ﺻـﺎدرات دارو و ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﭘﺰﺷﮑـﯽ
ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
ﮐﯿﺎﻧﻮش ﺟﻬﺎﻧﭙﻮر ،در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﺿﺮوری ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻣﻨﻮط
اداره ﮐﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو اﺳﺖ.

از اﯾﺴﻨﺎ ،دﮐﺘﺮ
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ
دارو و ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز

وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :از آﻧﺠﺎﮐﻪ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزه دارو و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺿﺮوری ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﻼ ﻧﻮﻋﯽ ﯾﺎراﻧﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻣﺎهﻫـﺎی اﺧﯿـﺮ و اﺣﺘﻤـﺎل ﺑـﺮوز ﮐﻤﺒـﻮد در ﺑﺮﺧـﯽ ﻣـﻮارد داروﯾـﯽ و
ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ اوﻟﻮﯾﺖ در ﺣﻮزه دارو و ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز
داﺧﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز اداره ﮐﻞ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﻌﻨﯽ اداره ﮐﻞ دارو ﯾﺎ اداره ﮐﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻏﺬا و دارو ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
از  13آﺑﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،اﺗﻔﺎق ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺣﻮزه دارو ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﺗﻤﻬﯿﺪات اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه در
ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ از  13آﺑﺎن ﻣﺎه ،ﮔﻔﺖ :از  13آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق ﺟﺪﯾﺪی
ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ دارو ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻫﻤﻪ ﻫﯿﺎﻫﻮﻫﺎ و
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،اﻗﺪاﻣﺎت و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،از ﻣﺎهﻫﺎ ﭘﯿﺶ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و ﻟﺬا ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﺗﻔﺎق ﺟﺪﯾﺪی از  13آﺑﺎن ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ،اﻓﺘﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از ﺳﻮی ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ ﺑﺎزار و ﺻﻌﻨﺖ داروﯾﯽ
ﮐﺸﻮر ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺪاﮐﺜﺮی در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر اﺗﻔﺎق ﺟﺪﯾﺪی در
اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ را ﻧﺪارﯾﻢ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آﻧﻬﺎ رﻧﺞ ﻣﻠﺖﻫﺎ را از ﺗﺤﺮﯾﻢ

دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﺎهﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻗﺪام را ﻫﻢ در ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ و
ﻫﻢ در اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داروﯾﯽ
ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان را داﺷﺘﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
ﺟﻬﺎﻧﭙﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺟﻮاب دﻫﺪ
و ﺑﻪ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ،ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
اﻣﻨﯿﺖ داروﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﭼﯿﺰی از ﺷﻨﺎﺋﺖ ،دﻧﺎﺋﺖ و وﻗﺎﺣﺖ ﻃﺮف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در
ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن راهﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬا و داروی
ﻣﺮدم ﻣﺎ ﮐﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻗﻄﻌﺎ اﻗﺪاﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ رﻧﺞ
ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻣﺮی ﺿﺪ ﺑﺸﺮی ،ﺿﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﺿﺪ
ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ.
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