
افشاگری سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت علیه وزارت بهداشت
 علی اکبر ابراهیمی

 

سپید: »حمایت از برخی شرکت های خاص دارویی و 
تبعیض در قیمت گذاری ها موجب بی نظمی در بازار 
دارویی کشور شده است.« این بخشی از اظهارات 
الیاس ناردان، عضو هیأت مدیره سازمان مردم نهاد 

دیده بان شفافیت است.

تنها به یک مورد تخلف جواب دادند
به گزارش خبرنگار سپید، الیاس ناردان در نشست 
خبری با موضوع »بررسی سوءجریانات نظام دارویی 
کشور« گفت: »حدود یک سال و نیم پیش گزارش هایی 
مبنی بر نارسایی و نابسامانی در حوزه دارویی کشور 
به سازمان غذا و دارو ارسال کردیم، درصورتی که 
انتظار می رفت پس از رفع تحریم ها اوضاع بهبود پیدا 
کند و شاهد این نابسامانی ها نباشیم، اما گزارش های 
رسیده خالف این موضوع را نشان می داد.« وی افزود: 
»چندین هزار صفحه گزارش به ما رسیده بود که توسط 
کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و راستی آزمایی آنها 
تا اواسط سال 95 طول کشید. در نهایت گزارشی در 
آبان ماه سال گذشته آماده شد و طبق مراودات صورت 
 گرفته به سازمان غذا و دارو اعالم شد تا دفاعیات 
خود را ارائه کند. پس از پیگیری های مختلف جلسه ای 
سه ساعته با مسئوالن سازمان غذا و دارو برگزار شد 
که رئیس سازمان تالش کرد برخی موضوعات را 
توجیه کند، اما در گزارش های ما به غیر از یک مورد 

تغییری ایجاد نشد.«
نمایندن سابق مردم تهران در مجلس اضافه کرد: 
»گزارش نهایی سازمان در اسفندماه سال 95 برای انتشار 
آماده شد، اما به دلیل نزدیک بودن به ایام انتخابات تصمیم 
گرفته شد تا گزارشات بعد از انتخابات در دسترس 
عموم قرار گیرد. همچنین بعد از مطلع شدن وزیر 
بهداشت قرار شد یک نشست برگزار شود و که در 
نهایت به دلیل مفصل بودن مطالب  دو جلسه دیگر 
برگزار شد.« عضو هیأت مدیره دیده بان شفافیت ادامه 
داد: »پس از برگزاری جلسات از مجموع مستندات 
ارائه شده فقط یک مورد از گزارش های دیده بان اصالح 

شد و در بقیه موارد مستندات ارائه شده متقن بود.«

تعجب وزیر از حجم تخلفات
نادران اضافه کرد: »شخص وزیر از دیدن بعضی 
سندها ابراز تعجب می کردند و استنباط ما این است 
که از برخی موارد بی اطالع بوده اند.  به عنوان مثال 
در یک مورد که سندی ارائه شد که براساس آن برادر 
یکی از مدیران سازمان غذا و دارو که کارخانه دار بوده 
و شرکت واردات هم دارد به نفع او یک تصمیمی 
گرفته شده بود، رئیس سازمان از این تصمیم اظهار 
بی اطالعی کرد و وزیر در واکنش به این سخن دکتر 
دیناروند گفتند که اگر اطالع نداشتید که مصداق بارز 
عذر بدتر از گناه است؛ و این یعنی اینکه مدیر شما که 
یک وابستگی با شخص واردکننده داشته در تصمیم 

خود اعمال سلیقه کرده است و این بی اطالعی شما 
از زیرمجموعه خود است. البته این احتمال هم وجود 
دارد که شاید شخص وزیر به این کیفیت و شدت از 

