
گزارش سپید از ابعاد سیاست کاهش ورود داروی خارجی به کشور

 علی ابراهیمی
بر اساس داده های گمرک ایران میزان واردات دارو 
در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته کاهش 6 درصدی را نشان می دهد. 
اتفاقی که اگر با برنامه ریزی درست همراه بود 
می توانست در سال »رونق تولید« موجبات افزایش 
را فراهم آورد. هرچند آنچه از وضعیت موجود 
می توان فهمید این است که کمبودهای دارویی 
همچنان رو به افزایش است و علت آن هم شاید 
روند کند تخصیص ارز و صرف بخشی زیادی 

از ارز دارو در بحران کرونا باشد.
به گزارش سپید، بر اساس اطالعات گمرک ایران در 
۹ ماهه نخست امسال ۸6۰ میلیون و ۱۴۰ هزار دالر 
صرف واردات دارو به کشور شده است درحالی که 
این میزان در ۹ ماهه مشابه سال قبل ۹۱۲ میلیون و 
۴۸۳ هزار دالر بوده است؛ ازاین رو می توان نتیجه 
گرفت که میزان واردات دارو در ۹ ماهه ابتدایی 

امسال 5/7 درصد کمتر از سال قبل بوده است.
 البته می توان از اظهارات مقامات وزارت بهداشت 
این نکته را دریافت که کاهش واردات در راستای 
کاستن از ارزبری دارو صورت گرفته و سیاستی 
است که همچنان ادامه خواهد داشت، اما آنچه این 
روزها نگرانی ها را بیشتر کرده کمبود و یا حتی 
نبود برخی اقالم دارویی در بازار مصرف است.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت سال ۹7 نزدیک 
به ۳.7 میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات 
دارو و تجهیزات پزشکی ارز دولتی اختصاص 
یافته بود که این رقم در سال ۹۸ به حدود ۳ 
میلیارد دالر کاهش یافت. البته سیاست کاهش 
ارزبری همچنان ادامه دارد و این رقم در سال 

۹۹ به ۲.5 رسیده است.

کاهش یک چهارم واردات داروهای خارجی
سعید نمکی، وزیر بهداشت روند کاهش واردات 
داروهای خارجی به کشور را سند افتخار مدیریت 

خود می داند و می گوید: »سال گذشته بیش از 6۰۰ 
میلیون دالر از ارزبری بخش دارو را کاهش دادیم که 
معادل بیش از ۲۰ درصد مصرف ارز دارو در سال 
۹7 بود و این اتفاق با کاهش حداقل ۲5 درصدی 
واردات داروهای خارجی دارای مشابه داخلی و 

افزایش ۳۰ درصدی تولید داخلی رخ داد.«
وی می افزاید: »امسال نیز به دنبال کاهش مصرف 
ارز برای واردات دارو هستیم تا در سالی که بنا به 
فرمایش مقام معظم رهبری سال جهش تولید نام 
گرفته است به جایگاه ویژه ای در عرصه تولید 
دارو، مواد اولیه دارویی و به ویژه داروهای های تک 

دست پیدا کنیم.«
سخت  شرایط  در  »اینکه  است:  معتقد  نمکی 
تحریم های ظالمانه، حمله ناگهانی ویروس کرونا 
و همه کاستی هایی که در حوزه اقتصاد، ارز و ریال 
در کشور اتفاق افتاده، صنعت گران، تولیدکنندگان 
و شرکت های دانش بنیان ایران توانسته اند چنین 
افتخاراتی را در عرصه نظام سالمت و ارائه خدمت در 

نظام سالمت فراهم کنند، بسیار مهم و ارزشمند است.«

کاهش 50 درصد مبلغ ریالی واردات 
از سال 97

محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو هم 
با دفاع از سیاست کاهش واردات دارو به کشور، 
معتقد است: »رمز موفقیت در این مسیر حمایت از 
تولید داخل و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به مواد 
اولیه برای تولید داخل و کاهش واردات داروهای 

