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 ادامه از صفحه 11
در  دارو  که  می شود  باعث  موضوع  همین 
کشور های همسایه با قیمت بهتری به فروش 
برسد. درواقع از جیب مردم ایران به کشور های 

همسایه یارانه دارو پرداخت می شود.«
وی افزود: »دولت زمانی تصمیم گرفت نرخ ارز 
تخصیصی به دارو را ۴۲۰۰ تومان اعالم کند 
که از آن تاریخ تا امروز صنعت داروسازی با 
چالش بزرگی مواجه شده و هر روز آیین نامه و 
دستورالعمل جدیدی صادر می شود که صادرات 
شریف نیا  می دهد.«  قرار  تحت الشعاع  هم  را 
بر  همچنان  را  کشور  تولیدی  داروی  قیمت 
اساس نرخ دولتی دانست و گفت: »مشخص 
صنعت  تاب آوری  روند،  این  ادامه  با  نیست 

دارو چه سرنوشتی پیدا می کند.«
تهران  داروسازان  انجمن  هیئت مدیره  عضو 
افزود: »دولت می توانست بودجه تعیین شده 
برای پوشش تفاوت نرخ ارز را در اختیار بیمه ها 
قرار دهد تا مردم کمتر دچار مشکل هزینه ای 
شوند، ولی امروز که با بی پولی مواجه شدیم 
گمانه هایی نسبت به حذف ارز دارو به گوش 
می رسد.« شریف نیا خاطرنشان کرد: »از این به 
بعد چالش بزرگ تری برای صنعت داروسازی 
پدید می آید خاصه آنکه این صنعت طی سال های 
اخیر به شدت دچار ضرر و زیان شده است.«

مابه التفاوت بهای دارو به سازمان های 
بیمه گر داده شود

ناصر ریاحی، رئیس انجمن واردکنندگان دارو 
هم با تأکید بر ضرورت حذف تخصیص ارز 
دولتی برای واردات دارو، گفت: »ما از همان 
ابتدا با تخصیص ارز دولتی یا ترجیحی مخالف 
داخلی  تولید  عمده  بخش  امروز  بودیم  زیرا 
دارو و مواد مورد نیاز و هزینه های باالدست 
آن با ارز آزاد تأمین می شود. در حال حاضر 
کارخانه تولید دارو وسایل بسته بندی ازجمله 
مقوای جعبه، پالستیک بلیستر و یا آلومینیوم 
را از بازار و با نرخ آزاد می خرد و نمی تواند با 
نرخ ترجیحی واردات داشته باشد، حتی هزینه 

پرسنل هم به نرخ آزاد است.«

وی با بیان اینکه واردکننده دستمزد و مواد جانبی را 
با ارز ۴۲۰۰ تومان می پردازد، افزود: »در سال هایی 
که سال رونق تولید، اقتصاد مقاومتی و جهش 
برای  خصوصاً  ارز  این  شده  نام گذاری  تولید 
دارو نقض غرض است. به هرحال واردات دارو 
داریم و هنوز هم حدود 35 درصد مواد اولیه 
داروها وارداتی است، البته تمام پروسه واردات 
دارو کنترل شده است و واردکننده اصاًل دارو را 
نمی بیند، دارو در گمرک تحویل پخش می شود و 
بعد وارد انبار می شود، طی دو سال اخیر وزارت 
بهداشت روی آمار دسترسی دارد و با سهمیه در 
اختیار متقاضی هر استان قرار می دهد، درعین حال 
امکان سوءاستفاده نیز وجود دارد، بسیاری از 
با  همسایه  کشور  در  ایران  وارداتی  داروهای 

برچسب اصالت دیده می شود.«
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در پیشنهاد برای 
»بهترین  گفت:  دارو  گران شدن  از  جلوگیری 
راه این است که مابه التفاوت و بخش بیشتری 
از بهای دارو را به سازمان های بیمه گر بدهند تا 
قیمت برای مصرف کننده تغییر نکند، این مسئله 
پیچیده نیست در همه جای دنیا به همین شکل 
انجام می شود، موقع مصرف به کاال یارانه داده 

می شود نه در مبدأ.«
وی ادامه داد: »تحریم برای واردکننده سخت تر 
از تولیدکننده ای است که عمدتًا از کشورهای 

آسیایی خرید می کند و معامله برای آنها آسان تر 
اروپایی  کشورهای  از  عمدتًا  ما  ولی  است، 
خرید می کنیم که مباحثی مانند سیستم بانکی 
سخت گیرانه تر و مشکل نقل وانتقال، حمل ونقل 
و پرواز را داریم. ضمن اینکه امروز کامیون ها 
در مرز ترکیه معطل مانده اند و باید حداقل ارز 
را به موقع تخصیص دهند که دچار کمبود دارو 
هزینه های  مقابل  در  دارو  البته حجم  نشویم. 
معطل  اینگونه  که  نیست  عددی  کشور  دیگر 
در  تهران  بازرگانی  اتاق  نایب رئیس  بماند.« 
است  این  اساسی  »راه حل  کرد:  تأکید  پایان 
که ارز تک نرخی شود تا ما بتوانیم از سامانه 
نیما یا ارز صادرکنندگان دیگر استفاده کنیم و 

