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ربیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی:

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: 
»هرگز قاچاقی اعم از دارو و غیردارو اتفاق 
نمی افتد مگر اینکه حفره هایی در قوانین 
اداری، مالی و مرزهای یک کشور وجود 

داشته باشد.«
سالم خبر،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
حسین ربیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
خوارزمی در اولین همایش قاچاق دارو 
با کارایی  ارتباط معضل قاچاق  بیان  در 
حاکمیت و نقش آن در مقبولیت نظام ها، 
اظهار داشت: »معضل قاچاق یک مساله 
دو سویه است؛ یعنی قاچاق هم از بیرون 
از مرزها به داخل کشور و هم از درون 
کشور به بیرون از مرزها اتفاق می افتد و در 
هر سوی این معضل عواملی تاثیرگذارند.«

سیاست های ما در میزان قاچاق 
اثرگذار است

وی افزود: »از آنجا که اغلب کاالهایی که 
قاچاق می شوند، کاالهایی هستند که مبادله 
آنها به طور رسمی ممنوع اعالم شده پس 
میزان  ما در  می توان گفت سیاست های 
داد:  ادامه  ربیعی  است.«  اثرگذار  قاچاق 

مرزها  از  خارج  به  داخل  از  که  کاالهایی  مورد  »در 
قاچاق می شوند بیشتر تغییرات در سیاست های مالی 
و پولی  به قاچاق آنها دامن می زند. برای مثال در حوزه 
دارو، تخصیص ارز ۴۲00 تومانی و پایین نگه داشتن 
مصنوعی قیمت این محصوالت در درون کشور نسبت 
به آن سوی مرزها، عامل اصلی برای قاچاق می شود، اما 
در مورد کاالهایی که از بیرون از مرزها به داخل کشور 

قاچاق می شوند، مسئله متفاوت است.«
این  با طرح  این کارشناس حوزه جغرافیای سیاسی   
موضوع که مسائل داخلی، سیاست های وضع شده در 
داخلی  ساختار  کشور،  اقتصادی  مختلف  بخش های 
اقتصاد و رفتار سیاست مداران هستند که قاچاق انواع 
کاالها به داخل کشور را رقم می زنند، گفت: »واقعیت 
این است که قاچاق دارو و هر کاالی دیگر یک مسئله 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حاکمیتی است. وقتی 
اما  دارد،  وجود  بازار  در  آنها  تقاضای  که  داروهایی 

واردات آنها از مسیرهای رسمی به هر دلیلی ممنوع 
می شود، مسلما باید منتظر پدیده ای به نام قاچاق هم 
باشیم، اما باید دید تنها یک نهاد در شکل گیری نهایی 

این ممنوعیت نقش داشته اند؟«
 وی افزود: »این نکته را از نظر نباید دور داشت که 
قاچاق کاال یک جرم سازمان یافته است و مجموعه ای 
از عوامل و افراد در آن دخیل هستند. برای مثال در 
زمینه قاچاق دارو نمی توان یک عامل را به تنهایی مدنظر 
قرار داد و تنها وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو 

را مقصر دانست.«
جوامعی  در  قاچاق  کلی  »به طور  کرد:  تاکید  ربیعی   
وجود دارد که دولت های ضعیف و ورشکسته دارند. 
دولت هایی که نه اقتدار و برنامه منسجم و الزم را دارند 
و نه می توانند مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... 
جامعه را به خوبی و در جهت مطلوب هدایت کنند. چنین 
دولت هایی حتی نمی توانند به درستی از مرزهای خود 

محافظت کنند.«  ربیعی اضافه کرد: »هرگز قاچاقی اعم 
از دارو و غیر دارو اتفاق نمی افتد مگر اینکه حفره هایی 
در قوانین اداری، مالی و مرزهای یک کشور وجود داشته 
باشد. امروز وضعیت مرزهای ما به قدری نابسامان است 
که حتی به راحتی اسلحه هم از آن قاچاق می شود پس 
قاچاق یک کالف پیچیده و موضوعی بسیار گسترده 
است که تمام بخش های کشور در آن دخیل و درگیرند.«
 وی گفت: »اگر بپذیریم که رشوه خود یکی از عواملی 
است که در میزان قاچاق نقش دارد، اما وجود همین 
پدیده رشوه خود ناشی از سازوکارهای غلط اجتماعی، 
اقتصادی در کشور است. ساده انگارانه است اگر فکر کنیم 
این حجم گسترده از قاچاق در کشور بدون همکاری 
دستگاه های دولتی و حاکمیتی انجام می شود، اما همه  
اینها نشان دهنده یک دولت ورشکسته و ناکارامد است.«
 وی افزود: »یکی دیگر از عوامل موثر در پدیده قاچاق 
وجود تحریم ها هستند. از زمانی که آمریکا تصمیم گرفت 

