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27000 1399 15 شهریورسال دوازدهم

 

مبارزه با  فسادالزمه امنیت اقتصادى

A Land With Aland

A   L  A   N   D

 گل آلود کردن آب تخصیص ارز نظام سالمت به
نفع چه کسانى است؟
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روز دارو سازان اایی باد 
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واد  ا  و ا  ی ری س
ای و   داروی داروی ش
دهم ا ار  سال دوازدهم  ش

موسسه آلند، روابط عمومی سندیکا: ۸۸۸۹71۳0
w w w . c p p s y n d . c o m

w w w . A l a n d - M a r k e t . c o m

گردآوری، چاپ و توزیع: موسسه آلند                                                                                    گرافیک: گروه پک لند
ه ها  97130 ا  آدرس: خیـابان ولیعصـر، نـرسیده به مطـــهری، کوچه حسینــی راد ) افتخار(،  پالک ۳۶ ، واحد 4        ساز

از سندیکای تولیدکنندگــان مواد اولیه دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی ا ا

ول مهندس فرامرز اختراعی یر 

ار دکتر خشـــایار کریمیـــان، حمیدرضا علیپور، محمدامین رضوانفر، دکتر سید مهدی سجادی، مهندس  اس  ا شورا س ا

محمدحسین محرابی، مهندس علی حیدر علی، مهندس محمدرضا علیپور، مهندس محمدرضا موسوی، دکتر خشایار کریمیان

ر میثم کریمی سرد

رای سعید کریم زاده یر ا

ریری مصطفی نادیان ر  د

ا مانیا قاضی خانی ازر یر 

را زهرا کالنتری ول 

ا  فریدون محرمی ور  ا

ازاریا  فریناز مظفری

ار حمید باصری، نگین صابری، سمیرا صاحبدل، عرفان عتیقه چی ارا ای ش ه

ا  مبینا چاپ

A Land With Aland

A  L  A  N  D
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و دارو    ری  ا  ا رو  ا 
وا داد هور 

رس ه

ر در واردا  و د  350 
ر  وی  ا دا سود داروها 

ار ها  ر ا  ا از زدو  ش

ر  ر ش  ار ا  ر  ا د و 
ور

ا  اور ا  ا دارو و  ارا 
وس  ا  رو را  ری  ا   

داروسازا

ار 2020 ا  ار 
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ــدی  واد او داروی شــیمیایی و بســته بن ا  و ا  ی را ر س رز ا را
ــردم  ــرای م ــن دارو ب ــت تأمی ــژه ای دارد و اهمی ــرایط وی ــت دارو ش ــت: صنع ــا گف ــگار م ــا خبرن ــو ب ــی در گفتگ داروی
 خصوصــا در شــرایط تحریــم هــای ســختی کــه دشــمنان بــر ایــران تحمیــل کردنــد، بســیار بــاال و انکارناپذیــر اســت.

وی افــزود: بــرای اینکــه مــا بــا آنچــه تــوان تولیــد و تأمیــن را داریــم بتوانیــم برنامــه ریــزی مناســبی در ایــن خصــوص 
داشــته باشــیم، اول بایــد تشــکل هــای صنعتــی دارو اعــم از مــواد مؤثــره و بخصــوص تولیــد داروی تمــام شــده در یــک 
 هماهنگــی بیشــتر نســبت بــه همــه ی تغییــر و تحــوالت بــا برنامــه ریــزی دقیــق، مدیریــت خوبــی را داشــته باشــند.

اختراعــی اظهــار داشــت: دولــت هــم بایــد در تأمیــن نیازهــای ارزی و ســایر امکانــات ماننــد تســهیالت 
اجرایــی  کار  گــردش  تســهیل  و  هســت  تولیــد  فرآینــد  مزاحــم  کــه  فرآیندهایــی  از  عبــور  و  بانکــی 
کنیــم.  عبــور  ســربلندی  بــا  خطرنــاک  پیــچ  ایــن  از  بتوانیــم  تــا  کنــد  همراهــی   تولیدکننــدگان 
وی در ادامــه گفــت: آنچــه بدیهــی اســت و تجربــه 40 ســاله بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی نشــان داده ایــن اســت 
کــه مــا بــا توســل بــه طــرح ژنریــک موفــق شــدیم نیازهــای دارویــی کشــورمان را تــا تقریبــا نزدیــک بــه 100 درصــد در 
داخــل تولیــد کنیــم. در ایــن شــرایط خــاص، ارز بســیار اندکــی بــرای ایــن مقولــه داریــم کــه 750 میلیــون دالر فقــط 
بــرای فرآینــد تولیــدی نیــاز اســت، انصــاف اینگونــه ایجــاب مــی کنــد کــه دولــت ارز واحدهــای تولیــدی را مســتقل 
ــد. ــت کن ــاوری در کشــور حمای ــه خودب ــکای ب ــد و گــردش چــرخ هــای ات ــد تولی ــار بگــذارد و از فرآین  و مختــص کن

ــا  ــم ب ــه داری ــزود: برنام ــی اف ــدی داروی ــی، شــیمایی و بســته بن ــه داروی ــواد اولی ــدگان م ــس ســندیکای تولیدکنن رئی
هماهنگــی بیــن ســندیکاها و تشــکل هــای تولیــدی تغییراتــی کــه در هــر کــدام از حلقــه هــای زنجیــره هــای تولیــد 
کــه تحــت کنتــرل قیمــت فــروش نیســتند، ایجــاد شــده، آن را در یــک ســامانه جامــع بــا درنظرگرفتــن اثــر آن روی 
ــواد  ــش قیمــت م ــت افزای ــا باب ــدی م ــای تولی ــه شــرکت ه ــه انجــام برســانیم ک قیمــت دارو و اصــالح قیمــت دارو ب
پایــه و ســایر مؤلفــه هــای قیمــت تمــام شــده، مجبــور بــه تعطیلــی خطــوط تولیــدی نشــوند کــه دولــت و ســازمان 
ــد. ــر آن را از خــارج وارد کن ــر و قیمــت باالت ــا ارز بســیار ســنگین ت ــد آن دارو ب ــرای تولی ــور شــود ب ــذا و دارو مجب  غ

اختراعــی در پایــان گفــت: بــرای اینکــه ایــن اقــدام فشــار مضاعفــی بــر مــردم نیــاورد، تمهیداتــی را در نظــر گرفتــه ایــم 
از جملــه اینکــه متأســفانه در دوره هــای گذشــته عــدم تعــادل و ثبــات در قیمــت دارو موجــب شــده یــک دارو بــا یــک 
کیفیــت امــا بــا چنــد نــام تجــاری مختلــف، یــا نــام برنــد خارجــی یــا برنــد ژنریــک بــا قیمــت هــای متعــدد در بــازار 

عرضــه شــود.

ای و   واد او داروی ش ا  و ا  ی ر س
 داروی

ا دو از  دارو ای ه  و 



ارز  کــه  اســت  ایــن  دهنــده  نشــان  گذشــته  ســالهاي  در  ارزی  منابــع  مصــارف  تجربــه 
مــورد ســوء  نیــز  داخــل  تولیــد  مشــابه  داروهــای  واردات  در جهــت  دارو  کننــدگان  تولیــد 
نیــز  لیســانس، تجهیــزات پزشــکی و غیــره،  . داروهــای تحــت  قــرار مــي گیــرد  اســتفاده 
از همیــن ســامانه اســتفاده کــرده و تولیــد داروي داخلــي کــه بــا انــدک نیــاز ارزي قابــل 
تأمیــن قــرار گرفتــه اســت. ایــن مــدل آشــفتگي همــواره آخــر صــف  از  اســتمرار اســت 

ــر و از  ــن وزی ــادی، معاونی ــان اقتص ــت، کارشناس ــبق بهداش ــه وزرای اس ــگان از جمل ــی از نخب جمع
جملــه رؤســای وقــت دو ســندیکای تولیــد کننــده مــواد اولیــه دارویــی و صاحبــان صنایــع داروهــای 
ــبختانه  ــه خوش ــتند ک ــور نوش ــس جمه ــه رئی ــه ای را ب ــیبانی( نام ــی و ش ــان اختراع ــانی ) آقای انس
رئیــس جمهــور نیــز بــه ایــن نامــه پاســخ مثبــت دادنــد و امــروزه شــاهد هســتیم کــه در تامیــن ارز 
روپیــه و یــوآن بــراي تولیدکننــدگان دارو ،گشــایش هایــی صــورت گرفتــه اســت . هــر چنــد کــه بــا 
ایــن نــوع مکاتبــات بســیاری از کارشــناس نماهــا و یــا بســیاری از آن هایــی کــه دانســته یــا ندانســته 
خودشــان را ابــزار دســت کمپانــی هــای چنــد ملیتــی کــرده بودنــد بــا بهانــه هــای مختلــف مخالفــت 
ــت. ــوده اس ــنود نم ــور را خش ــدي داروي کش ــه تولی ــدام جامع ــن اق ــا ارزش ای ــج ب ــا نتای ــد، ام کردن

ــه نفــع کســانی اســت کــه در تاریکــی هــای تعطیلــی ابتــدای ســالجاری  وجــود آلودگــی گذشــته ب
موفــق شــدند حــدود ۳۲0 میلیــون دالر ارز را مصــرف واردات و عمدتــا واردات داروهــای مشــابه تولیــد 
ــه زودی شــاهد فرآینــد احیــاء  ــا تغییراتــی کــه صــورت گرفــت امیــد اســت ب ــی ب داخــل نماینــد ول

نظــام تولیــد و تامیــن دارو در کشــور باشــیم.

