
گام اول حذف ارز دولتی دارو برداشته شد

 علی ابراهیمی

نخستین تغییر ارز دولتی به نیمایی برخی اقالم 
دارویی با نامه مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو 
به سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 

ایران اتفاق افتاد.
به گزارش سپید، از گوشه و کنار زمزمه هایی 
از احتمال حذف ارز دولتی صنعت داروسازی 
شنیده می شود و به نظر می رسد پس از صنایع 
قند و روغن این بار نوبت به صنعت داروسازی 
رسیده تا سهمیه ارز ۴٢٠٠ تومانی آن حذف شود.
حذف تدریجی ارز دولتی در نخستین گام از 
برخی اقالم دارویی و تبدیل آن به ارز نیمایی 
باالخره در حال رخ دادن است. البته این تصمیم 
محتاطانه، سال ها از سوی صاحبان صنایع بزرگ 
دارویی کشور مطرح و با تصمیم گیرندگان این 
حوزه در میان گذاشته می شد، اما مسئوالن وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و داروی کشور هر بار 
با این استدالل که این اتفاق موجب باال رفتن 
قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و فشار مضاعف 
بر مردم خواهد شد، از این مسئله سرباز می زدند.
یکی دیگر از موانع این تغییر حالوت ارز دولتی 
برای برخی بنگاه ها حتی واحدهای در نیمه راه 
مانده یا منفعل تولید دارو و تجهیزات پزشکی، 
اما متنفذ در تصمیم گیری های ارزی و متعاقب 
آن ایجاد رانت و فساد بود. به گونه ای که برخی با 
شعار حمایت از اقشار محروم و دستیابی همگانی 
به داروي ارزان آن هم فقط در حد شعار وجود 
این ارز در صنایع دارویی کشور را تنها عامل برپا 

ماندن صنایع دارویي عنوان می کردند.
 در ماه هایی که گذشت تنها مطرح شدن کاهش 
و حذف بخشی از ارز دولتی به صنعت دارو 
چنان عرصه را بر برخی بهره برداران ارز دولتي 
تنگ کرد که با نامه نگاری های مختلف  و رسمیت 
بخشیدن به آن و با اخذ امضا از اشخاص موجه 
بوده اند، کل  دور  این حوزه  از  که  دانشگاهي 
ساختار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
را به فساد متهم کرده و آوازه فساد این وزارت 
و این سازمان را در رسانه های آن طرف آبی 
پخش می کردند و دستاویز و خوراکی برای زیر 
سؤال بردن کل نظام سالمت کشور قرار می دادند.
ارز،  تخصیص  حاشیه های  تمامی  به رغم 
بر  ظالمانه  و  سخت تر  روزبه روز  تحریم های 
ارز آن هم در روزهای  اقتصاد کشور، کمبود 
پرالتهاب کرونایی شرایطی ایجاد کرد که توانست 
خواسته صنایع بزرگ دارویی کشور را باالخره 
تحقق بخشد و حذف تدریجی ارز دولتی در 
تمامی صنایع کشور آغاز شد. نخستین غرولند 
مخالفان این اقدام که برخی ذینفعان ارز دولتی 
نیز هستند، این است که حذف ارز دولتی سبب 
رشد قیمت محصوالت شرکت ها شده ضمن 

آنکه موجب تورم می شود.
کارشناسان  از  بسیار  که  است  حالی  در  این   
ارز  رانت  ایجاد فساد و  به  اشاره  با  اقتصادی 
دولتی خط بطالن بر این نظریات رسم کرده و 
اظهار می دارند که نخستین تأثیر حذف ارز دولتی 

می تواند حذف بنگاه های اقتصادی ناکارآمد باشد 
که سالیانی است به رغم بهره گیری از ارز دولتی 
و تأثیر و نفوذ ناشایست بر تصمیم گیری ها و 
مختلف  صنایع  بر  را  خود  سیاست گذاری ها 

ازجمله صنعت دارو تحمیل کرده اند.
با حذف ارز دولتی و در پی آن حذف بنگاه های 
اقتصادی ناکارآمد به طور قطع زمینه برای رقابت 
به  و  می شود  فراهم  اقتصادی  بنگاه های  سالم 
گفته ی اقتصاددانان بعید است حذف ارز دولتی 
بر نرخ های سامانه نیما یا بازار آزاد اثر بگذارد. 
حال فاز نخست حذف تدریجی ارز دولتی آغاز 
شده است و باید به انتظار نشست تا نتایج آن را 
در زمینه های رشد و توسعه و واقعي کردن و 

شفاف سازی کلیه نهاده ای مؤثر در این صنعت 
نظاره گر بود.

