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نظام سالمت را در اتاق شیشهای قرار میدهیم

عکس :علی محمدی  /ایران

ادامه از صفحه 2
ëëمنتقــدان معتقدنــد اگــر داروهــای
خارجی را وارد نکنیم بخصوص در برخی
بیماریها کیفیت درمان کم میشود؟
این را اصــاً قبول ندارم .در خانه من
سالهاســت یــک عــدد قــرص خارجــی
مصــرف نمیشــود .مــن رئیــس هیــأت
مدیــره البــرز دارو بودم مدیر داروســازی
سبحان بودم مدیر ایران دارو بودم مدیر
هلدینگ دارویی البرز بودم تمام اینها را
مثل کف دست میشناسم.
ëëشما دعوا بر سر کیفیت داروی داخلی و
خارجی را زیر سر پزشکان میدانید؟ بههر
حال پزشــک بهعنوان تجویزکننده دارو و
بیمار بهعنوان مصرفکننده دارو کیفیت
دارو را قضاوت میکنند؟
دو گونه افراد این جو را ایجاد میکنند.
یک طبیبی که بهدلیــل اقتصادی خاص
یا بهدلیل اعتقــاد به فالن برند دارویی از
قدیم این کار را میکند .اکثریت پزشکان
آدمهــای صادقیاند ولــی تولید داخل را
باور ندارند .ما برای این موضوعات وقت
گذاشــتیم .در قیمت تمام شده داروهای
تولیــد داخــل هزینــه ویزیتــور را حســاب
نمیکننــد .دوم؛ وقتــی قیمــت قــرص
ایرانــی  5هزار تومان و قرص خارجی 80
هزار تومان اســت از نظــر اقتصادی برای
داروخانــه بهصرفه نیســت داروی ایرانی
بفروشــد .وقتی ما اجــازه واردات ندهیم
خودبهخود این قضایا جمع میشــود .ما
بشــدت اســتانداردهای کیفیت داروهای
داخلی را باال بردهایم (.ســال گذشــته در
آمــوزش رزیدنــت جراحــی نمــره قبولی
 85بود امســال نمره قبولــی را  95اعالم
کردیــم مــن اجــازه نمیدهــم جــراح
بیســواد به روســتا و شــهر برود ).در دارو
هــم اســتانداردها را باال بردهایــم که هم
خاطــر جمعی بــازار داخلــی را بههمراه
دارد هــم اینکــه میتوانیــم دارو را صادر
کنیم .مــن معتقدم داروی داخل بســیار
بــا کیفیــت اســت و از بهتریــن داروهــای
دنیــا هیچ چیزی کم نــدارد .این جوی که
بین بعضی پزشــکان و مردم ایجاد شده
بهدلیل تبلیغات نادرســت اســت .وگرنه
شــما مــردم ما را بکشــید و بگوییــد برنج
باســماتی پاکســتان را جایگزیــن برنــج
درجه یک گیالن کنند ،انجام نمیدهند.
معتقدم جوسازی و تبلیغات روی مردم
اثــر دارد ولی اگر کیفیــت را بین مردم جا
بیندازیم قطعاً موفق میشویم.
ëëشما در صحبتهایتان اشاره کردید در
دوره قبــل در حوزه درمان منابع بهشــکل
بیهوده و زیاد صرف شــد .در این دوره شما
گایدالینهــای خاصــی بــرای مدیریــت
هزینههای حوزه درمان در نظر گرفتهاید؟
بهطــور کلــی هزینههای درمانــی چاه ویل
طرح تحول را چگونه اصالح میکنید؟
مــا اگــر بتوانیــم از طریــق پرونــده
الکترونیــک ســامت ،اســتقرار سیســتم
ارجاع و بخصوص پوشــش بیمهای که از
جیب دولت پرداخت میشود ساختاری
را تعریف کنیم که طبق گایدالینها باشد
همــه هزینههــا بهســمت صرفهجویــی
پیش خواهــد رفت .یعنی اگر طبیب غیر
متخصــص برای بیمــارامآرآی بنویســد
ایــن نســخه تجویــزی از طریــق پرونــده
الکترونیــک ســامت بــاک خواهد شــد
یــا اگر فردی قبــل از ظهــرامآرآی انجام
داد بعدازظهــر حق ندارد سیتیاســکن
انجــام دهــد .اگــر در تشــخیص احتمالی
چیــزی غیــر از این باشــد از طریق پرونده
الکترونیک سالمت خدمت بعدی بالک
میشــود .بــا اســتقرار پزشــک خانــواده و
سیســتم ارجاع همــه هزینهها بهســمت
صرفهجویی پیش خواهد رفت .بنابراین
ما بتدریج بهســمت اولویت پیشگیری بر
درمــان میرویــم بــرای مثــال  10میلیون
نفری که برای فشــار خون پاالیش کردیم
اجــازه نمیدهیــم کــه دیالیــزی شــوند.