گل آلــود کــردن آب تخصیــص ارز نظــام 
ســالمت بــه نفــع چــه کســانى اســت؟
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احترامــا بــه اســتحضار می رســاند ؛ طــی 4 دهــه پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، دســتاوردهای عظیمــی در امــر ارتقــاء شــاخص های بهداشــتی و 
درمانــی کشــور عزیزمــان حاصــل شــده اســت کــه بــه لطــف ایــزد منــان، ایــن ارتقــاء شــاخص هــا، در زمــره افتخــارات ملی کشــور قــرار گرفته اســت.

صنعتــی  و  علمــی  فوق العــاده  پیشــرفت های  و  دارویــی  نظــام  ژنریــک  طــرح  اجــرای  دســتاوردها،  ایــن  درخشــان ترین  از  یکــی 
در زمینــه ســاخت و تامیــن انــواع داروهــای مــورد نیــاز کشــور اســت تــا جایــی کــه امــروزه بیــش از ۹7 درصدمصــرف دارویــی 
می شــود. تامیــن  و  تولیــد  داخلــی  کارخانه هــای  توســط  صنعــت،  ایــن  نیــاز  مــورد  اولیــه  مــواد  درصــد   70 از  بیــش  و  کشــور 
در ایــن ارتبــاط ، نیازهــای ارزی نظــام دارویــی کشــور، بــه دو دســته ارز مــورد نیــاز تولیــد داخلــی و ارز مورد اســتقاده برای واردات تقســیم مــی گردد.

بخــش مرتبــط بــا زنجیــره تولیــد دارو )مشــتمل بــر تولیدکننــدگان مــواد موثــره و جانبــی دارو و تولیدکننــدگان داروی تمام شــده( 
صرفــا بــا نیــاز ارزی کمتــر از 750 میلیــون دالر بــرای واردات مــواد پایــه و واســطه، قادرنــد تــا ۹7 درصــد نیازهــای دارویــی کشــور 
را تولیــد نماینــد. بــر اســاس ایــن آمــار کــه طــی ســالیان متعــددی تجربــه شــده اســت، قابلیــت اتــکا بــه تــوان تولیــدات داخلــی 
بــرای ایــن دســتاورد صنعتــی کامــال اطمینــان بخــش می باشــد و بحمــد اهلل وزیــر محتــرم بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، 
ــد. ــان دارن ــت اذع ــن واقعی ــر ای ــند، ب ــی باش ــتاورد م ــن دس ــان ای ــران و مجری ــی از صاحبنظ ــود یک ــه خ ــی، ک ــر نمک ــای دکت ــاب آق جن

از آنجــا کــه صنایــع دارویــی کشــور )اعــم از صنعــت تولیــد مــواد اولیــه و کارخانجــات داروســازی( در صــورت تامیــن ایــن میــزان ارز، قــادر بــه تولیــد 
اهــم نیازهــای دارویــی کشــور هســتند و همچنیــن تولیدکننــدگان مــا نیــز ماننــد همــه تولیدکننــدگان ســایر کشــورها، مــواد اولیــه و واســطه دارویی 
ــت ارزی نظــام  ــت مدیری ــح و ضــروری و دارای فوری ــوان پیشــنهاد صری ــه عن ــر ب ــب زی ــد، مرات ــه می نماین ــع هنــدی و چینــی تهی خــود را از مناب
ــه وزارتخانه هــای اقتصــاد و دارایــی، و بانــک مرکــزی )جهــت تخصیــص و  ــا ابــالغ ب ــا در صــورت صالح دیــد، ب دارویــی کشــور تقدیــم می گــردد ت
تنظیــم منابــع موجــود ارزی بــا اولویــت تولیــد دارو بجــای واردات کاالهایــی کــه از اهمیــت ایــن محصــول حیاتــی برخــوردار نیســتند( و ابــالغ بــه 
وزارت محتــرم بهداشــت، مبتنــی بــر اختصــاص ایــن ســهمیه ارزی صرفــا بــه تولیدکننــدگان دارو، پایه هــای اتــکا بــه تولیــد داخلــی را مســتحکم 
نمــوده و از ســقوط کشــور بــه شــیب کمبــود دارو و الــزام واردات فوریتــی کــه موجــب افزایــش معتنابــه نیازهــای ارزی بــه دههــا برابــر وضــع موجــود 

خواهــد گردیــد، پیشــگیری فرماییــد.
1. منابع ارزی الزم به شکل یوان چین و روپیه هندوستان با اولویت تامین مواد پایه، واسطه و اولیه دارویی اختصاص یابد.

۲. ســهمیه 750 میلیــون دالر اعتبــار مــورد نیــاز تولیدکننــدگان بــه هیــچ عنــوان بــرای واردات دارو )کــه ارزبــری ســنگین و غیرقابــل کنترلــی دارد( 
و یــا ســایر بخش هــای غیردارویــی مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد

به نام خدا
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
سالم علیکم

ش  اد و  را ا ا  ا و  هادا  از 
ا دارو و ازها ارز  ا  را  هور  ور  ری 

ی شر اس ا   ای 
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و   دارو  وی 

ا   ادا دا ا و اس اد دا ا ا   ای ش   وز  ا و  در اش ه او سا وزار   از وزرا و 
ور واد او داروی  ا دارو و  و ا داروسازا  ش ا  د ا  ش

 1- دکتر کیومرث اشتریان : دبیر سابق کمیسیون اجتماعی هیات وزیران و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 ۲- دکتر محمد جعفر اقبال : رئیس اسبق دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استاد دانشکده دندان پزشکی

 ۳- مهندس فرامرز اختراعی ، رئیس سندیکای تولید کنندگان مواد اولیه دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی کشور

 4- دکتر حمید بهلولی : محقق و مدرس سیاستگذاری عمومی و عضو هیات علمی مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 5- دکتر مسعود پزشکیان : وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،نایب رئیس سابق و نماینده فعلی مجلس شورای اسالمی

۶- دکتر رحمت اهلل حافظی : معاون اسبق توسعه مدیریت، منابع و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، مدیرعامل اسبق سازمان بیمه 
خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی ، عضو سابق شورای شهر تهران و عضو هیات علمی دانشگاه بقیة اهلل

7-دکتر حسین راغفر : استاد دانشکده اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و پژوهشگر فقر :

 ۸- دکتر سعید سمنانیان : رییس اسبق دانشگاه تربیت مدرس ، و استاد دانشگاه تربیت مدرس

 ۹ - دکتر فریدون سیامک نژاد ، مدیرعامل اسبق شرکت سهامی دارویی کشور و مدیرکل اسبق امور دارویی کشور

 10- دکتر احمدشیبانی رئیس اسبق سازمان غذا ودارو و رییس سندیکای تولید کنندگان دارو

 11- دکتر عباس عصاری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و رییس پژوهشکده علوم اقتصادی

 1۲- دکتر محمود صادقی: نماینده مجلس شورای اسالمی و رییس فراکسیون شفافیت ، و دانشیار رشته حقوق دانشگاه تربیت مدرس

 1۳- دکتر خشایارکریمیان : استاد دانشگاه ، عضو فرهنگستان علوم و رئیس هیات مدیره گروه دارویی آژند

 14- دکتر محمد تقی طباطبایی : رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 15- دکتر محمد حسین طریقت منفرد وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 17- دکتر سید ابوالقاسم موسوی : مدیر عامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی

1۸- دکتر محمد رضا واعظ مهدوی : معاون اسبق وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، سازمان مدیریت و برنامه 
 ریزی کشور؛ استاد دانشگاه شاهد

 1۹- دکتر محمود نوری صفا :ریس اسبق دانشگاه شاهد

رئیس جمهور با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا و شیوع ویروس کرونا، گفت: در شرایطی که دشمنان با اعمال 
تحریم های ظالمانه و غیر قانونی خود حتی داروی مورد نیاز مردم را تحریم کرده اند، تامین نیازهای دارویی کشور را اولویت باالیی برخوردار است.