معطل تخصیص نشویم.«

سهم ۴۰ درصدی ارز دولتی در قیمت 
تمام شده دارو

عباس کبریایی زاده، عضو هیئت مدیره سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران هم با بیان 
اینکه سهم ارز ۴۲۰۰ تومانی در قیمت تمام شده 
دارو کمتر از ۴۰ درصد است، گفت: »ما به عنوان 

صنعت داروسازی معتقدیم که اصاًل نباید ارز 
چند نرخی وجود داشته باشد، اما اگر بنا باشد 
که دولت و وزارت بهداشت ارز دولتی را در 
هم  ما  نظر  که  کنند  حذف  داروسازی  حوزه 
این است، حتمًا باید تدابیری برای تأمین ریال 
سازمان های بیمه گر جهت حفظ سهم پرداختی 
بیماران به شکلی که این پرداختی افزایش نیابد. 
همچنین باید فکری برای تأمین نقدینگی مورد 

نیاز صنعت اندیشیده شود.«
وی با بیان اینکه حتماً باید این دو مؤلفه در حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو مورد نظر قرار 
گیرد، افزود: »درعین حال چنانچه دولت ارز دارو 
را نیمایی کند که اقدام درستی است، اما این دو 
مؤلفه اتفاق نیفتند، صنعت وارد بحران خواهد شد.«
صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  عضو 
داروهای انسانی ایران تأکید کرد: »به طورکلی 
ارز ارزان یا گران فساد آور است و این طبیعی 
است؛ چراکه انگیزه های ناسالم به آن ورود می کند. 
درعین حال باید توجه کرد که بخش عمده ای 
از ارز دارو آزاد شده است. به عنوان مثال مواد 
جانبی، بسته بندی، ماشین آالت، قطعات و... با 
تومانی در  ارز ۴۲۰۰  آزاد می آید و سهم  ارز 
قیمت تمام شده دارو، در حال حاضر کمتر از 
۴۰ درصد است و فقط برای ماده مؤثره است. 
به همین دلیل دولت هم از افزایش قیمت دارو 

پرهیز می کند.«
کبریایی زاده اضافه کرد: »این منصفانه نیست که 
5۰ تا 6۰ درصد از ارز دارو، ارز آزاد باشد، ۴۰ 
درصد را هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی نگه دارید و 
قیمت دارو را هم بازنگری نکنید؛ زیرا این منجر 

به آسیب صنعت می شود.«

ارز دولتی کمر صنایع دارویی را خم 
کرده است

وی در ادامه گفت: »مشکلی که همیشه با آن 
نظام  در  ارز  بودن  نرخی  مواجه هستیم چند 
سالمت کشور است که باید ب اساس اصول 
علمی با آن برخورد شده و حل شود. البته باید 
بپذیریم که دولت هنوز به یک ساختار شفاف 
در اداره نظام سالمت کشور نرسیده و نمی داند 
که آیا این نظام عمومی است یا خصوصی و 

یا ترکیبی از هر دو.«
صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  عضو 
داروهای انسانی بار دیگر تأکید کرد: »ما شاهد 
این هستیم که دولت 8۰ درصد از هزینه های 
تولید دارو را آزاد کرده است؛ زیرا همه هزینه های 
جانبی با نرخ ارز آزاد تأمین می شود که این 
امر کمر صنعت دارو را شکسته است. دولت 
نه تنها  و  کرده  رها  کاماًل  هزینه ها  این  کنترل 
ارز نیمایی به این بخش ها تعلق نمی گیرد بلکه 

حتی بر آنها نظارتی هم وجود ندارد.«
بردن  باال  مسئول  »دولت  افزود:  کبریایی زاده 
کیفیت  تضمین  و  سالمت  نظام  شاخص های 
دارو و نیز تسهیل دسترسی به آن است، اما به 
این  ارز چند نرخی همه  جرات می گویم که 

موارد را مخدوش می کند.«
بانک  از دوستان  کبریایی زاده اضافه کرد: »ما 
مرکزی پرسیدیم که شما موافقید که تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد؟ آنها گفتند ما هم 
مخالف ادامه این روند هستیم. از سوی دیگر 
باید پرسید که آیا ارز دارو به حق داده شده و 

به عدالت تقسیم شده است؟«

حسام الدین شریف نیا، 
عضو هیئت مدیره انجمن 

داروسازان تهران: قیمت 
داروی تولیدی داخل همچنان 
بر اساس نرخ دولتی است و 
مشخص نیست با ادامه این 
روند، تاب آوری صنعت دارو 

چه سرنوشتی پیدا می کند

ناصر ریاحی، رئیس انجمن 
واردکنندگان دارو: بهترین 

راه حل این است که 
مابه التفاوت و بخش بیشتری 

از بهای دارو را به سازمان های 
بیمه گر بدهند تا قیمت برای 

مصرف کننده تغییر نکند. این 
مسئله پیچیده نیست در همه 
جای دنیا به همین شکل انجام 
می شود، موقع مصرف به کاال 

یارانه داده می شود نه در مبدأ


