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 ادامه از صفحه 12
وی ابراز داشت: »زمانی که می بینیم یک دارو 
تولید  همزمان  به صورت  تولیدکننده  را هشت 
می کنند امکان حمایت از تولیدکننده جدید در 
این بخش وجود ندارد چون شرایط ارزی کشور 
تولید  از  حمایت  امکان  که  نیست  به گونه ای 
این بخش  در  فنی  با همان مشخصات  جدید 

وجود داشته باشد.«
محمدی در پاسخ به این سؤال که مالک تعیین 
8 خط تولید فعال چیست، اظهار داشت: »این 
روندی است که از سال های قبل وجود داشته 
ما  و  داده اند  رأی  آن  به  کمیسیون  اعضای  و 
فقط این رأی را تمدید کرده ایم. البته اگر نظر 
شخصی بنده را در این خصوص جویا باشید 
به شما می گویم که صداقت در اعالم وضعیت 
موجود دلیل تمدید و ابالغ مجدد این بخشنامه 
بوده است؛ زیرا در حال حاضر وضعیت ارزی 
کشور به گونه ای است که متأسفانه ارزی برای 
تخصیص وجود ندارد و بخش زیادی از داروهای 

ما منتظر تخصیص ارز هستند.«
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
میزان  از  حاضر  حال  »در  کرد:  تأکید  دارو  و 
97 درصد تولید دارو در کشور نزدیک به 70 
درصد وابسته به واردات مواد اولیه یا حد واسط 
باید  اولیه  ماده  برای واردات  ازاین رو  هستند. 
ارز داشته باشیم و امروز که این توان در کشور 
و  می ماند  بی پاسخ  درخواست ها  ندارد  وجود 
این گالیه تولیدکنندگان را در پی داشته است.«
 وی در پاسخ به این سؤال هم که اگر تولیدکننده ای 
ارز  درخواست  بدون  می تواند  که  کند  اعالم 
دارویی را در داخل تولید کند، می تواند اجازه 
تولید دارو داشته باشد، گفت: »این درخواست 
قابل بررسی است. ما امروز تنها کاری که انجام 
داده ایم این بوده که مصوبه کمیسیون را ابالغ 
کرده ایم و این به آن مفهوم نیست که تصمیم گیر 
در این خصوص بوده ایم. ضمن اینکه کمیسیون 
هم رأی سال های گذشته را تمدید کرده است 
و اگر بخواهیم رأی سالیان قبل را تغییر دهیم 
اعضا آن  به کمیسیون رفته و  نظر جدید  باید 

را تصویب کنند.«
قوانین   20 ماده  »در  گفت:  ادامه  در  محمدی 
مربوط به مقررات امور پزشکی مصوب سال 
1334 کمیسیون پیش بینی شده است که برای 
و  تولید  ساخت،  به  مربوط  که  حوزه ای  هر 
باشد  بیولوژیک  محصوالت  و  دارو  واردات 
درخواست ها  تا  شود  تشکیل  کمیسیونی  باید 
در آن کمیسیون تصویب و ابالغ شود و اگر 
موضوعی در این کمیسیون تصویب و ابالغ شد 
به جهت اینکه در قانون پیش بینی شده است، 
باید مصوبات آن اجرا شود؛ بنابراین اگر قرار 
باشد تغییری در مصوبه صورت گیرد باید خود 

این کمیسیون آن را اصالح کند.«
محمدی در تشریح اعضای حقیقی و حقوقی 
سازمان  »رئیس  داشت:  اظهار  نیز  کمیسیون 
و  غذا  سازمان  داروی  مدیرکل  دارو،  و  غذا 
اعضای  و  داروسازی  صنعت  نماینده  دارو، 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه های  هیئت علمی 
اعضای  مربوطه  علمی  انجمن های  نمایندگان 
این کمیسیون هستند و مصوبات آن با تصویب 

اعضا رسمیت پیدا می کند.«
محمدی ادامه داد: »اینکه بگوییم عدد 8 از کجا 
تصویب کننده  اعضای  نظرات  باید  آمده حتمًا 

این مصوبه باید در این خصوص شنیده شود، 
اما از دیدگاه بنده در شرایط فعلی حتی 3 عدد 
دارو هم کافی است و این عدد هم برای این 
این بخش شکسته شود  در  انحصار  که  است 
اینگونه گفته می شود  چراکه معموالً در عرف 
که برای انحصارشکنی باید سه تولیدکننده، سه 
واردکننده و یا توزیع کننده در هر بخشی وجود 

داشته باشد.«
وی افزود: »البته پیشنهاد ما به کمیسیون این بود 
که عدد هشت به سه پروانه فعال کسر شود که 
این پیشنهاد پذیرفته نشد. ضمن اینکه این مجوزها 
همزمان با تأمین نیاز داخل اجازه صادرات را 
از  هم دارند و ما نمی توانیم حق صادرات را 
تا  هستیم  تالش  در  بنابراین  کنیم؛  سلب  آنها 
این چرخه را به نحوی مدیریت کنیم که نیاز 

