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 ادامه از صفحه 16 
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با برشمردن 
اقدامات انجام نشده برای تکمیل سامانه »تی تک«، 
گفت: »عدم اطالع رسانی به مردم برای نحوه استعالم 
از این سامانه، عدم شناسنامه دار شدن محصوالت 
سالمت محور تولید داخل و عدم هماهنگی  الزم 
برای فعالیت این سامانه در مناطق آزاد از جمله 

این موارد است.«
دهقانی نیا با انتقاد از تغییرات مکرر مدیریتی در 
سازمان غذا و دارو، تصریح کرد: »طی شش سال 
گذشته نرخ تغییرات مدیریتی در سطوح میانی 
و ارشد سازمان غذا و دارو به اندازه ای بوده که 
هماهنگی ها و پیگیری های ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز از این سازمان را با مشکالتی مواجه 
کرده و در برخی موارد در عمل پیگیری امور را 
برای بهره برداری کامل از این سامانه غیرممکن 

کرده است.«

وعده های آقای وزیر
در ادامه اظهارنظرها اینبار نوبت به سعید نمکی، 
وزیر بهداشت رسید تا در روز هفدهم مردادماه 
به  پاسخ  و در حاشیه مراسم روز خبرنگار در 
سوالی درباره اخبار منتشر شده در زمینه تخلفات 
و انحرافات ارزی در سامانه »تی تک«، گفت: »این 
سامانه می توانست به ثبت و ضبط اطالعات کمک 
کند، اما نارسایی هایی داشته و اکنون حدود چهار ماه 
است که ما روی این سامانه کار می کنیم تا بتوانیم 
آن را بازنگری و تعمیر و داشبوردهای مدیریتی 

قابل پیگیری و پایش را روی آن نصب کنیم.«
وی افزود: »این سامانه اشکاالتی داشته، اما اینکه 
اکنون بخواهم تمام این ادعاها را تایید کنم، الزم 
است بررسی بیشتری شود. البته اخیرا چند پرونده 
جدید را تحویل مقامات قضایی دادیم؛ پرونده هایی 
که مربوط به زمان خودم بوده را رسیدگی کرده ام 
و دو سه روز گذشته پنج پرونده را تقدیم مراجع 

ذی ربط کردیم تا بررسی کنند.«
»تی تک«  »سامانه  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر 
زیرساختی است که اگر از آن بهره برداری درست 
و نقایص آن برطرف شود و از بخش خصوصی 
به نظام حاکمیتی منتقل شود، قابلیت هایی دارد که 

می توان از آن استفاده درست کرد.«
نمکی در پنجم شهریورماه سال گذشته نیز در 
اظهارنظری گفت: »سامانه »تی تک« هنوز 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. 
به طور مستمر دنبال برطرف کردن نقص های این 
سامانه هستیم و تا پایان شهریورماه مشکالت این 
سامانه بر طرف خواهد شد تا بتوانیم از این زیربنا 
برای استمرار و ردیابی کاالی استراتژیک دارو و 

آرایشی بهداشتی استفاده کنیم.«
در مقابل مسئوالن فعلی وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو که خود منتقد عملکرد سامانه هستند 
و ایرادات آن را متوجه مدیریت قبلی می دانند؛ 
کارشناسانی هستند که معتقدند تاخیر در اصالح 
روند سامانه »تی تک« در جهت تامین منافع برخی 

افراد خاص است.

عامل فساد؟!
سازمان  مدیرعامل  قائم مقام  جلواتی،  محسن 
مردم نهاد »دیده بان شفافیت« یکی از همین افراد 
است. وی در انتقاد از سامانه »تی تک« می گوید: 

»این سامانه مهم ترین زمینه ساز تخلفات در حوزه 
دارو است.« به گفته او، برخی با دستکاری اطالعات 

این سامانه، ارزهای غیرقانونی دریافت کرده اند.
جلواتی می افزاید: »طی سال های قبل، قبل از 
شکایت از رسول دیناروند، رئیس اسبق سازمان 
غذا و دارو، سه ساعت جلسه با وی گذاشتیم 
تخلفات  برای  قانع کننده ای  جواب  ایشان  که 
انجام شده نداشت. همچنین چند جلسه با وزیر 
بهداشت سابق برگزار شد که آنها تالش کردند 
به ما اعالم کنند که موارد مطرح شده تخلف 

بوده و جرم نیست.«
وی توضیح می دهد: »وزیر بهداشت در جلسه ۲۳ 
تیرماه ۹8 کمیسیون بهداشت مجلس اعالم کرد 
که رئیس بانک مرکزی گفته است که سازمان غذا 
و دارو 170 میلیون یورو ارز گرفته، اما مهدی 
پیرصالحی، رئیس وقت سازمان غذا و دارو اعالم 
کرد که ما فقط 10 میلیون یورو دریافت کرده ایم؛ 
که علت بروز این اتفاق دستکاری اطالعات در 
قانون  سامانه »تی تک« بود و به کسی که طبق 
نباید ارز دولتی اختصاص پیدا کند یا داروهایی 
که واردات آنها ممنوع است، ارز داده شده و در 
این سامانه ثبت شده و ارز دریافت کرده است.«

