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 علی ابراهیمی
ظهور سامانه های الکترونیک در همه جای دنیا 
با هدف تسهیل  امور، شفافیت، مقابله  با فساد 
و ... همراه است، اما گاهی همین سامانه ها به 
ابزاری برای پنهان کاری، تقلب و رانت خواری 
تبدیل می شوند. نمونه این سامانه ها، سامانه های 
واردات خودرو و رجیستری )سامانه کنترل قاچاق 
و ساماندهی واردات گوشی تلفن همراه( هستند 

که همه ما بارها اخبار آنها را شنیده ایم.
به گزارش سپید، اگرچه کم نیستند سامانه هایی از 
این دست که در آینده بیشتر درباره آنها خواهیم 
شنید، اما فساد زمانی نگران کننده تر می شود که 
در حوزه سالمت رخ داده باشد. البته واقعیت 
آن است که اعداد و ارقام حوزه سالمت نجومی 
هستند و اگر بستر الزم فراهم شود جذابیت های 

زیادی برای باندهای مافیایی خواهد داشت.
مثال این اتفاق رخ دادی است که درباره سامانه 
و  دارویی  کاالهای  اصالت  کنترل  و  ردیابی 
به  و  افتاده  »تی تک«  به  موسوم  سالمت محور 
واسطه برخي اشکاالت و ابهامات موجود در 
این سامانه به بستری برای تسهیل و گسترش 

فساد از سوی برخی افراد تبدیل شده است.
تاریخچه  به  می اندازیم  نگاهی  نخست  اما 
راه اندازی سامانه و اتفاقات پیرامون آن و پس 
از آن اظهارنظر مسئوالن وزارت بهداشت و ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال درباره سامانه را مرور کرده 
و در پایان نظر چند کارشناس را جویا می شویم.

مروری بر تاریخچه و اهداف سامانه
محصوالت  کاالیی  گروه  اهمیت  به  توجه  با 
سامانه های  راه اندازی  و  ایجاد  سالمت محور، 
این  رهگیری  و  نظارت  هدف  با  هوشمند 
کاال  قاچاق  با  مبارزه  قانون  در  کاالیی  گروه 
و ارز گنجانده شد و در همین راستا از سال 
کنترل اصالت  راه اندازی سامانه ردیابی و   ۹۲
کاالهای سالمت محور موسوم به »تی تک« در 
وزارت  ازجمله  ذی ربط  نهادهای  کار  دستور 
بهداشت و به طور مشخص سازمان غذا و دارو 

قرار گرفت.
به همین منظور پس از آنکه شاکله اولیه سامانه 
کرد،  فعالیت  به  آغاز   ۹۴ سال  در  »تی تک« 
نهایت  در  و  یافت  ادامه  آن  تکمیل  مراحل 
وقت  وزیر  هاشمی،  قاضی زاده  سیدحسن 
اجرایی  ضوابط  دوازدهم،  دولت  بهداشت 
سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کاالهای 
سالمت محور یا »تی تک« که در دی ماه ۹۶ به 
تصویب هیات وزیران رسیده بود را به سازمان 

غذا و دارو ابالغ کرد.
استعالم اصالت محصوالت سالمت محور توسط 
مصرف کنندگان نهایی در هنگام خرید، جلوگیری 
از ورود کاالهای جعلی، قاچاق و تاریخ گذشته 
به شبکه سالمت کشور و کنترل کامل چرخه 
واردات، تامین، توزیع و عرضه کنندگان ازجمله 
اهداف پیش بینی شده در استقرار و ایجاد سامانه 

»تی تک« بود.

آغاز حرف وحدیت ها 
اما مدتی پس از اجرایی شدن سامانه و در اسفندماه 
سال ۹7 بود که خبرگزاری فارس گوشه هایي از 
ابهامات فسادزای سامانه »تی تک« را منتشر کرد. 
این گزارش نشان مي داد که سازمان غذا و دارو 
درحالی استعالم اصالت کاالهای سالمت محور را 
به یک سامانه الکترونیکی واگذار کرده است که 
این سامانه قادر به کنترل دقیق و شفاف اصالت 

