
از  »یکی  گفت:  بهداشت  وزیر 
این  توسعه  تعاریف  زیباترین 
یافته  توسعه  کشوری  که  است 
است که بتواند نیروی انسانی را 
و  کند  تبدیل  انسانی  سرمایه  به 
یافته می تواند یک  توسعه  انسان 
و  پیشرفت  تحرک،  به  را  کشور 

توسعه یافتگی برساند.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، 
سعید نمکی در دهمین گردهمایی 
فناوری و روسای مراکز  مدیران 
علوم  دانشگاه های  فناوری  رشد 
مرکز  در  کشور  سراسر  پزشکی 
رازی  بین المللی  همایش  های 
تهران، اظهار داشت: »کشورهای 
و  ابزار  که  هستند  زیادی 
زیرساخت های توسعه را دارند اما 
هرگز توسعه یافته تلقی نمی شوند 
در بین کشورهای همسایه، برخی 
کشورها نیز این گونه هستند چون 
امروز در ادبیات توسعه، انسان ابزار 
غایی  هدف  بلکه  نیست  توسعه 
توسعه، انسان توسعه یافته است.«
»خوشبختانه  کرد:  تصریح  وی 

شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها مسیر پیشرفت 
کشور را هموار می کنند. بنده در چند ماه اخیر برای 
ششمین بار است که در مراسم رونمایی از محصوالت 
جدید و فناورانه حوزه سالمت حاضر می شوم و با خودم 
عهد کرده ام که هرکجا مجموعه دانش بنیانی فعالیت 
داشت یا مجموعه ای که فناوری جدید و مدرنی را 

برای کشور عرضه می کند، حضور پیدا کنم.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »تحریم های ظالمانه که ملت 
ایران را از نظر دستیابی به مایحتاج ضروری خودشان 
محدود کرده، مشوق و محرکی برای شرکت های دانش 
بنیان شد البته باید توجه کنیم که به سراغ محصوالتی 
نرویم که در خارج از کشور سال هاست تولید شده و 
می  خواهیم با مونتاژ کردن، آن را به بازار داخلی ارائه 
کنیم. ما به مونتاژ کردن یا یک قطعه از محصول را 
ساختن، شرکت دانش بنیان نمی گوییم.« نمکی افزود: 
»هنر این است که از بنزن به عنوان یک پیش ساز در 
لیتری  را  بنزن  چون  بسازیم  اولیه  ماده  پتروشیمی، 
60 سنت به کشورهای دیگر عرضه می کنیم که پیش 
ساز خیلی از حلقه های دارویی است و ما دنبال این 
هستیم که به تولید کامل برگردیم.« وی با اشاره به 
تنگناهای شرکت های دانش بنیان، گفت: »برای رفع 
تنگناها، سازمان غذا و دارو را به صورت قرارگاه اداره 
می کنیم چون در دوران گذشته، فیلترهای زیادی برای 

تولید کنندگان ایجاد می شد و شرکت های تولیدی و 
دانش بنیان ایرانی با رعایت استانداردها، صرفه و صالح 
ملی و همچنین سالمت مردم می توانند از حمایت ها 
و تسهیالت سازمان غذا و دارو بهره مند شوند چون 
متولی و پاسخگوی سالمت مردم هستیم و همانگونه 
رانتی  نیز  تولید  به  نمی دهیم،  واردات  به  رانتی  که 

نمی دهیم و در رعایت استانداردها تعلل نمی کنیم.«
وزیر بهداشت یادآور شد: »برای جان گرفتن تولید 
کنندگان و تقویت بازار برای محصوالت آنها، اجازه ورود 
هیچ محصولی که در داخل کشور تولید و گواهی های 
الزم را بگیرد، نمی دهیم و این مورد را بخشنامه کرده ایم 
اما توصیه بنده این است که هیچ شرکت دانش بنیان 
و تولیدی، در درون مرزهای خودش، به سودآوری و 
نقطه سر به سر نخواهد رسید مگر اینکه بتواند بازارهای 
صادراتی در دیگر کشورها را برای محصوالت خود 
پیدا کند و تردید نکنید که باید پا به بیرون از مرزها 
بگذارید.« نمکی با بیان اینکه کار و خروجی شرکت 
دانش بنیان حوزه سالمت، فقط محدود به فرآورده ها 
نیست، افزود: »در بسیاری از مسائل نظام سالمت از 
جمله نحوه ارائه خدمت، ساختار وزارت بهداشت، 
تحویل دارو، نظام آموزشی و پژوهشی مشکالتی داریم 
و باید طرحی جدید را اجرا کنیم و تا کی می خواهیم 
بیماران را مجبور به مراجعه به کلینیک کنیم؟ در حوزه 

