
انتشار فهرست ارز تخصیصی به شرکت های دارویی و حرف و حدیث های پیرامون آن

 علی ابراهیمی
در پی انتشار جدولی حاوی اسامی و میزان ارز 
دریافتی شرکت های دارویی بدون ذکر بازه زمانی، 
معتقدند  برخی  است؛  آمده  به وجود  حواشی 
تفاسیر موجود از فهرست میزان تخصیص ارز 
به صنایع دارویی مانند حکایت فیل موالنا است 
که هرکس با دیدگاه و نگاه خود آن را لمس 

و تفسیر می کند.
عده ای هم می گویند که قضاوت و تفسیر بی نقص 
درباره چگونگی تخصیص ارز به این صنعت باید 
از سوی افراد بدون هیچگونه وابستگی به جناح یا 
گروهی انجام شود چراکه وابستگان شرکت های 
مواد اولیه دارویی تخصیص ارز به صنعت دارو را 
به نفع خود تفسیر می کند و تولیدکنندگان دارو و 
شرکت های وارداتی نیز به گونه ای دیگر این آمار 
را نقد و تفسیر می کنند که به طور مسلم زوایای 
دیدگاه ها دراین باره بسیار با هم متفاوت است.

به گزارش سپید، کمیته ای در سازمان غذا و دارو 
وجود دارد که در مورد تأیید تخصیص ارز توسط 
بانک مرکزی تصمیم گیری می کند. این کمیته در 
فواصل زمانی مختلف تشکیل جلسه می دهد و بر 
اساس کمبود کشوری، درخواست شرکت ها و 
اعالم ثبت سفارش های رسیده به بانک مرکزی 
توسط بانک های عامل، اولویت های تخصیص 

ارز تعیین می شود.
در یک جلسه  است  ممکن  مسئوالن  گفته  به 
چندین درخواست از یک شرکت بررسی شود و 
در همان جلسه درخواستی از بسیاری شرکت های 
چون  باشد  نداشته  وجود  بررسی  برای  دیگر 
در جلسات قبلی بررسی شده  است. حال یک 
کانال تلگرامی جدولی که برای یک دوره خاص 

ارز  آمار  آخرین  به عنوان  را  بوده  تیرماه  یعنی 
دولتی دریافتی شرکت های دارویی منتشر کرده 
و حتی شاید جالب تر باشد که بدانید این کمیته 
برای شرکت هایی که تأخیر در تخصیص ارز 
داشته اند، تشکیل شده باشد و شرکت هایی که 
در کمیته های قبلی تخصیص ارز نگرفته و به دلیل 
شبهه افکنی های برخی رقبا با تأخیر تخصیص ارز 

روبه رو بودند، در این جلسه ارز گرفته باشند.
نکته مهم دیگر این است که مصوبات این کمیته 
صرفاً تأیید ثبت سفارش هاست و درنهایت تنها 
چند درصد از آنها با توجه به موجودی ارز و 
اولویت بانک مرکزی تأمین می شوند، از این رو 
آمار تأمین ارز بانک مرکزی است که حرف آخر 

را در خصوص خروج ارز می زند.

درحقتولیدکنندگانواقعیاجحافمیشود
هاله حامدی فر، مدیرعامل یک گروه دارویی است 
که نام شرکت متبوع او نیز در این جدول به چشم 
می خورد. وی در گفت وگو با فانا درباره اطالعات 
این جدول، اظهار داشت: »متأسفانه اخیرا برخی 
از کانال های تلگرامی که تکلیفشان مشخص است 
ابهامات  اکاذیب می کنند،  نشر  اسم خبر  به  و 
جدیدی را به اسم سازمان غذا و دارو منتشر 
کرده  اند. البته ما در خالل این روزهای بحرانی 
و پرکار تا حد ممکن تالش کردیم با افرادی با 
نیت های مشخص وارد بحث و درگیری نشویم، 
اما با توجه به اینکه دامنه فعالیت این عزیزان به 
بی انصافی و شبهه افکنی کشیده شده، آگاهی دادن 
و انتشار آمار صحیح، به عنوان بهترین روش برای 

پاسخ دادن به این افراد اجتناب ناپذیر است.«
 حامدی فر با اشاره به روال تأیید و تخصیص ارز 

در سازمان غذا و دارو، گفت: »به نظر می رسد 
جدولی که اخیرا به نقل از این سازمان به عنوان 
شرکت های  دریافتی  دولتی  ارز  آمار  آخرین 
دارویی به اسم سازمان غذا و دارو منتشر شده، 
به صورت هدفمند منتشر شده باشد؛ زیرا ساعتی 
فردی  شبهه افکن،  جدول  این  انتشار  از  بعد 
مدیریت  به  اولیه  ماده  حوزه  از  به تازگی  که 
در  شده،  وارد  دارویی  هلدینگ های  از  یکی 
گروه های مجازی در مورد این جدول اظهارنظر 
می کند و به زعم خود تولیدکنندگان واقعی را 

به چالش می کشد.«
وی افزود: »گرچه در ابتدا دردناک بود، اما به 

نظرم رسید که این فرصت بسیار خوبی است 
که همه افراد در راستای شفاف سازی وارد عمل 
شوند. البته ورود سندیکای غیرتخصصی در زمینه 
تولید داروهای آماده مصرف به این موضوع که 
مدعی تولید داروهای بیولوژیک در 5 مرحله 
دارد.  تأمل  جای  نیز  هستند  شیمیایی  واکنش 
مسائلی که ماه هاست از آن درد می کشیم، ولی 
به دلیل شرایط جنگ اقتصادی و نیاز به همدلی 
و همکاری برای کمک و رفاه به مردم بهتر است 
وارد آنها نشویم، اما اگر سرنا را از سر گشادش 
بزنند در حق تولیدکنندگان واقعی بی انصافی که 

نه بلکه اجحاف می شود.«
صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  عضو 
داروهای انسانی ایران با تأکید بر اینکه همواره 
به دنبال شفافیت بوده و نه مغلطه آماری، اضافه 
دارو  بانک مرکزی و سازمان غذا و  »از  کرد: 
تقاضا داریم تک تک موارد تخصیص ارز دارو 
از فروردین 97 تا امروز را با تمامی جزئیات از 
قبیل وزن ماده اولیه وارد شده و میزان تخصیص 
ارز به آن را منتشر کنند تا برای مردم و مسئوالن 
شفاف شود که چه کسانی برای ادامه ارز 4200 
تومانی قشر ضعیف را بهانه می کنند و با پول 

بیت المال در این دو سال و نیم چه کرده اند.«
این  در  که  »متأسفم  کرد:  تصریح  حامدی فر 
همدلی  و  همراهی  به جای  بحرانی  شرایط 
و  ما  اما  باشیم،  داشته  تقاضایی  چنین  باید 
به ویژه  تمامی دست اندرکاران حوزه سالمت 
را  اقتصادی مان  و سالمت  اعتبار  دارو  تولید 
راحت به دست نیاورده ایم که به راحتی مورد 

قرار گیرد.« شبهه افکنی 
ادامه در صفحه 15 
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