تحریم ها و محدودیت های اقتصادی علیه 
ایران بیشتر شود وضعیت قاچاق به طور 
کلی در همه عرصه ها افزایش پیدا کرد و 
چون ما هم تراز و معادل با آمریکا نبودیم 
تصمیم گرفتیم اصطالحی را خلق کنیم 

به نام دور زدن تحریم ها.«

دور زدن تحریم ها نوعی قاچاق 
است

این دور زدن  »اما  ربیعی تصریح کرد: 
تحریم ها خود نوعی قاچاق است. یعنی 
بابک  طریق  از  رسمی  به طور  خود  ما 
با  تا  کردیم  ایجاد  فرآیندی  زنجانی ها 
تحریم ها مقابله کنیم؛ بنابراین نقش فشار 
تحریم ها و فرآیندهای بین المللی بر روی 
واکنش های اقتصادی یک کشور بی تاثیر 
کشورهای  گاهی  آنکه  ضمن  نیست. 
نارضایتی  بر  آنکه  برای  متخاصم  
بزنند  دامن  کشور  یک  عمومی  های 
اقدام به صدور قاچاقی برخی کاالهای 
آسیب رسان به آن کشور می کنند. برای 
مثال فرض کنید دارویی به طور قاچاق 
وارد کشور و در سطح گسترده توزیع شود 
و مصرف آن موجب بروز مشکالتی در مصرف کنندگان 
آن دارو شود که این مسئله اعتراضات وسیعی را به 

دنبال خواهد داشت.«
وی افزود: »اما در همین حالت نیز نمی توان از ناکارآمدی 
یک دولت چشم پوشید. دولتی که کارآمد باشد می تواند 
با سیاست ها و عملکرد خود تا حد زیادی احتمال بروز 

همه این عوامل موثر در قاچاق را کنترل کند.«
که  باشیم  داشته  توجه  »باید  کرد:  تاکید  ربیعی   
مشروعیت زدایی از دولت، در نهایت همه ارکان نظام 
را هدف می گیرد. این در حالی است که عقبه  هر کشور 
و هر نظامی یک ایده وجود دارد و نظام ما یک نظام 
دینی است. پس به هر دلیلی اگر مشروعیت دولت از 
بین برود به طور سلسله وار مردم به آن نظام و آن عقبه 
اگر  دلیلی  هر  به  پس  می شوند.  بی اعتماد  هم  فکری 
مشروعیت دولت از بین برود به طور سلسله وار مردم 

به آن نظام و آن عقبه فکری هم بی اعتماد می شوند.«

اخبــار

سخنگوی سازمان غذا و دارو عنوان کرد

تولید بیش از 60 درصد مواد 
اولیه دارویی در کشور

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »اقتصاد مقاومتی در صنعت 
داروسازی را نمی توان از تولید مواد اولیه دارویی جدا کرد.«

دومین  نشست خبری  در  کیانوش جهانپور  سپید،  گزارش  به 
نمایشگاه بین المللی فارمکس خاورمیانه که در سالن کنفرانس 
سازمان غذا و دارو برگزار شد، با اشاره به اهمیت تولید مواد 
اولیه دارویی در صنعت داروسازی کشور، افزود: »هرگز نمی توان 
اولیه  مواد  تولید  از  را  داروسازی  در صنعت  مقاومتی  اقتصاد 
دارویی جدا کرد.« وی با اشاره به سهم ۶۷.5 درصدی تولید مواد 
اولیه دارویی در کشور، گفت: »پیش بینی می کنیم در پایان همین 
دولت یعنی تا سال 1۴00، این عدد به بیش از 80 درصد برسد.«
رئیس سندیکای تولید کنندگان مواد اولیه دارویی نیز در این 
دارویی  در حوزه  میلیون دالری  از صرفه جویی ۶00  نشست 
کشور خبر داد. فرامرز اختراعی اظهار داشت: »تالش های صنعت 
داروسازی کشور تا بدانجا پیش رفته که توانسته ایم ۷0 درصد 
داروی کشورمان را بیمه کنیم. یعنی مواد اولیه دارویی این میزان 