بیماری های غیرواگیر می توانیم با آموزش از راه دور، 
ارتباط از راه دور پزشک و بیمار و حتی تجویز از راه 
دور، هزینه های سرسام آور نظام ارائه خدمت را کاهش 
دهیم.« وی با اشاره به افزایش سهم بخش سالمت از 
GDP، گفت: »بیش از این شاید نتوانیم سهم بخش 
سالمت در GDP را افزایش دهیم و باید به سمت 
کیفی کردن ارائه خدمت با مشارکت شرکت های دانش 
بنیان حرکت کنیم و از نظر ما محصول، فقط محدود 
به ماده اولیه، تجهیزات پزشکی یا دارو نیست بلکه 
روش جدید ارائه خدمت، مکانیزم تسهیل گر ارتباط 
نظام سالمت با مردم و یا مکانیزم جدید برای کاهش 
هزینه های نظام سالمت می تواند محصول شرکت های 
دانش بنیان باشد.« وزیر بهداشت اضافه کرد: »در حال 
حاضر به شدت گرفتار برخی از پروسه های پرهزینه 
روش های  نیازمند  که  هستیم  ارائه خدمت  نظام  در 
نخواهیم  سنتی  شیوه های  بر  تکیه  با  و  است  جدید 
توانست نظام سالمت را اداره کنیم. به عنوان نمونه 
اگر در مراحل اولیه تشخیص، بتوانیم با کیت، سرطان 
را در مرحله زودرس تشخیص دهیم، به بیماران کمک 

زیادی کرده ایم.«
تا  دارد  آمادگی  بهداشت  وزارت  نمکی،  گفته  به 
جمله  از  بنیان  دانش  تنگناهای شرکت های  رفع  در 
تسهیل روش ها برای ثبت فرآورده ها، تضمین خریدها 

و تحت پوشش بیمه بردن برخی 
محصوالت این شرکت ها، کمک 
»در  کرد:  خاطرنشان  وی  کند.« 
وجود  مصوبه ای  گذشته  دوران 
وارداتی  محصول  هر  که  داشت 
اینکه در کشور تولید  به محض 
شد، باید تحت پوشش بیمه قرار 
گیرد و در لیست فارماکوپه ثبت 
بهداشت  وزیر  عنوان  به  و  شود 
باید  حتما  و  ندارم  قبول  را  این 
با  که  برسم  بندی  جمع  این  به 
منابع محدود، آنچه تحت پوشش 
بیمه ها قرار می گیرد، اثربخشی و 
هزینه فایده آن در نظام سالمت 
قابل مشاهده باشد.« وزیر بهداشت 
یادآور شد: »در حال حاضر برای 
واکسن پنوموک و روتاویروس که 
می تواند از مرگ و میر گروه های 
کند،  جلوگیری  آسیب پذیر 
اساسی  زیربنایی  سرمایه گذاری 
می کنیم اما دارویی که ده ها برابر 
این واکسن ها برای کشور هزینه 
بر است و نمی دانیم که در طول 
عمر بیماران می تواند چقدر نقش 
آفرین باشد و به عنوان پدیده مبهم است و انجمن علمی 
مربوطه آن را تایید نکرده، به عنوان وزیر، خود را مکلف 
به تحت پوشش بیمه بردن این دارو نمی بینم مگر اینکه 
هزینه فایده آن در نظام سالمت کامال مشخص شود.«
نمکی خاطرنشان کرد: »محصولی که برای کشور هزینه 
گره  توانبخشی  و  پیشگیری  در بخش  و  دارد  فایده 
گشایی کند، می تواند تحت پوشش بیمه ها قرار گیرد.«

وزیر بهداشت همچنین در حاشیه رونمایی از 7 محصول 
فناورانه حوزه سالمت که با حضور دکتر ستاری معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: 
»امروز )چهار شنبه( از 7 محصول دانش بنیان جدید 
در حوزه سالمت رونمایی شد و سه شنبه نیز شهرک 
صنعتی دارویی برکت در استان البرز افتتاح شد و امسال 
پنجمین بار است که به عنوان وزیر بهداشت افتخار 
دارم که در مراسم رونمایی از محصوالت جدید دانش 
بنیان و فناورانه حوزه سالمت حضور داشته باشم.« وی 
اضافه کرد: »خوشبختانه در شرایط سخت تحریم های 
ظالمانه، دانشمندان ما در کشور به تالش بیشتر فکر می 
کنند و امیدواریم که در آینده نزدیک، نیازهای کشور 