حجم تخلفات اطالع نداشته است.«   
عضو هیأت مدیره سازمان دیده بان شفافیت تاکید 
کرد: »چند عارضه اساسی در نظام دارویی ما وجود 
دارد که مسئله اصلی به تعارض و تضاد منافع بین 
تصمیم گیران سازمان غذا و دارو و فعاالن این حوزه 
برمی گردد. جایی که مجری، داور و ناظر باید یک 
عملکرد بی طرفانه داشته باشد، خودش در یک طرف 
میدان قرار می گیرد که این باعث مخدوش شدن 
روند مدیریت می شود.  از این رو می توان گفت 
که حمایت از برخی شرکت های خاص دارویی و 
تبعیض در قیمت گذاری ها موجب بی نظمی در بازار 
دارویی کشور شده است.« نادران ادامه داد: »در تاریخ 
92/4/12 آقای دیناروند باید از عضویت در هیأت 
مدیره یکی از شرکت های داروسازی کنار می رفتند که 
ایشان مجدد به این سمت انتخاب شدند و آن را انکار 
کردند و زمانی که سندها را به ایشان نشان دادیم، وی 
زیر بار نرفت و اعالم کرد اگر این سندها معتبر باشد 
من استعفا می دهم. البته به جز ایشان مدیران دیگری 
نیز از سازمان غذا و دارو در تصمیم گیری ها اثرگذار 
هستند که این موضوع در مواقعی باعث تبعیض و 
حمایت از شرکت های خاص تلقی می شود. همچنین 
عوارضی مانند ایجاد تبعیض، فرار مالیاتی و پرداخت 
شدن حداقلی حقوق دولت را می توان به موارد تخلف 
اضافه کرد. وی اضافه کرد: »بخش دیگری از مشکالت 
مربوط به قیمت گذاری دارو است، به طوری که افراد 
ذی نفع تصمیم می گیرند که تعرفه گذاری در برخی از 
شرکت های خاص بیشتر از سایر شرکت ها باشد که این 
موضوع باعث بهم خوردن توازن بازار دارویی می شود. 
همچنین رفت وآمد بین بخش خصوصی و دولتی با 
فعالیت های خاص موجب می شود تصمیم گیری به 
نفع برخی از شرکت های خاص مدنظر قرار گیرد.«

شفافیت  دیده بان  سازمان  مدیره  هیأت  عضو 
خاطرنشان کرد: »توجه به برخی برندها و شرکت های 
خاص باعث ایجاد تفاوت قیمت ها در بازار و بازار 
سیاه شده است. همچنین افزایش قیمت داروهای 
وارداتی قاچاقچیان را ترغیب کرد که از کشورهای 
دیگر کاال وارد کنند؛ برای مثال یک نوع آمپول برای 
افراد مبتال به بیماری های چشمی از کشور ترکیه وارد 
کشور شد که همین دارو باعث نابینایی تعدادی گردید 
و متأسفانه تا به  امروز هیچ کس علیه این افراد اقدامی 
انجام نداده و از طرف سازمان غذا و دارو نیز هیچ 

شکایتی طرح نشده است.«

ساختار معیوب سازمان غذا و دارو
نادران با بیان اینکه اعتقاد شخص وزیر بهداشت هم 
این است که ساختار سازمان غذا و دارو به شدت معیوب 
است، تاکید کرد: »تالش سازمان دیده بان شفافیت بر 
این موضوع است تا مسائلی را که باعث اختالل در 

بازار دارویی شده است به مسئوالن گوشزد کند، اما 
عده ای تلقی می کنند که این سازمان به دنبال تغییر 
مدیران و مسئوالن سازمان غذا و دارو است. البته با 
تغییر افراد و سامان نیافتن مدیران و بدون اینکه دولت 
الیحه تضاد منافع و شفاف سازی را در دستورکار قرار 
دهد، هیچ کمکی به بهبود اوضاع نخواهد شد و ما 
انتظار داریم سالمت مالی در نظام دارویی کشور به 
وجود بیاید و مردم از این موضوع مطمئن باشند که 
آنچه را تهیه می کنند، با اطمینان و با کمترین قیمت 

به دست شان می رسد.

12 هزار میلیارد، گردش مالی دارو
 در سال 93

سازمان  مدیرعامل  قائم مقام  جلواتی،  محسن 
دیده بان شفافیت هم در این نشست گفت: »قبل از 
اجرای طرح تحول سالمت بر اساس آمارنامه سازمان 
غذا و دارو 5700 میلیارد تومان گردش مالی بازار 
دارویی کشور بوده است که 2400 میلیارد تومان از 
آن توسط بیمه ها و 3300 میلیارد دیگر توسط مردم 

پرداخت می شده است.«
وی افزود: »این رقم در مقایسه با آمار پایانی سال 
93 که 12 هزار میلیارد تومان بوده رشد قابل مالحظه ای 
داشته که البته از این مبلغ مکمل ها و شیرخشک هم 
کم شده است. دلیل حذف مکمل  ها و شیر خشک از 

