
اتاق بازرگانی تهران: واقعیت این است که دونرخی بودن ارز 
درواقع یارانه به واردات و رقبای تولیدکننده داخلی است؛ 
نه تنها به واردات رسمی، بلکه با این نرخ ارز ما به قاچاق 
هم یارانه می دهیم. دونرخی بودن ارز همیشه مسئله اصلی 
فعاالن اقتصادی بوده است. حاال هم که ارز مسافرتی حذف 
شده است، فعاالن اقتصادی چشم امید بیشتری به پایان عصر 
دونرخی بودن ارز دارند. البته که احتماال تک نرخی شدن ارز 
در ابتدا با مسائل و مشکالتی ازجمله گران شدن محصوالت 
درست،  مدیریت  با  اوضاع  اما  بود،  همراه خواهد  وارداتی 

قابل کنترل است.
به گزارش سپید، ناصر ریاحی، عضو هیات نمایندگان اتاق 
تهران و رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو از تک نرخی شدن 

ارز و اثرات آن بر اقتصاد سخن گفت.
 حذف ارز مسافرتی کمکی به تک نرخی شدن ارز می کند؟

به گمان من ارز مسافرتی و حذف آن حجم زیادی از مصرف 
ارز در کشور را دربرمی گیرد. چراکه هم رقم آن کم است 
)300 دالر( و تنها یک بار در سال پرداخت می شد. از طرفی 
همه ایرانی هایی که می توانند به خارج از کشور بروند، از این 
ارز استفاده نمی کنند. اما به هرحال اگر حذف ارز مسافرتی، 
گامی به سوی حذف ارز دونرخی باشد، اقدام خوبی است. 
اصوال من مخالف پرداخت سهمیه و یارانه در هر خدماتی 
هستم. امیدوارم ارز تک نرخی شود، چراکه دونرخی بودن آن 

واقعا در حال نابود کردن اقتصاد است.
 تک نرخی کردن ارز شامل واردات دارو هم می شود. 
آیا این مسئله می تواند چالشی در بازار دارو و گران شدن 

آن ایجاد کند؟
خیر، دارو به خصوص داروهای حیاتی و مهم تحت پوشش 
بیمه قرار دارند. بنابراین این ماجرا تفاوتی نمی کند. دولت 
می تواند آن پولی که برای ارز دولتی کنار می گذاشت را به 
بیمه ها بدهد و این ماجرا حل شود. اما تک نرخی شدن نه تنها 
روی دارو، بلکه روی هیچ چیز دیگر تأثیر ندارد و به مراتب 
به  ایران  سمت،  این  در  است.  بهتر  واردات  و  تولید  برای 
قدیمی بودن صنعت دارویی اش افتخار می کند، اما به دلیل 
نرخ ارز پایین امکان صادرات نداریم. همچنین باید یادمان 
باشد، اجزای هر صنعت و تجاری را با ارز آزاد می پردازیم؛ 
از دستمزد گرفته تا هر موضوع دیگر. به طور مثال در ایران 
حداقل دستمزد و قیمت تمام شده یک ماه کارگر ساده برای 
کارفرما، حدود 500 دالر تمام می شود. در بررسی کشورهایی 
که رقیب ایران هستند، مانند هند، ترکیه، امارات و ... دستمزد 
کارگر ساده بین 100 تا 200 دالر است. به دلیل همین ارز 
ارزان، مسافرت در هر کشوری ارزان تر از سفر داخلی در 

ایران تمام می شود.
 اثرات دونرخی بودن ارز چیست؟

واقعیت این است که دونرخی بودن ارز، درواقع یارانه به 
واردات و رقبای تولیدکننده داخلی است. نه تنها به واردات 
رسمی، بلکه با این نرخ ارز، ما به قاچاق هم یارانه می دهیم. 
درحالی که اگر نرخ ارز واقعی باشد، حتی قاچاق هم دیگر 
توجیه اقتصادی ندارد. به این ترتیب تولیدکننده داخلی هم 
بین می رود. من اطالعات دقیقی  از  نفس می کشد و رانت 
ندارم، اما با این نرخ ارز، برخی افراد از کشور سرمایه خارج 
می کنند. قیمت ملک را در کشورهای مختلف با هم مقایسه 
کنید؛ قیمت ملک در تهران از 80 درصد پایتخت های اروپایی 
کرد.  باید جدا  را  نیویورک  و  لندن  -پاریس،  است  گران تر 
اگر نرخ ارز دو برابر این میزان بود، قیمت ملک نصف این 
میزان می شد. به این شکل معادالت در هر سطحی درست 
می شد. دارو هم متأثر از همین مسائل است. با این تفاوت 
که دارو و سالمت مشکلی برایش به وجود نمی آید. چراکه 
90 تا 95 درصد آن را بیمه ها می دهند. به طور مثال دو برابر 
شدن ارز، 5 درصد از قیمت دارو را افزایش می دهد؛ آن هم 
پولی است که دولت می تواند از فروش ارز به دست آورد 
و به بیمه ها بدهد. بنابراین مشکالتش را حل کند و یارانه و 

