
  مریم شکرانی
در  دارو  قلم   ۱۰۰ تومانی   ۴۲۰۰ دالر  »حذف 
شرایطی رخ داده که بعید است این یارانه از طریق 

خدمات بیمه ای به دست مصرف کننده برسد.«
این نکته ای است که محمدرضا واعظ  مهدوی گفته 
و البته اقدام سازمان غذا و دارو را برای حذف دالر 
۴۲۰۰ تومانی را غیرقانونی توصیف کرده است. 
گرچه نظرات درباره حذف ارز ترجیحی دارو 
متفاوت است و حتی وزیر بهداشت درمصاحبه ای 
اعالم کرده است که فعال راهی جز استفاده از 
ارز ترجیحی برای دارو وجود ندارد اما عده ای 
ازجمله رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت معتقد 
است که ارز ترجیحی تعدادی از اقالم دارویی 
یارانه  اینکه  درباره  درعین حال  و  شده  حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست بیماران برسد، تردید 

جدی وجود دارد. 

حذفارز۴۲۰۰تومانیداروراگرانمیکند
محمدرضا واعظ  مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد 
سالمت ایران در مصاحبه ای اقدام سازمان غذا و 
دارو برای حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی را غیرقانونی 
 ۴۲۰۰ دالر  نهاد  این  که  است  گفته  و  دانسته 
رسمی  اجازه  بدون  را  دارو  قلم   ۱۰۰ تومانی 

دولت حذف کرد. 
او به نود اقتصادی گفت: »سازمان غذا و دارو 
بدون مجوز قانونی مجلس و بدون اجازه هیئت 
دولت در اقدامی خودسرانه اقدام به حذف ارز 

ترجیحی ۱۰۰ قلم داروی مهم کرده است.«

همچنین  ایران  سالمت  اقتصاد  انجمن  رئیس 
توضیح داد: »از جمله این ۱۰۰ قلم دارو می توان 
به داروهای بسیار پرمصرفی مثل فولیک اسید، 
و  پیروکسیکام  لیدوکائین،  اسید،  مفنامیک 

لورازپام اشاره کرد.«
غیرقانونی  اقدام  »این  افزود:  مهدوی  واعظ 
می شود  و  شده  اجرایی  دارو  و  غذا  سازمان 
قیمت  مصوبه  این  اجرای  با  کرد  پیش بینی 
۱۰۰ قلم داروی مهم در روزهای آینده ۴ برابر 
شود و با این افزایش قیمت شدید عمال یارانه 
دارویی این ۱۰۰ قلم برای مردم برداشته  شده 
و تهیه آن برای اقشار ضعیف و کم درآمد کامال 

غیرممکن می شود.«

حذفبیسروصدایدالرترجیحی
داروازپارسال

البته گویا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو پیش از 
این بی سر و صدا انجام شده است. محمدرضا 

شانه ساز، رئیس سابق سازمان غذا و دارو در 
شهریور ۱۴۰۰ به فارس گفته است که افزایش 
قیمت دارو در سال ۹۹ غیرقابل اجتناب بوده، 
چرا که امکان تحت پوشش قراردادن همه داروها 

با ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود. 
او با بیان اینکه افزایش قیمت و گرانی داروها 
اتفاق جدیدی نیست گفت: »به طور مثال ارز 
برخی از اقالم که نیازمند نسخه نبودند یا داروهای 
حیاتی به شمار نمی آمدند و سازمان غذا و دارو 

به ناچار تبدیل به ارز نیمایی کرد.«
رئیس سابق سازمان غذا و دارو همچنین گفت: 
»تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد از داروهایی که با ارز 

۴۲۰۰ تومانی محاسبه می شوند به صورت کامل 
ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند و ارز الباقی 

اقالم ارز نیمایی است.«
شانه ساز افزود: »هزینه  هایی برای پرکننده  ها و 
بسته بندی جعبه ها ایجاد می شود که آنها را باید 
با ارز آزاد محاسبه کرد، به همین دلیل افزایش 
قیمت در بخشی از داروها اجتناب ناپذیر است.«
مابه  برای  باالتری  اعتبارات  »باید  گفت:  او   
گرفته  نظر  در  داروها  برای  ارز  نرخ  التفاوت 
راستا  این  در  نیز  بیمه گر  شود و سازمان های 
حمایت کنند تا فشار کمتری به مصرف کننده 

وارد شود.«

قیمتداروواقعیشود
با این حال در بازار دارو افرادی هم وجود دارند 
که موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. محمد 
عبده زاده، رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انسانی ایران چند نرخی بودن 
دارو،  گذاری  قیمت  نبودن  واقعی  دارو،  ارز 
کشور  در  جدید  داروهای  تولید  امکان  عدم 
و... را مهمترین چالش های  صنعت داروسازی 
کشور دانسته و خواهان تک نرخی شدن ارز 

دارو شده است.
او به ایسنا گفته است: »ارز دارو، ارز ماده اولیه 
و... باید تک نرخی شود و مابه التفاوت نرخ ارز 
دارو به سازمان های بیمه گر داده شود. به طوری 
که پرداخت از جیب مردم تغییر پیدا نکند، اما از 
طرف دیگر هم قیمت گذاری صنعت داروسازی 

بر اساس نرخ ارز واقعی و به روز شود.«
او در ادامه گفت: »باید توجه کرد که در حال 
حاضر فقط به ماده موثره دارو ارز دولتی تخصیص 
پیدا می کند که ارزش ماده موثره در تولید یک 

دارو حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است. 
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رئیس انجمن اقتصاد 
سالمت ایران: ارز ۴۲۰۰ 

تومانی دارو بسیاری از اقالم 
دارویی پرمصرف از جمله 

فولیک اسید، مفنامیک اسید، 
لیدوکائین، پیروکسیکام و 
لورازپام حذف شده است

حذف یارانه دارو درسکوت
برخالف روایتی که از وزارت بهداشت به گوش  می رسد، عده ای از فعاالن حوزه دارو 

معتقدند که حذف ارز 4۲۰۰ تومانی دارو از سال گذشته کلید خورده است