رییس جمهور در گفت و گو با رئیس بانک مرکزی:

 دستور روحانی به بانک مرکزی برای تأمین ارز الزم تهیه مواد اولیه دارو
 در پی انتشار نامه 1۹ نفر از نخبگان و مدیران حوزه سالمت کشور به حسن روحانی

وا داد هور  و دارو    ری  ا  ا رو  ا 

سیزدهم شهریور 1۳۹۹
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چهــل ســال اســت صنعــت نویــن دارویــی کشــور مبتنــی بــر تولیــدات داخلی شــکل گرفته اســت ولــی هنوز بیشــترین حجــم ارز مصرفــی دارو ســهم وارد 
کننــدگان اســت، چهــل ســال اســت تمــام فکــر ذکر مــا اســتقالل و خودکفایی اســت ولــی بیشــترین تاخــت و تازها به صنعــت ملی دارویی کشــور اســت.

حــال، از دیــد مــردم کــه مصــرف کنندگان داروهای وارداتی و تولیدی کشــور اســت به تامین کننــدگان دارو نگاه مــی کنم، تولید کننــدگان و واردکنندگان 
درت اســت کــه داروی مــا را تامیــن کــرده انــد و بــه همین منظور ما از ایشــان سپاســگزاریم، بماند که خیلــی جاها هم پول بیــش از نیاز داده ایــم و از منابع 
کشــور بیــش از حــد مایــه گذاشــته ایــم ولی ما بــه عنوان بیمــاران و مصــرف کنندگان محصوالت شــما، هیچوقت شــما را در کنــار خودمان حــس نکردیم، 
هیــچ وقــت نقــش واقعــی شــرکت هــای ملــی بــا روحیــه مردمــی را در شــما ندیدیم، هیــچ گاه حس نکردیم درســت اســت بیمــاری امانمــان را بریــده ولی 
کارخانجــات دارویــی کشــورمان در کنارمــان هســتند، فقــط جنــگ قــدرت منافــع مالــی را در رفتــار شــما دیدیــم و همه اینهــا مــردم را نگران کرده اســت.

عالقمند دیدن شما به عنوان برندهای ملی در کنار خود هستیم.

ری  ه ا و در  ا ر  ارز دو ا  و واردا   ر  ش    ا در 0 سال 
ودیم رد  از  ورد  ر  دارو  ا 

ر ردس سرد ا دارو از  ا  ادار  ا 



17

Sh
im

i D
ar

ou

 بــا توجــه بــه شــعار ســال ۹۸ کــه رونــق تولیــد بــود و تحقــق نســبی آن در صنعــت دارویــی کشــور کــه حاصــل حمایــت هــای دولــت بــه خصــوص 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و تــالش هــای بــی وقفــه فعــاالن حــوزه دارو بــود کــه توانســتند بــا اســتفاده از فرصتهــا از تهدیدهــا عبــور 
کــرده و تحریــم هــا ی ظالمانــه را بــه فرصتــی طالیــی تبدیــل نماینــد. امســال نیــز مقــام معظــم رهبــری ســال ۹۹ را بــه عنــوان ســال جهــش تولیــد که 
در امتــداد شــعار رونــق تولیــد مــی باشــد، اعــالم نمودنــد کــه بــا عنایــت بــه فعالیــت هــای ســال گذشــته ی شــرکت هــای دارویــی و کاهــش چشــمگیر 
واردات از مــواد اولیــه تــا محصــول نهایــی، ایــن نویــد را مــی دهــد کــه امســال در بخــش تولیــد بتوانیــم عــالوه بــر تثبیــت ظرفیــت هــای فعلــی، در 
حــوزه هــای تولیــدی ســازی محصــوالت جدیــد نیــز وارد شــده و جهــش خوبــی بــه ســمت خودکفایــی دارویــی داشــته باشــیم و بــه ســطح مناســبی 
از تولیــد برســیم. در واقــع صنعــت دارو ســازی بــا رونــق تولیــد از رکــود خــارج  شــده اســت  و بــا جهــش تولیــد ایــن موفقیــت توســعه خواهــد یافــت.

ــوآوری  ــت و ن ــری داشــته باشــند و از خالقی ــال ت ــات و طراحــی فع ــه واحــد تحقیق ــود ک ــد ب ــق خواهن ــی موف ــد شــرکت های در ســال جهــش تولی
ــبقت  ــل س ــا عام ــت تنه ــی گذش ــای داروی ــرکت ه ــر ش ــه ب ــالی ک ــد س ــود دارد مانن ــد وج ــق تولی ــه رون ــی ک ــه در زمان ــرا ک ــد چ ــره ببرن به
ــات  ــه مطالع ــا ب ــاخت ه ــر زیرس ــالوه ب ــد ع ــول جدی ــک مولک ــد ی ــد تولی ــت. هرچن ــد اس ــول جدی ــد مولک ــده و تولی ــق ای ــا، خل ــن از رقب گرفت
ــود  ــد ب ــان خواه ــش بنی ــای دان ــن ســال پیــش رو، ســال پیشــرفت و توســعه شــرکت ه ــال نمــی گنجــد. بنابرای ــن مق ــه در ای ــاز دارد ک ــادی نی زی
ــوالت  ــی محص ــق  و طراح ــاز تحقی ــه وارد ف ــا ک ــن معن ــه ای ــد ب ــته ان ــدن گام برداش ــور ش ــش مح ــمت دان ــه س ــه ب ــی ک ــرکت های ــا ش و ی
ــت.  ــی نیس ــتند بحث ــی هس ــی دانش ــا ی داروی ــرکت ه ــی ش ــه تمام ــد. و اال در اینک ــده ان ــده، گردی ــد نش ــور تولی ــون در کش ــه تاکن ــد ک جدی
در ســال جهــش تولیــد در واقــع کشــور بایســتی از نظــر اقتصــادی بــر ظرفیــت هــای داخلــی اتــکا داشــته باشــد و شــرکت هــای تولیــد مــواد اولیــه 
دارویــی بــا توجــه بــه ظرفیــت و توانمنــدی هــای بالقــوه و بالفعــل خــود، در صــورت داشــتن عــزم جــدی در ایــن خصــوص بــی شــک جــزء صنایــع 
ــود  ــای موج ــر ســاخت ه ــی زی ــود و بایســتی تمام ــد ب ــل خواه ــر از قب ــگ ت ــن بســیار پررن ــن بی ــز در ای ــت نی ــش دول ــود و نق ــد ب پیشــتاز خواهن
ــا  ــدی دارو ب ــای تولی ــرکت ه ــد و ش ــغ ننمای ــدگان دری ــود را از تولیدکنن ــی خ ــای مال ــت ه ــد و حمای ــرار ده ــران ق ــد و صنعتگ ــت تولی را در خدم
ــه وجــود آمــده ، بایســتی نهایــت بهــره  ــع ارزی دولــت ب ــه فرصتــی کــه از بابــت کاهــش شــدید درآمــد هــای نفتــی و محــدود شــدن مناب توجــه ب
بــرداری را داشــته باشــند و عــالوه بــر تامیــن و تکمیــل زنجیــره تولیــد محصــوالت دارویــی کشــور تــا مــرز خودکفایــی ملــی، مهیــای حضــور در بــازار 
ــه کیفیــت مــواد تولیــدی و پتانســیل موجــود در شــرکت هــای مذکــور ایــن مهــم دور از ذهــن نیســت. ــا توجــه ب ــزرگ منطقــه باشــند و ب هــای ب

و بــه درســتی راه نجــات هــر کشــوری، شــکوفایی اســتعداد هــای آن و رونــق تولیــد آن مــی باشــد و راهــکار اساســی کشــور هــا در مســیر توســعه و 
پیشــرفت و رشــد اقتصــادی و جلوگیــری از هــدر رفــت منابــع عظیــم کشــور ، تولیــد و خودکفایــی ملــی اســت کــه ایــن امــر موجــب مــی گــردد عــالوه 
برگــذر از تحریــم هــا و بحــران هــای موجــود، کشــور بــه رشــد اقتصــادی مطلوبــی دســت یابد.کــه ایــن رشــد اقتصــادی در نهایت موجــب افزایــش درآمد 

هــا ، بــاال رفتــن ســطح کیفیــت زندگــی و رونــق معیشــت مــردم و رشــد جامعــه خواهــد شــد.