بدهی هایش را بپردازد.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو عنوان کرد

از بین رفتن قاچاق با واقعی شدن 
قیمت ارز

سپید: اولین نشست اعضای هئیت مدیره جدید سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران امروز با حضور اعضای هیئت 
مدیره سابق در ساختمان سندیکا برگزار شد. پس از رایزنی های صورت گرفته احمد شیبانی به عنوان رئیس هیئت مدیره 
سندیکا و عباس کبریایی زاده به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند. همچنین در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات اعضای 
پنجمین دوره هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، غالمرضا اخوان فرید نیز به عنوان نایب رئیس دوم، 
مرتضی خیرآبادی به عنوان خزانه دار و محمدرضا زرگرزاده به عنوان منشی؛ ترکیب جدید ششمین دوره هیئت مدیره سندیکای 

صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران را تشکیل دادند.
گفتنی است مجمع عمومی سالیانه سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و انتخابات ششمین دوره هیئت مدیره 

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در دومین 
روز نمایشگاه ایران فارما 2017 و با حضور 87 نفر از اعضا 
برگزار شد که نتیجه انتخابات به این شرح است: شیبانی 52 
رای، احمدیانی 4۶رای، علیمیان 4۶ رای، اخوان  فرید 45 
رای، کبریایی زاده 43 رای، زرگرزاده 43 رای، خیرآبادی 34، 
نجفی عرب و مهرآمیزی به عنوان اعضای علی البدل،حسن 

ریاحی بازرس اول و حیدرنژاد به عنوان  بازرس علی البدل.

سازمان غذا و دارو: سرپرست اداره صادرات تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو با تأکید بر کم کردن بوروکراسی برای حمایت از صادرات 
تجهیزات پزشکی گفت: »بیش از 110 پروانه محصول صادراتی در کمتر از یک ماه برای شرکت های صاحب صالحیت صادر شده است.«

اسحاق عامری افزود: »تالش کرده ایم در کمترین زمان ممکن کارهای جاری شرکت ها در خصوص صادرات در اداره صادرات تجهیزات 
پزشکی انجام شود.« این مقام سازمان غذا و دارو تأکید کرد: »صادرکنندگان تجهیزات پزشکی باید بیشتر زمان خود را برای بازاریابی محصول 

صرف کنند و بروکراسی های اداری در این زمینه باید کم شود.«
وی ادامه داد: »مقرر شده تا زمان بهره برداری از سامانه نظارت بر صادرات، زمان صدور پروانه صادراتی را حداکثر به چهار روز کاری ، 

کاهش دهیم.« عامری خاطرنشان کرد: »نوع پروانه های صادره فعلی از اصالت بسیار باالیی 
برخوردار هستند و امکان جعل آنها به دلیل رعایت همه اصول امنیتی، وجود ندارد.«

براساس این گزارش شرکت ها می توانند نسبت به دریافت این گواهینامه از اداره صادرات 
اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو اقدام کنند. گفتنی است 40 درصد بازار تجهیزات 
پزشکی کشور از تولیدات داخلی و ۶0 درصد از لوازم پزشکی وارداتی تأمین می شود و 
سازمان غذا و دارو در نظر دارد که در چند سال آینده این نسبت را برعکس کند و از سوی 
دیگر سهم صادرات تجهیزات پزشکی که اکنون بسیار ناچیز است را افزایش دهد. رسیدن به 

۶0 درصد سهم بازار داخلی در حوزه تجهیزات پزشکی از اهداف برنامه ششم توسعه است.

صدور 110 پروانه صادرات برای تجهیزات پزشکی ترکیب جدید اعضای هئیت مدیره سندیکای داروهای انسانی  مشخص شد

ملک افضلی در مراسم تودیع و معارفه روسای انستیتو پاستور

سپید: عضو فرهنگستان علوم پزشکی گفت: »50 سال است 
که سابقه خدمت در حوزه های آموزشی، پژوهشی و بهداشت 
دارم و دریافته ام که انستیتو پاستور ایران جایگاه ویژه و متمایزی 
در کارکرد واحدهای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دارد.«

