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صنعت داروسازی و شرکتها میتوانند به راحتی
در سامانه نیما ارزشان را دریافت کنند و دیگر
دغدغه در نوبت ماندن برای دریافت ارز ،انتظار
چند ماهه برای ثبت سفارش را نداشته باشند و
صنعت بتواند کارش را انجام دهد و قیمتش را
هم بر اساس نرخ تورم کشور دریافت کند».

ادامه از صفحه 14
بر این اساس  ۶۵درصد نهادههای تولید متاثر از
قیمتگذاری ارز آزاد یا همان ارز نیمایی هستند و
بقیههزینههایصنعتهممانندحقوقودستمزدکه
 ۴۰درصد افزایش داشته یا هزینههای مواد مصرفی
آزمایشگاهها،حملونقلو...هزینههایروزکشور
هستند که صنعت داروسازی کشور آنها را تقبل
میکند ،اما به دلیل اینکه یک قلم ماده موثره ارز
دولتی ۴۲۰۰تومانیدریافتمیکند،قیمتگذاری
دارو یک قیمتگذاری سرکوبگرانه است که
باعث توقف توسعه صنعت داروسازی کشور شده
است و ادامه این شرایط صنعت داروسازی را با
چالش جدی مواجه میکند».
ریزش سرمایهگذاری در صنعت دارو
عبدهزادهتاکیدکرد«:باتوجهبهاینشرایطوقتیطی
اینسالهابهرشدسرمایهگذاریصنعتداروسازی
نگاه میکنیم ،در شش و هفت سال اخیر در بخش
سرمایه ثابت میبینیم که از سال  ۹۳از  ۳۷درصد
سرمایهگذاری در داراییهایی ثابت در صنعت
دارو ،به حدود  ۵.۵درصد در سال  ۹۹رسیده است.
یعنی روزبهروز حاشیه سود این صنعت دارد کمتر
میشود .البته شاید عدد سود افزایش یافته باشد،
اما از آنجایی که خریدهای شرکتها با ارز است،
وقتی نسبت به تورم حساب میکنیم ،متوجه روند
کاهشی میشویم .به طوری که میبینیم که در سال
 ۹۳یک دستگاه برای آزمایشگاه میخریدیم۲۰۰ ،
میلیون تومان ،اما اکنون همان دستگاه را باالی دو
میلیارد تومان میخریم .بر همین اساس صنعت بر
اساس این درآمد توان به روز کردن ،نگه داشتن
ماشینآالت و تجهیزاتش را ندارد و روزبهروز این
صنعت مستهلک میشود».
رییس هیئتمدیره سندیکای صاحبان صنایع
داروهای انسانی ایران همچنین با بیان اینکه چند
نرخی بودن قیمت ارز فسادآور است ،گفت« :چند
نرخی بودن قیمت ارز عالوه بر اینکه در بحث
قیمتگذاری به صنعت دارو آسیب زده است،
زمینهساز رانت و فساد هم است و هم اینکه در
زمینه دسترسی به این ارز و هم اینکه سیستمهای

کنترلی که دولت برای این ارز گذاشته ،دسترسی را
به آن سخت و ُکند کرده و زمینهساز رانت و فساد
است .به همین دلیل میگوییم اگر میخواهیم از
بیمار حمایت کنیم ،باید در آخر زنجیره از بیمار
حمایت کنیم ،نه در ابتدای زنجیره .بنابراین در
پایان زنجیره بیمه باید از بیماران حمایت کند و

رئیس سازمان برنامه و بودجه:
بسیاری از ردیفهای بودجه در
الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱حذف
شده و دولت حداقل ردیفهای
بودجهای را برای سال آینده در
نظر گرفته است

رییس هیئتمدیره سندیکای
صاحبان صنایع داروهای
انسانی ایران :از سال  ۹۳از
 ۳۷درصد سرمایهگذاری در
داراییهایی ثابت در صنعت
دارو ،به حدود  ۵.۵درصد در
سال  ۹۹رسیده است .یعنی
روزبهروز حاشیه سود این
صنعت دارد کمتر میشود
مابه التفاوت قیمت را به بیمار بپردازد و زمانی که
بیمار میخواهد دارویش را از داروخانه دریافت
کند ،زمانی که روی تخت بیمارستان است و...
باید هزینههایش پوشش داده شود .در این صورت

یارانه ارز ترجیحی به بیماران میرسد؟
این موضوع در حالی رخ میدهد که حاال نه تنها
احتمال حذف تمامی ارز  ۴۲۰۰تخصیصی در سال
 ۱۴۰۱وجود دارد که مسعود میرکاظمی ،رئیس
سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دست تنگ
دولت برای تامین بودجه سال  ۱۴۰۱تاکید کرده
است که بسیاری از ردیفهای بودجه در الیحه
بودجه سال  ۱۴۰۱حذف شده و دولت حداقل
ردیفهای بودجهای را برای سال آینده در نظر
گرفته است .به جز این ایلنا در گزارشی به نقل از
سازمان تامین اجتماعی نوشته است که دولت نه
تنهادرالیحهبودجهسال ۱۴۰۱سهممشکلگشایی
را از بابت بدهیاش به سازمان تعریف نکرده است
که به لحاظ اینکه سازمان تامین اجتماعی بزرگترین
خریدار درمان کشور است ،گاه کفهی بدهیاش به
سمت درمانگران و مراکز درمانی و گاه به سمت
بانک رفاه کارگران و گاه به سمت هر دو سنگینی
میکند .در حال حاضر بدهی سازمان به سمت
بانک رفاه میل میکند؛ موضوعی که بانک رفاه را
در مواجهه با قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴
قانوناساسیقراردادهاست.برهمیناساسمجلس
سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده که دو سوم
سهامش در این بانک را واگذار کند؛ موضوعی که
موجب نگرانی سازمان از «جیب خالی» در انتهای
ماه شده است اما این نگرانی هم وجود دارد که با
افزایش بدهی سازمان به بانک رفاه ،بانک مرکزی،
مجمع بانک را به دست گیرد و ادارهی آن را از
دست سازمان خارج کند.
بنابراین به نظر نمیرسد که با وضعیت مالی
دولت در حال حاضر ،یارانه ارز  ۴۲۰۰تومانی
به صورت اعتبار شرکتهای بیمهای به دست
مصرفکننده برسد.