بازار تأمین شود.«

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو در پایان گفت: »بنده امروز مسئول تأمین 
داروی کشور هستم و مشکل تأمین ارز را به شدت 
احساس می کنم؛ لذا امروز ما با تولیدکنندگانی 
مواجه هستیم که می خواهند محصول خود را 
صادر کنند و این به نفع کشور است، اما مشکالت 

و تحریم ها این اجازه را به آنها نمی دهد.«
محدودیت تولید در بلندمدت قابل پذیرش نیست
عباس کبریایی زاده، عضو هیئت مدیره سندیکای 
در  و  ایران  انسانی  داروهای  صنایع  صاحبان 
خصوص این بخشنامه به سپید گفت: »سازمان 
داروخانه  دارو و  معتقد است که  دارو  غذا و 
کسب وکار نیست و قوانین مربوط به رقابت در 
است  درست  نظر  این  البته  نیست.  آن جاری 
که کلیه کاالهای سالمت باید زیر نظر وزارت 
بهداشت تولید و عرضه شوند، اما این نباید مغایر 

با قوانین کلی اقتصاد کشور باشد.«
وی افزود: »در حال حاضر اقتصاد کشور مبتنی 
بر آزادی سرمایه گذاری و ایجاد فضای رقابت 
است؛ بنابراین ما به عنوان نمایندگان سندیکای 
صاحبان داروهای انسانی که بیش از 116 شرکت 
تولید عضو آن هستند می گوییم که ظرفیت تولید 
در کشور بسیار فراتر از میزانی است که امروز 

تولید می شود.«
کبریایی زاده افزود: »متأسفانه دولت به دلیل اینکه 
به شکل مطلوب  را  بیمه ای  سازوکار حمایت 
ارز  از  تا  ندارد، صنعت را مجبور کرده است 
دولتی برای تولید استفاده کند که این سیاست 
درستی نیست؛ زیرا زمانی که نرخ ارز در بخش 
آزاد با دولتی اختالف بسیار زیادی دارد معنای 
یک هفتم  یا  و  یک ششم  با  ارزی  ما  که  ندارد 
این  باشیم چراکه  داشته  در چرخه صنعت  را 
روند با سازوکارهای یک فعالیت اقتصادی سالم 

سازگار نیست.«
وی اضافه کرد: »امروز وزارت بهداشت به دلیلی 
محدودیت منابع ارز که دارد چنین دستورالعملی را 
ابالغ کرده است. این ابالغیه در کوتاه مدت می تواند 

به عنوان  اما  از سوی صنعت قابل تحمل باشد، 
سیاست بلندمدت قابل پذیرش نخواهد بود.«

کمتر از 35 درصد ارز دارو تأمین شده 
است

کبریایی زاده تصریح کرد: »متأسفانه دولت منابع 
ارزی شرکت های دارویی را تأمین نکرده و نمی کند 
و امروز که شش ماه از سال سپری شده کمتر از 
35 درصد ارز دارو تأمین شده است، درحالی که 
همواره در طی سال های گذشته تا پایان دی ماه 
کل ارز دارو تخصیص داده می شد که این روند 
باعث شده است که شرکت های دارویی در ایجاد 

ذخیره دارویی با مشکل مواجه شوند.«
وی در پاسخ به این سؤال که در شرایط فعلی 
چه باید کرد، گفت: »در حال حاضر ما به عنوان 
تولیدکنندگان دارو متعرض این بخشنامه نیستیم 
زیرا حتی اگر که پروانه هم صادر شود وزارت 
بهداشت ارزی ندارد که به شرکت ها بدهد تا 

تولید خود را انجام دهند.«
صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  عضو 
»امروز  کرد:  تصریح  ایران  انسانی  داروهای 
دغدغه اصلی و اعتراض ما تولیدکنندگان دارو 
این است که چرا دولت همچنان اصرار بر ارز 
دولتی دارو دارد درحالی که منابع ارزی الزم را 
برای این منظور هم در اختیار ندارد و ذخایر 
شرکت های دارویی متأسفانه در حال تخلیه کامل 
است. از طرف دیگر جلوی ورود داروهای جدید 
را به فهرست دارویی کشور را هم گرفته است 
که این روند فرصت صادرات داروهای جدید به 
خارج و ارزآوری را از شرکت ها گرفته است.«
وی در پایان افزود: »امروز از 60 تا 70 درصد 
بازار دارویی افغانستان که در گذشته در اختیار 
تولیدکنندگان ایرانی بود کمتر از 15 درصد باقی 
شرکت ها  از  بسیاری  متأسفانه  و  است  مانده 
می دهند  دست  از  را  بازارهای صادراتی خود 
شرکت ها  به  را  جبرانی  غیرقابل  زیان  این  که 

وارد کرده است.«

عباس کبریایی زاده، عضو 
هیئت مدیره سندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انسانی ایران: 

متأسفانه دولت منابع ارزی 
شرکت های دارویی را تأمین نکرده 
است و امروز که شش ماه از سال 
سپری شده کمتر از 35 درصد ارز 
دارو تأمین شده است، درحالی که 

همواره در طی سال های گذشته تا 
پایان دی ماه کل ارز دارو تخصیص 

داده می شد که این روند باعث 
شده است که شرکت های دارویی 
در ایجاد ذخیره دارویی با مشکل 

مواجه شوند


