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وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :

کمیته جداگانه ای برای صنایع غذایی در سازمان غذا و دارو ایجاد می شود
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،گفــت:
هرچنــد گــردش مالــی و اهمیــت حــوزه غــذا زیــاد
اســت ،امــا بایــد بررســی مشــکالت غــذا را از دارو
تفکیــک کــرد .بــه همیــن علــت بــرای حــوزه غــذا
کمیتــه جداگانــه ای از دارو و بــا کمــک صاحــب نظــران
تولیــد ،توزیــع ،واردات و صــادرات صنایــع غذایــی ایجــاد
مــی کنیــم.
ســعید نمکــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا دربــاره
انتقادهــای مطــرح شــده دربــاره توجــه بیشــتر بــه
دارو و تجهیــزات پزشــکی نســبت بــه صنایــع غذایــی
در تغییــرات اخیــر ســازمان غــذا و دارو ،افــزود :بــه
موضــوع غــذا جداگانــه پرداختــه مــی شــود و مــی
خواهیــم مجموعــه جداگانــه ای بــرای حــوزه غــذا
ایجــاد کنیــم .زیــرا دربــاره کارخانــه هــای مــواد غذایــی
مشــکالت کمتــری نســبت بــه حــوزه دارو وجــود دارد
و از طرفــی کمبــودی در حــوزه غــذا بــه انــدازه دارو و
تجهیــزات پزشــکی وجــود نــدارد.
سرعت تصمیم گیری ها در غذا و دارو کند بود
وزیــر بهداشــت دربــاره تغییــرات ایجــاد شــده اخیــر در
ســازمان غــذا و دارو و ایجــاد قــرارگاه در ایــن ســازمان،

افــزود :احســاس کردیــم ســرعت تصمیــم گیــری هــا در
ســازمان غــذا و دارو بــا شــرایط فعلــی کشــور خیلــی
هماهنــگ نیســت .وی ادامــه داد :هرچنــد داروی مــردم
بــه هــر ترتیــب فراهــم شــده ،امــا بــه شــدت فشــار
تحریــم هــا حــس مــی شــود .آمریکایــی هــا بــا وجــود
اینکــه مــی گوینــد دارو و کاالهــای اساســی تحریــم
نیســت ،دروغ مــی گوینــد .زیــرا تمــام راه هــای نقــل
و انتقــال پــول را مســدود کردنــد و در نتیجــه ضــروری
بــود کــه بــه ســازمان غــذا و دارو بــه عنــوان قــرارگاه
جهــادی نــگاه شــود و بــه صــورت مســتقیم شــخصاً بــر
مســائل نظــارت داشــته باشــم.
منتقدان تا صاحبان صنایع را دعوت کردیم
نمکــی دربــاره انتخــاب اعضــای هیــات اجرایــی
قــرارگاه ســازمان غــذا و دارو و شــورای مشــورتی دارو
و تجهیــزات پزشــکی ،گفــت :تیمــی کــه انتخــاب شــد
قــرار اســت هرکــدام کار مشــخصی را دنبــال کننــد تــا
در مــاه هــای آتــی چیــزی بــا عنــوان کمبــود دارو و
تجهیــزات پزشــکی نداشــته باشــیم.
وی افــزود :تعــدادی از اعضــای ایــن تیــم از همــکاران
خــود مــا بودنــد و تعــدادی هــم یــا صاحــب صنعــت یــا

نماینــده بخــش خصوصــی بودنــد و همــواره انتقــاد و
گالیــه داشــتند کــه ســازمان غــذا و دارو مشــکالت آنهــا
را بــا انصــاف دنبــال نمــی کنــد .در نتیجــه همــه ایــن
افــراد را دعــوت کردیــم تــا مدیریــت مشــارکتی ایجــاد
شــود و کار مــردم را بــا مشــارکت خــود مــردم دنبــال
کنیــم و بــه نتیجــه برســیم.
وزیــر بهداشــت روز چهاردهــم خــرداد  ۹۸طــی حکمــی
محمــد رضــا شــانه ســاز را بــه عنــوان سرپرســت
ســازمان غــذا و دارو و مدیــر اجرایــی قــرارگاه تامیــن
واردات مــواد اولیــه صنعــت داخلــی و داروهــای ســاخته
شــده و تجهیــزات پزشــکی مــورد نیــاز کشــور منصــوب
کــرد .وی در بخشــی از حکــم خــود خطــاب بــه شــانه
ســاز نوشــته بــود :بدیهــی اســت اداره آن مجموعــه
(ســازمان غــذا و دارو) بــه شــیوه قرارگاهــی و بــا
مشــارکت دیگــر اعضــای منتخــب اینجانــب بــه عنــوان
هیــات اجرایــی تحــت نظــر مســتقیم وزیــر تــا عــادی
شــدن شــرایط ادامــه خواهــد یافــت.

