
به نام خدا

محضر شریف حجت االسالم والمسلمین جناب آقای منتظری
دادستان محترم کل کشور

با سالم و احترام
شــرایط ســخت ناشــی از تحریم هــای ظالمانــه و محدودیــت منابــع ارزی و مشــکالت ناشــی از بیمــاری ویــروس 
کویــد۱۹ در کشــور، اقتضــا می کنــد برنامــه حســاب شــده و دقیقــی بــرای کاهــش مصــارف ارزی در همــه زمینه هــا 
کــم« از  و از جملــه تأمیــن داروهــای ضــروری و حمایــت از تولیــد داخــل و خــروج داروهــای »پــر هزینــه بــا اثــر بخشــی 
کــه خوشــبختانه برنامه هــا و تــالش وزیــر  فهرســت دارویــی کشــور بــه منظــور تــوازن منابــع و مصــارف داشــته باشــیم 
محتــرم بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی از زمــان پذیــرش ســمت وزارت در همیــن راســتا بــوده و قابــل تقدیــر 

اســت.
حمایــت از تولیــد داخلــی در مقابــل کاالی خارجــی عــالوه بــر انطبــاق بــا برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی، موجــب 
کاهــش چشــمگیر نیــاز ارزی و در زمــره موثرتریــن سیاســت های مقابلــه بــا تحریم هــای ظالمانــه علیــه ملــت ایــران 

اســت.
کــه بســیاری از اقــالم آنهــا در داخــل  در چنیــن شــرایطی، تخصیــص ســؤال برانگیــز ارز تنهــا بــرای واردات داروهایــی 
قابــل تولیــد هســتند و عــدم تأمیــن ارز مــواد اولیــه بــرای تولیــد در داخل کماکان توســط برخــی کارشناســان و مدیران 

ســازمان غــذا و داروی وزارت مذکــور، ادامــه دارد.
عدم تخصیص ارز جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی و همزمان تأمین ارز برای واردات همان 
داروهــا بــه صــورت برنــد و بــا چنــد برابــر قیمــت تولیــد داخــل، بــه منزلــه زیــر پــا گذاشــتن صریــح بنــد ۵ سیاســت های 
کلــی ســالمت ابــالغ شــده در تاریــخ ۱۳۹۳/۱/۱۸ توســط مقــام معظــم رهبــری در خصــوص »ضــرورت اتــکاء نظــام 
دارویــی کشــور بــه طــرح ژنریــک و نظــام دارویــی ملی کشــور و خــودداری از ترویــج داروهای تجاری و برند« می باشــد.
همچنیــن اصــرار ایــن عوامــل بــر حمایــت از تولیــد داروهــای تحــت لیســانس )کــه از نظر فنی فقط یــک تولید نمایی 
بــوده و بــا دههــا برابــر هزینــه ارزی و قیمــت عرضــه باعــث زیــان بــه اقتصــاد ملــی و چرخــه تولیــد داخلــی اســت(، 
موجــب کمبــود داروی داخلــی و ایجــاد شــرایط اضطــرار بــر واردات همــان کاالهــا بــه صــورت برنــد و بــا قیمتهــای 

چندیــن برابــر گردیــده اســت.
از جملــه مصادیــق ایــن موضــوع، عــدم تخصیص بــه موقع ارز به اصلی تریــن کارخانه تولید داروهای ضد ویروســی 
کــه در نامــه مــورخ ۱۸ فروردیــن ســال جــاری  ــر هزینــه ارزی اســت  ــا دههــا براب ــد ۱۹ ب کوی کشــور و واردات داروهــای 
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جمعی از پزشــکان، اقتصاددانان و تولیدکنندگان دارویی کشــور )تصویر پیوســت( مورد تاکید قرار گرفته اســت.
تکــرار مســتمر ایــن سیاســت ساختارشــکن کــه بــا درآمدهای نجومــی واردکننــدگان و توقف خطوط تولیــد داخلی و 

فشــار ارزی بــه کشــور همــراه شــده اســت، در شــرایط امــروز کشــور بســیار خطرنــاک و غیــر قابل پذیرش اســت.
کنــی فقــر و فســاد« بــه اســتناد مــاده ۶۶ قانــون  ســازمان مــردم نهــاد »جمعیــت پایــش شفاف ســازی و ریشــه 
آئیــن دادرســی کیفــری در جهــت رســالت خــود در امــر ارتقــاء ســالمت و کاهــش فســاد، نابرابــری، تبعیــض و فقــر 
درساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور؛ مراتب عدم هماهنگی اداره کل داروی وزارت بهداشت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا سیاســتهای اتــکاء بــه تولیــد داخلــی؛ آنهــم در ســال جهش تولیــد را مــورد تاکید قــرارداده 
و نامــه شــماره ۹۹/۴۱۴۷ مــورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ ســندیکای تولیدکننــدگان مــواد دارویــی، شــیمیایی و بســته بنــدی 
)تصویــر پیوســت( را بــه عنــوان یــک دردنامــه جهت رســیدگی ســریع و قاطعانه بــه آن مقام محتــرم تقدیم می نماید.
انتظــار مــی رود جنابعالــی بــه عنــوان حافــظ منافــع عمومــی، با دســتور قضایــی، تخصیــص نابهینــه و واردات محور 
موضــوع نامــه مذکــور را متوقــف و بــه جــای آن تأمیــن ارز بــرای تهیــه مــواد مؤثــره و مــواد اولیــه دارویــی را بــه دســتگاه 

اجرایــی ابــالغ فرمائیــد.
بــا توجــه بــه ســابقه فســاد در تخصیــص ارز دارو، انتظــار مــی رود بــا دســتور عاجــل آن مقــام محتــرم، از تخصیــص 
کــه بســیاری از آنهــا قابــل تولیــد در داخــل هســتند،  ایــن حجــم بــزرگ از منابــع ارزی کشــور بــرای واردات داروهایــی 

جلوگیــری شــود.
تصریــح می شــود؛ بررســی های کارشناســی ایــن ســازمان مــردم نهــاد نشــان می دهــد در شــرایط محدودیــت حاکــم 
بــر تأمیــن ارز مــورد نیــاز کشــور، تأمیــن داروهــای اساســی مــورد نیــاز بــر اســاس لیســت Essential drug مــورد تأییــد 
ســازمان جهانــی بهداشــت بــا یکصــد و پنجــاه میلیــون دالر، بــر اســاس تــوان تولیــد داخلــی لیســت نظــام داروهــای 
ملــی ایــران بــا هفتصــد میلیــون دالر و بــر اســاس لیســت مجمــوع داروهــای تولیــدی و وارداتــی مــورد نیــاز کشــور بــا 
حداکثــر یــک میلیــارد دالر امــکان پذیــر اســت و هرگونــه مصــارف مــازاد بــر مبلــغ فــوق بــه منزلــه تأمیــن رانــت بــرای 
واســطه گران و بخش نامولد دارو بوده و هیچگونه تناســبی با منافع ملی و شــرایط اســتراتژیک موجود کشــور ندارد.
کارشناســان ایــن ســازمان مــردم نهــاد آمادگــی ایــن را دارنــد تــا در صــورت نیــاز، توضیحات و مســتندات خــود در این 

زمینــه را حضــورًا نیــز خدمت جنابعالــی عرضه کنند.

با تشکر      
حسین  راغفر       
      مدیر عامل
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