در حوزه سالمت را تامین و صادر کنیم.«
وزیر بهداشت افزود: »این 7 محصول فناورانه، تمام 
مراحل را طی کرده و مجوزهای الزم را اخذ کرده اند 

و محصوالت را در بازار عرضه می کنند.«
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وزیر بهداشت در دهمین گردهمایی مدیران فناوری و روسای مراکز رشد فناوری:

  تحریم ها، مشوق و محرکی برای شرکت های دانش بنیان ایرانی شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حکمی، دکتر علی 
دل پیشه را به عنوان رییس دبیرخانه شورای عالی سالمت و 

امنیت غذایی، منصوب کرد. 
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون )پالنا(، وزیر بهداشت 
در این حکم، تدوین استراتژی های مورد نظر و اقدامات الزم در 
زمینه سیاستگذاری برای ارتقای همه جانبه در حوزه سالمت و 
امنیت غذایی و مؤلفه های اثرگذار بر آن از طریق شورای عالی 
سالمت و امنیت غذایی را از جمله اقدامات این شورا مطرح 
کرده و بر سامان دهي کلیه فعالیت هاي فرابخشي به منظور 
افزایش ظرفیت شورای عالی سالمت و امنیت غذایی، تاکید کرد.

متن کامل این حکم به شرح زیر است؛ 
جناب آقای دکتر علی دل پیشه

استاد محترم دانشگاه 
در راستاي بند دوم سیاست هاي کالن سالمت مبني بر تحقق 
رویکرد سالمت همه جانبه و انسان سالم در قوانین، سیاست 
هاي اجرایي و مقررات و نظربه دانش، تعهد و سوابق ارزشمند 

مدیریتی جنابعالي به موجب این ابالغ به عنوان رییس دبیرخانه شورایعالي 
سالمت و امنیت غذایي منصوب مي شوید تا با یاري خداوند متعال و رعایت 
جوانب قانوني نسبت به انجام امور محوله و زیرنظر اینجانب اقدام نمایید:
1- تدوین استراتژی های مورد نظر و اقدامات الزم در زمینه سیاست  گذاری 
برای ارتقای همه جانبه در حوزه سالمت و امنیت غذایی و مؤلفه های 

اثرگذار بر آن از طریق شورای عالی سالمت و امنیت غذایی
2- بررسی و تدوین فرایندهای مورد نیاز در هماهنگی های درون بخشی 
و بین بخشی به منظور سرعت بخشیدن در چرخه کارها برای تصویب 
برنامه ها و تدابیر مورد نیاز در چهارچوب سیاست  های ناظر بر سالمت 

و امنیت غذایی
3-  استخراج، ابالغ و پایش شاخص های اساسی سالمت و امنیت غذایی 

و تعیین روش های اثرگذار در ایجاد ضمانت اجرایی بیشتر
4- استفاده از حداکثر ظرفیت موجود در وزارت بهداشت در حوزه های 

آموزشی، تحقیقات، بهداشت، درمان، غذا و دارو و همچنین سایر دستگاه 
هاي عضو شوراي عالي سالمت و امنیت غذایي براي یکپارچگي و ارتقای 

فرآیند سیاست گذاري فرابخشي سالمت
5- ایجاد مدیریت فعال و اثربخش در فعالیت فرآیندهای دبیرخانه شورای 
عالی سالمت و امنیت غذائی در راستای حمایت از سیاستگذاری آگاه از 
شواهد با بهره گیری از نیروهای متخصص، توانمند و متعهد و همچنین عقد 
تفاهم نامه های همکاری با سایر دستگاه ها و نظارت بر حسن اجرای آن
6- تدوین فرآیندهای مورد نیاز در رصد و دیده بانی مجموعه فعالیت 
تکالیف  براساس  ارائه خدمات سالمت  نظام  در  شده  بینی  پیش  های 
باالدستی به نحوی که بتوان در مناطق مختلف میزان پیشرفت و تحقق 

اهداف را اندازه گیری نمود.
7- تدوین فرآیندهای پیگیری در جهت تصویب و اجرای استانداردهای 
سهولت  فقر،  کاهش  ای،  توسعه  بزرگ  های  طرح  برای  ملی سالمت 