همــه اینهــا هزینههــا را کاهــش میدهد.
عــاوه بــر ایــن تختهــای پرهزینــه مثل
آیســییو را مدیریت کردیم .بســیاری از
بیماران آیسییو فقط مراقبت در منزل
میخواهنــد بــرای ایــن منظور پرســتاری
در منــزل را باتعریــف تعرفــه راهانــدازی
میکنیــم .در واقــع اگــر گایدالین داشــته
باشــیم میتوانیم تعداد بیمار بستری را
بر اساس نیازشان مدیریت کنیم.
«روز تخت» بســتری را در بیمارستان
خصوصــی و دولتــی مقایســه کردیــم
ایــن عــدد در بیمارســتان خصوصی 2.4
روز و در دولتــی  3.7روز اســت چــون در
بیمارســتان دولتــی مریــض را از ســه روز

قبل جراحی بســتری میکننــد االن زمان
بســتری را کم و خرید راهبردی میکنیم.
سیستم را به ســمت دیآرجی میبریم.
در دوسال آینده شاهد یک تحول شگرف
در منطقــی شــدن هزینههــای نظــام
ســامت خواهیم بــود .ما دنبــال کاهش
خدمــت نیســتم دنبــال منطقــی شــدن
هزینهها هستیم.
ëëشــما معــاون آقــای دکتــر نوبخــت در
ســازمان برنامــه و بودجــه بودیــد بعــد
از آن دعواهــا بیــن وزیــر ســابق و رئیــس
ســازمان برنامــه و بودجــه ،معــاون دکتر
نوبخــت ســکان وزارت بهداشــت را بــه
دســت گرفــت ایــن مســأله واکنــش تند
منتقدان را بــه خود جلب کــرد .جدای از
این بحثهــا آیا میــزان افزایــش بودجه
وزارت بهداشــت غیــر منطقــی بــود؟ و
کفاف هزینهها را نمیکرد؟ بههر حال شما
از جملــه مدیرانــی هســتید که از ســازمان
برنامــه و بودجــه آمدیــد و به منابــع مالی
خزانه اشــراف داشتید .شــما دیدگاه کامالً
متفاوتی نســبت به بودجه سالمت دارید
و معتقدید باید به سراغ مدیریت هزینهها
برویم .چــه اقدامــات راهبردی بــرای این
مسأله در دستور کار دارید؟
فکــر میکنــم برخــی بلنــد پــروازی
میکردنــد .مــن بهعنوان وزیر بهداشــت
االن باید ناله کنم ولی بهعنوان شــهروند
این ســرزمین بیش از بخش خودم همه
بخشهــا را میبینــم .مــا در دورهای با 5
دالر بچههایمــان را واکســینه میکردیم
امــروز بــرای کاهــش مرگومیر ناشــی از
مرگ و میر جادهای نقص داریم ما برای
کاهش مرگومیر ناشــی از دیابت و فشار
خــون باید ســبک زندگــی را تغییر دهیم
چــه کســی میتواند ایــن را تغییــر دهد؟
آمــوزش و پــرورش .مــا بایــد از مدرســه
شــروع کنیم این بودجه را باید آموزش و
پرورش بگیرد .وزیر بهداشت باید بگوید
به جای آنکه به من پول دهید من را ناظر
و ارزیــاب کنید و پول را به وزارت ورزش و
آموزش و پرورش بدهید تا نقاط آســیب
پذیــر را کــم کننــد .بــا ایــن دیــدگاه نباید
بگویــم همه پولها را به مــن بدهید باید
عادالنــه ســهم خــودم را بگیــرم .وزارت
بهداشــت نبایــد متولــی همــه بخشهــا
باشد .ما شریک بخش خصوصی شدیم
این اصالً منطقی نیست.