دارو در داخل تأمین می شود.«
وی از خودکفایی صد درصدی در بسته بندی صنعت دارویی 
کشور خبر داد و گفت: »در حال حاضر هیچ نیازی برای واردات 
مواد اولیه بسته بندی داروها وجود ندارد.« اختراعی ادامه داد: 
»پیش بینی می کنیم کمتر از یک سال تا مرحله خودکفایی صنعت 

داروسازی کشور فاصله داریم.«

قائم مقام رئیس سازمان سازمان غذا و دارو خبر داد

واردات ۲۸ قلم دارو به کشور

آیین نامه  درباره  دارو  و  غذا  سازمان  سازمان  رئیس  قائم مقام 
اجرایی هیات دولت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی 
که موارد مشابه تولید داخلی آنها موجود نیست و یا به تعداد 

کافی یافت نمی شوند، توضیح داد.
به گزارش سپید، حسن ابوالقاسم گرجی در گفت وگو با ایسنا، 
گفت: »طبق مصوباتی که دولت تاکنون ابالغ کرده و به دست 
می شود،  تولید  کشور  داخل  که  محصوالتی  برای  رسیده  ما 
اجازه واردات به محصوالت مشابه خارجی آنها نخواهیم داد و 
پایبندی به این قانون منجر به صرفه جویی ۶00 میلیون یورویی 

در واردات دارو شده است.«
وی افزود: »امسال علیرغم آنکه داروهای تولید شده مازاد بر نیاز 
مردم کشور را صادر کردیم، توانستیم در صادرات شیر خشک 
نیز به آمار قابل توجهی دست پیدا کنیم.« قائم مقام رئیس سازمان 
سازمان غذا و دارو درباره آیین نامه اجرایی هیات دولت برای 
واردات دارو و تجهیزات پزشکی که موارد مشابه تولید داخلی 
آنها موجود نیست و یا به تعداد کافی یافت نمی شود، اظهار 
کرد: »برای چنین اقالمی مجاز هستیم تا زمان نیاز به محصول 
مورد نظر، واردات آن را انجام دهیم. به عنوان مثال حتی اگر 
محصول دارویی یا تجهیزات پزشکی باشد که شرکتی بتواند 
میزان محدودی از آن را تولید کند، مابقی نیاز کشور می تواند 

از راه واردات تامین شود.«
ابوالقاسم گرجی با بیان اینکه این اقالم و داروهایی که اجازه 
واردات کل یا بخشی از آن صادر می شود، مشخص است، گفت: 
نیاز جامعه را  اینکه توازن میان تولید و  »این شرکت ها برای 
 ۲8 دارویی  زمینه  در  واردات می کنند.  به  اقدام  کنند  برطرف 
قلم دارو در لیست مشخص شده است که نیاز به واردات کل 
یا بخشی از آنها وجود دارد. البته این نکته مهم است که در 
سنوات مختلف و شرایط متفاوت ممکن است این نیاز تغییر 
کند، ولی به شکل حدودی همین میزان قلم دارو نیاز کشور 

برای واردات است.«

وزارت بهداشت تنها مقصر پدیده قاچاق نیست

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: 
»امیدواریم که در قانون بودجه 99، مجلس این اختیارات قانونی را 
از سال های  در اختیار ما قرار دهد که شبکه های توزیع سنتی که 
قبل فعالیت می کردند، ساماندهی کنیم؛ ضمن اینکه وزیر بهداشت 
نیز مکاتبه ای با وزیر صمت انجام داده تا اتاق اصناف در این زمینه 

همکاری کنند.«
به گزارش سپید، سیدحسین صفوی بر ضرورت ساماندهی پخش 
تالش  در  »همه  گفت:  و  کرد  تاکید  کشور  در  پزشکی  تجهیزات 
هستیم تا مسیر ورود کاالی قاچاق، تقلبی و فاقد اصالت را به شبکه 
توزیع تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی سد کنیم و در 

