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تعالی بسمه  
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 مهر علیانجناب آقای دکتر 

 مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل

 

 ارویی کشور موضوع : تخصیص غیر منطقی ارز برای نیازهای د

 
 با سالم

شرکتهای  متذکر شده بودیم عدم اختصاص ارز به 16/1/99مورخ  4171/99همانطور که در نامه شماره 

 ارد . اری دتولید کننده مواد موثره دارویی خطرات جبران ناپذیری برای کشور در شرایط فوق حساس ج

ی  مدتا براویت عاز اولبر اساس اطالعات واصله روز گذشته فهرست ارزی آن سازمان با اولویت موارد خارج 

ده است سال ششرکتهای خاص که متاسفانه مورد انواع حمایتهای ویژه هستند تنظیم و به بانک مرکزی ار

زی نیاز ار وده ووعمده مواد اینترمدیت که موجب تولید مواد موثره دارویی و به تاسی داروی تمام شده ب

لیون دالر بیشتر می 140لیدی ( بسیار اندک و حدود ساالنه )بدلیل عدم وابستگی ارزی سایر مولفه های تو

رست مزبور حذف نیازهای دارویی مهم کشور بیمه خواهد شد ، از فه %70نیست و با تامین ارز آن بیش از 

 گردیده اند . 

ر را فت و کشوده گرجناب آقای دکتر مهرعلیان با کدام دلیل و مستند موارد به این شفافیت را میتوان نادی

ید رابر تولدین بحله بحران کمبود دارو در شرایط محدودیتهای ارزی که هر دوز داروی غیر داخلی چنبه مر

 داخلی ارزبری دارد، هدایت نمود ؟ 

د رخه تولیاز چ چگونه در دوران اقتصاد مقاومتی و سال جهش تولید که تمام قوای اجرایی مکلف به حمایت

ه می یده گرفته نادی آن هم با صرفه جویی ارزی بسیار قابل توجملی میباشند اولویت واردات بر تولید داخل

 شود ؟
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لسات ی در جبعنوان ریاست سندیکای مواد موثره دارویی اخطار میکنم که تذکرات شفاهی وکتب اینجانب

 رخه صنعتلکه چبمتعدد کارساز نبوده و ادامه این روند نه تنها موجب بحران کمبود جدی دارو خواهد شد 

ل توجه نابع قابروج مداخلی را که مهمترین ابزار مقابله با تحریم های ظالمانه، خودکفایی و کنترل خ داروی

یشتر در شار بارزی در برابر واردات داروست ، متوقف خواهد نمود و ابزاری بدست دشمنان کشور برای ف

 تحریم دارو قرار خواهد داد.

سبت به الی نو تیم تصمیمات ارزی تحت مدیریت جنابع این نامه نیز سندی دیگر بر مسئولیت حضرتعالی 

 کلیه عواقب اجتماعی و امنیتی مربوطه میباشد.

 

 ا تشکرب                                                                                      

 رامرز اختراعیف                                                                                 

 یرهیس هیات مدرئ                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت :

 جناب آقای دکتر نمکی  ؛وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی -

 وزیر محترم اطالعات؛ حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر علوی -

 سازمان اطالعات سپاه؛ حجت االسالم و المسلمین جناب آقای طائب -

 لیسازمان دیده بان شفافیت و عدالت؛ جناب آقای دکتر توک -

سبت به جناب آقای دکتر شانه ساز با تقاضا ن ؛ ریاست محترم سازمان غذا و دارو و معاون محترم وزیر -

جد ادی واکان لم یکن کردن فوری نامه ارزی موصوف به بانک مرکزی و تغییر تیم ارزی و انتخاب افر

ی شرایط بمنظور برنامه ریزی دقیق تسهیم و تخصیص ارز متناسب با شرایط خاص کشور و تسهیم منطق

 ارز متناسب با نیازهای اساسی دارویی کشور 

 درویشیانحجت االسالم و المسلمین جناب آقای سازمان بازرسی کل کشور؛  -


