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 ادامه از صفحه 14
وی در ادامه به سابقه دو سال و نیم تخصیص ارز 
اشاره کرد و گفت: »کافی است مدعیان نگاهی به 
جدول ارز دریافتی هلدینگ ها از اولین روز شروع 
اختصاص ارز 4200 تومانی )ابتدای فروردین ماه 
سال 97( تا به امروز بیندازند؛ ما هم عالقه داریم 
کارشناسان ورود کنند تا مشخص شود که با 260 
میلیون دالر کدام یک از داروهای ضروری در کشور 
تولید شده که سایر تولیدکنندگان با یک دهم این 
مقدار دالر 4200 تومانی آن را تولید نکرده اند. حال 
اگر مقایسه کنید که این 260 میلیون به چه میزان 
ریال تبدیل شده، در این صورت گره بسیاری از 

معماها باز می شود.«
این مدیرعامل گروه دارویی افزود: »از طرفی 80 
میلیون دالری که مجموعه ما در سال 97 و 98 
دریافت کرده است باعث بیش از 2 میلیارد دالر 
صرفه جویی ارزی در مورد داروهای بیماران خاص 
و صعب العالج شده است. این اعدادی که می گویم 
مبنای محاسبه دارد و ما هر سال هم منتشر کرده ایم 

و همینطور برای خودم یک عددی نمی پرانم.«
حامدی فر گفت: »باید از این افراد سؤال شود که 
شما با ارز دریافتی در دو سال و نیم گذشته چه 
کرده اید که چند برابر بسیاری از تولیدکنندگان 
ارز دولتی دریافت کرد ه اید، ولی فروشی کمتر 
از نصف آنها داشته اید؟ حاال که ما نپرسیدیم و 
گذشتیم شما با چه اعتمادبه نفسی برای گروهی 
شبهه افکنی می کنید که بیشترین زنجیره تولید را 
بومی کرده است و بیشترین سرمایه گذاری را در 

ده سال اخیر در کشور کرده است.«
وی در پایان تصریح کرد: »این برای من دردآور 
از  کدام  تابه حال  که  است  این  سؤالم  و  است 
کرده ایم  تولید  ما  که  خاص  بیماران  داروهای 
با کمبود مواجه شده است؟ بحران انسولین را 
ببینید که چگونه به بیماران استرس وارد کرده و 
درمانده شده اند. تابه حال کدام بیمار مبتال به ام اس 
یا آرتریت روماتوئید یا سرطان که مصرف کننده 
داروهای تولید ما بوده است، دارو در دسترسش 
نبوده است؟ می گویند انسولین قلمی کاالی لوکس 
است یا بیماران به داروهای »مب« نیازی ندارند 
باید پرسید اگر نزدیک ترین عزیزان شما زخم های 
پسوریازیس مقاوم به درمان معمول داشته باشند یا 
از خانواده شما عزیزی سرطان داشته باشد و چند 
ماه و سال بیشتر زنده ماندنشان وابسته به دارویی 
باشد همین جواب را به خود و خانواده تان می دهید 

یا فقط این پاسخ ها برای مردم عادی است؟«

تفسیرآمارتخصیصارزمغرضانهاست
و  آمار  واحد  مدیر  و  داروساز  سجاد حسینی، 
تحلیل های اقتصادی فدراسیون اقتصاد سالمت 
با اشاره به  ایران هم در گفت و گو با سالم خبر 
تفاسیر موجود درباره  آمارنامه دارویی و میزان 
تخصیص ارز به صنایع دارویی کشور، اظهار داشت: 
»تفاسیر موجود از آمارنامه دارویی و فهرست میزان 
تخصیص ارز به صنایع دارویی کشور مانند حکایت 
فیل موالنا است که هرکس با دیدگاه و نگاه خود 

آن را لمس و تفسیر می کند.«
وی افزود: »نکته ای که دراین باره بسیار مهم به نظر 
می رسد این است 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 زیرا وابستگان به شرکت های 
مواد اولیه دارویی تخصیص ارز به صنعت دارو را 

به نفع خود تفسیر می کند. شرکت های تولیدکننده 
دارو و وارداتی نیز به گونه ای دیگر این آمار را نقد 
و تفسیر می کنند و به طور مسلم زوایای دیدگاه ها 

دراین باره بسیار با هم متفاوت است.«
حسینی گفت: »نگاه حکمران و رگوالتور به این 
آمار نگاهی هزینه بر است، اما زاویه دید بیمار به 
این آمار فراهم آوردن و تأمین ارز دارو است که 
در پی آن دارو نیز تأمین می شود.« وی با بیان اینکه 
در مورد برخی تفسیرها مانند تفسیری که از سوی 
گروهی خاص منتشر شده است، زاویه دید گروه 
مواد اولیه سازان دارویی پررنگ تر است، تأکید کرد: 
»مسئله اینجاست که وقتی در سال گذشته حدود 
60 درصد از ارز دارویی کشور به شرکت های 
تولیدی و مواد اولیه تعلق  گرفته، اینگونه تفسیرها 
که بیشتر ارز دارویی به شرکت های وارداتی تعلق 
می گیرد دور از انصاف است و اگر این تفسیر درست 
باشد که بیشترین ارز برای واردات استفاده شده 
چرا داروهای وارداتی امروز در کمبود شدید و 

اعتراض بیماران قرار گرفته اند.«
مدیر واحد آمار و تحلیل های اقتصادی فدراسیون 
اقتصاد سالمت ایران با اشاره به برخی تفسیرهای 
آماری از ارز تخصیصی گفت: »وقتی تجمیع ارز 
دارویی کشور در گروه کاالیی دارویی به سمت 
تأمین مواد اولیه شرکت های تولیدی و بهبود عملکرد 
شرکت های مواد اولیه ساز است و سنگینی می کند، 