این آمارنامه این بود که آنها می خواستند آمار واردات 
را کاهش دهند که اگر این مبلغ نیز به سایر اقالم 
دارویی اضافه شود این هزینه به 15 هزار میلیارد در 
سال افزایش پیدا می کند هر چند بخشی از این افزایش 

هزینه ها به دلیل افزایش نرخ ارز است.«
جلواتی تصریح کرد: »در سال 93 این هزینه ها 
افزایش دو برابری داشته است و با یک مقایسه ساده 
می توان دید که در سال 91، 38.5 میلیارد عدد خدمات 
دارویی ارائه شده است که هزینه آن 5700 میلیارد 
تومان بوده درحالی که براساس آمارنامه ارائه شده از 
طرف سازمان غذا و دارو در این مدت 32 میلیارد عدد 
خدمت با هزینه 15 هزار میلیارد تومان ارائه شده است 
که می توان گفت افزایش منابع برای تامین این داروها 
زیاد شده است و به راحتی می توان نتیجه گرفت که 
میزان پرداختی از جیب مردم افزایش داشته است که 
این موضوع با سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 
که می گوید قدرمطلق پرداختی از جیب مردم باید 
کاهش پیدا کند، مطابقت ندارد. قائم مقام مدیرعامل 
دیده بان شفافیت با اشاره به موضوع واردات دارو، 
گفت: »برخی از شرکت ها داروهایی را وارد کشور 
کرده اند و با هزینه ای بالغ بر 16 برابر داروهای ژنریک 
تولید داخل می فروشند و سازمان غذا و دارو نیز 
اعالم کرد که هدف از این کار ورود تکنولوژی به 
کشور بوده است، اما درحال حاضر می بینیم که هیچ 

تکنولوژی به کشور وارد نشده است.«  وی ادامه 
داد: »همچنین به بهانه صادر کردن دارو عنوان برند 
ژنریک را به آن اضافه کرده اند. به طور مثال با اضافه 
کردن یک حرف به اول اسم یک دارو آن را با قیمت 
سه برابری به مردم می فروشند درحالی که این دارو 
از لحاظ کیفیتی هیچ تفاوتی با داروی قبلی نداشته 
است.« قائم مقام مدیرعامل دیده بان شفافیت گفت: 
»همسر و دختر آقای دیناروند رئیس سازمان غذا و 
دارو در دوره ای به عنوان اعضای یکی از شرکت های 
دارویی خاص فعالیت می کردند که از زمانی که خود 
ایشان از عضویت هیأت مدیره این شرکت کنار رفته 
دختر وی به عنوان بازرس شرکت ابقاء شده و تولید 
15 داروی خاص به این شرکت واگذار شده است.«

سرانه مصرف دارو به 54 دالر رسیده است
فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان 
مواد دارویی هم در این نشست با بیان اینکه با باز 
گذاشتن فهرست دارویی کشور و وارد کردن داروهای 
صرفا گران قیمت مشکالت عدیده ای به وجود آمده 
است، اظهار داشت: »به عنوان مثال در کشوری مانند 
آمریکا 11 درصد از بودجه دارویی مختص بیماران 
صعب العالج و خاص است، درحالی که در ایران این 
عدد به 32 درصد رسیده است و علتش این است که 
در داروهای گرانقیمت می توان سوداگری انجام داد. 

حال فهرست دارویی کشور را باز گذاشته اند و تعداد 
داروهای خاص و صعب العالج را در آن باال بردند و 
برای کاهش آمار واردات، شیرخشک و مکمل ها را از 
آمارنامه داخلی خارج کرده اند.« وی با بیان اینکه در 
گذشته آمارنامه دارویی، مستندترین رفرنس در این 
حوزه بود، افزود: »از سال 61 تا سال 93 دارو یکی 
از اقالمی بود که بیشترین دقت در آن اعمال می شد، 
اما متاسفانه در آمارنامه 5 ماهه اول سال 93 دیدیم 
که بسیاری از اقالم وارداتی را از زیرگروه واردات 
خارج کردند و به زیرگروه تولید اضافه کردند تا بتوانند 
میزان تولید داخل را باال نشان دهند که به این اقدام 
آمار پروازی می گویند. به عنوان مثال دارو را به اسم 
داروی برند خریداری کرده و به کشور وارد و در 
اینجا بسته بندی می کنند و آن را به عنوان تولید داخل 
اعالم می کنند. حال همین دارو که تولید داخلی مشابه 
دارد با ضریب متوسط 16.5 برابر قیمت داروی مشابه 
داخلی قیمت گذاری می شود و این به دلیل  چنین 
بالهایی سر نظام دارویی کشور می آید که 15 هزار 
میلیارد تومان صرف داروی کشور می شود.« اختراعی 
با بیان اینکه در سال 57 سرانه مصرف داروی ما 30 
دالر بوده و در سال های جنگ هم به 13.5 دالر رسیده 
بود، عنوان کرد: »متاسفانه در سال 94 سرانه مصرف 
دارو به 53.4 دالر رسید که بخش عمده آن به دلیل 

