
پرونده سپید درباره مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه

 علی ابراهیمی
همزمان با بررسی الیحه بودجه سال 1400 در 
تصمیم  از  خبرهایی  اسالمی،  شورای  مجلس 
کمیسیون تلفیق درباره حذف ارز دولتی کاالهای 
اساسی مانند دارو به گوش می رسد. در این میان 
عده ای موافق این مصوبه هستند و برخی هم 
مخالف آن. ازاین رو روزنامه سپید در نظر دارد 
در سلسله گزارش هایی نظرات موافقان و مخالفان 
این مصوبه را جویا شود. در این شماره سپید به 
سراغ دو تن از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس 
)یحیی ابراهیمی و محمدعلی محسنی بندپی( که 
از مخالفان حذف ارز دارو هستند، رفته تا دالیل 
آنها را برای مخالفت جویا شود که در ادامه متن 

این گفت وگو را می خوانید.

حساب دارو با کاالهای اساسی دیگر 
متفاوت است

یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس و 
از مخالفان این مصوبه در پاسخ به پرسش خبرنگار 
سپید درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی 
بر حذف ارز کاالهای اساسی ازجمله دارو در 
بودجه سال آینده، اظهار داشت: »بنده و بسیاری 
از همکارانم در مجلس به شدت مخالف حذف 
کاالهای اساسی ازجمله دارو هستیم؛ ضمن اینکه 
معتقدیم امروز هم بسیاری از داروها با نرخ آزاد 
محاسبه می شود و اگر یارانه همه آنها حذف شود 

شاهد بروز بحران خواهیم بود.«
اقالم  سایر  با  دارو  حساب  اینکه  بیان  با  وی 
افزود: »برای مثال یک  اساسی متفاوت است، 
فرد می تواند با نخوردن گوشت به حیات خود 
ادامه دهد، اما زمانی که بیمار می شود نمی تواند 

از دارو استفاده نکند.«
کرد:  اضافه  مجلس  بهداشت  کمیسیون  عضو 
»ازاین رو این موضوع در کمیسیون مطرح شد 
و ما با آن مخالفت کردیم زیرا معتقدیم باید از 
اختالس و فساد در بخش های دیگر جلوگیری 

شود و باید ارزی که برای کاالهای اساسی مانند 
دارو داده می شود همچنان ادامه داشته باشد.«

ابراهیمی تصریح کرد: »در صورت حذف ارز 
اتفاقاتی همچون رویدادهای سال گذشته که پس 
از گران شدن بنزین شاهد آن بودیم رخ خواهد 
داد و همین امر سبب بروز مشکالت اجتماعی 
خواهد شد؛ بنابراین افرادی که به دنبال حذف 
ارز دارو هستند نیز باید پاسخگوی مردم باشند.«
نماینده مردم لرستان در مجلس با تأکید بر وقوع 
بحران اجتماعی در صورت تصویب این طرح، 
اظهار داشت: »نباید اینگونه فکر کرد که تبعات 
حذف ارز کاالهای اساسی مانند دارو به خود 
آن محدود خواهد شد بلکه بحران اجتماعی در 

تمامی بخش ها به وقع خواهد پیوست.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر اگر میانگین افراد 
بیمار را محاسبه کنیم متوجه می شویم که بیشتر 
این افراد از طبقات ضعیف جامعه هستند زیرا 
سیستم ایمنی بدن آنها ضعیف است و به دلیل 
ناتوانی در تأمین ویتامین و پروتئین مورد نیاز 
خود به راحتی دچار بیماری می شوند و ازاین رو 

نیاز آنها به دارو بیش از سایر اقشار خواهد بود 
و اگر قیمت دارو آزاد شود شاهد فجایع بزرگی 

در کشور خواهیم بود.«
ابراهیمی با اشاره به اینکه استدالل موافقان حذف 
ارز کاالهای اساسی مانند دارو این است که این 
نوع ارز موجب شکل گیری فساد و رانت می شود، 
اظهار داشت: »این استدالل تا حدودی درست 
است زیرا به دلیل تفاوت نرخ دارو در کشور ما با 
سایر کشورها ازجمله عراق و افغانستان و پاکستان 
دارویی که با ارز دولتی تولید و تأمین شده به صورت 
معکوس به همین کشورها قاچاق می شود، اما 
حرف ما این است که امروز ارگان های نظارتی 
بودجه های بسیار زیادی دریافت می کنند، اما به 
علت عدم نظارت کافی از سوی آنها شاهد بروز 
مشکل هستیم و باید از آنها پرسید که چرا این 

موضوع همچنان اتفاق می افتد.«
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تأکید بر اینکه 
نباید صورت مسئله را پاک کرد، گفت: »امروز 
باید تمام نهادهای مسئول در بخش نظارت و 
کنترل قاچاق دست به دست هم دهند تا این پدیده 

شوم پایان یابد؛ البته به دلیل ضعف عملکرد این 
نهادها هم نمی توان ارز دارو را حذف کرد و 
گفت که چون این ارز فساد آفرین شده پس 

باید حذف شود.«
وی افزود: »ما در صحن علنی مجلس و زمان 
بررسی الیحه بودجه هم مخالفت خود را با آن 
اعالم خواهیم کرد و تمام تالش خود را به کار 
علنی  در صحن  این مصوبه  تا  بست  خواهیم 

مجلس تصویب نهایی نشود.«
ابراهیمی با بیان اینکه برخی معتقدند این یارانه ها 
باید به سمت سازمان های بیمه گر برود تا از این 
طریق به دست مصرف کننده واقعی برسد، گفت: 
»این موضوع در کمیسیون بهداشت هم مطرح شد 
و اعالم کردند که با دادن یارانه به بیمه ها می توان 
سهم آنها از فرانشیز دارو را افزایش داد، اما سؤال 
این است که از کجا می توان مطمئن شد که با 
حذف ارز دارو و تخصیص آن به سازمان های 
بیمه گر این سازمان ها ارز تخصیصی را در این 

مسیر درست مصرف خواهند کرد.«
ادامه در صفحه 16 
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