
 مریم شکرانی
وزیر بهداشت اعالم کرده که مشکالت بازار 
دارو رفع شده است! ادعایی عجیب، آن هم 
درست وقتی که رسانه های ایران همچنان از 
کمبود خبرساز دارو می نویسند و تولیدکنندگان 
دارو از گرفتاری های متعدد در این بخش شاکی 

هستند. 
مجلس اما به بروز فساد در بخش تولید دارو و 
تعارض منافع دولت در این بخش اشاره کرده 
و از ماجرای کمبود دارو کوتاه نمی آید و حاال 
خبر می رسد که طرح دارویار در دستور بررسی 

کمیسیون اصل نود مجلس بوده است. 

دعوت وزیر بهداشت از سپاه 
برای تولید دارو!

دارو  بازار  وضعیت  که  شرایطی  در  درست 
ماه هاست خبرسازی می کند و بیماران ایرانی 
از سرگردانی برای تهیه داروهای مورد نیازشان 
خبر می دهند، وزیر بهداشت در ادعایی عجیب 
اعالم کرده است که مشکالت بازار دارو رفع 

شده است!
 این ادعای عجیب وزیر بهداشت در حالی 
مطرح می شود که سازمان غذا و دارو به عنوان 
زیر مجموعه وزارت بهداشت به تازگی خبر 
داده است که مشکالت دارو همچنان تا پایان 

پاییز وجود دارد. 
بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت که دیروز در 
هفتمین همایش فرماندهان بهداشت و درمان 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی حاضر شده بود 
مدعی شد که مشکالت بازار دارو رفع شده است.
او در این همایش به سپاه پیشنهاد داد که وارد 
حوزه دارویی شود و جانشین فرمانده کل سپاه 
هم خبر داد که این نهاد احتماالً یک مجموعه 

بزرگ داروسازی را خریداری می کند!
بهرام عین اللهی  تاکید کرد: »ما سپاه پاسداران 
را نه فقط به عنوان یک ارگان نظامی بلکه به 
عنوان یکی از ارگان های نظام جمهوری اسالمی 
که در همه عرصه ها و صحنه ها حاضر بوده، 
می شناسیم. این نهاد همواره در بحران هایی 
مانند سیل، زلزله و سایر شرایط حاضر بوده و 
امیدوار هستیم از امکانات دانشی موجود در 

سپاه پاسداران استفاده کنیم.«
او ادامه داد: »در حوزه دارو نیز از دانشمندان 
و دوستانی که می توانند در بحث های دانش 
بنیان و داروهای جدید فعالیت کنند و در تولید 
دارو موثر باشند نیز تقاضا داریم تا در تولید 

دارو نیز وارد شوند.«
نظامی  ارگان  یک  از  بهداشت  وزیر  دعوت 
برای ورود به حوزه تولید دارو در حالی است 
که فعاالن صنایع دارو و اقتصاددانان همواره 
به دخالت شرکت های دولتی و خصولتی در 
صنعت دارو نقد داشته و این سیاست را مغایر با 
اصل رقابت پذیری و سالم سازی اقتصاد می دانند. 
با این حال گویا سپاه هم از دعوت وزیر بهداشت 

رویگردان نبوده و جانشین فرمانده  کل سپاه خبر 
داده که »با توجه به دستور رئیس جمهور برای 
واگذاری مجموعه های دولتی، سپاه در حال 
بررسی است که یک مجموعه بزرگ داروسازی 
را خریداری کند که اگر این بررسی ها به نتیجه 
مثبتی بینجامد، به سرعت وارد این کار خواهد 

شد.«
علی فدوی همچنین با اشاره به یک مصوبه 
که باید سپاه های استانی حداقل یک بیمارستان 
داشته باشند، تاکید کرده مسئوالن حوزه سالمت 
رایگان شدن  برای  را  تمام تالش خود  باید 

خدمات درمانی به کار بگیرند.
او تاکید کرد: »تأسیس این مراکز به طور دائمی 
در حال افزایش است و این نشان می دهد که 
مسئوالن باید در سپاه به بخش سالمت توجه 
داشته باشند. رایگان بودن در قانون اساسی برای 
دو موضوع سالمت و آموزش تأکید شده اما 
اکنون پولی شده و این هم خشت کجی بوده 

که در سال 68 گذاشته شد.

تولیدکنندگان درباره کمبود دارو 
چه می گویند؟

در این همایش همچنین بهرام عین اللهی، وزیر 
بهداشت در ادعایی عجیب گفت که مشکالت 
داد:  توضیح  و  است  شده  حل  دارو  حوزه 
»منحنی های ما نسبت به چهار سال گذشته 
در 8 ماه اخیر نشان می دهد که میزان تولید و 
واردات ما بیشتر بوده است. اما، آنچه مشاهده 
می شود این است که مصرف افزایش پیدا کرده 
است ولی توانستیم مشکالت موجود در این 

حوزه را هم حل کنیم.«
تقلیل مشکالت بازار دارو به مصرف بیشتر 
موضوعی  اما  بهداشت  وزیر  از سوی  دارو! 
است که در آسیب شناسی فعاالن صنعت دارو 

از این بازار جایگاه چندانی ندارد. 
فعاالن بازار دارو می گویند که پیش از اجرای 
موثره  مواد  از  محدودی  بخش  تنها  دارویار 
دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردند و 
تمام هزینه های صنایع دارویی اعم از حقوق، 
دستمزد، نهاده های تولید، مواد جانبی و... از ارز 
نیمایی متاثر بود. بنابراین صنعت داروسازی به 
شدت تحت فشار مالی بود و در نتیجه تولید برای 
تولیدکننده دارو توجیهی نداشت و حاال همان 
بخشی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کرد، 
نیز دچار افزایش شدید هزینه ها شده است. 