واردات داروهای خارجی است.«
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سپید: رئیس سازمان غذا و دارو گفت:  »مدتهاست که عده ای ابهاماتی را مطرح 
می کنند که آخرین  آن هم مربوط می شود به کسانی که اسم خود را دیده بان شفافیت 

گذاشته اند.«
به گزارش خبرنگار سپید، رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری با عنوان 
شفاف سازی درخصوص فشارهای وارده به به سازمان غذا و دارو، اظهار داشت:  »این 
قبیل اقدامات بیشتر برای سهم خواهی، امتیاز گرفتن و سوء استفاده از بزنگاه ها جهت 
رسیدن به اهداف شان است.« رسول دیناروند با بیان اینکه به دنبال ابهامات مطرح شده 
توسط مجموعه ای که برای ما شناخته شده هستند، افزود: »دوستان فراموش نکرده اند 
زمانی که مسئولیت سازمان غذا و دارو را برعهده گرفتیم، وضعیت چگونه بود و امروز 
که حدود چهار سال از آن موقع می گذرد وضعیت چگونه است. آن زمان صدها قلم 
کمبود دارویی وجود داشت و هزینه های داروهای بیماران خاص و صعب العالج 
سرسام آور شده بود. به جهت مسائل مربوط به تحریم و افزایش نرخ ارز، بحران 
دارویی در سال 91 گریبان گیر مردم شده بود اما اکنون مشکل الینحلی در این حوزه 

وجود ندارد و کمبودهای دارویی قابل جایگزین هستند.«

آمار واردات ربطی به فروش دارو در بازار ندارد 
وی درباره برخی اظهارنظرها که سازمان غذا و دارو را طرفدار واردات برای 
شرکت های خاص عنوان می کنند، گفت: »این افراد استنادشان بر این است که آمارنامه 
دارویی کشور دقیق نیست و ایراداتی دارد. بارها اعالم کرده ایم که آمار واردات اعالمی 
وزارت بهداشت ربطی به آمارنامه دارو و فروش دارو در بازار ندارد. واردات از مسیر 
گمرک انجام می شود و آمار ارز دارو نیز در بانک مرکز موجود است و ثبت و سفارش 

دارو را هم می توانند از وزارت صنعت و معدن جویا شوند.«
دیناروند در پاسخ به این سوال که آیا میزان واردات دارو افزایش پیدا کرده است 
یا خیر، اضافه کرد: »اینکه می گوییم واردات دارو کم شده با این استناد است که قاعدتا 
میزان ارزی هم که صرف واردات دارو شده کاهش یافته که البته هیچ ارتباطی با آمارنامه 
دارو ندارد که بخواهد دستکاری شده باشد یا خیر. تکرار می کنم که این افراد واردات 
دارو در سال های 93، 94 و 95 را با سه سال قبل از آن مقایسه کنند. ما اعالم می کنیم 

حداقل 500 میلیون دالر کاهش واردات دارو داشته ایم. این کاهش واردات درحالی 
صورت گرفته که جمعیت تحت پوشش بیمه 10 میلیون نفر اضافه شده است و با 
اجرای طرح تحول نظام سالمت دسترسی مردم به خدمات درمانی و دارویی بیشتر 