سعید کریم زاده
کارشناس ارشد مدیریت استراتژی

و ه  ی در سال  را ا ها اس



واد داروی  ا  و ا  ی ر س ا  د ر  ا
ــه  ا   ب ر ا د ای و   داروی و ا ش
ــوم  ــده مذم ــا پدی ــه ب ــتای مقابل ــندیکا و در راس ــن س ــی از ای نمایندگ
Repacking و بــه منظــور پیشــگیری از خدشــه دار شــدن اعتبــار ملی 
ایــن صنعــت بــا بهــره گیــری از چک لیســت هــای بروز شــده ۲۹ تیــر ماه 
۹۹ بــه صــورت ســررزده از صنایــع شــیمیایی دارویی ارســطو اولیــن تولید 
کننــده مــواد موثــره دارویــی در ایــران در بخــش خصوصــی بازدیــد نمــود.

تولیــد  حیــن  در  بازدیــد  ایــن  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
اســت. گرفتــه  صــورت  دارویــی  موثــره  مــواد 

ــندیکای  ــر س ــی، دبی ــر نام ــالجاری، صاب ــاه س ــی ام  تیرم ــن، س همچنی
تولیدکننــدگان مــواد دارویــی، شــیمیایی و بســته بنــدی دارویــی و اعضای 
دبیرخانــه  بــه نمایندگــی از ایــن ســندیکا و در راســتای مقابلــه بــا پدیــده 
مذموم Repacking و به منظور پیشــگیری از خدشــه دار شــدن اعتبار 
ملــی ایــن صنعــت بــا بهره گیــری از چک لیســت های بــروز شــده، از یکی 
از شــرکت هــای تولیــد مــواد اولیــه دارویــی بــه صــورت ســرزده و در حین 
پروســه تولیــد از خطــوط تولیــد شــرکت مهبــان شــیمی بازدیــد نمودنــد.

اخــذ  بــا   1۳۸۲ ســال  مــاه  دیمــاه  در  شــیمی  مهبــان  شــرکت 
مجــوز  داشــتن  بــا  و  صنایــع  وزارت  از  بــرداری  بهــره  پروانــه 

فعالیــت  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  و  بهداشــت  وزارت  از  تولیــد 
. داد  توســعه  دارویــی  اولیــه  مــواد  قلــم   ۹ تولیــد  بــا  را  خــود 

قدیمــی تریــن شــرکت تولیــد مــواد اولیــه دارو زیــر ذره بیــن قــرار گرفت؛ 
دارویــی  اولیــه  مــواد  تولیــد  شــرکت  یــک  از  ســرزده  بازدیــد 
ــر نامــی، دبیــر ســندیکای  روز چهارشــنبه ۸ مــرداد مــاه ســالجاری، صاب
تولیدکننــدگان مــواد دارویــی، شــیمیایی و بســته بنــدی دارویــی و اعضای 
دبیرخانــه  بــه نمایندگــی از ایــن ســندیکا و در راســتای مقابلــه بــا پدیــده 
مذموم Repacking و به منظور پیشــگیری از خدشــه دار شــدن اعتبار 
ملــی ایــن صنعــت بــا بهره گیــری از چک لیســت های بــروز شــده، از یکی 
از شــرکت هــای تولیــد مــواد اولیــه دارویــی بــه صــورت ســرزده و در حین 
پروســه تولیــد از خطــوط تولیــد شــرکت مهبــان شــیمی بازدیــد نمودنــد.

ــی بهداشــت کار یکــی  ــه داروی ــواد اولی ــه م ــر اســت کارخان ــه ذک الزم ب
از قدیمــی تریــن شــرکتهای تولیــد کننــده مــواد اولیــه دارویــی از ســال 
1۳7۹ فعالیــت خــود را در زمینــه تولیــد مــواد موثــره دارویــی در شــهر 
ــرای  ــی ب ــره داروی ــه و موث ــواد اولی ــد م ــدف تولی ــا ه ــت ب ــی رش صنعت
شــرکت هــای تولیــد کننــده محصــول نهایــی دارو فعالیــت خــود را آغــاز 
نمــوده و تمامــی محصــوالت طبــق اصــول بیــن المللــی GMP تحــت 

نظــارت ســازمان غــذا و دارو تولیــد مــی شــود.
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ا  و ا  ی ا س ای ازدی ها سرزد 
ها  ای و   داروی از وا واد داروی ش

واد او داروی و 

 :Repacking و ی  ا  ا  ا  در راس
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محمــد مهــدی مفتــح ســخنگوی کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلــس شــورای اســالمی در گفت وگــو 
بــا فــارس، دربــاره قیمــت برخــی داروهــای وارداتــی از جملــه داروی »پالویکــس« ضمــن گلــه منــدی از عملکــرد 
دولــت گفــت: یکــی از وظایــف مســلم و غیــر قابــل انــکار دولــت خصوصــا در شــرایط جنگــی و تحریــم کنتــرل 
اســت. بــازار  در  قیمت هــا  کنتــرل  در  جنگــی  شــرایط  از  گــران  سواســتفاده  از  جلوگیــری  و  قیمت هــا  و   بــازار 

تحریــم  جنایتــکار  آمریــکای  و  دارد  قــرار  اقتصــادی  تحمیلــی  جنــگ  ســخت  شــرایط  در  مــا  کشــور  گفــت:  وی 
مقــام  فرمــان  بــه  امــا  اســت  داده  قــرار  مــا  غیــور  و  بــزرگ  ملــت  علیــه  وســیع  صــورت  بــه  را  ظالمانــه ای 
شــد. خواهیــم  پیــروز  هــم  جنــگ  ایــن  در  و  می کنیــم  مقاومــت  جنایــت  ایــن  مقابــل  در  رهبــری   معظــم 

مفتــح افــزود: در ایــن شــرایط دولــت نبایــد از وظیفــه خــود کــه کنتــرل قیمت در بــازار اســت کوتاهی کند کــه دولت بــرای کنترل 
قیمت هــا نیــروی انســانی زیــادی دارد، همچنیــن ســازمان تعزیــرات حکومتی و ســازمان حمایت از مصــرف کنندگان ســازمان هایی 
ــازار ورود کننــد کــه بــه نظــر مــن دولــت در کنتــرل قیمت هــا همــت نمی کنــد و  هســتند کــه بایــد در کنتــرل قیمت هــا در ب
 خــأ امــروزه مــا خــأ همــت دولــت اســت کــه بایــد کنتــرل قیمت هــا را در همــه کاالهــا بــه ویــژه در دارو در اولویــت قــرار دهنــد.

ســخنگوی کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلــس در ادامــه اظهــار داشــت: در چنــد روز اخیر گزارشــاتی مشــاهده شــده 
کــه برخــی داروهــا بــا قیمــت بــاال بــه دســت بیمــار می رســد، بــه طــور مثــال قیمــت برخــی داروهــا از جملــه داروی پالویکــس 
 حتــی بــا ارز آزاد قیمــت ایــن دارو بایــد چندیــن برابــر کمتــر از قیمتــی باشــد کــه هــم اکنــون در بــازار بــه فــروش می رســد.

ــد  ــه من ــد و گل ــام ده ــتی انج ــه درس ــه ب ــن زمین ــود را در ای ــه خ ــت وظیف ــه دول ــم ک ــت: معتقدی ــان گف ــح در پای مفت
هســتیم از دولــت کــه چــرا کنتــرل قیمت هــا را در بــازار بــه خصــوص در حــوزه دارو بــه درســتی انجــام نمی دهــد.

ــروش  ــه ف ــادل ب ــا قیمــت متع ــد ب رد: داروی پالویکــس بای ا    اش و در ه و  و 
ــورای  ــس ش ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــو کمیس ــروق و عض ــب و ع ــای قل ــص بیماری ه ــوق تخص ــی ف ــد.یحیی ابراهیم برس
ــد  ــه بای ــدارد ک ــرل ن ــارت و کنت ــوص دارو نظ ــه خص ــی ب ــای اساس ــرل کااله ــئولین در کنت ــت و مس ــت: دول ــالمی  گف اس
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــس اش ــی پالویک ــی یعن ــاران قلب ــه داروی بیم ــه ب ــود.وی در ادام ــری ش ــدت پیگی ــه ش ــوع ب ــن موض ای
ــر  ــن دارو در نظ ــرای ای ــی ب ــت متعادل ــد قیم ــه بای ــود ک ــی ش ــی م ــران فروش ــف گ ــل مختل ــه دالی ــفانه ب ــن دارو متاس ای
ــت  ــد دق ــا بای ــذاری داروه ــت گ ــذا و  دارو در قیم ــازمان غ ــت و س ــوولین وزارت بهداش ــه داد: مس ــود.ابراهیمی ادام ــه ش گرفت
ــم  ــل تحری ــه دلی ــردم کشــورمان ب ــر م ــه اکث ــرا ک ــد چ ــردم آســیبی وارد نکن ــه م ــذاری ب ــن قیمــت گ ــه ای داشــته باشــند ک
ــازمان  ــت: س ــار داش ــوند.وی اظه ــی ش ــل م ــادی متحم ــی زی ــای مال ــار ه ــادی فش ــد اقتص ــاع ب ــکا و اوض ــه آمری ــای ظالمان ه
ــای  ــا داروه ــم ب ــی ه ــای ایران ــت داروه ــه کیفی ــد ک ــات کن ــد اثب ــز بای ــدی نی ــای تولی ــت داروه ــه کیفی ــذا و دارو در زمین غ
ــود. ــازی ش ــفاف س ــانی و ش ــالع رس ــردم اط ــه م ــف ب ــات مختل ــق آزمایش ــوع طب ــن موض ــد و ای ــی کن ــری م ــی براب واردات