ëëتعطیلــی آوای ســامت و معاونــت
اجتماعی وزارت بهداشــت هم به همین
دلیل بود؟
ســامت بــا ایجــاد یــک معاونــت که
اجتماعــی نمیشــود .بــرای اجتماعــی
شــدن ســامت طرح هر خانه یک پایگاه
ســامت را راهانــدازی میکنیــم .عــاوه
بــر ایــن بهورزهایــی را از عشــایر آموزش
میدهیم و  400خانه بهداشــت عشایری
ایجاد میکنیم .پروژه شــهر سالم را زمان
آقــای کرباســچی مــا نوشــتیم .از طرفــی
مــردم االن متوجهانــد وزیرشــان دنبــال
رأی نیســت ،دنبال شــوآف نیست .من از
پاویون نمیروم همیشــه از مســیر عادی
مــیروم .فرســت کالس نمینشــینم
بیــن مــردم مینشــینم .روزبــه روز
محبــت مردم را بیشــتر از قبــل میبینم.
مــردم مــا میفهمند کــه وزیرشــان آمده
برایشــان کار کنــد .امســال بــا یــک پیام
که در شــبکههای اجتماعی به مناســبت
چهارشــنبه ســوری گذاشــتم  47درصــد
آمــار ســوختگیها کــم شــد .امســال از
اول مهــر برنامهریــزی میکنیــم کــه آمار
سوختگیها به مراتب کمتر از قبل شود.
ëëدر چند ماه گذشــته صحبتهای شــما
راجــع به فســاد در حــوزه دارو و تجهیزات
پزشــکی بازتــاب گســتردهای در رســانهها
و جامعــه ایجــاد کــرد اینکه باالخــره یک
مدیــری روی کار آمــده کــه از وجــود کانال
فساد آن هم در مجموعه تحت مدیریت
خودش بشــدت انتقاد میکند .گم شــدن
یک و نیم میلیــارد دالر ارز دولتی موضوع
تازهای بود که فقط از ســوی وزیر بهداشت
مطرح شــد .همزمان با صحبتهای شما
نامه آقای واعظی خطاب بــه  4وزارتخانه
در رســانهها منتشــر شــد که نهاد ریاســت
جمهوری از وزرا خواسته بودند سرنوشت
تخصیــص ارزهای دولتی هر چه ســریعتر
مشــخص شــود بعــد از آن قرار شــد شــما
به کمک تیــم  5نفری سرنوشــت ارزهای
تخصیص یافته به حــوزه دارو و تجهیزات
پزشــکی را مشــخص کنید اینکه ارز به چه
مواردی اختصــاص یافته؟ چــه کاالهایی
وارد شــده و در حوزه تجهیزات پزشکی آیا
این تجهیــزات به بیمارســتانهای دولتی

توزیع شــده یا به بخــش خصوصی عرضه
شــده اســت .آخرین بررســیهای شما در
این زمینه به کجا رسیده است؟
آنچــه در رابطه با مســائل ارز و فســاد
گفتم فقــط دربــاره ارز نبــود .مجوزهایی
بــود کــه بــرای برخــی محصــوالت صادر
شده بود ،نابرابریهایی بود که نسبت به
تولیدکنندگان مختلف اعمال شــده بود،
واردات رانتــی بعضــی از داروهــا بــود که
بیجهــت مجوز داده بودنــد در حالی که
این داروها تولید داخل داشــتند ،یکسری
اشــکاالت آزمایشگاهها بود که در بعضی
جواب آزمایشها مشــخص بود ،بعضی
تخلفات مربــوط به پرونده بیمــاران بود
که توجهی نشــده بــود ،برخــی داروها که
یکســری از تســتها را نگذرانــده بودنــد
ولی مجــوز گرفتــه بودنــد .بنابراین فقط
جنبــه مادی و ارزی قضیــه نبود .اتفاقات
زیــادی افتــاده بــود .مــا خواســته بودیــم
اطالعــات مربــوط بــه ســامانه تیتــک را
گــزارش دهند چــرا که همان ابتــدا تأکید
داشــتم این ســامانه اگر هم قابلیتی دارد
در اختیار ما نیست.