تولیدکنندگان می گویند که این مساله موجب 
کمبود نقدینگی در صنایع دارویی شده است. 
از سوی دیگر مشکل همیشگی حوزه دارویی 
کشور هم همان بحث پرداخت مطالبات دارویی 
است که بارها از آن به عنوان پاشنه آشیل طرح 
دارویاری نیز یاد شده است و عقب ماندگی هایی 
در پرداخت به مراکز درمانی و به تبع آن طرح 

دارویاری وجود دارد. 
هرچند که نمایندگان مجلس و برخی دیگر از 

فعاالن بازار دارو به فساد شرکت های دارویی 
هم اشاره می کنند. آنها با اعالم اینکه حدود 6۰ 
درصد شرکت های تولید و بیشتر از دو سوم 
شرکت های پخش دارو دولتی هستند، می گویند 
که این شرکت ها به امید افزایش قیمت مواد 
واقع  در  و  کرده اند  احتکار  را  دارویی  اولیه 
تعارض منافع عامل کمبودهای گسترده در بازار 

دارو بوده است. 

دارویار روی میز کمیسیون اصل نود
در همین شرایط مجلس هم کوتاه نیامده و 
با وجود ادعای وزیر بهداشت مبنی بر رفع 
مشکالت بازار دارو، از پیگیری نحوه اجرای 
طرح دارویار در کمیسیون اصل نود مجلس 

خبر داده است. 
بر این اساس سخنگوی کمیسیون اصل نود 
مجلس شورای اسالمی از بررسی مشکالت 
طرح دارویار با حضور مسووالن خبر داد و به 
ایرنا گفت: »وزارت بهداشت مکلف شد برنامه 
زمان بندی بازگشت مابه التفاوت افزایش قیمت 
داروهایی که مواد اولیه آن با ارز ترجیحی تهیه 

شده به کمیسیون اعالم کند.«
علی خضریان توضیح داد: »نشست کمیسیون 
درباره مشکالت طرح دارویار بود که با حضور 
معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و 
دارو، معاون سازمان برنامه و بودجه، معاون 
و  کار  تعاون،  وزارت  معاون  مرکزی،  بانک 
رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان بیمه سالمت، 
معاون سازمان تامین اجتماعی، رئیس سازمان 
از  تعدادی  و  احمر  پزشکی هالل  تدارکات 
مسئوالن شرکت های تولید دارو برگزار شد.«

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای 
مجلس  نود  اصل  »کمیسیون  افزود:  اسالمی 
شورای اسالمی کمبود دارو را از قبل پیش بینی 
می کرد و هشدارهای الزم را به وزارت بهداشت 
و سازمان غذا و دارو داده بود. عمده مسائل 
نشان دهنده ناهماهنگی جدی در اجرای این 
طرح بود که منجر به فضای نامناسب در کشور 
شد و با کاهش عرضه و تولید برخی از اقالم 

دارویی در کشور مواجه شدیم.«
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون 
اساسی در ادامه یادآور شد: »کمیسیون ضمن 
بررسی ناهماهنگی ها جهت اصالح امور تالش 
دارد تا بتواند به اجرای طرح سرعت ببخشد و 
در آینده پیش رو مردم کمتر با مشکل مواجه 
شوند و بتوانند نیاز دارویی خود را تامین کنند.«
خضریان با اشاره به مشکالت ترخیص مواد 
اولیه تولید دارو در گمرک، گفت: »موانع و 
مشکالت در کمیسیون شناسایی شده و در 
این جلسه یک بحث مربوط به مشکالتی بود 
که تا امروز وجود داشته و بخش دوم مربوط 
به اقداماتی بود که برای اجرای طرح دارویار 

باید انجام گیرد.«
تصریح  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
مرکزی  بانک  شد  مقرر  نهایت  »در  کرد: 
تمام ارزهایی که جهت اجرای این طرح 
اختصاص داده را با ذکر تاریخ و میزان اعالم 
کند و سازمان غذا و دارو این گزارش بانک 
مرکزی را بررسی و تایید کند. همچنین قرار 
شد سازمان غذا و دارو پیش بینی هایی که 
در خصوص کمبود دارو کرده و اقدامات 
اعالم  کمیسیون  به  زمینه  این  در  را  خود 
کند و نامه نگاری هایی هم که با دستگاه های 

مختلف داشته را ارایه کند.«
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید 
کرد: »همچنین مقرر شد بیمه های خدمات 
درمانی در خصوص نسخه الکترونیک و 
را  دارد  اجرا  در  طرح  این  که  اشکاالتی 
در قالب گزارش به کمیسیون اعالم کنند. 
سازمان برنامه و بودجه هم باید مجموعه 
پرداختی که در طرح دارویار اعم از حوزه 
بستری و سراپایی را به کمیسیون اعالم کند.«
او در پایان گفت که وزارت بهداشت مکلف 
شد برنامه زمان بندی بازگشت مابه التفاوت 
افزایش قیمت آن دسته از داروهایی که مواد 
اولیه آن با ارز ترجیحی تهیه شده است و با 
نرخ های جدید به فروش رسیده است را تا 

پایان سال جاری به کمیسیون اعالم کند.

با وجود ادعای وزیر بهداشت مبنی بر رفع شدن مشکالت بازار دارو، مجلس کوتاه نیامد

تجهیزات
داروو

گــزارش

کمبود دارو روی میز کمیسیون اصل 90
وزیر بهداشت از سپاه برای تولید دارو دعوت کرد و سپاه پاسخ مثبت داد!
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