ود  ا و  ر و  و   س
ارا  روش دارو  را  رل    دو  داروها را  درس 

وی روش دارو  را  ا  از  ای اد  ا

رد  ا    اش و در ه و   و 
ارا  ا  روش دارو  را  اد از  ا
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ا دا  ا  ر در واردا داروه و د  350 
ار ا  ه ر ا  ا از زدو  ش ر  وی  ود س

صنایــع داروســازی از جملــه صنایعــی اســت کــه طــی چنــد 
ــی  ــوده، از نگران ــه ب ــیاری مواج ــای بس ــا چالش ه ــته ب ــال گذش س
تولیدکننــدگان داروهــا بابــت تخصیــص ارز، تــا رانــت در زمینــه 
ــان  ــوذ ذی نفع ــر نف ــا و از ســوی دیگ ــه واردات داروه تخصیــص ارز ب
ــن  ــر ای ــا طــی ســال های اخی ــث شــده ت ــذا و دارو باع در ســازمان غ
ــی مشــکالت  ــا ریشــه اصل ــادی باشــد؛ ام صنعــت شــاهد حواشــی زی
ناشــی از چیســت؟ داروســازان و تولیــد کننــدگان کشــور چــه مســائلی 
را باعــث تشــدید مشــکالت صنعــت دارو عنــوان می کننــد؟ در همیــن 
ــندیکای  ــس س ــی رئی ــرز اختراع ــور، فرام ــا حض ــردی ب ــتا میزگ راس
ــدوی  ــظ مه ــا واع ــی، محمدرض ــه داروی ــواد اولی ــدگان م ــد کنن تولی
ــل  ــران، حســن ریاحــی مدیرعام ــن اقتصــاد ســالمت ای ــس انجم رئی
ــد  ــل شــرکت تولی ــر عام ــان مدی ــرداد علیمی ــد دارو، مه شــرکت تولی
دارو و محمدمســعود علــی مــراد مدیرعامــل شــرکت تولیــد دارو 
ــی  ــه بررس ــان ب ــن کارشناس ــد و ای ــزار ش ــارس برگ ــزاری ف در خبرگ
مشــکالت صنایــع دارویــی پرداختنــد کــه در ادامــه می توانیــد 

ــد: ــی را بخوانی ــت تخصص ــن نشس ــروح ای مش

اولیــن  عنــوان  بــه  مهنــدس  آقــای  فــارس: 
در  تشــکل ها  نقــش  خصــوص  در  ســؤال، 
دهیــد؟ توضیــح  دارو  صنعــت  مشــکالت  حــل 

ــن  ــت تأمی ــژه ای دارد و اهمی ــرایط وی ــت دارو ش ــی: صنع اختراع
دارو بــرای مــردم خصوصــا در شــرایط تحریم هــای ســختی کــه 
دشــمنان بــر ایــران تحمیــل کردنــد، بســیار بــاال و انکارناپذیــر اســت. 
بــرای اینکــه بتوانیــم بــه نســبت ظرفیتمــان، برنامــه ریــزی مناســبی 
در ایــن خصــوص داشــته باشــیم، اول بایــد بیــن تشــکل های صنعتــی 
دارو اعــم از مــواد مؤثــره و تولیــد هماهنگــی بیشــتری ایجــاد کنیــم تــا 
آنهــا بتواننــد نســبت بــه همــه تغییــر و تحــوالت برنامــه ریــزی دقیق و 
مدیریــت خوبــی داشــته باشــند. دولــت هــم بایــد در تأمیــن نیازهــای 
ارزی و ســایر امکانــات ماننــد تســهیات بانکــی و عبــور از فرآیندهایــی 
کــه مزاحــم فرآینــد تولیــد هســتن همراهــی کنــد تــا بتوانیــم از ایــن 

پیــچ خطرنــاك بــا ســربلندی عبــور کنیــم.

فارس: شما با جداسازی ارز شرکت های تولید و واردات 

موافقید؟
آنچه بدیهی است و تجربه 40 ساله بعد از پیروزی انقاب اسامی 

نشــان داده، ایــن اســت کــه مــا بــا توســل بــه طــرح ژنریــک 
موفــق شــدیم نیازهــای دارویــی کشــورمان را تــا 100 درصــد 
برطــرف کنیــم. امــا اکنــون در ایــن شــرایط خــاص، ارز بســیار 
ــون دالر آن  ــه 750 میلی ــم ک ــت ارو داری ــن صنع ــرای ای ــی ب اندک
ــاب  ــه ایج ــاف اینگون ــت، انص ــاز اس ــد نی ــد تولی ــرای فرآین ــط ب فق
ــص  ــتقل و مخت ــدی را مس ــای تولی ــت ارز واحده ــه دول ــد ک می کن
کنــد. حمایــت  کشــور  در  تولیــد  فرآینــد  از  و  بگــذارد  کنــار 

ــا  ــی داروه ــودن برخ ــی ب ــد قیمت ــل چن ــارس: دلی ف
ــد؟ ــل داری ــن معض ــل ای ــرای ح ــکاری ب ــت؟ راه چیس

متأســفانه در دوره هــای گذشــته عــدم تعــادل و ثبــات در قیمــت دارو 
ــام تجــاری  ــا چنــد ن ــا یــک کیفیــت امــا ب موجــب شــده یــک دارو ب
ــای  ــا قیمــت ه ــک ب ــد ژنری ــا برن ــد خارجــی ی ــام برن ــا ن ــف، ی مختل
متعــدد در بــازار عرضــه شــود. آنچــه بــه عنــوان یــک مســأله اساســی 
ــه  ــت ک ــن اس ــود دارد، ای ــامان وج ــای نابس ــن قیمت ه ــل ای در تحم
ــد و درخواســت  ــی کنن ــه م ــه مراجع ــه داروخان ــار و بســتگانش ب بیم
دارو را مــی کننــد بــدون اینکــه بداننــد کــه همــان دارو ممکــن اســت 
بــا همــان کیفیــت و بــا نــام تجــاری دیگــری بــا قیمــت مناســب تــر 
ــاری  ــای تج ــگاه ه ــع بن ــی مناف ــا گاه ــد ام ــترس بای ــش در دس برای
ــد  ــا می خواهن ــه آن ه ــیری ک ــد او در مس ــور می کن ــار را مجب بیم
ــود. ــا ش ــه آن ه ــنگین ب ــت س ــل قیم ــث تحمی ــرد و باع ــرار بگی ق

بــا هماهنگــی بــا وزارت بهداشــت درصــدد هســتیم کــه بــرای امنیــت 
ــیاری از  ــه بس ــف را ک ــک و ک ــای ژنری ــت دارو، داروه ــادی قیم اقتص
ــه  ــه ســطحی ک ــا اصــاح قیمــت ب ــی ارزان هســتند را ب ــا خیل آن ه
ــل ســود ضــروری را داشــته باشــد و  ــه حداق ــده ک ــد کنن ــرای تولی ب
تولیدکننــده میــل بــه تولیــد را داشــته باشــد، افزایــش بدهیــم 
و آن دســته از داروهایــی کــه از طریــق روابــط ناســالم رانتــی 
ــای  ــا واردات از شــرکت ه ــژه و ی ــاری وی ــم تج ــا اس ــدند ب ــق ش موف
ــی ارز از  ــل توجه ــر قاب ــانس مقادی ــت لیس ــام تح ــا ن ــی ب چندملیت
ــرار دهیــم و  کشــور خــارج کننــد را همــه در یــک تعــادل قیمتــی ق
ــا تفاوت هــای منطقــی و انــدك در حــد 10 تــا 30 درصــد، شــرایط  ب
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یکنواختــی قیمــت و امنیــت تأمیــن دارو را بــرای مــردم فراهــم کنیــم.