ëëشــما یکی از دالیل فساد ســازمان یافته
در حــوزه دارو و تجهیزات پزشــکی را عدم
شــفافیت و فعالیت درست سامانههایی
عنــوان کردیــد کــه در ایــن راســتا کار
میکردند .از جمله ســامانه تیتک .نحوه
نظارت بــر این ســامانه چگونه بــود اینکه
آیــا قابلیت نظــارت بر عملکــرد اپراتورها
وجــود نداشــت منظــورم ایــن اســت
ســرورهای خــارج از کشــور ایــن ســامانه
دســت چه کســانی بود که نظارت بر آن از
دسترس دولت و حاکمیت خارج شده؟
البته نمیخواهم فســاد سازمان یافته
راکالبدشــکافی بکنــم .ســاختار مدیریتی
آنجــا بهگونهای بود که خیلــی از مجوزها
و تأییدیههــا در گمــرک بــا پــس و پیــش
کــردن کدهای کاالها اتفاقاتــی افتاده بود
کــه پرونــدهاش را به قــوه قضائیــه دادم.
یــک پرونــده هــم از قبل شــکل گرفته که
در حــال پیگیــری اســت .پرونــده مربوط
به تخلف داروی «اوســتین» کــه منجربه
کــوری عــدهای از مردم شــد هنــوز چیزی
دســت من نرســیده اســت .آنچــه اتفاق
افتاده بود حاکی از یک بلبشــو ساختاری
بــود .حــاال اینکــه چــرا ایــن اتفــاق افتــاد
بایــد یک زمان  10ســاله را بررســی کنیم.
بــا گفتن چهــار جملــه من چیــزی عیان
نمیشــود .یــک بلبشــویی شــکل گرفتــه
بــود که هیچــی شــفاف نبود .این پروســه
 10ســاله شــکل گرفته بود .وقتی سنگ به
شیشه خورد ،پاسخ ندادیم و ذره ذره این
اتفاق شکل گرفت .اولش که آمدم دیدم
هیــچ چیــزی بــرای دســتیابی بــه برخی
اطالعــات نــدارم .یــک میلیــارد و 300
میلیون دالر به تجهیزات پزشــکی دادند
اما وقتی ســوابق خواســتم چیزی دســتم
نیامد .برای این منظور هیأتی را تشــکیل
دادم .ایــن هیــأت چهــار مــاه فعالیــت
کردند .خیلی ســخت بــود که تک تک ارز
گیرندگان را بررســی کنیم .بررسی هیأت
ایــن بود که تعــدادی ارز دولتی گرفتهاند
و آن را در بــازار آزاد فروختهاند .تعدادی
ارز گرفتهاند ولی هنــوز چیزی نیاوردهاند
تعــدادی ارز گرفتهانــد امــا آنچــه بایــد
میآوردند نیاوردهاند.
برای مثال کســی  2میلیون یورو گرفته
ولی بهجای اســتنت قلــب ،مفتول آورده
که بــه دادگاه معرفیشــان کردهایم .این
وســط به عددی رســیدیم که نیست ولی
بــاز مهلــت دادیــم .گفتیم 133شــرکت
دریافتکننــده ارز را صــدا میکنیــم و
میگوییم کــه آخرین مهلتتان تا مرداد
ماه اســت بیایید و تکلیف ارزهای دولتی
را روشــن کنیــد اگــر میگوییــد کاال در راه
اســت اوراقــش را بیاوریــد و اثبــات کنید.
