواد مرتفع کنند.«
شاهمرادی مقدم در خصوص مزیت این محصول گفت: »محصوالت 
ضدعفونی کننده و شوینده های اختصاصی واحد CSSD بیمارستانی 
قباًل با قیمت های بسیار گزاف و از کشورهای آلمان، سوئیس و 
فرانسه وارد می شد، اما در حال حاضر به همت محققان داخلی در 
کشور ساخته و موجب خودکفایی کشور در این حوزه شده است. 
به عنوان مثال یک گالن 5 لیتری حدود یک میلیون و 2۰۰ هزار تومان 
به فروش می رسید اما محصول تولید داخل با یک سوم قیمت و حتی 
با کیفیت بهتر تولید می شود.« عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی افزود: »کشورهای مختلف به دلیل 
وجود تحریم ها، همکاری خود را با شرکت های ایرانی قطع کردند؛ 
بنابراین چون مواد ضدعفونی کننده کاهش یافته بود، شرکت هایی 
که دستگاه های ست شوی پزشکی نیز تولید می کردند دچار مشکل 
شده بودند.« وی ادامه داد: »طبق آمار موجود تا سال گذشته حدود 
یک هزار و 8۰۰ تن مواد ضدعفونی کننده وارد کشور شده است 
که طبیعتاً این واردات به شرکت های تولیدکننده آسیب وارد می کند. 
همچنین بسیاری از شرکت ها نیز به اسم تولیدکننده، کاالهای مشابه 
کاالهای داخلی را از آمریکا وارد می کنند و متأسفانه هنوز از واردات 
این  نوع کاالها جلو گیری نشده است.« شاهمرادی مقدم تصریح کرد: 
»این شرکت دارویی دانش بنیان محصوالت خود را به کشورهایی 
مانند مالزی، عراق، یمن، سوریه و افغانستان صادر می کند و اکنون 
به ثبت محصوالت خود در کشورهای جنوب شرقی آسیا و قاره های 
اروپا و آفریقا مشغول است، ما امیدواریم با تعدیل تحریم ها و پس از 
ثبت محصوالتمان بتوانیم صادراتی پایدار و گسترده داشته باشیم.« 

در صدور برچسب اصالت میلیاردها تومان باال و پایین شده است
بسیاری از تصمیمات سازمان غذا و دارو در ساختمانی واقع در سعادت آباد اتخاذ می شود

رئیس هیأت مدیره سندیکاي تولیدکنندگان مواد دارویی، 
شیمیایی و بسته بندي دارویي گفت: »متأسفانه در دو الی 
سه ماه گذشته رقمی بالغ بر 1.5 میلیارد دالر ارز به بهانه 

تأمین دارو از کشور خارج شده است.«
مدیره  هیأت  رئیس  اختراعی،  فرامرز  سپید،  گزارش  به 
سندیکاي تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی 
دارویي در گفت وگو با فارس، در خصوص هدف از ایجاد 
قرارگاه در سازمان غذا و دارو اظهار داشت: »هدف اصلی 
در زمینه ایجاد قرارگاه در سازمان غذا و دارو دقت بیشتر 
داروهای  تأمین  اولویت بندی  و  دارو  واردات  زمینه  در 
اساسی است.« وی افزود: »قبل از این اتفاق به بهانه های 
سابق  مدیران  توسط  که  سلیقه ای  تصمیمات  و  مختلف 
گرفته می شد، حجم داروهای وارد شده به کشور از دست 
خارج شده بود و متأسفانه مواد مؤثری که در داخل تولید 
می شد نیز توسط عده ای به صورت واردات تأمین می شد.«
اختراعی تصریح کرد:  »برخی از کارشناسان هنوز هم معتقدند 

الزم  مجوزهای  باید  باشد  داشته  واردات  درخواست  کسی  هر 
برای آن شخص صادر شود در صورتی که در حال حاضر کشور 
در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و این موضوع اشتباه است.«
رئیس هیأت مدیره سندیکاي تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و 
بسته بندی دارویي با بیان اینکه نباید ارز دولتی در اختیار شرکت های 

تولیدکننده مواد پایه دارویی و شرکت واردکننده همان ماده دارو قرار 
بگیرد، توضیح داد: »در گذشته که محدودیت های ارزی وجود نداشت 
برخی از افراد به صورت مخفیانه اقدام به انجام این کار می کردند که 

این موضوع خیانت به اقتصاد کشور بود.«
و  غذا  سازمان  رئیس  اختیارات  حوزه  اینکه  به  اشاره  با  اختراعی 

دارو بسیار گسترده است، گفت: »در مواقعی تخلفات این 
حوزه به بهانه کمبود دارو صورت می گرفت و سازمان های 
نظارتی نمی توانستند به این تخلفات به آسانی رسیدگی کنند.«
وی یکی از دالیل نظارت ضعیف بر تخلفات را غیر کارشناسی 
بودن سیستم های نظارتی دانست و عنوان کرد: »این موضوع 
باعث شد تا برخی با استفاده از عناوینی نظیر افزایش ذخایر 
استراتژیک، با دالالن همراه شوند و در زمینه استاندارد و 

کیفیت داروها تخلفاتی صورت گیرد.«
 اختراعی در ادامه گفت: »در زمینه هدر رفت ارز نیز باید 
برنامه ریزی های کامل صورت گیرد متأسفانه در دو الی سه ماه 
گذشته رقمی بالغ بر 1.5 میلیارد دالر بیشتر از آنچه در صنعت 
دارو الزم بود به نام دارو از کشور خارج شد. جلوگیری از 
این اقدامات نیازمند درج مقررات خاصی است که بهترین 
کار تشکیل قرارگاه بود که امیدوارم بتوانیم نتایج مثبتی از 