ا و  ا  از ر در س ر ها  ــو ش ــارس: نف ف
ا  در  ارز ش اس و  دارو 

ــف  ــط و ضعی ــای متوس ــی از بخش ه ــرکت های خصوص ــی: ش ریاح
ــردم  ــرای م ــن دارو ب ــی تأمی در صنعــت دارو هســتند کــه شــاکله اصل
دســت آن هاســت ولــی آن هــا متأســفانه بــه همیــن دلیــل بــی رحمــی 
ــی  ــوذ رانت ــه نف ــچ گون ــته هی ــود داش ــی وج ــبات رانت ــه در مناس ک
ــر روز  ــد، و ه ــته ان ــل نداش ــای قب ــذا و دارو در دوره ه ــازمان غ در س
ضعیــف تــر شــده انــد. بســیاری از ایــن هــا سهامدارانشــان ســهام خــود 
ــکان  ــد. ام ــی رفته ان ــه تعطیل ــا رو ب ــرکت ه ــد و ش ــرده ان ــذار ک را واگ
ــد.  ــر ندارن ــدرن ت ــین آالت م ــا ماش ــان را ب ــین آالتش ــی ماش جایگزین
ــای  ــاخص ه ــای ش ــرای ارتق ــی را ب ــادی و فن ــات اقتص ــکان اصاح ام
GMP ندارنــد. لــذا ایــن شــرکت هــا محــروم واقــع شــده انــد و مــا در 
برنامــه هایــی در نظــر داریــم از حقــوق ایــن شــرکت هــا دفــاع اساســی 
کنیــم و چــون شــاکله اصلــی تأمیــن دارو هســتند بتواننــد رشــد کننــد.

 4200 ارز  می گوینــد  کارشناســان  برخــی  فــارس: 
ــدن ارز  ــذف ش ــا ح ــود ، آی ــذف ش ــد ح ــی بای تومان
ــت؟ ــردم هس ــع م ــه نف ــت دارو ب ــی در صنع 4200 تومان

اختراعــی: بهانه هایــی بــرای ایــن مقولــه وجــود دارد امــا ایــن 
تصمیــم، تصمیمــی بــه جــا و منطقــی بــوده کــه دولــت گرفتــه اســت. 
ــه  ــی باشــد ک ــن کاالی ــوان آخری ــه عن ــدد ب ــل متع ــه دالی ــد ب دارو بای
ــد  ــیاری می گوین ــه بس ــد. اول اینک ــدا کن ــرخ پی ــر ن ــت تغیی ــرار اس ق
ایــن ارز بایــد تغییــر نــرخ پیــدا کنــد و بیمــه هــا پوشــش مابه التفــاوت 
ــت  ــچ وق ــاق هی ــن اتف ــان داده ای ــه نش ــند. تجرب ــردم باش ــرای م آن ب
ــرم  ــاال می ب ــی را ب ــت کاالی ــه قیم ــت گفت ــا دول ــت. باره ــاده اس نیفت
ــفانه  ــه متأس ــان داده ک ــه نش ــی تجرب ــم ول ــه می ده ــی یاران و از طرف
ــردی و  ــدت راهب ــد م ــه در بلن ــدت و ن ــاه م ــه در کوت ــه ن ــن مقول ای
اجرایــی نیســت. بنابــر ایــن اولیــن مســأله حقــوق مــردم اســت کــه دارو 
نبایــد بــا ارزهــای گــران قیمــت گــران تــر شــود. دومیــن مســأله ایــن 
ــد،  ــان را بردارن ــت 4200 توم ــه قیمــت ثاب ــه ارز ترجیحــی ک اســت ک
ــی دارد؟ ــه قیمت ــی چ ــد؟ ارز نیمای ــد بدهن ــی خواهن ــه ارزی را م چ

ارز نیمایــی از 15 هــزار تومــان بــه 24 هــزار تومــان تغییــر یافتــه و دائم 
در حــال تغییــر اســت. ایــن تغییــر بــرای کاالیــی کــه قیمتــش توســط 
ــک  ــا ی ــال و ی ــک س ــر ی ــر آن حداکث ــود و تغیی ــت می ش ــت ثاب دول
ــد. ــش ده ــوان آن را پوش ــور می ت ــد، چط ــول می کش ــم ط ــال و نی س

ــول  ــرادی پ ــه اف ــده ک ــا آم ــه از آن ج ــن اندیش ــاس ای ــن ، اس بنابرای
ــن  ــال ای ــه دنب ــته اند ب ــور داش ــارج کش ــی در خ ــی و منابع ــای رانت ه
هســتند کــه نظــارت هــای کمتــری بــر وارداتشــان باشــد زیــرا وقتــی 
ــوع مصــرف آن  ــرای ن ــی ب ــدازه کاف ــه ان ارز حمایتــی باشــد، نظــارت ب

هــم وجــود دارد، وقتــی ارز آزاد شــود نظــارت هــم کمتــر خواهــد شــد.
شــرکت هــای دارویــی مــا اصــا تــوان تحمــل تغییــر نــرخ ارز را در حال 
حاضــر ندارنــد و مــردم مــا هــم همینطــور؛ عــدم ثبــات نــرخ ارز نیمایــی 
ــن  ــد و ای ــازگار باش ــرخ دارو ناس ــات ن ــا ثب ــه ب ــود ک ــی ش ــب م موج
کار نــه اجرایــی و نــه انجــام پذیــر اســت. بــرای برخــی داروهــا ماننــد 
ــی  ــار م ــد و بیم ــز پزشــک ندارن ــه تجوی ــاز ب ــه نی ــای OTC ک داروه
توانــد از داروخانــه تهیــه کنــد ایــن اتفــاق افتــاده اســت. البتــه داروهــای 
OTC بــه همیــن دلیــل کــه بیمــار مــی توانــد مســتقیم بــرای گرفتــن 
آن بــه داروخانــه مراجعــه کنــد، از جهــت نــوع برخــورد دولــت و هزینــه 
ــدی  ــدان ب ــاق چن ــی اتف ــد یع ــری دارن ــژه ت ــن، شــرایط وی ــای تأمی ه
ــرود. ــو ب ــه جل ــه گام ب ــه گام ب ــرای اینک ــت ب ــی اس ــوده و تمرین نب

ــور ــه دارو در کش ــواد اولی ــد م ــد 70 درص تولی
ــواد  ــد م ــت و 70 درص ــی اس ــه خودکفای ــت دارو رو ب صنع
ــواد  ــرای آن م ــم و ب ــی کنی ــد م ــل تولی ــه دارو را در داخ اولی
ــیس  ــرف تأس ــطه در ش ــواد واس ــهرك م ــه ش ــم س ــه ه اولی
ــم  ــا ه ــه آن ه ــده ک ــال ش ــا فع ــی از آن ه ــه یک ــتند ک هس
بتواننــد مــواد واســطه را از مــواد داخلــی تولیــد کننــد. نــرخ 
ــت. ــان اس ــزار توم ــت دارو 9 ه ــاز صنع ــورد نی ــادل ارز م مع

آقــای دکتر شــما با تــک نرخــی شــدن ارز دارو موافقید؟
ــورد  ــی در م ــرخ ارز ، مباحث ــر ن ــث تغیی ــه در بح ــان: همیش علیمی
ــه  ــن نتیج ــه ای ــه ب ــه تجرب ــد و ب ــاد ش ــه ایج ــه گان ــا س ــه ی ارز دوگان
ــورد  ــوع در م ــن موض ــود. اب ــی ش ــک نرخ ــد ارز ت ــه بای ــیدیم ک رس
ــمت  ــه آن س ــد ب ــره بای ــت و باالخ ــادق اس ــم ص ــال ه ــت ح وضعی
ــرل شــده  ــد کنت ــا شــیب آن بای ــک نرخــی شــود، ام ــم کــه ارز ت بروی
باشــد. خوشــبختانه سیاســت هایــی بــه کاربــرده شــده کــه شــیب تــک 
ــت  ــای OTC از لیس ــا داروه ــود. مث ــت ش ــدن ارز مدیری ــی ش نرخ
ــره  ــواد مؤث ــده و م ــارج ش ــی خ ــواد جانب ــده، م ــارج ش ــت ارز خ دریاف
ــک  ــا ی ــم ب ــم آن ه ــه امیدواری ــرار دارد ک ــت ق ــن لیس ــی در ای داروی
شــیب کنتــرل شــده ای بــه ســمت تــک نرخــی شــدن ارز پیــش بــرود.