اینکه بحث فساد را اعالم عمومی نکردم
برای این است که نمیتوانم حرفی بزنم
که مستند نباشــد .هنوز  260میلیون دالر
ارز دولتی تکلیفش مشخص نیست.
ëëیعنی هنوز دریافتکنندگان ارز مهلت
دارند که بیایند و بگویند ارزهای گمشده را
چکار کردهاند؟
دقیقــاً .تــا آخر این مــاه بایــد بیایند و
بــه من بگویند ارز را چــکار کردهاند137 .
شــرکت را صــدا زدهایم .گفتیــم ارزی که
گرفتــهای معلــوم نیســت کجــا هســت؟
عــدهای گفتنــد« :تضمیــن میدهیــم تــا
فــان تاریــخ گــزارش دهیــم ».گفتــم به
من اثبات کنید دارو یا تجهیزات پزشــکی
کــه بابتش ارز گرفتهاید آیا در راه اســت؟
یــا هنــوز حمــل نشــده و در حــال حمــل

ما اگر بتوانیم از
طریقپرونده
الکترونیک
سالمت،استقرار
سیستمارجاع
و بخصوص
پوشش بیمهای که
از جیب دولت
یشود
پرداختم 
ساختاری را
تعریفکنیمکه
طبقگایدالینها
باشدهمه
هزینههاب هسمت
صرفهجوییپیش
خواهد رفت

اســت؟  5تــا اکیــپ در ایــن زمینــه کار
میکننــد تــا آخــر مــاه تکلیفمان بــا این
اعداد مشــخص خواهد شــد .در دارو هم
رقمهــای ارزی بالتکلیــف داریــم بــرای
تک تکشــان اکیــپ گذاشــتیم و در حال
بررســی مســتنداتاند .منتهــا برخــورد
مــا با متخلفــان با بوق و کرنا نیســت این
کار دو تــا ضــرر دارد .یــک اینکــه مــردم
بشــدت به همه چیز بیاعتماد میشوند
دوم آنهایــی کــه کار درســت میکننــد در
اذهــان عمومــی چــوب نادرســت کارهــا
را میخورنــد و همــه وارداتچیهــا دزد
تلقــی میشــوند بــرای همین بــا احتیاط
وارد میشــویم .هــر وارداتچی کــه خائن
نیست کمااینکه هر وارداتچی درست کار
هم نیست.
 ëëبه هر حال آقای وزیر شــما قبــول دارید
کــه نظارت بــر ارزهــای دولتــی تخصیص
یافته و حتی روند واردات دارو و تجهیزات
پزشــکی آنقــدر ضعیــف بــوده کــه بســتر
فســاد و تخلف در ایــن ابعاد شــکل گرفته
اســت؟چه برنامهای برای مســدود کردن
مجراهای فساد دارید؟
معتقــدم آنچــه عامــل بدبختــی مــا
اســت درون ما اســت یعنی مــا در بحث
شــفافیت اتــاق شیشــهای نداشــتیم االن
ســاختار را بهسمت شــفافیت میبریم تا
آخر شهریور ماه ساختار کدهای مربوطه
تجهیزات پزشکی باید در بیاید.
کاری کــه ما کردیم در ســاختار و نظام
ســازمان غذا و دارو تغییــر ایجاد کردیم.
دقیقاً به ســمتی پیــش میرویم به جای
آنکه ســامانهای دســت بخش خصوصی
باشــد دســت بخــش دولتــی باشــد .دوم
تمــام ضعفها را میگیریم .ســوم برای
قســمتهایی که عدم شــفافیت داشــت
از جملــه کمیســیونها ســاختار جدیــد
تعریــف میکنیــم ایــن کمیســیونها
دربــاره قیمــت دارو تصمیــم میگرفتند
کــه مــا خبــر نداشــتیم و بــه مــا قیمــت
دو برابــر میدادنــد بــا اصــاح ســاختار
قیمــت داروها را همــه میبینند .بهترین
شــیوه اصــاح ســاختار اســت اگــر درون
سیســتم را منــزه کنیــم مجــرای فســاد
هــم بســته میشــود و البتــه اگــر پشــت
ســامانه افــراد نابــاب بگذاریــم مثــل آن
میماند که دزدی و فســاد را ســاماندهی

میکنیم.