فاز نخست تغییرات آغاز شد
در فاز نخست این تغییر مدیرکل داروی سازمان 
غذا و دارو از تغییر ارز دولتی به نیمایی برخی 
مهرعلیان  غالمحسین  داد.  خبر  دارویی  اقالم 
صنایع  صاحبان  سندیکای  دبیر  به  نامه ای  در 
داروهای انسانی ایران اعالم کرد:  »پیرو مصوبه 
ستاد تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی در 
 ۱۳۹۹ سال  ارزی  سیاست گذاری  خصوص 
خاطرنشان می گردد موارد اشاره شده به شرح 
ذیل از گروه کاالیی یک ارز دولتی به ارز نیمایی 
تغییر یافته است؛ لذا مقتضی است به منظور تسریع 
در فرایند تخصیص ارز با نرخ نیما کلیه شرکت ها 
با قید فوریت تمام ثبت سفارش ها مشمول این 

موضوع را ویرایش نمایند.«
در این نامه سه بند برای عملیاتی شدن حذف 

ارز دولتی آمده است:
الف( کلیه مکمل ها، داروهای موجود در فهرست 
OTC به همراه مواد حد واسط مرتبط با همان 

مولکول ها
گرانول های  و  لیسانس  تحت  داروهای  ب( 
وارداتی که تولیدکننده مشابه همان فراورده در 

داخل کشور وجود داشته باشد.
ج( مواد جانبی مورد استفاده در فراورده های 

دارویی.«
مهرعلیان در نشست آنالین سندیکای صاحبان 
صنایع داروی انسانی ایران در تشریح این روند 
دولتی  ارز  میزان   ۹۷ سال  »در  داشت:  اظهار 
حدود  مکمل ها  و  دارو  حوزه  به  اختصاصی 
۳.۵ میلیارد دالر بود که در سال ۹۸ با توجه به 

محدودیت های اقتصادی و دستورالعمل کاهش 
ارز  میزان  شده  انجام  صرفه جویی  با  واردات 
مصرف شده در این حوزه به کمتر از سه میلیارد 

دالر کاهش پیدا کرد.«
مهرعلیان ادامه داد: »در هفته های گذشته جلسه ای 
با تیم اقتصادی دولت درباره ارز دولتی حوزه 
دارو در سال ۹۹ داشتیم، در این جلسه قرار بر 
این شد که با توجه به حساسیت موضوع تأمین 
دارو، ارز دولتی وزارت بهداشت برای تأمین دارو 
و تجهیزات پزشکی محفوظ بماند و اگر قرار 
باشد ارز دولتی کاسته شود، از سایر بخش ها 
انجام شود و حدود ٢.۵ میلیارد دالر ارز برای 
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۹۹ در 

نظر گرفته شد.«
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: »این 
تصمیم تیم اقتصادی دولت اهمیت زیادی دارد و 
نشان می دهد که دولت از روی علم و آینده نگری 
می داند که کاهش ارز دولتی در حوزه سالمت 
می تواند تبعات و عوارض جدی داشته باشد 
به همین علت تأمین ارز این حوزه در اولویت 

کاری دولت قرار گرفته است.«
وی ادامه داد: »با وجود اختصاص ٢.۵ میلیارد دالر 
ارز دولتی برای دارو و تجهیزات پزشکی، ولی باز 
هم میزان آن نسبت به سال گذشته حدود ۴٠٠ 
تا ۵٠٠ میلیون دالر کمتر است؛ بنابراین سازمان 
غذا و دارو باید سیاستی را تدوین کند تا این 
ارز سوبسیددار به نحوی توزیع شود که خللی 
در تأمین داروی مورد نیاز مردم به وجود نیاید 
و تعداد بیشتری از مردم جامعه از این ارز منتفع 
شوند و البته نیازمندی های اساسی بیماران خاص 
و صعب العالج و بیماران نادر هم تأمین شود.«
ادامه در صفحه 16 

غالمحسین مهرعلیان، مدیرکل 
داروی سازمان غذا و دارو: در 

گام اول ارز دولتی از محصوالت 
دوگانه که هم کاربرد دارویی و 

هم مکمل دارند، حذف می شود. 
این فرآورده ها شامل دارو های 

بدون نسخه، مکمل هایی که 
در سبد دارویی هستند، مواد 

جانبی که در صنعت دارو کاربرد 
دوگانه دارند و فرآورده های 

دارویی وارداتی که نمونه تولید 
داخل دارند و مصرف ارزی 

باالیی هم دارند

شماره ۱66۳ ۱٢15 خرداد ۱۳۹۹

احتمال افزایش قیمت ها چقدراست؟


