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تصمیم  اساس  این  »بر  کرد:  اضافه  مهرعلیان 
گرفته شد که یکسری از دارو ها که حساسیت 
کمتری دارند از اولویت اختصاص ارز دولتی 
خارج شود تا بتوانیم این ارز را برای دارو های 

مهم تر و ضروری تر بیماران تأمین کنیم.«
وی افزود: »تصمیم این است که در گام اول 
ارز دولتی از محصوالت دوگانه که هم کاربرد 
این  دارند، حذف شود.  دارویی و هم مکمل 
 ،)OTC( فرآورده ها شامل دارو های بدون نسخه
مواد  هستند،  دارویی  سبد  در  که  مکمل هایی 
جانبی که در صنعت دارو کاربرد دوگانه دارند 
و فرآورده های دارویی وارداتی که نمونه تولید 
داخل دارند و مصرف ارزی باالیی هم دارند، 
از اولویت اختصاص ارز دولتی خارج شوند.«

مدیرکل نظارت بر داروی وزارت بهداشت گفت: 
»گرانول ها یا دارو های وارداتی که نمونه تولید 
داخل دارند ساالنه حدود ۱٠٠ میلیون دالر ارز 
می گیرند، اما تأمین برخی از این دارو ها برای 
بیماران حساسیت هایی دارد، بنابراین در حال 
رایزنی با تیم های درمان و پزشکی هستیم که 
حذف ارز دولتی برای این اقالم به گونه ای باشد 
که بیماران دچار مشکل نشوند و قطعًا دارو های 
خارجی که مشابه داخل ندارند، مشمول حذف 

ارز دولتی نمی شوند.«

راهکار حذف ارز 4200 تومانی دارو
محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد 
سالمت اتاق بازرگانی تهران هم با بیان اینکه 
تداوم تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی به این صنعت، 
برای تولیدکنندگان دارو در ایران مشکالتی به 
وجود آورده است، اظهار داشت: »فعاالن صنعت 
مخالف  که  کردند  اعالم  ابتدا  همان  از  دارو 
تخصیص ارز دولتی به این بخش هستند زیرا 
بین  از  حوزه  این  در  را  شفافیت  سویی  از 
تولیدکنندگان  برای  دیگر  سوی  از  و  می برد 

واقعی مشکل ساز می شود.«
در  دولت  محدودیت های  به  اشاره  با  وی 
تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی، گفت: »با توجه 
به محدودیت هایی که در درآمدهای ارزی کشور 
به وجود آمده، دولت در تأمین این منابع در 
شرکت های  از  تعدادی  ازاین رو  و  تنگناست 
فعال در حوزه دارو، برای رسیدن به این ارز 
باید پیگیری های گسترده ای انجام دهند و همین 
امر برای سرمایه گذاران مشکل ساز می شود.«

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی 
ارز  تزریق  در  که  تفاوتی  به  اشاره  با  تهران 
دولتی برای تولیدکننده و واردکنندگان به وجود 
آمده، توضیح داد: »برای تولید دارو، واردات 
مواد اولیه با ارز ۴٢٠٠ تومانی انجام می شود 
اما در گام های بعدی، هزینه تجهیزات، هزینه 
بسته بندی و سایر مراحل با ارز آزاد یا نیمایی 
بخش  نهایت  در  یعنی  این  و  می شود  انجام 
غیردولتی  ارز  با  دارو  تولید  هزینه  از  زیادی 

پیگیری می شود.«
است  حالی  در  »این  داد:  ادامه  عرب  نجفی 
دریافت  تومانی   ۴٢٠٠ ارز  دارو  واردات  که 
می کند و به این ترتیب در شرایطی که ما قصد 
داریم به سمت گسترش تولید داخل حرکت 
کنیم، برای تولیدکننده یک محدودیت جدید 

ایجاد کرده ایم.«
وی با اشاره به پیشنهاد بخش خصوصی برای 

از  حمایت  تداوم  و  دارو  دولتی  ارز  حذف 
بیماران، بیان کرد: »طرح ما این است که ارز 
۴٢٠٠ تومانی حذف شود و قیمت ها و اعداد 
واقعی سازی شوند. از سوی دیگر دولت کمک 
بیمه ها  به حساب  یا  را  بیماری  درمان  هزینه 
بریزد تا آنها افزایش قیمت ها را پوشش بدهند 
با  شود.  پرداخت  بیماران  به  پول  مستقیمًا  یا 
چنین برنامه ای از یک سو نظمی جدید به عرصه 
دیگر  از سوی  و  می گردد  باز  دارویی کشور 
مردم و بیماران نیز افزایش هزینه و فشاری را 

نمی شوند.« متحمل 

قیمت ها نهایتًا 10 تا 15 درصد افزایش 
می یابد

مهدی محمدزاده، رئیس هیات مدیره انجمن 
علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران هم در 
خصوص حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی صنعت دارو 
گفت: »درباره زمان احتمالی این تصمیم گیری 
است که ارز دولتی داروسازان باید حذف شود گمانه زنی نشده است، اما آنچه مسلم است این 