نرخــی چنــد  ارز  مزایــای  و  معایــب 
نــرخ هــای ترجیحــی معایــب و مزایایــی دارد. وقتــی 
در  کنیــد  مــی  حرکــت  ترجیحــی  هــای  نــرخ  بــا 
بعضــی مــوارد دچــار مشــکل هســتید مثــال قطعــات، 
بــا  خواهــد  مــی  جدیــد  آالت  ماشــین  و  زیرســاخت 
ــا  ــد ب ــروش دارو بای ــود و ف ــه ش ــری تهی ــرخ دیگ ــک ن ی
ــت  ــن قیم ــی بی ــد تلفیق ــذا بای ــد. ل ــری باش ــرخ دیگ ن
ــف دارد. ــق ضع ــن تلفی ــه االن ای ــود ک ــام ش ــا انج گذاری ه

وقتــی مــا قیمــت دارو را می بینیــم بــرای آن بخــش هایــی کــه نیــاز بــه 
ــوازم مصرفــی و یدکــی داریــم نیــاز بــه تجدیــد  تهیــه ماشــین آالت، ل
ــد  ــت از تولی ــتای حمای ــه در راس ــم ک ــع داری ــی توق ــت یعن ــر هس نظ
ــه درســتی دیــده شــود. درســت اســت کــه  داخــل ایــن بخــش هــم ب
ــه  ــم براســاس پای ــا اگــر بخواهی ــم، ام ــت مــی کنی ارز ترجیحــی دریاف
ســود محاســبه کنیــم آن بخــش مغفــول باقــی می مانــد و تــوان ســرمایه 
ــتای  ــه در راس ــه ای ک ــم. نکت ــت می دهی ــان را از دس ــذاری جدیدم گ
حمایــت تولیــد داخــل داریم این اســت کــه معتقدیــم همــه ارکان تولید 
داخــل در یــک کشــتی نشســته ایم و تولیــد کننــده ای را کــه مــاده اولیه 
را آمــاده مــی کنــد اگــر جــدای از خــود ببینیــم مثــل ایــن اســت کــه 
مــی خواهیــم کشــتی ای کــه داخــل آن نشســته ایــم  را ســوراخ کنیــم.

مــا مــی گوییــم مــاده اولیــه تــوان تولیــدش بایــد افزایــش یابــد و قیمت 
ــش  ــد توان ــم بای ــده محصــول ه ــد کنن ــود. تولی ــده ش ــا درســت دی ه
دیــده شــود و قیمــت محصولــش نیــز متناســب و درســت دیــده شــود.

ایــن تئــوری وجــود دارد کــه خــام فروشــی نکنیــم ، خیلــی از 
ــت  ــتند سیاس ــرو هس ــه پیش ــاده اولی ــه م ــه در زمین ــورهایی ک کش
ــه ســمت حمایــت از محصــول ســاخته شــده  هــای داخلــی خــود را ب
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کرونــا  چگونــه  مــا  دارویــی  صنعــت  فــارس: 
کــرد؟ تبدیــل  فرصــت  بــه  تهدیــد  از  را 

از تولیــد داخــل بایــد حمایــت شــود چــه در زمینــه تولیــد مــواد اولیــه 
چــه در زمینــه تولیــد داروهای ســاخته شــده و چــه در زمینــه ی مکمل 
ــی  ــه خودکفای ــد ب ــه 70 درص ــواد اولی ــه م ــبختانه در زمین ــا. خوش ه
رســیده ایــم. اگــر بــه حلقــه هــای قبــل تــر برویــم و مــواد اولیــه را از 
ــه یــک صادرکننــده  صنایــع پتروشــیمی تولیــد کنیــم ، مــی توانیــم ب
عمــده تبدیــل شــویم. در زمینــه داروهــای ســاخته شــده، مــا ۹7 درصد 
داروهــا را در داخــل تولیــد مــی کنیــم و آن ۳ درصــد هــم داروهایــی 
اســت کــه یــا مقــدارش کــم اســت یــا تکنولــوژی ســاخت باالیــی دارد.

ــد  ــده بای ــاخته ش ــای س ــت داروه ــه قیم ــت ک ــن اس ــم ای ــأله مه مس
ــی  ــل وارد م ــد داخ ــای تولی ــن داروه ــر ای ــود و اگ ــی بش ــت واقع قیم
شــد، بایــد ۲0 میلیــارد صــرف واردات آن داروهــا مــی کردیــم. از 
ــا  ــه شــرکت هــای کوچــک داده شــود ت طرفــی بایــد قیمــت واقعــی ب
بتواننــد ســرپا بماننــد و بتواننــد بــه رشــد صنعــت دارو کمــک کننــد.

ــا  ــر کشــورهای دنی ــرا اکث ــود زی ــی ب ــم فرصــت خوب ــا ه ــأله کرون مس
ــد  ــی دادن ــادرات نم ــازه ص ــال اج ــا اص ــکل کرون ــه مش ــه ب ــا توج ب
ــود  ــاز ب ــورد نی ــا م ــرای کرون ــا ب ــا و داروه ــن ه ــی از ویتامی ــال خیل مث
ــش را  ــی نداشــتند صادرات ــدازه کاف ــه ان و چــون کشــورها خودشــان ب
ــه را  ــواد اولی ــد م ــال تولی ــه قب ــورها ک ــی از کش ــد. خیل ــوع کردن ممن
کنــار گذاشــته بودنــد االن بــه عنــوان اســتراتژی ملــی، دوبــاره بــه عقــب 
ــه تولیــد  برگشــتند کــه در زمینــه تولیــد دارو خودکفــا شــوند. بایــد ب
داخــل اهمیــت دهیــم و ســندیکاها ماننــد ســندیکاهای مکمــل و مــواد 
اولیــه و غیــره متحــد شــوند تــا یــک اســتراتژی واحــد داشــته باشــیم 

ــم. کــه بتوانیــم رشــد کنی

ار وا ی  و  ار  
ود ه  ار وا  ش  از  
ود را ش رار اس  ر    دارو 

ــا ارز نیمایــی اســت و  ریا تامیــن یــک ســری از مــواد دارویــی ب
ــر  ــه ه ــن شــده اســت و ب ــان تعیی ــزار توم ــاالی ۲0 ه ــن ارز ب ــرخ ای ن
حــال قیمــت دارو بــاال مــی رود. دارو بایــد قیمــت واقعــی خــود را پیــدا 
ــد. اگــر داروهــا از خــارج وارد  ــد ســرپا بمان ــا صنعــت دارو بتوان کنــد ت
شــود بایــد ده تــا 15 برابــر بــرای آن هزینــه شــود . پــس همزمــان بــا 
ــا  ــد قیمــت ه ــن قیمــت ارز ، بای ــاال رفت ــه ایجــاد شــده و ب ــی ک تورم
ــا شــرکت هــا بتواننــد ســرپا شــوند و از واردات هــم  متناســب شــود ت

جلوگیــری شــود.

وا ا   داروها  ار 
راد پیشــگیری از واردات بســیار در ایــن زمینــه مهــم   
ــا ســود  ــه بســیاری از آن ه ــی را ک ــای ایران ــر قیمــت داروه اســت. اگ
ده نیســتند را نتوانیــم اصــالح کنیــم، بــدون تردیــد چرخــه تولیــد آن 
ــه واردات  ــد و ســازمان غــذا و دارو مجبــور مــی شــود ب دارو مــی خواب
ــت  ــد. آن وق ــدام کن ــی اق ــر فوریت ــا  غی ــی ی ــه شــکل فوریت آن دارو ب
ــت.  ــی اس ــابه داخل ــت مش ــر قیم ــت براب ــت، هش ــت آن دارو هف قیم
ــردم  ــم، م ــی کنی ــاع م ــی امتن ــد داروی داخل ــش تولی ــی از افزای وقت
ــد و  ــت برون ــر قیم ــد براب ــمت چن ــه س ــه ب ــم ک ــی کنی ــور م را مجب
داروی خارجــی را تهیــه کننــد. بنابرایــن اصــالح قیمــت دارو بــه 
ــای  ــن االن داروه ــت. همی ــردم اس ــع م ــت مناف ــردم و در جه ــع م نف
ــا  ــوند و ب ــمی وارد می ش ــور رس ــه ط ــد ب ــوان برن ــت عن ــی تح خارج
قیمت هــای بســیار باالتــر از قیمــت واقعــی بــه دســت بیمــار می رســد.

ــت ،  ــرح اس ــت دارو مط ــازی قیم ــی س ــوان منطق ــه عن ــه ب ــه ک آنچ
فقــط افزایــش قیمــت داروهایــی کــه ضــررده هســتند و کاهــش قیمــت 
ــن  ــار ای ــی در کن ــای طالی ــت و امضاه ــه از ران ــتند ک ــی هس داروهای
ــن دارو  ــی در تأمی ــردم حت ــع م ــب مناف ــن ترتی ــد.  بدی اســتفاده کردن
بیشــتر رعایــت خواهــد شــد. همیــن  االن قیمــت کالن ســبد تأمیــن 
ــرکت  ــد و ش ــد ش ــالح خواه ــت دارو اص ــازی قیم ــی س ــا منطق دارو ب

ــای کوچــک و متوســط از حــوزه  ــد شــرکت ه ــا مانن ــی م ــای داروی ه
زیــان خــارج خواهنــد شــد و مــی تواننــد در خدمــت مــردم قــرار گیرند.