این مسیر گام های بلندی برداشته شده که البته هنوز کافی نیست.«
وی افزود: »بحث راه اندازی شبکه نظام مند توزیع تجهزات پزشکی، 
دندانپزشکی و آزمایشگاهی که قابلیت نظارت و رصد داشته باشد، 
یک عزم جدی در حوزه وزارت بهداشت است، چراکه هر چقدر نظم 
و انضباط بیشتری در حوزه توزیع فراهم شود، مسلمًا دستاوردهای 
ارزشمندی برای حوزه درمان و سایر حوزه های مرتبط به دنبال خواهد 
داشت و به عنوان یک زیرساخت می تواند عالوه بر بهینه سازی امکان 
برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها، بسیاری از نگرانی ها و معضالت 

دیگر را برطرف سازد.«

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و 
دارو ادامه داد: »البته باید توجه داشت که در توزیع 
تجهیزات پزشکی، سالیان زیادی است که اصناف فعالیت 
می کنند و ما باید به گونه ای شبکه توزیع ساختارمند 
را پیاده سازی کنیم که از پتانسیل و ظرفیت اصناف 
بهره برداری کنیم. ضمن اینکه راه اندازی شرکت های 
پخش در این حوزه، باید به گونه ای باشد که پخش های 
تخصصی بر اساس نوع و ماهیت کاالها راه اندازی شود 
و هر دسته از کاالها، شرکت پخش مربوط به خود 

را داشته باشد.«
صفوی در خصوص سرعت کند راه اندازی شرکت های 
پخش تجهیزات پزشکی گفت: »دلیل اینکه راه اندازی 
شرکت های پخش رسمی در حوزه تجهیزات پزشکی 
و دندانپزشکی، کمی کند پیش می رود، عدم استقبال 
شرکت های تأمین کننده تجهیزات نیست، بلکه این است 

که یک سری مقدمات قانونی برای سرعت بخشیدن به این کار نیاز 
است که در حال تدارک آن هستیم.«

به گزارش مهر، وی در پایان ضمن درخواست از مجلس، تاکید کرد: 
»امیدواریم که در قانون بودجه 99، مجلس این اختیارات قانونی را 

از سال های  در اختیار ما قرار دهد که شبکه های توزیع سنتی که 
قبل فعالیت می کردند، ساماندهی کنیم. ضمن اینکه وزیر بهداشت 
نیز مکاتبه ای با وزیر صمت انجام داده تا اتاق اصناف در این زمینه 
همکاری کنند و با احترام به همه ذی نفعان این حوزه و با استفاده از 

ظرفیت اصناف، شاهد اقدامات خوبی خواهیم بود.«

مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو تشریح کرد؛

علت کندی راه اندازی شرکت های پخش تجهیزات پزشکی

تا  کند  پیدا  نظم  باید  پزشکی  تجهیزات  »توزیع  گفت:  بهداشت  وزیر 
توزیع  مانند  به  را  اقالم  این  توزیع  چرخه  لحظه ای  به صورت  بتوانیم 

دارو رصد کنیم.«
به گزارش سپید، سعید نمکی وزیر بهداشت در گفت وگو با فارس گفت: 
»توزیع تجهیزات پزشکی باید نظم پیدا کند تا بتوانیم به صورت لحظه ای 

چرخه توزیع این اقالم را به مانند توزیع دارو، رصد کنیم.«
وی ادامه داد: »در این مسیر باید ضمن استفاده از پتانسیل های قبلی، سنتی 
اعتمادتری در قالب یک شبکه  قابل  از روش های مدرن و  و اصناف، 
جامع و فراگیر بهره مند شویم.« به گفته نمکی، برای اینکه مسیر ورود 
کاالهای تجهیزات پزشکی تقلبی، فاقد اصالت و قاچاق به زنجیره توزیع 

سد شود، نیاز به زیرساخت های کارآمد داریم؛ یکی از آنها این است 
که زنجیره توزیع باید ساختار پیدا کند و ورودی ها و خروجی های آن 
شفاف و قابل رهگیری باشد. باید به مانند دارو بدانیم که اقالم تجهیزات 
پزشکی، در هر لحظه در کدام بخش از زنجیره توزیع قرار دارند. این 
کار بزرگی است که نظام سالمت کشورمان را از بسیاری از معضالت 

در امان خواهد داشت.
وی تأکید کرد: »با نظام مند کردن شبکه توزیع تجهیزات پزشکی و در 
کنار آن بهره برداری از کدهای جدید در سامانه تیتک و شناسه دار شدن 
تجهیزات پزشکی، می توانیم گام موثری در مدیریت توزیع تجهیزات 

پزشکی برداریم.«

وزیر بهداشت:

توزیع تجهیزات پزشکی نظام مند می شود