زیرا به طور کلی ارز دولتی مسئله ساز است و 
می تواند زمینه ها را برای ایجاد رانت فراهم کند.«
حذف  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
به  و  مرحله  یک  در  داروسازان  دولتی  ارز 
تصریح  خیر؟  یا  شد  خواهد  انجام  یک باره 
کرد: »به طور قطع هیچ گاه ارز دولتی صنعت 
بلکه  کرد.  نخواهند  قطع  یک باره  به  را  دارو 
 OTC پیش بینی می شود که در ابتدا از داروهای
و غیراساسی شروع کنند و در مراحل بعدی به 
سراغ داروهای اساسی خواهند رفت. البته در 
خصوص داروهای اساسی هم قطعًا به یک باره 
ارز دولتی آنها حذف نخواهد شد، بلکه مرحله 
به مرحله و در هر محله یک محصول را از رده 
خارج خواهند کرد و در مقابل انتظار می رود 

که پوشش بیمه ها را بهبود بخشند.«
محمدزاده با اشاره به تأثیری حذف ارز دولتی 
اینکه  به  توجه  »با  داشت:  بیان  دارو،  نرخ  بر 
ماده اولیه خارجی حداکثر ٢۵ درصد از بهای 
تقریبًا  و  می دهد  تشکیل  را  دارو  شده  تمام 
۷۵ درصد مابقی که شامل کاتالیست، حالل، 
جعبه، پوکه، شیشه، بروشور و... است، از داخل 

کشور تأمین می شود؛ بنابراین اگر ارز دولتی 
صنعت دارو حذف شود و ٢۵ درصد ماده اولیه 
با ارز ۴٢٠٠ تومانی تهیه  خارجی که تاکنون 
می شد، از این پس با ارز آزاد و با قیمتی ۳ تا 
۴ برابر نرخ دولتی تأمین شود، قطعًا در بهای 
تمام شده نهایی بیش از ۱٠ تا ۱۵ درصد تأثیر 

نخواهد داشت.«
انجمن علمی مدیریت و  رئیس هیات مدیره 
اقتصاد دارویی ایران تأکید کرد: »پس با حذف 
ارز ۴٢٠٠ تومانی صنعت دارو قیمت محصوالت 
نهایتًا ۱٠ تا ۱۵ درصد افزایش می یابد. ضمن 
اینکه این مقدار افزایش قطعًا در بهبود وضعیت 
خواهد  مثبت  تأثیر  دارویی  شرکت های  مالی 
داشت زیرا در حال حاضر تناسبی بین قیمت و 
عناصر تشکیل دهنده وجود ندارد، اما با افزایش 
۱٠ تا ۱۵ درصدی قیمت سود شرکت ها با رشد 

همراه خواهد شد.«
وی در ادامه با اشاره به اثرات رشد نرخ دارو بر 
وضعیت مصرف کننده، گفت: »در حال حاضر 
بیمه  پوشش  تحت  عمدتًا  اساسی  داروهای 
هستند و بیمه ۷۵ تا ۹٠ درصد از داروها را 
 ۱۵ تا   ۱٠ شدن  گران  با  حال  می کند.  تأمین 
درصدی قیمت دارو که بخش عمده هزینه آن 
را بیمه پوشش خواهد داد و حدود ۱٠ درصد 
از هزینه توسط مردم پرداخت می شود که این 
افزایش قیمت نسبت به تورم سایر کاالها اصاًل 

قابل مقایسه نیست.«
محمدزاده تأکید کرد: »حذف ارز دولتی صنعت 
این صنعت خواهد  بر  مثبتی  تأثیر  قطعًا  دارو 
از  یکی  به  تنها  حاضر  حال  در  زیرا  داشت؛ 
عناصر تشکیل دهنده مواد اولیه ارز ۴٢٠٠ تومانی 
اختصاص می یابد که همان ماده اصلی خارجی 
است که همان طور که گفتیم کمتر از ٢۵ درصد از 
بهای تمام شده کل محصول را تشکیل می دهد، 
اما همین اختصاص ارز دولتی هم موجب ایجاد 
محدودیت رقابت در بازار و مهار آن شده است 
دولتی  ارز  حذف  و  بازار  شدن  آزاد  با  ولی 
شفافیت در این صنعت افزایش، گردش مالی 
داروخانه ها و همچنین سودآوری شرکت های 

داروسازی نیز بهبود خواهد یافت.«

محمود نجفی عرب، رئیس 
کمیسیون اقتصاد سالمت 
اتاق بازرگانی تهران: طرح 

ما این است که ارز ۴۲۰۰ 
تومانی حذف شده و قیمت ها 

واقعی سازی شود. از سوی دیگر 
دولت کمک هزینه درمان بیماری 

را یا به حساب بیمه های بریزد 
یا مستقیماً پول به بیماران 

پرداخت شود؛ بنابراین با چنین 
برنامه ای از یک سو نظمی جدید 

به عرصه دارویی کشور باز 
می گردد و از سوی دیگر مردم 
و بیماران نیز افزایش هزینه و 

فشاری را متحمل نمی شوند

مهدی محمدزاده، رئیس هیات 
مدیره انجمن علمی مدیریت و 
اقتصاد دارویی ایران: اگر ارز 
دولتی صنعت دارو حذف شود 
و ۲5 درصد ماده اولیه خارجی 
که تاکنون با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
تهیه می شد، از این پس با ارز 

آزاد و با قیمتی 3 تا ۴ برابر نرخ 
دولتی تأمین شود، قطعاً در بهای 
تمام شده نهایی بیش از 1۰ تا 
15 درصد تأثیر نخواهد داشت
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