قائم مقام دیده بان شفافیت می گوید که فساد در حوزه 
دارو به صورت مافیایی عمل می کند و افرادی با 
به  »تی تک«  سامانه  در   IRC دادن  اختصاص 

محصوالتی که نباید به آنها ارز دولتی تعلق گیرد، 
ارز می دهند. جلواتی با بیان اینکه اطالعات ثبت 
شده در سامانه »تی تک« اطالعات حاکمیتی است، 
می گوید: »وقتی سامانه ای هنوز تحویل کارفرما نشده 
بود چرا به سامانه های وزارت صمت و گمرک وصل 
شده است.« وی به خطرهای بالقوه این سامانه نیز 
اشاره می کند و می افزاید: »برخی کارشناسان اعالم 
می کنند که با این سامانه می شود حتی مواد منفجره 
هم وارد کشور کرد و جنگ بیوتروریسم در داخل 
کشور راه انداخت که باید هرچه سریع تر در این 

زمینه اقدامات اساسی صورت گیرد.«
فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان 
مواد شیمیایی، دارویی و بسته بندی دارویی نیز در 
خصوص این سامانه به سپید می گوید: »متاسفانه 
این سامانه فساد را مکانیزه کرده و امضایی را که 
در گذشته می توانستیم عامل آنها را زودتر معرفی 
کنیم، به واسطه این سامانه از دست رفته است. 
همچنین وقتی تهیه کنندگان این سامانه را دنبال 
می کنیم متاسفانه به جاهایی می رسد که عنوان 

کردن اسامی آنها خطرناک است.«
وی می افزاید: »در دوره ای IRC بسیاری از تولیدات 
مواد موثره دارویی و داروهایی که تولید داخلی 
داشتند بسته شد تا کاالی مشابه تولید داخل وارد 

IRC نشود، اما زوایای نفوذ فساد به نوعی بود که
های بسته را هم باز کرد.«

رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی 
تصریح می کند: »یکی از نقاط ضعف سامانه »تی تک« 
این بود که IRCهایی که می بندند تا کاالی مشابه 
تولید داخل امکان واردات نداشته باشد، تازه مطلع 
شدند که این IRC توسط خود واردکننده با یک تیک 
زدن باز می شد و این یعنی برنامه به نوعی تنظیم 
شده بود که همخوانی با استراتژی کالن کشور که 
حمایت از  تولید ملی است، نداشت.« وی اضافه 
می کند: »البته این سامانه نقاط ضعفی دارد که در 
حال رفع آن هستند ولی این نقاط ضعف موجب 
شد تا همه برنامه ها و سیاست های حمایت از 
تولید ملی در دوره ای که گذشت تضعیف شود.«
اختراعی در ادامه به تغییرات رخ داده در سازمان 
غذا و دارو و نقش آن در اصالح سامانه »تی تک« 
پرداخته و می گوید: »به نظر می رسد با تغییر و 
تحوالتی که در سازمان غذا و دارو در حال رخ 
دادن است، بتوان امیدواری هایی به تغییر داشت. 
زیرا ما شاهد بودیم که یک اداره در سازمان غذا و 
دارو با حمایت از فرآیند تولید داخل زاویه  داشت 
و مدیر آن تغییر کرد. البته وزیر بهداشت وزیری 
مردمی است و همت ایشان در جهت حمایت از 
تولید داخلی است، ولی زوایای نفوذ مافیا کار خود 
را می کند و باید با آن مقابله کرد و راهی برای این 
مقابله غیر از همراهی و استفاده از همه قوا و توان 
نیروهای مختلف که در بخش های مختلف هستند، 
نیست و امیدواریم که شاهد سرعت بیشتری در 
روند حمایت از تولید داخل و مبارزه با فساد باشیم 
و این مهم با تغییراتی که در سازمان غذا و دارو 

حاصل خواهد شد.«
به هر حال در پرونده سامانه »تی تک« که سروصدای 
زیادی در کشور به پا کرده، ظاهرا باز هم دست های 
پنهانی در کار بوده و عده ای سودهای نجومی به 
جیب زده اند، اما آنچه موجب دلسردی است آن 
است که چون معموال در این قبیل پرونده ها افراد 
ذی نفوذ حضور دارند، پیدا کردن ریشه ها و عوامل 
اصلی فساد دشوار است و با مشمول شدن به مرور 
زمان و معرفی چند فرد رده پایین به عنوان متخلف 

مواجه همه چیز خاتمه پیدا می کند.

محسن جلواتی، قائم مقام 
مدیرعامل سازمان مردم نهاد 

»دیده بان شفافیت«: این 
سامانه مهم ترین زمینه ساز 

تخلفات در حوزه دارو 
است و برخی با دستکاری 

اطالعات این سامانه، ارزهای 
غیرقانونی دریافت کرده اند

فرامرز اختراعی، رئیس 
سندیکای تولیدکنندگان مواد 

شیمیایی، دارویی و بسته بندی 
دارویی: متاسفانه این سامانه 

فساد را مکانیزه کرده و امضایی 
را که در گذشته می توانستیم 

عامل آنها را زودتر معرفی 
کنیم، به واسطه این سامانه از 

دست رفته است