اینگونه تفسیر کردن غلط فقط گمراه کردن خواننده 
و مخاطب است. اگر می خواهیم این مسئله را 
درست معنی و تفسیر کنیم باید تمامی موضوعات 
در این حوزه را در کنار هم بررسی و نقد کنیم.«
وی ادامه داد: »به هرحال تفاسیر متفاوت است. 
عملکرد سازمان غذا و دارو، تالش برای تأمین 
به موقع داروی بیماران و اولویت بندی ارزی آن 
است که هر یک از این مقوالت می تواند دیدگاه 
و تفسیر این آمار را تحت تأثیر خود قرار دهد.«

حسینی با بیان اینکه تخصیص ارز به صنایع دارویی 
کشور همیشه متأثر از عدالت و زمان بندی آن در 
سازمان غذا و دارو بوده است، بیان کرد: »فکر 
نمی کنم در دو سال اخیر که ارز 4200 تومانی به 
دارو تخصیص یافته تقسیم آن نیز عادالنه بوده 
باشد. درحالی که 60 درصد از این ارز به مواد 
اولیه دارویی اختصاص یافته است اینگونه تفسیر 

جای سؤال دارد.«
وی با اشاره به برخی فعالیت ها و نامه نگاری ها 
به سران قوا در ابقای ارز 4200 تومانی، عنوان 
کرد: »اینکه چند انجمن اقتصاد سالمت و دیده بان 
شفافیت و ... به جد در حال پیگیری و پایداری 
ارز 4200 تومانی هستند باید اذعان داشت که 
پشت صحنه تمامی نامه ها، بیانیه ها و این گزارش ها 
تنها یک تیم خاص فعالیت می کند. واقعیت این 
است که از همان روز نخستی که ارز 4200 تومانی 
قرار شد به صنایع دارویی کشور اختصاص یابد 
ما اعالم کردم که ارز ارزان مانع توسعه و به زیان 

شرکت های دارویی است.«
این داروساز مطرح کرد: »حال چه اتفاقی افتاده است 
که شرکت های مواد اولیه دارویی به جد پیگیری 
می کنند که سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی را 
ادامه بدهید و عالوه بر آن به صورت دائم عملکرد 
سازمان غذا و دارو را نیز نقد می کنند. نکته ای که 
در این میان باید در نظر گرفت این است که ارز 
4200 وقتی به مواد اولیه دارویی داده می شود 
دولت موظف است که تمام کاالهایی که با این 
ارز تأمین و به مردم عرضه می شود قیمت گذاری 
کند؛ اما شرکت های مواد اولیه ساز خود را مشمول 
و ملزم به قیمت گذاری محصوالتشان نمی بینند. با 

ارز 4200 تومانی مواد اولیه می آورند و مناسب 
با ارز نیمایی یا آزاد قیمت گذاری می کنند. نتیجه 
آنکه این قضیه به ضرر مصرف کننده و تولیدکننده 

داخلی شده است.«
مدیر واحد آمار و تحلیل های اقتصادی فدراسیون 
اقتصاد سالمت ایران ادامه داد: »قیمت گذاری مواد 
اولیه دارویی را به گونه ای جلو برده اند که کار را 
سخت کرده است. در تأمین مواد اولیه نیز اگر 
دقت کنید در بودونبود و کمبود اکثر داروهایی 
که در بازار اتفاق می افتد و ما در گذشته خودکفا 
بوده ایم، نقش شرکت های مواد اولیه ساز بسیار 
پررنگ است. بدین معنا که اگر یک دارو در بازار 
دچار کمبود شد به دلیل ضعیف زنجیره و بانکی 
از سوی مواد اولیه سازان بوده است. ضمن آنکه 
با نگاهی به عملکرد آنها مشخص می شود که اکثر 
شرکت های مواد اولیه دارویی به دنبال تولید مواد 
اولیه ی پرسود رفته و تولید کرده اند درحالی که 
برخی از مواد اولیه داروهای مورد نیاز بیماران 
و مصرف کنندگان دارو تولید نشده و با کمبود 

روبه رو شده ایم.«
حسینی گفت: »من در چندین جلسه از کمیته 
تخصیص ارز حضور داشته و شاهد بوده ام که 
اولیه  ارز مواد  ابتدا  اولویت بندی تخصیص  در 
و شرکت هایش اولویت داده می شد. پس از آن 
سهم  می شد.  اولویت بندی  وارداتی  داروهای 

شرکت های واردات دارو چگونه است؟«
وی در پایان تصریح کرد: »این سؤال مطرح است 
که شرکت های مواد اولیه دارویی که باید به موقع و 
به میزان کافی طبق اولویت داروی مورد نیاز کشور 
مواد اولیه تولید کنند، آیا کرده اند؟ پاسخ این است که 
نه. بسیاری از آنها بر حسب ذات تجارت بر اساس 
اینکه کدام ماده پرسود بوده است خط تولید خود را 
تنظیم کرده اند. چرا بسیاری از مواد و داروهایی را 
که روزی با توصیه مقام رهبری و رئیس جمهوری 
رونمایی و اعالم کرده ایم که به خودکفایی رسیده ایم 
تولید نمی شود یا به میزان کافی نیست و به حاشیه 
رانده شده است؟ این ها اتفاقات ملموس و قابل 
مشاهده ای است که بسیاری از صاحبان صنایع 

دارویی کشور را نگران کرده است.«

سجاد حسینی، مدیر واحد 
آمار و تحلیل های اقتصادی 
فدراسیون اقتصاد سالمت 

ایران: فکر نمی کنم در دو سال 
اخیر که ارز 4200 تومانی به 

دارو تخصیص یافته تقسیم آن 
عادالنه بوده باشد