ëëشما بهطور شــفاف اعالم کردید بخشی
از این فساد ســازمان یافته در شرکتهای
وابسته به وزارت بهداشت از جمله هیأت
امنای ارزی بوده آیا این شــرکتها منحل
شدند و تخلفشان در چه حوزهای بود؟
مــا فقــط در حــوزه دارو گرفتــاری
نداریــم .مــا اینجــا بیــش از  20شــرکت
داشــتیم کــه کارشــان شــفاف نبــود مــا
تکتــک اینهــا را حسابرســی کردیــم
پرونــده بعضیها را به مقامــات قضایی
فرستادیم اکثر شرکتهای هیأت امنایی
را منحل میکنیم و فقط دو یا سه شرکت
باقــی میمانــد البتــه بــا تغییــر هیــأت
مدیرههــا و شــفافیت .در شــرایط تحریم
بخــش خصوصــی جاهایــی مــا را قــال
میگذارد مــا در تحریم ابزار کار خودمان
را میخواهیــم و نبایــد ایــن شــرکتها را
از دســت بدهیــم البتــه تأکیــد میکنم با
شــفافیت .به این شــرکتها گفتهام باید
ذخیره استراتژیکتان را باال ببرید.
ëëبعــد از آن مباحثــی کــه شــما در اوایــل
اردیبهشــت در مراســم افتتــاح یــک
مجموعــه داروســازی دربــاره امضاهــای
طالیی ،رانت پیچیده و فســاد شبکهای در
حــوزه دارو و تجهیزات پزشــکی صحبت
کردیــد و قــول دادیــد ایــن شــبکه را جمع
میکنیــد انتقــادات زیــادی به نحــوه بیان
شــما وارد شــد این حرفها بــرای عدهای
خوشــایند نبود و عدهای از اظهارات شــما
سوءاستفاده کردند.
من پشــیزی برای ایــن حرفها ارزش
قائل نیستم اینها دنبال آن هستند که من
را وارد حاشــیه کنند تــا از اصل جا بمانم.
تردیــدی نیســت وقتــی دکان جریانــی را
میبندیــد جیــغ میزند .اعتقــادم بر این
اســت اینهــا بایــد در آینده متوجه شــوند
که درســت کار کننــد .االن اینها یکی یکی
دارنــد عذرخواهــی میکننــد .فهمیدنــد
در صــورت خطا بایــد برونــد گاراژ بزنند.
آنهایــی هم کــه میخواهند کاســبی کنند
بایــد رزق حــال دربیاورند مــن در تمام
عمرم یک روز هم کار خصوصی نکردم.
یــک بــار وارد خیریــهای شــدم کــه دیدم
مســیر بســیار کثیفــی اســت عطایــش را
بــه لقایش بخشــیدم .ما دنبال ســامت
مردم و ســامت کار هســتیم .همانطور

ëëشــما چندی قبل و بعد از مطرح کردن فســاد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از
تهدید خانوادهتان صحبت کردید ســؤالی که مطرح میشــود این اســت که دکتر
نمکــی از زمانــی که وزارت بهداشــت را در دســت گرفته زندگی شــخصیاش چه
تغییری کرده است؟
زندگی شــخصیام بشــدت تحت تأثیــر قرار گرفتــه ،وقتم محدودتر شــد.