دسترسی و بهره مندی مردم از خدمات سالمت.
8- تدوین فرآیندهای پیگیری در جهت تصویب برنامه های 
اجرایی سامانه پوشش خدمات جامع و همگانی سالمت و 

امنیت غذایی
9- تدوین فرآیندهای پیگیری در جهت تصویب ساز وکارهای 
نظارتی و رسیدگی به گزارش های نظارتی به نحوی که تصویر 
روشنی از ارزیابی های به عمل آمده در عملکرد، قابل دسترسی 

و قضاوت باشد.
10- استقرار نظام نامه مدیریت سالمت همه جانبه در سطح استان
11- فراهم آوردن زمینه جلب مشارکت فعال حوزه های 
مختلف معاونت ها در وزارت بهداشت از طریق همکاری 
معاونین محترم در بهره گیری از ظرفیت و قابلیت های بالقوه 

شورای عالی سالمت و امنیت غذایی 
12- تشکیل کارگروه های تخصصی در معاونت های مختلف 
با نظر و هماهنگی آنان در موضوعات خاص و مهم که نیازمند 
همکاری های بین بخشی می باشد، من جمله برنامه های 
اصالح نظام ارائه خدمات سالمت شامل ) برنامه پزشک خانواده و نظام 
ارجاع، پوشش همگانی بیمه سالمت، آموزش پاسخگو، پژوهش های 
کاربردی حاصل فعال سازی دفاتر ارتباط با صنعت، پارک های علم و 

فناوری و شرکت های دانش بنیان، ایمنی غذایی و....(
امیدوارم با بهره گیري از توان و تجربه خود و همکاران در بخش سالمت 
و سایر بخش ها ضمن هماهنگی با حوزه وزارتی در کلیه امور فوق، بتوانید 
با سامان دهي کلیه فعالیت هاي فرابخشي، ظرفیت شورا را در باالترین 
سطح ممکن فعال سازید. انتظار دارم تمامي حوزه هاي دستگاه متبوع که 
هم اینک در راستاي تحقق اهداف فرابخشي سالمت فعالیت مي کنند، با 
ساز و کار مدوني که از سوي دبیرخانه مشخص و ابالغ مي شود اقدامات 

خود را به منظور حصول به اهداف مشترک بخش، هماهنگ نمایند.
دکتر سعید نمکی 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با حکم وزیر بهداشت؛

  رييس دبيرخانه شورای عالی سالمت و امنيت غذايی منصوب شد

همتی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس: 

اختصاص ارز دولتی برای 
واردات سيگار تخلف است

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
اختصاص ارز دولتی برای واردات سیگار را تخلف دانست و گفت: 
»احتمال وجود رانت ها و باندهایی در انجام این تخلفات وجود دارد 
که باید مجلس شورای اسالمی به آن ورود کرده و برخورد کند.«

احمد همتی در واکنش به اظهارات اخیر معاون بهداشت درباره 
اختصاص ارز دولتی برای واردات سیگار و ارز نیمایی برای واردات 
توتون، اظهار کرد: »قطعا باید در کشورمان مبنای همه چیز قانون و 
مصوبات قانونی باشد. طبق مصوبه ای ارز دولتی باید برای واردات 
کاالهای اساسی، داروها و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا کند 
چون ما در شرایط فعلی از نظر منابع ارزی محدودیت داریم. به 
عبارت دیگر ارز دولتی صرفا باید برای کاالهای اساسی مورد نیاز 
مردم به خصوص طبقات کم درآمد و دارو و تجهیزات پزشکی داده 
شود و تخصیص ارز برای غیر از این موارد غیرقانونی است.« وی 
ادامه داد: »در صورت صحت رخ دادن این اتفاق یعنی اختصاص 
ارز دولتی برای واردات سیگار باید مجلس شورای اسالمی ورود و 
برخورد کند. ما قطعا پیگیر این موضوع می شویم.« همتی اختصاص 
ارز دولتی به سیگار را تخلف دولت دانست و درباره ی وجود 
دست های پشت پرده و مافیا در این باره، اظهار کرد: »این احتمال 
وجود دارد ولی دادن نظر قطعی منوط به بررسی مستندات است، 
لذا احتمال می رود رانت ها و باندهایی وجود داشته باشند که منجر 
به اینگونه تخلفات شود.« این عضو کمیسیون بهداشت با تاکید بر 
این که باید با فرهنگ سازی به سمت کاهش مصرف دخانیات رفت، 
گفت: »افزایش عوارض بر مصرف دخانیات هم می تواند نقش آفرین 
باشد اما مهم ترین چیز آگاهی سازی در جامعه است. بدان معنا که 
عوارض مصرف دخانیات برای مردم تشریح و تکرار شود. اکنون 
سن مصرف سیگار و اعتیاد پایین آمده و به قشر نوجوان رسیده 
است، لذا باید برنامه های جایگزینی برای نوجوانان و جوانان داشت 
یعنی برای آنها تفریح مناسب و فضای بانشاط و ورزشی ایجاد کرد 
تا آنها کمتر به دنبال مصرف دخانیات روند تا زمانی که نتوانیم فضای 
بانشاط تفریحی را برای جوانان و نوجوانان ایجاد کنیم طبعا تمایل 