پاسخگویی به انتظارات نظام سالمت، مهم ترین 
ماموریت انستیتو 

به گزارش سپید، حسین ملک افضلی در مراسم تودیع 
و معارفه روسای جدید و قدیم انستیتو پاستور ایران، اظهار 
داشت: »انستیتو پاستور ایران سابقه ای 100 ساله در حوزه 
علم و خدمت در حوزه سالمت دارد و بار گران علمی و 
خدماتی آن، بسیار ارزشمند است و باید به آن افتخار کنیم.« 
وی تصریح کرد: »انستیتو پاستور نزد مردم بسیار خوشنام و 
مورد اعتماد آنها است و این برای این موسسه نوعی اعتبار 
است. بنابراین باید تالش کنیم که این اعتماد و اعتبار را ارتقا 
دهیم تا جایگاه مقدس و معنوی آن، به جایگاه اقتصادی و 
کسب درآمد تبدیل نشود.« معاون پژوهشی اسبق وزارت 
بهداشت یادآور شد: »انستیتو پاستور ایران یک موسسه اجتماعی 
است و نباید آن را یک موسسه اقتصادی در نظر گرفت؛ 
بنابراین شاخص های ارزشیابی آن نیز باید اجتماعی باشد و 
نظام ارزشیابی برای انستیتو پاستور تغییر پیدا کند و متوجه 
خدمات در نظام سالمت باشد.« ملک افضلی تاکید کرد: »انستیتو 
پاستور هزینه اثربخشی باالیی دارد و هزینه های انجام شده 

برای آن در مقابل خدماتی که این نهاد ارائه می کند، بسیار 
اندک است و بهره وری نیز به همین معنی است در حالی که 
مردم باید حداکثر بهره را از خدمات آن ببرند.« معاون اسبق 
بهداشت وزارت بهداشت تصریح کرد: »انستیتو پاستور ایران، 
فقط یک موسسه خدماتی نیست بلکه در حوزه آموزش و 
پژوهش نیز نقش مهمی دارد و باید مبنا و هدف آموزش و 
پژوهش، خدمت به مردم باشد؛ زیرا پروژه های این موسسه 
باید به سرعت انجام و تبدیل به خدمت شود.« ملک افضلی 
از پاسخگویی به انتظارات نظام سالمت به عنوان مهم ترین 
رسالت و ماموریت انستیتو پاستور ایران یاد کرد و افزود: 
»مشتری اصلی محصوالت انستیتو پاستور ایران، مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت است چراکه با استفاده از 
واکسن و محصوالت این موسسه می تواند از بروز بیماری ها 
پیشگیری کرده و بیماری ها را در مراحل اولیه شناسایی کند.«

معاون اسبق تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت یادآور 
شد: »اساتید و محققان انستیتو پاستور ایران باید در عرصه و 
ایستگاه های تحقیقاتی حضور داشته باشند تا پاستور مردمی 
شود. البته نظام سالمت، یک نظام مردمی است که باید اجتماعی 
شود.« ملک افضلی اظهار داشت: »انستیتو پاستور ایران یکی از 
اعضای شبکه های انستیتو پاستور جهان است که برای ارتقا 
آن نیاز به هماهنگی بیشتری دارد.« وی در پایان تاکید کرد: 
»مقام و مسئولیت و صندلی ماندنی نیست، اما تنها خدمات 

افراد است که ماندگار می شود و اگر خدمت کنیم، مردم، قدر 
آن را به خوبی می دانند. به بنده همان احترامی را می گذراند 

که زمان معاون بودنم می گذاشتند.«
انستیتو تعریف کند که می خواهد چه مشکلی را 

حل کند
قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت نیز در مراسم 
تکریم و معارفه رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: »سوابق 
و افتخارات انستیتو پاستور بسیار ارزشمند است، اما نقش 
فعلی انستیتو پاستور در نظام سالمت بسیار مهم تر است.« 
ایرج حریرچی اظهار داشت: »انستیتو پاستور باید تعریف کند 
که می خواهد چه مشکالتی از نظام سالمت را حل کند. البته 
تعداد مقاالت، کارمندان و محصوالت این موسسه فقط برای 
ما مهم نیست بلکه مهم است که بتوانیم مرگ زودرس مردم 
را کاهش و طول عمر سالم آنها را افزایش دهیم و از مردم 

محافظت و مراقبت کنیم.«
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: »سوابق و افتخارات 
انستیتو پاستور بسیار ارزشمند است، اما نقش فعلی انستیتو 
بسیار مهم تر است.« حریرچی  نظام سالمت  پاستور در 
افزود: »سه سال دیگر، صدمین سالگرد تاسیس انستیتو 
و شایسته ای  در خور  برنامه  باید  و  است  ایران  پاستور 
برای معرفی محصوالت این موسسه وجود داشته باشد.« 
قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه 