شده است.«
وی با بیان اینکه آمارنامه تولید سازمان غذا و دارو نیست، افزود: »گزارش آمارنامه 
به هیچ وجه مبنای تصمیم گیری در سازمان غذا و دارو نیست و رئیس سازمان غذا و 
دارو در تولید این آمارنامه هیچ دخالتی ندارد چراکه این مبحث مسیر کارشناسی خود 
را دارد.« رئیس سازمان غذا و دارو درباره ادعاهای مطرح شده در زمینه سرانه مصرف 
دارو نیز گفت: »مدعی هستند که چون برند و برند ژنریک در ایران راه اندازی شده این 
موضوع سبب افزایش مصرف و توسعه بازار دارویی کشور شده است. این اطالعات 
ممکن است برای افرادی که اطالعات جهانی ندارند گمراه کننده باشد، اما مطلعان این 
حوزه به خوبی می دانند که سرانه 54 دالری دارو در ایران چیز عجیب و غریبی نیست. 
آقایان این رقم را با کشورهایی مانند افغانستان که از سرانه دارویی 30 دالری برخوردار 
است، مقایسه می کنند. میانگین سرانه دارو در دنیا 130 دالر و در ترکیه به عنوان کشور 
همسایه دو برابر و در کشورهای حاشیه خلیج فارس چهار برابر ایران است. سرانه 
مصرف دارو در عراق 25 درصد از ایران بیشتر است. ما نباید انتظار داشته باشیم که 
دسترسی مردم محدود شود. سرانه 54 دالری دارو در کشور عالمت این است که بازار 
به خوبی کنترل شده است. چراکه سال 57 رقم این سرانه 30 دالر بود و اکنون با گذشت 

حدود 40 سال هنوز دو برابر نشده است.«

چرا در دوره  قبل اشکال وارد نمی کردید
معاون وزیر بهداشت همچنین درباره قیمت داروهای وارداتی و اینکه ادعا شده 
قیمت این داروها در ایران نسبت به کشورهای دیگر باالتر است، گفت: »بر فرض که 
این ادعا درست باشد، اما سوال این است که آیا در این دوره قیمت داروهای وارداتی 
کاهش یافته یا خیر؟ چگونه است که در دوره های قبل این داروها گران تر از این هم 
وارد می شد، اما اشکالی به آن وارد نمی کردند. حال ما باید پاسخ دهیم که چرا بیشتر 
از این قیمت داروها را کاهش نداده ایم؟ ما باید روی طناب باریکی حرکت می کردیم 
تا تصمیم گیری هایمان منجر به اختالل در بازار دارویی نشود چراکه سختگیری 
بیش از حد باعث بروز بحران و عدم کنترل آن هم باعث افزایش قیمت ها می شد. 
در مجموع با تدبیر توانستیم قیمت ها را کاهش دهیم.« دیناروند افزود: »برای اطالع از 
قیمت داروهای وارداتی کافی است که سری به داروخانه های تخصصی جهت تامین 
داروهای خاص بزنید. مگر می شود دارویی که در سال 92 با قیمت هفت میلیون و 800 
هزار تومانی عرضه می شده و اکنون قیمت آن به چهار میلیون و 400 هزار تومان رسیده 
است ارزان نشده باشد؟ اسم این را چه می گذارید؟ حال می گویند باید یک میلیون 
بیشتر کم می کردید، خب این درخواست را از کسانی داشته باشید که اجازه دادند این 
داروها با آن قیمت های عرضه شود. ما هنرمان در این حد بوده است.« وی تاکید کرد: 
»به طور متوسط قیمت داروهای وارداتی را 25 درصد کاهش دادیم. تجهیزات پزشکی 
وارداتی نیز به طور میانگین 35 درصد کاهش قیمت داشته است. اینکه این قیمت ها 
باید بیشتر از این کاهش می یافت را انشاهلل کسانی که می توانند، می آیند و بیشتر کاهش 
خواهند داد. افرادی که پشت صحنه این نمایش ها هستند، زمان خودشان چه هنری 
به خرج دادند؟ یادتان رفته است که آن زمان وزیر وقت گفته بود دست قاچاقچی را 
می بوسیم که دارو بیاورد.« رئیس سازمان غذا و دارو همچنین درباره مبحث مطرح 
شده درباره تضاد منافع تصمیم گیران سازمان، گفت: »قاعدتا کسانی که در وزارت 
بهداشت مسئولیت قبول می کنند از افراد آشنا به این حوزه هستند. به مدیران کل دارویی 
سازمان غذا و دارو در سال های قبل مراجعه کنید و ببینید که قبل و بعد از مسئولیت شان 
در سازمان غذا و دارو کجاها فعالیت کرده اند. مشخص است که کار این افراد همین 
است. مگر باید بروند ساختمان سازی کنند یا الستیک بفروشند. در مجموع فردی که 