آنها برای رفتن به این مسائل بیشتر می شود.«

امینی فرد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس: 

واردات سيگار با ارز دولتی منافع 
مادی مشخصی برای برخی دارد

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر این که اختصاص ارز دولتی برای واردات سیگار قابل قبول نیست 
و باید دولت به این موضوع ورود پیدا کند، اظهار کرد: »واردات 
سیگار با ارز دولتی منافع مادی برای گروهی از افراد دارد که دولت 
باید در این نوع تخصیص تجدیدنظر کرده و مجلس شورای اسالمی 

هم در این مورد موضع گیری کند.«
محمدنعیم امینی فرد با اشاره به اظهارات اخیر معاون وزیر بهداشت 
درباره ی اختصاص ارز دولتی برای واردات سیگار و ارز نیمایی 
برای واردات توتون، گفت: »تجارت مواد دخانی تجارتی با گردش 
مالی زیاد در دنیاست که در کشور ما هم گردش مالی قابل توجهی 
دارد.« وی با بیان این که سیاست گذاری ها درباره تجارت دخانیات 
نباید به سمت توقف آن رود، ادامه داد: »به هرحال دخانیات نیازی 
هرچند کاذب در کشور ما است؛ استفاده از توتون هم قانونی است 
پس باید قبل از هر چیزی با فرهنگ سازی به سمت کاهش مصرف 
دخانیات رفت چون ما عوارض مصرف سیگار را باال برده ایم تا 
جبران ضررهای استفاده از آن شود کما این که عوارض انسانی 
استفاده از دخانیات قابل جبران نیست، چون مصرف مواد دخانی 
هزینه های سنگینی به اقتصاد و سالمت وارد کرده و باعث شیوع 
بیماری های قلبی، عروقی و تنفسی می شود که جامعه درگیر آن 
بوده و مردم در پی این موضوع بیماری های مزمن را می گیرند.« 
این عضو کمیسیون بهداشت ا بیان این که میزان عوارض مصرفی از 
مصرف دخانیات باید به اندازه ای باشد که نقش بازدارنده ایفا کند، 
توضیح داد: »عوارض دریافتی فعلی در حد ایفای نقش بازدارندگی 
نیست و بسیار کمتر از نرم های جهانی می باشد ما حتی در مقایسه با 
افغانستان هم عوارض کمتری از مواد دخانی می گیریم قطعا مجلس 
شورای اسالمی در این زمینه می تواند نقش مهمی را ایفا کند. ما در 
سه دوره تالش کردیم که نتیجه آن تعیین عوارض 10 درصدی از 
محل مصرف دخانیات در برنامه ششم توسعه بوده است که مبالغ 
حاصل از آن برای سالمت مردم هزینه می شود. باید این عوارض 
افزایش پیدا کند.« امینی فرد با بیان این که اختصاص ارز دولتی برای 
واردات سیگار خالف سیاست های کلی سالمت و عدالت اجتماعی 
است، اظهار کرد: »اختصاص ارز دولتی به سیگار یعنی از جیب 
مردم ماده ای وارد کشور می شود که به ضرر مردم است. قطعا در 
این باره منافع مادی دخیل است منافعی که بیشتر مربوط به بخش 
خصوصی است، چون برای دولت دخانیات منافعی ندارد و بیشتر 
کارخانه ها خصوصی بوده و مقدار کمی به سازمان دخانیات باز 
می گردد.«وی با تاکید مجدد بر این که واردات سیگار با ارز دولتی 
منافع مادی مشخصی برای گروهی از افراد دارد، گفت: »دولت ارز 
دولتی را به خیلی از چیزها می دهد که باید تجدیدنظر کند، قطعا در 
این زمینه وزیر بهداشت به عنوان متولی سالمت و مجلس شورای 

اسالمی و کمیسیون بهداشت هم باید ورود کنند.

خانه ملت 