این تصمیم وزیر بهداشت دریافت کنیم.«
رئیس هیأت مدیره سندیکاي تولیدکنندگان مواد دارویی، 
شیمیایی و بسته بندی دارویي تصریح کرد: »تخلفات باعث شد تا 
وزیر بهداشت نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد و وزارتخانه 
را مسئول صیانت از کیفیت دارو اعالم کند، به دلیل اینکه برخی از 
افراد دارای امضاهای طالیی، استانداردهای کیفیت دارو را رعایت 

نمی کردند و تخلف صورت می گرفت.«

خروج ۱.۵ میلیارد دالر ارز از کشور به بهانه تأمین دارو 

سرپرست سازمان غذا و دارو در مراسم عقد تفاهم نامه همکاری 
مشترک بین شرکت های زهراوی ایران و رش سوئیس که در 
تبریز برگزار شد، ضمن اشاره به جایگاه ویژه تبریز در ایران، 
گفت: »تبریز در حوزه علم و پژوهش نیز پیشتاز است و دانشکده 
داروسازی این شهر و فارغ التحصیالن آن نقش بسیار بزرگ و 
و  ژنریک  طرح  اجرای  دارو،  خودکفایی  تحقق  در  بی بدیلی 

پیشرفت های داروسازی برعهده داشتند.«
قانون،  و  پزشکان  خبری  پایگاه  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
انقالب  پیروزی  از  بعد  اینکه  یادآوری  با  شانه ساز  محمدرضا 
اسالمی، فرایند تمرکززدایی داروسازی را از شهر تهران شروع 
حرکت  های  انجام  با  داروسازی  »صنایع  کرد:  تصریح  کردیم، 
بزرگ به استان های دیگر و مخصوصا تبریز منتقل شدند و در 
این بین کارخانه های موفق داروسازی با برخورداری از نیروی 
را  نیازهای کشور  از  توانستند بخش عمده ای  انسانی شاخص 
برطرف کنند.« وی شرکت زهراوی را به عنوان یک الگوی موفق 
لیسانس در سنوات مختلف معرفی و  تولید محصوالت تحت 

بزرگ  کمپانی  با همکاری  در حال حاضر  »این شرکت  کرد:  تصریح 
رش اولین تجارب موفق انتقال دانش فنی و تولید تحت لیسانس در 
داروسازی  تاریخ  در  درخشانی  این صفحه  که  می زند  رقم  را  کشور 

کشور خواهد شد.«
شانه ساز ضمن انتقاد از برخی رفتارهای صورت گرفته از شرکت های 

کرد:  خاطرنشان  تحریم ها،  شدن  جدی   زمان  در  خارجی  داروسازی 
»کمپانی رش هیچ وقت ما را تنها نگذاشت، در صورتی که سایر شرکت ها 
استفاده های مالی خود را می کردند و دست ما را خالی می گذاشتند.«

وی از مدیران شرکت رش درخواست کرد که صرفا نگاه به بازار ایران 
نداشته باشند و برای صادرات برنامه ریزی کنند و ادامه داد: »صنعت 
داروسازی ایران در سال های بعد از انقالب رشد موفقی را تجربه کرد 

و اگر برخی حاشیه ها وجود نداشت، ما االن یکی از بزرگترین 
صادرکنندگان دارو بودیم. امروز علی رغم تمام مشکالت توانستیم 
99 درصد نیاز دارویی کشور را برطرف کنیم و اینکه نتوانستیم 

در حوزه صادرات موفق عمل کنیم بحث جدایی است.«
شانه ساز با بیان اینکه امروز در مقطعی قرار گرفته ایم که با مردم 
ایران نامهربانی می شود، گفت: »تحریم ها به شکل مستقیم رفاه، 
امنیت و سالمت مردم را هدف قرار می دهد که این از بعد اخالقی 
و انسانی پذیرفته شده نیست. هرچند که تحریم ها برای ما این 
نتیجه را خواهد داشت که سرعت پیشرفت بیشتر خواهد شد.«
وی تصریح کرد: »امروز در حوزه داروسازی به جایی رسیدیم که 
محققین ما هر دارویی را با هر سطح از پیچیدگی وارد فهرست 
دارویی دنیا می شود و اطبای ما به آن احساس نیاز کرده و وارد 
فهرست رسمی داروهای کشور شود، می توانند ظرف مدت 2 

سال تولید کنند.«
سرپرست سازمان غذا و دارو با یادآوری اینکه امسال سال رونق 
تولید است، خاطرنشان کرد: »خود مقام محترم وزارت هم از بدنه 
صنعت دارویی هستند و سال ها هلدینگ داری و شرکت داری کرده اند 
و آنچه را می گویند با احاطه کامل بیان می کنند. لذا این انتظار وجود 
دارد که بحث تولید را بیش از پیش جدی بگیریم تا موانع و مشکالت 
با سرعتی بیش از گذشته برداشته شود و از پتانسیل های  موجود در 

تولیدکنندگان بهتر بهره برداری کنیم.«

سرپرست سازمان غذا و دارو: 

اگر برخی حاشیه ها نبود، امروز یکی از بزرگترین صادرکنندگان دارو بودیم 


