
گزارشی درباره مطالبه داروسازان برای تعجیل در حذف ارز دولتی دارو

 علی ابراهیمی
حذف ارز دولتی دارو و یکسان سازی نرخ ارز 
به شرط تأمین و تخصیص به موقع و ماهیانه 
ارزهای قابل استفاده، اصالح سریع قیمت های 
داروهای تولیدی متناسب با نرخ ارز و انتقال 
بیمه گر  سازمان های  به  ارز  نرخ  مابه التفاوت 
این ها  دارویی؛  مطالبات  بازپرداخت  جهت 
از  داروسازی  صنعت  مطالبات  به روزترین 
دولت و مجلس با هدف مدیریت بازار دارو 

در شرایط بحرانی ارزی است.
صنعت  که  است  سال ها  سپید،  گزارش  به 
تولید  داروی  قیمت  بودن  پایین  داروسازی 
داخل و مداخالت دولت در قیمت گذاری آن 
را با منطق تخصیص ارز دولتی به این صنعت، 
موجب قاچاق داروی ایرانی به خارج از کشور 
می دانند. اتفاقی که در سال های اخیر روند آن 
شتابان بوده و امروز ایران در قاچاق معکوس 

دارو به خارج جزو کشورهای پیشرو است.
و  غذا  سازمان  رئیس  ساز،  شانه  محمدرضا 
دارو هم این اتفاق تلخ را تأیید کرده و گفته 
است: »به دلیل کیفیت و قیمت دارو در کشور 
بخش اعظم تولیدات ما به صورت غیرقانونی 
قاچاق می شود که عدد آن بسیار بزرگ تر از 
صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است.« 
متأسفانه این موضوع در داروخانه های مناطق 
آزاد و یا شهرهای زیارتی همچون مشهد که 
تعداد زیادی زائر یا توریست خارجی به آنجا 
رفت وآمد می کنند به وضوح قابل مشاهده است.
این مشکل  دارو عالج  فعاالن حوزه  باور  به 
یارانه  دادن  و  دارو  ارز  نرخ  کردن  آزاد  در 
این بخش به سازمان های بیمه گر برای پوشش 
افزایش هزینه ها است. روشی که در بسیاری از 
کشورهای دنیا مرسوم است و دولت ها یارانه 

را به مصرف کننده در لحظه آخر می دهند.

ارز دولتی حذف و نرخ آن 
یکسان سازی شود

به تازگی صنعت گران و نمایندگان داروسازان 
در نامه ای به رئیس کمیسیون بهداشت مجلس 
خواستار تعجیل در حذف ارز دولتی دارو البته 
رئیس  عبده زاده،  محمد  شده اند.  شروطی  با 
سندیکای صاحبان صنایع  هیئت مدیره   جدید 
داروهای انسانی ایران در نامه ای به حسینعلی 
مجلس  بهداشت  کمیسیون  رئیس  شهریاری، 
با طرح این درخواست و تأکید بر مشکالت 
ناشی از فرآیند تخصیص و تأمین ارز دولتی 
برای صنعت داروسازی خواستار فراهم آوردن 
نرخ  یکسان سازی  و  آن  حذف  برای  بستری 

ارز شده است.
در بخشی از نامه عبده زاده به شهریاری آمده 
فرآیند  مستحضرید  که  »همان طور  است: 
 4200 نرخ  با  دولتی  ارز  تأمین  و  تخصیص 
تومان مشکالت زیادی را هم در فرآیند تخصیص 

و هم ایجاد زمینه فساد فراهم نموده است. از 
طرف دیگر افزایش مؤلفه های مؤثر بر تولید از 
قبیل هزینه های جاری همچون حقوق و دستمزد، 
سربار، استهالک، مواد جانبی و بسته بندی، آب 
و برق و... بهای تمام شده تولید را سرسام آور 
افزایش داده و تأمین ارز دولتی نه تنها پوشش 
تمام مؤلفه ها را نداشته، بلکه باعث تعطیلی و 
ورشکستگی کارخانجات داروسازی، بیکاری 
نیروهای شاغل و نهایتًا کمبود داروهای تولید 

داخل خواهد شد.«
در ادامه این نامه عنوان شده است: »پیشنهاد 
داروهای  مشخص سندیکای صاحبان صنایع 
انسانی حذف ارز دولتی و یکسان سازی نرخ ارز 
با شروط تأمین و تخصیص به موقع و ماهیانه 
ارزهای قابل استفاده، اصالح سریع قیمت های 
داروهای تولیدی متناسب با نرخ ارز و انتقال 
بیمه گر  سازمان های  به  ارز  نرخ  مابه التفاوت 

جهت بازپرداخت مطالبات دارویی است.«

ارز 4200 تومانی زمینه ساز فساد شده است
البته بر اساس شنیده ها برخی اعضای کمیسیون 
بهداشت مجلس موافق حذف ارز دولتی دارو نیستند. 
این را مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس هم گفته و افزوده است: »اختصاص ارز 
4200 تومانی به دارو، زمینه ایجاد رانت و فساد را 
فراهم کرده و کمیسیون اقتصادی به دنبال حذف 

ارز یارانه ای دارو است.«
نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار داشت: »در 
حال حاضر شاهد قاچاق دارو از ایران به کشورهای 
همسایه هستیم که ازجمله مهم ترین دالیل آن قیمت 
پایین دارو در ایران به دلیل اختصاص ارز یارانه ای 
به آن است.« سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
با بیان اینکه بازار دارو با سازوکار بیمه مدیریت 
می شود، گفت: »دولت باید ارز 4200 تومانی دارو را 
حذف کند و در مقابل سطح پوشش بیمه ای دارو را 
گسترده تر کند. به عبارتی یارانه ای که به واردکننده ها 
داده می شد را به صورت شفاف به بیمه ها بدهند.«

طغیانی تصریح کرد: »اعضای کمیسیون بهداشت 
مجلس مخالف حذف ارز 4200 تومانی دارو هستند 
و ما در این زمینه نیازمند جلسه همفکری هستیم. 
آن چیزی که در حال حاضر چالش ایجاد کرده، 
قاچاق و خروج دارو از کشور است و در همین 

راستا هرچه سریع تر باید اقدام کنیم.«

پرداخت یارانه به کشور های همسایه از 
جیب مردم ایران

حسام الدین شریف نیا، عضو هیئت مدیره انجمن 
با  ایران هم  اقتصاد دارویی  علمی مدیریت و 
انتقاد از روند فعلی تخصیص ارز دولتی، اظهار 
داشت: »در حال حاضر با قاچاق معکوس مواجه 
هستیم. مبنای قیمت دارو ارز دولتی محسوب 

می شود که یک پنجم قیمت ارز واقعی است. 
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