
 ادامه از صفحه 15
به باور رئیس کانون انجمن های صنفی تکنسین های 
دارویی سراسر کشور یکی از علل کاهش واردات 
دارو در سال جاری کاهش تخصیص ارز دارو بود. 
ابوی توضیح می دهد: »وقتی باید برای تخصیص 
ارز هزار حساب و کتاب پس داد، کاهش واردات 
طبیعی است. البته اگر همین مقدار ارز هم به داروهای 
مورد نیاز واقعی که جنبه دارویی دارند، تخصیص 
پیدا کند و مشکل تحریم ها هم تا حدودی مرتفع 
شود، طبیعتا حجم دارو در کشور نرمال می شود، 
اما متأسفانه بارها شاهد بودیم که به اسم دارو با 

این ارزها اقالم دیگری وارد شد.«
ابوی تصریح می کند: »با اینکه غذا و دارو از تحریم ها 
مستثنا شده اند، اما همچنان از سوی تحریم کنندگان 
با بهانه جویی هایی مواجه می شویم که در کمبود 
دارو بی تأثیر نیستند.« موضوع دیگری که ابوی در 
کاهش واردات دارو مؤثر ارزیابی می کند افزایش 
فشار بر روی واردکنندگان در سال جاری است.
قوانین زیاد و زائدی  »ما  وی توضیح می دهد: 
داریم، قوانین و بخشنامه های خلق الساعه هم که 
بسیار است؛ بنابراین واردکنندگان با این بخشنامه ها 
نمی توانند کار کنند. ضمن اینکه این دست قوانین 
برای افرادی که کاالهای پرسودی وارد می کنند 
توجیه دارد، اما واردکنندگان دارو که در بحث 
قیمت گذاری هم با محدودیت مواجه هستند، هیچ 

توجیهی برای ادامه فعالیت ندارند.«

ارز کمتر، سخت گیری بیشتر
امیرحسین معینی زندی، نائب رئیس سابق اتحادیه 
واردکنندگان دارو نیز علت کاهش حجم واردات 
را عرضه کمتر ارز ترجیحی عنوان می کند. البته وی 
به مورد دیگری هم اشاره می کند و آن سختگیری 
بیشتر در بحث ممنوعیت واردات داروهایی است 

که مشابه داخلی دارند.
معینی زندی می گوید: »طبیعتا کاهش عرضه  دارو 
می تواند به کمبود منتهی شود. هرچند که نیاز بازار 
رصد می شود، اما تخصیص ارز از سوی بانک 
مرکزی برای دارو به علت محدودیت منبع ارزی 

به شدت کم شده است.«
به گفته نائب رئیس سابق اتحادیه واردکنندگان دارو، 
امسال برای تخصیص ارز ترجیحی سخت گیری 
بسیاری می شود، اما اختصاص ارز نیمایی هم مثل 
سابق راحت نیست و چالش های دریافت آن بسیار 

بیشتر و شرایط بسیار سخت تر شده است.

فقط یک میلیارد دالر تخصیص داده شد
نمایندگان  هیئت  عضو  نجفی عرب،  محمود 
اتاق بازرگانی تهران هم با اشاره به تخصیص 

قطره چکانی ارز می گوید: »متأسفانه از ابتدای 
سال تا پایان 9 ماه فقط یک میلیارد دالر ارز برای 

واردات دارو تخصیص یافته است.«
اوایل  در  دارو  واردات  »بحث  می افزاید:  وی 
انقالب از وزارت صمت منفک شد و به وزارت 
بهداشت واگذار شد؛ لذا وزارت صمت در حوزه 
و  صنعت  وضع  به  توجهی  کالن  تصمیمات 
را  آن  عبارتی  به  و  ندارد  پزشکی  تجهیزات 

خودی تلقی نمی کند.«
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد 
است: »با این شرایط حوزه صنعت دارو و تجهیزات 

پزشکی به صورت جزیره ای محقر در گوشه ای 
از کشور افتاده و مشکالت فراوانی نیز دارد.«

نجفی عرب ادامه می دهد: »وزارت بهداشت به 
۲.۵ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات 
دارو در سال جاری نیاز دارد. این در حالی است 
که از ابتدای سال تاکنون فقط یک میلیارد دالر 
ارز برای واردات دارو تخصیص یافته است.«

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی 
تهران تأکید می کند: »با این شرایط نگرانی جدی 
وجود دارد که در این اوضاع کرونایی با کمبود 

دارو و تجهیزات مواجه شویم.«

باید مشکل تخصیص ارز حل شود
ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز 
پیش ازاین در نشست خبری روسای تشکل های 
اقتصادی حوزه سالمت عنوان کرد: »برای تأمین 
ارز دارو هشدار دادیم و اگر مشکل آن حل نشود 

خیلی زود دچار کمبود دارو خواهیم شد.«
عددی  لحاظ  از  دارو  »واردات  بود:  معتقد  وی 
3 درصد مصرف داروی کشور است، اما عمدتا 
دارو های پیچیده و برای بیماری های خاص است 
و به همین دلیل اهمیت خود را دارد. البته در اوایل 
سال برای مصرف سه ماه دارو وارد و در گمرک 
نگهداری شد. البته به دلیل عدم تخصیص ارز کافی، 
همه این دارو ها با حداقل اسناد، ترخیص موقت 
شد که از ابتدای سال فقط 3۰ درصد ارز واردات 
دارو را تخصیص گرفته ایم، ولی حدود ۵۰ درصد 

دارو وارد بازار شده است.«
ریاحی می گوید: »ارز واردات دارو امسال حدود 3۰ 
تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. ازاین رو انتظار این 
بود که تخصیص ها سریع تر انجام شود؛ از طرفی 
وزارت بهداشت درگیر کرونا بود و ارزی که برای 
کرونا تخصیص داده شده بود نیز هنوز یک سوم آن 
دریافت شده و با توجه به جمعیت اصال قابل مقایسه 

با سایر کشور ها نیست.«
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو افزوده است: »این 
هشدار را می دهیم که توان محدود است و از وزیر 
بهداشت هم درخواست کردیم تا مشکل ارز حل 
شود زیرا در غیر این صورت برای تولید دارو و 

واردات دچار مشکل می شویم.«

هادی ابوی، رئیس کانون 
انجمن های صنفی تکنسین های 

دارویی: اگر همین مقدار ارز هم 
به داروهای مورد نیاز واقعی که 

جنبه دارویی دارند، تخصیص 
پیدا کند و مشکل تحریم ها هم تا 
حدودی مرتفع شود، طبیعتا حجم 
دارو در کشور نرمال می شود، اما 

متأسفانه بارها شاهد بودیم که 
به اسم دارو با این ارزها اقالم 

دیگری وارد شد

ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه 
واردکنندگان دارو: ازآنجاکه ارز 

واردات دارو ۳۰ تا ۴۰ درصد 
کاهش یافته انتظار این بود که 

تخصیص ها سریع تر انجام شود. 
از طرف دیگر امسال وزارت 

بهداشت درگیر کرونا است و 
ارزی که برای کرونا هم تخصیص 

داده شده هنوز به صورت کامل 
دریافت نشده است

شماره 161879 ۵ اسفند 1399

345 جلد تاکنون منتشر شده است  بیش از 000
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ طب در ایران

قیمت هر جلد 125 هزارتومان با 10 درصد تخفیف می شود 100 هزارتومان
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