کاالها نیست.
بنا بر این گزارش در حالی مسئوالن سازمان غذا 
و دارو بارها بر کارآمدی این سامانه تاکید کرده  و 
اعالم کردند که مردم با استفاده از این سامانه اصالت 
کاالهای سالمت محور را کنترل کنند، اما بررسی ها 
نشان می داد که سامانه اصالت کاالی سازمان غذا و 
دارو نقاط ضعف جدی دارد؛ برای مثال این سامانه 
در خصوص نحوه تامین و جابه جایی، اماکنی که 
کاال در آنها حضور داشته، افرادی که مسئولیت 
تامین و جابه جایی کاال را به عهده داشته اند و 

به طور کلی اعضای درگیر در زنجیره تامین کاال 
اطالعاتی در دسترس مصرف کننده قرار نمی د هد 
و به این ترتیب می توان مدعی شد که این سیستم 
در زمینه جلوگیری از جعل و قاچاق کاال موثر 
عمل نمی کند. به عبارت دیگر این سیستم کل 
زنجیره تامین را پشتیبانی نکرده و فقط راهکار 

استعالم برای مصرف کننده نهایی را ایجاد می کند.
با وارد شدن ایراداتی از این دست به سامانه و 
تغییرات مدیریتی در وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو؛ اواخر خردادماه سال گذشته بود که 
محمدرضا شانه ساز، سرپرست وقت این سازمان که 
اتفاقا امروز رئیس سازمان هم هست، وعده انتقال 
اطالعات  این سامانه به وزارت بهداشت را داد و 
گفت: »ظرف ۲ تا ۳ ماه اطالعات و زیرساخت های 
سامانه تی تک به وزارت بهداشت منتقل شود.« البته 
این خبر توضیحی در خصوص محل نگهداری 
سرورها و متولی سامانه »تی تک« نداد و این موضوع 

را آشکار کرد که سامانه مذکور ظاهرا در ید اختیار 
وزارت بهداشت نیست.

وی در پاسخ به پرسشي درباره وضعیت انتقال 
اطالعات و زیرساخت های سامانه »تی تک« گفت: 
»این سامانه با کمک وزارت بهداشت راه اندازی شده 
و با توجه به تفاهم نامه های قبلی با هماهنگی های 
نظارتی در تالشیم که هر چه سریع تر اطالعات و 
سورس سامانه تی تک به داخل وزارت بهداشت 

و سازمان غذا و دارو منتقل شود.«
سرپرست وقت سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: 
»اجرای پروژه »تی تک« بسیار طوالنی شده و قرار 
نبود تحقق این موضوع اینقدر به طول بینجامد؛ 
بنابراین باید این پروژه طی ۲ تا ۳ ماه آینده از 
حالت پروژه خارج و به طور کامل به سازمان غذا 

و دارو منتقل شود.«
حمیدرضا  که  بود  پارسال  ماه  مرداد  شانزدهم 
سامانه های  بر  نظارت  مدیرکل  دهقانی نیا،  
الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز هم به حواشی پیرامون سامانه »تی تک« واکنش 
نشان داد و  با اشاره به عدم بهره برداری کامل از 
این سامانه با گذشت شش سال، اظهار داشت: »در 
طی این سال ها بسیاری از گام های در نظر گرفته 
شده برای این سامانه هنوز عملیاتی نشده است.«
وی افزود: »در مراحل طراحی و تحلیل فرآیند 
سامانه »تی تک« میان ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز و سازمان غذا و دارو توافق نظر وجود دار، اما 
درباره نحوه عملکرد و شیوه استقرار این سامانه 
برخالف توافقات صورت گرفته، عمل شده است 
تا جایی که در برخی موارد حرکت رو به جلویی 
دیده نمی شود و حتی این سامانه از لحاظ کارکردی 

عقب گرد نیز داشته است.«
ادامه در صفحه 17 

حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز: با گذشت چندین سال از 
آغاز به کار  سامانه »تی تک« 
هنوز بسیاری از گام های در 

نظر گرفته شده برای این 
سامانه عملیاتی نشده است

سعید نمکی، وزیر بهداشت: 
سامانه »تی تک« پس از ورود 

بنده به وزارت بهداشت در 
اختیار پیمانکار بود و کلید آن 

در جیب کسی بود که همه 
باید برای دریافت اطالعات به 

ویژه متوسل می شدیم
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