قبال مدیرعامل یا عضو هیات مدیره شرکتی بوده برای تصدی در سازمان غذا و دارو از 
فعالیت های قبلی اش استعفا می دهد و این مبحث چیز عجیبی نیست.«

من و همسرم دانشمند یک درصد جهانی هستیم
دیناروند با بیان اینکه برخی می گویند دیناروند و همسرش به نفع یک شرکت 
دانش بنیان تصمیم می گیرند، گفت: »چرا فکر می کنید هر کسی هم که اینجا آمد منفعت 
شخصی خودش را در نظر می گیرد. من و همسرم دانشمند یک درصد جهانی هستیم 
و ده ها اختراع داخلی و خارجی داریم. ما چندین و چند دانشجوی نخبه داریم و خیلی 

از اینها عالقمند بوده و توانسته اند نوآوری داشته باشند.«
دیناروند ادامه داد: »می گویند دو شرکت 70 درصد واردات داروی کشور را دارند. 
این درحالی است که این چنین نیست و 11 شرکت اول، کمتر از 70 درصد واردات 
کشور را انجام می دهند. در عرصه تجهیزات پزشکی هم 600 تا 700 شرکت فعالیت 
می کنند. طبیعی است که شرکت های بزرگ تر قدرت البی شان با شرکت های بزرگ 
دنیا جهت گرفتن نمایندگی، بیشتر است. چرا کسانی که ادعای دیانت دارند دروغ 
می گویند؟ مگر سازمان غذا و دارو میان شرکت ها، نمایندگی توزیع می کند؟ طبیعی 
است که شرکت ها رقابت دارند و البته نسبت به یکدیگر هم رحمی ندارند. حال این 
چه ربطی به سازمان غذا و دارو دارد. سازمان غذا و دارو به محصول مجوز می دهد. 
آقایان اگر انتقادی به این موضوع دارند سیاستی را در کشور بگذارند و به عنوان مثال 
بگویند که هیچ شرکتی بیشتر از 10 میلیون دالر واردات نداشته باشد.« رئیس سازمان 
غذا و دارو تاکید کرد: »متاسفانه درمورد مصادیق موفقیت دولت سیاه نمایی می کنند. 
یکی از مصادیق موفقیت دولت، وزارت بهداشت است که سازمان غذا و دارو نیز 
بخشی از آن است. دارو و بیمارستان دو شاخص عملکردی وزارت بهداشت هستند 
که همواره جزء باالترین شاخص های عملکردی بوده اند. رضایتمندی از وزیر 
بهداشت ناشی از عملکرد وزارت بهداشت است و متاسفانه بزرگترین ظلم هم به 
همین وزیر می شود. مجموعه وزارت بهداشت زحمت کشیده ما ادعا نداریم که 
بدون خطا بودیم، اما مدیران و کارشناسان و مجموعه این وزارتخانه و سازمان غذا 
و دارو با دقت زحمت کشیده اند.« معاون وزیر بهداشت افزود: »در این میان ممکن 
است شرکتی هم سر ما کاله گذاشته باشد و این موضوع بعید نیست. قاطعانه باید با آن 
برخورد شود. می گویند فرار گمرکی در حوزه دارو صورت گرفته، شکی نیست که 
باید به آن رسیدگی شود و قطعا سازمان غذا و دارو هم در این زمینه همراهی خواهد 
داشت. در مجموع تاکید می کنم که در سازمان غذا و دارو به هیچ عنوان امکان تصمیم 
گیری شخصی وجود ندارد و هر جایی که به مجوز مربوط باشد در کمیته های مربوطه 
تصمیم گیری می شود. به ویژه در مورد دارو رای گیری ها در کمیته مربوطه مخفی 

است و رئیس سازمان غذا و دارو هم حق وتو ندارد«

شاید شخص وزیر به این کیفیت و شدت از حجم تخلفات اطالع نداشته است

 بهنام موذن

دیناروند در واکنش به نشست خبری سازمان دیده بان شفافیت

هجمه به سازمان غذا و دارو برای سهم خواهی است