گرچه در سازمان برنامه و بودجه هم من روزهای خوشی نداشتم ما مملکت
را با نفت زیر  30دالر تحویل گرفتیم با توقعات نفت  130دالری وبدهیهای
نفت باالی  120دالری را با نفت  30دالری دادیم .ما روزهای خیلی سختی را
طی کردیم اینجا بهدلیل اینکه وارد عرصه محدودتر شــدم دلم میخواســت
هــم با کســریها اینجا را اداره کنم و هم آینده روشــنی برایش بســازم و از آن
اعجــاز به جاده مســتقیم بیاورم کــه همه این کارها انرژی زیــادی برد .ضمن

که گفتــم رانت بــه واردکننــده نمیدهم
رانــت بــه تولیــد داخــل هــم نمیدهــم
یعنــی اگــر بفهمــم تولیدکننــده داخل از
کیفیت محصوالتش میکاهد گوشــش را
میکشــم و راه واردات را بــاز میکنم .اگر
کســی در دوره من بگویــد فالن دارو ماده
اولیــهاش کم اســت یــا اثر بخش نیســت
بالفاصله کاســه کــوزه تولیدکننــدهاش را
جمع میکنم.
ëëبههــر حــال تأمیــن مــواد اولیــه دارو در
شــرایط تحریــم بهدلیــل نقلوانتقــاالت
بانکــی کار بســیار ســختی اســت وزارت
بهداشــت چگونــه مســیر واردات را برای
تولیدکنندههای داخلی هموار میکند؟
مشــکل کــه در نقلوانتقــاالت بانکــی
داریــم .امریکاییهــا علیرغــم اینکــه
میگویند دارو تحریم نیســت دروغ است
اگرچــه مــا در تأمیــن داروهــای اساســی
کمبود نداریم.
ëëیکی از مســیرهای نقلوانتقــاالت پولی
در دوره تحریــم از طریــق «هالک بانک»
ترکیــه بــود گفته میشــود ایــن مجــرا نیز
بسته شده چه مســیر جایگزینی را انتخاب
کردهاید؟
مــا شــرایط را بســیار ســخت مدیریت
میکنیــم .مجراهــای نقلوانتقــاالت
بانکیمــان را لــو نمیدهیــم ولــی کار
میکنیــم .داروهــای اساســی را تهیــه
کردهایــم بــرای مــواد اولیــه هــم فرصت
را بــه تولیدکنندههــای داخــل میدهیم.
فکر میکنــم اگر تولید داخــل را حمایت
کنیــم در تأمیــن مــواد اولیه دارو مشــکل
نخواهیم داشت.
 ëëدر حــوزه تجهیــزات پزشــکی بهنظــر
مشکالت عمیقتر است؟
بلــه مشــکل داریــم البتــه کاری که در
حوزه تجهیزات پزشکی کردیم این است
کــه از شــرکتهای دانش بنیــان حمایت
میکنیم .محققان ما غوغا میکنند.
ëëیعنی در حال حاضر شرکتهای دانش
بنیــان حــوزه پزشــکی علــم را به ثــروت و
صنعت تبدیل میکنند؟
حیــرت انگیــز اســت .تجهیزاتــی
میســازند کــه در کالس اروپایــی و
امریکایی اســت فکر میکنم تا یک ســال
آینده به یک تیکآفی در حوزه تجهیزات
پزشکی تولید داخل خواهیم رسید.

اینکه وارد عرصهای شــدیم کــه جریان پر قدرتی روبهروی مــا بود جریانی که
چنــد هزار میلیارد در ســال ســود داشــتند کم نبــود بنابراین شــروع به تهدید
خانواده من کردند .من آدمی نیســتم عقب نشــینی کنم .اسم مافیا ترسناک
است اما میدانست من دنده عقب ندارم .بعد از آن قضایا پرسنل حفاظت
مــدام مراقبــت میکنند امــا من خودم میوه فروشــی و ســوپرمارکت میروم.
اینها برای خانوادهام اضطراب اســت .امــروز بزرگترین عامل تهدید نظام،
فســاد اســت نه ترامپ و نتانیاهو .فســاد همچون موریانهای است که نظام را
ذره ذره میخورد و کســی صدایش را هم نمیشنود و یک مرتبه روی سرمان
آوار میشود .امروز باید از مرز شفافیت دفاع کنیم .رزمندگان ما از مرزهای ما
دفاع نکردند که داروی تقلبی بهدســت مردم بدهیم یا دارویی دســت مردم
دهیم که چشمشان را کور کنیم.