آماده خارجی است.«
وی با بیان اینکه سال گذشته ۲۰ درصد الگوی 
مصرف ارز از واردات به سمت تولید رفت و اکنون 
6۰ درصد دارو و تجهیزات به مواد اولیه اختصاص 
می یابد، می گوید: »ارزی که در گذشته برای واردات 
به صورت یورو هزینه می شد و اکنون نیز انتقال آن 
با مشکل همراه است، به سمت ارزهای شرقی و 

برای واردات مواد اولیه رفته است.«
شانه ساز عنوان می کند: »بازار دارویی ایران در سال 
۱۳۹7، ۳۰ درصد ریالی و سه درصد عددی در 
اختیار واردات بود که این رقم در سال ۱۳۹۸ به 
دلیل محدودیت هایی که دشمنان ایجاد کردند و با 

برنامه ریزی و استفاده از توان داخلی از نظر میزان 
عددی به ۲ درصد و میزان ریالی به ۲۲ درصد واردات 
کاهش یافت. البته امسال هم در ۹ ماهه نخست 
سال ۱5 درصد بازار ریالی به واردات اختصاص 
داشته است.« رئیس سازمان غذا و دارو می افزاید: 
»بر این اساس از سال ۱۳۹7 تاکنون سهم واردات 

از بازار ریالی داروی کشور نصف شده است.«
شانه ساز با اشاره به وضعیت انبارهای موارد اولیه 
دارویی و نگرانی از کمبود دارو می گوید: »ذخایر 
مواد اولیه ما مطمئن است، اما ازآنجاکه به صورت 
مستمر و به طور مرتب باید این ذخایر جایگزین 
شود نباید وقفه ای در تأمین و تدارک آنها رخ دهد. 
البته مهم ترین مشکل ما امروز بحث ارز است زیرا 
امسال بخش مهمی از ارز ۲.5 میلیارد دالری که 
قرار بود به حوزه دارو و تجهیزات اختصاص داده 

شود برای کرونا مصرف شده است.«
در سوی دیگر فعاالن صنف دارو نگران وضعیت 
موجود بازار هستند و معتقدند که سیاست کاهش 
ارز دارو نه تنها موجب رونق تولید داخل نشده بلکه 

سبب کمبود دارو در بازار هم شده است.

به اسم دارو اقالم دیگری وارد می شود
صنفی  انجمن های  کانون  رئیس  ابوی،  هادی 
تکنسین های دارویی سراسر کشور معتقد است: 
»اگرچه برخی دولتی ها می گویند که در تأمین دارو 
هیچ مشکلی ندارند، اما ما که کف جامعه هستیم 
و مراجعه مردم به داروخانه ها را می بینیم می دانیم 
که ملت دائما با اضطراب به دنبال پیدا کردن اقالم 

دارویی شان هستند.«
وی به تجارت نیوز می گوید: »این رقم کاهش 
دیگر  سوی  از  است.  زیاد  دارو  برای  ارزبری 
امسال با توجه به شیوع کرونا و رشد بیماری ها 
و البته افزایش جمعیت باید واردات افزایش پیدا 

می کرد نه کاهش.«
ادامه در صفحه 16 

آیا کاهش واردات سبب افزایش تولید شده است؟

سعید نمکی، وزیر بهداشت: 
سال گذشته بیش از 600 

میلیون دالر از ارزبری بخش 
دارو را کاهش دادیم که معادل 

بیش از 20 درصد مصرف 
ارز دارو در سال 97 بود و 
این اتفاق با کاهش حداقل 

25 درصدی واردات داروهای 
خارجی دارای مشابه داخلی و 

افزایش 30 درصدی تولید 
داخلی رخ داد

محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو: مهم ترین 
مشکل ما امروز بحث ارز دارو 
است زیرا امسال بخش مهمی 

از ارز 2.5 میلیارد دالری 
که قرار بود به حوزه دارو و 

تجهیزات اختصاص داده شود 
برای کرونا مصرف شده است
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