انستیتو پاستور از نظر تعداد اعضای هیات علمی هم تراز با 
برخی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور است، اضافه کرد: 
»خوشحال هستیم که انستیتو پاستور با وجود 1۶0 عضو 
هیات علمی و چند ده شرکت دانش بنیان، توانسته نقش 
مهمی در نظام سالمت کشور داشته باشد.« وی تصریح کرد: 
»هدف ما این است که انستیتو پاستور ایران به عنوان یکی 
از مهم ترین مراکز علم و فناوری منطقه در حوزه سالمت 
وزارت  مهم،  این هدف  به  برای رسیدن  و  تبدیل شود 
بهداشت همراه و در کنار این موسسه است.« حریرچی با 
تقدیر از خدمات قانعی، رئیس سابق انستیتو پاستور ایران، 
از بیگلری به عنوان یکی از بهترین روسای دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور و آشنا به ماموریت ها و رسالت های 
وزارت بهداشت یاد کرد و گفت: »کار روسای دانشگاه ها، 
بسیار سخت و دشوار است.« وی در پایان با اشاره به سفر 
اخیر خود به اردبیل گفت: »رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
اردبیل از 27 میلیون بار مراجعه مردم این استان در یک سال 
به مراکز درمانی سخن می گفت و هر ایرانی در سال، 10.3 
بار به مراکز درمانی مراجعه می کنند. بنابراین ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی و کار روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
بسیار دشوار است.« گفتنی است در پایان این مراسم، از 
قانعی رئیس سابق انستیتو پاستور ایران تکریم و بیگلری به 

عنوان رئیس جدید این موسسه معرفی شد.
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 ایفدانا: رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »آشفته بازاری که در حوزه تجهیزات 
پزشکی بود را فراموش نکرده ایم اما خوشبختانه امروز این وضعیت سامان یافته 
است.« غالمرضا اصغری در جمع اعضای انجمن شرکت های  مهندسی پزشکی 
ایران و اتحادیه بازرگانان تجهیزات ایران، اظهار داشت: »خدماتی که حوزه شما به 
کشور کرده است بسیار مقبول و منطقی بوده است و هیچ کس نمی تواند زحمات 
شما از دهه های گذشته که کشور با مشکالت عدیده ای مثل جنگ و زلزله  مواجه 
بود تاکنون که شانه به شانه تکنولوژی روز دنیا به سالمت مردم کمک می کنید؛ 
فراموش کند.« وی با اشاره به سرعت باالی ساخت، پیشرفت تکنولوژی، توسعه 
و سبقه کشورهای صنعتی در تبدیل اختراعات تجهیزات و ملزومات پزشکی به 

فناوری کاربردی، ادامه داد: »تالش ها و زحمات امثال شما موجب شده که مردم 
ما از امکانات روز دنیا عقب نمانند و این در حالی است که در برخی بخش های 
ضروری کشور مثل عمران، راه و ترابری و کشاورزی برای رسیدن به موفقیت های 

این چنینی به  تالش هایی از جنس کوشش های شما نیاز است.
اصغری با تأکید بر اینکه هدف اصلی جلسه قبل از هر موضوع دیگری آشنایی 
با فعاالن حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی و شنیدن دغدغه های آنان بوده است، 
عنوان کرد: در همه موضوعات و در هرجایی از دنیا تفاوت دیدگاه و مهم تر از آن 
روش های گوناگون اجرا وجود دارد و طبیعی است که هر کسی استدالالت خود 
را دارد لذا مطالبی که به صورت پیشنهاد یا انتقاد مطرح می شود را در حال حاضر نه 

نفی و نه تأیید می کنیم، اما در آینده نزدیک حتما بیانات معقول را در ضوابط خود 
اعمال و برخی دیگر را با ادله منطقی رد خواهیم کرد. وی اضافه کرد: »بسیاری از 
سیاست ها ممکن است در مقاطع متفاوت به علت های متغیر، متفاوت باشد پس 
برای رسیدن به یک زبان مشترک باید تعامل کرد، توضیح داد و صبوری نمود و ما 
معتقدیم برای رسیدن به بهترین کارایی باید به یکدیگر مثبت نگاه کنیم.« اصغری 
با بیان اینکه هدف از پذیرفتن مسئولیت هر فعلی باید فقط و فقط خدمت باشد، 
اظهار داشت: »باالخره ما که در صف مشغول کار بودیم به خوبی آشفته بازاری که 
در حوزه تجهیزات پزشکی بود را فراموش نکرده ایم، منصفانه هم اگر بخواهیم 

قضاوت کنیم آن رویه آشفته سامان یافته است.«

رئیس سازمان غذا و دارو:

آشفته بازار تجهیزات پزشکی را فراموش نکرده ایم

انستیتو پاستور بنگاه اقتصادی و محل کسب درآمد نشود 
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