ــای  ــذاری داروه ــت گ ــث قیم ــا در بح ــرا م ــارس: چ ف
ــم؟ ــی نداری ــچ نظارت ــد هی برن

ــه  ــی در هزین ــه جوی ــرای صرف ــا ب ــورهای دنی ــر کش ــی: اکث اختراع
ــک  ــای ژنری ــد و داروه ــی کنن ــک کار م ــای ژنری ــه، روی داروه بیم
ــد توســط  ــدارد. فقــط داروی برن ــد ن ــا داروی برن هــم هیــچ مشــکلی ب
ــه  ــی شــود و ب ــغ م ــی و تبلی ــای شــرکت بازاریاب پزشــکان و بازاریاب ه
همیــن دلیــل قیمتــش بــاال مــی رود. وگرنــه داروهــای ژنریــک همــان 
خاصیــت را دارنــد و بــا مشــابه خارجــی مقایســه مــی شــود و در صــورت 

ــازار عرضــه نمــی شــود. عــدم تأییــد در ب

کیفیت داروی ایرانی قابل رقابت با داروی خارجی
کیفیــت دارو براســاس ســلیقه و نظــر جامعه پزشــکی نیســت. 
ــه واســطه اینکــه  تعییــن کیفیــت دارو یــک روشــی دارد و ب
بــرای ثبــت داروهــای برنــد، تقریبــا دو میلیــارد دالر هزینــه 
ــس  ــوان رفرن ــه عن ــا ب ــتندات آن داروه ــذا مس ــود ل ــی ش م
ــک  ــور ژنری ــه ط ــه ب ــی ک ــن داروی ــرد. بنابرای ــی گی ــرار م ق
مــی خواهــد تولیــد شــود در یــک چارچوبــی قــرار مــی گیرد 
ــی ای  ــد اف ت ــم کننــده معتبــری مانن و سیســتم هــای تنظی
امریــکا، ای ام ای اروپــا روش هایــی یکســان تعیین مــی کنند.

وقتــی مــی خواهنــد دو داروی برنــد و ژنریــک را بــه منظــور 
هــم ســنگ ســازی بررســی کننــد ، بــه ســه گــروه داروهــا را 
مــی دهنــد؛ بــه یــک گــروه داروی برنــد، به یــک گــروه داروی 
ژنریــک و بــه یــک گــروه دارونمــا مــی دهنــد. در آزمایش هــا 
ــی  ــا م ــه دارونم ــرادی ک ــد اف ــد 30 درص ــت بدانی ــب اس جال
خورنــد درمــان مــی شــوند! یعنــی قاعــده تلقیــن بســیار مؤثر 
اســت. حتــی در حیوانــات ایــن درصــد بــه 70 درصــد اســت.

تجویز داروی برند غیرقانونی است
ــیم  ــته باش ــک نداش ــورد داروی ژنری ــی در م ــاور علم ــر ب اگ
ــی  ــای چندملیت ــرکت ه ــدگان ش ــکی و نماین ــه پزش و جامع
ــار وارد  ــر بیم ــار ب ــی ، فش ــات غیرقانون ــل تبلیغ ــه دلی ب
ــلم  ــدر مس ــت، ق ــر اس ــی بهت ــه آن داروی خارج ــد ک کنن
ــد از نظــر کیفــی  ــا بدانی ــرات تلقینــی خواهــد داشــت، ام اث
ــه  ــا اینک ــدارد. کم ــی ن ــچ تفاوت ــد هی ــا برن ــک ب داروی ژنری
تجویــز داروی برنــد توســط اطبــاء غیرقانونــی اســت 
ــم  ــار داری ــد و انتظ ــی کن ــاد م ــی ایج ــای القای ــرا تقاض زی
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ــد و  ــت ورود کنن ــکی و وزارت بهداش ــام پزش ــازمان نظ س

ــود. ــام ش ــک انج ــام ژنری ــا ن ــد ب ــز دارو بای تجوی

ــد  ــابه تولی ــه مش ــد ک ــت داروی برن ــرا قیم ــارس: چ ف
داخــل دارد بایــد چندیــن برابــر باشــد ؟ تجویــز القایــی 
ــا چنــد برابــر قیمــت  بیمــار را مجــاب مــی کنــد کــه ب
همــان داروی خارجــی را بخــرد؟ چــرا نظارتــی نیســت؟

ــا  ــن ارزه ــه ای ــد ک ــروع ش ــی ش ــا زمان ــی م ــکل اصل ــان: مش علیمی
چنــد نرخــی شــد. احتمــاال هــدف دولــت در اینجــا حمایــت از سیســتم 
ــه  ــت ک ــوده اس ــا ب ــت ه ــردم در قیم ــا و م ــرکت ه ــی، ش ــای دولت ه
ــود  ــن س ــود آورد. بهتری ــه وج ــری را ب ــکات دیگ ــوع مش ــن موض ای
ــت  ــد قیم ــه بیای ــت ک ــن اس ــتند ای ــرز هس ــه در م ــرادی ک ــرای اف ب
ــد.  ــان بفروش ــزار توم ــت 26 ه ــا قیم ــد و ب ــان بخرن ــا 4200 توم را ب
ــه  ــود ب ــردم ش ــت از م ــرار اس ــه ق ــی ک ــد حمایت ــی ش ــع م در واق
. انجــام داد. مثــا بیمــه هــا را تقویــت کــرد  اشــکال دیگــری 

اختافاتــی در قیمــت گــذاری هــا وجــود دارد، مثا داروی ســاخته شــده 
کــه از کشــورهای خارجــی مــی آیــد بــا ارز 4200 تومانی وارد می شــود 
در حالیکــه داروهایــی کــه ســاخته مــی شــود داخــل ایــران ، بخشــی از 
مــواد اولیــه اش بــا ارز آزاد انجــام مــی شــود و بخــش کوچکــی یعنی 30 
درصــد هزینــه هــا ارز 4200 تومانــی پرداختــه مــی شــود کــه آن مــاده 
مؤثــره آن اســت.این حالــت رقابتــی ایجــاد کــرده کــه عادالنــه نیســت.

ــه ایــن برمی گــردد کــه شــما ســود را مشــخص  بــش دیگــر مشــکل ب
مــی کنــی و قیمــت هــا را مــی گویــی ، ســپس شــرکت هــا را مجبــور 
مــی کنــی در ایــن چارچــوب کار کننــد در حالیکــه مــی بینیــم قیمــت 
ــه روز  ــداری روز ب ــه ماشــین آالت و ســرویس و نگه دســتمزدها، هزین
در حــال تغییــر اســت.   ایــن هــا باعــث مــی شــود ســوددهی شــرکت 
هــا کــم شــود و نتواننــد ســرمایه گــذاری کننــد. بــه روز کــردن ماشــین 
آالت بســیار مهــم اســت و بســیاری از ماشــین آالت مــا ســال هاســت 

بــه روز نشــده و ایــن کارخانــه هــا مســتهلک مــی شــوند

ــالمت  ــاخص های س ــد ش ــه رش ــت دارو ب ــارس: صنع ف
ــرد؟ چقــدر کمــک ک

اختراعــی: دلیــل رغبــت بــه داروی خارجــی؛ یــک شــرکت خارجــی 
ــد  ــا درآم ــی ب ــرکت داخل ــک ش ــاال و ی ــی ب ــوان مال ــا ت ــی ب چندملیت
ــای  ــما دســت و پ ــد، ش ــت کنن ــم رقاب ــا ه ــد ب ــی خواهن مشــخص، م
ــدن  ــال دوی ــی در ح ــرکت خارج ــته ای و ش ــی را بس ــرکت داخل ش
ــد داروی  ــای بســته مانن ــا دســت و پ ــی شــما ب ــی گوی اســت حــاال م
خارجــی شــو! در حالیکــه نــه امــکان تبلیغــات دارد نــه رقابــت.

بــی  داروی  همســایه  کشــورهای  کنیــد  مــی  فکــر  شــما  آیــا 
ــبت  ــا نس ــت داروی م ــد؟ کیفی ــی کنن ــداری م ــا خری ــت از م کیفی
بــه دارویــی کــه در بــازار خودشــان اســت باالتــر اســت. کســی 
ــارم  ــک چه ــا ی ــا تقریب ــد. (م ــی کن ــاق نم ــت قاچ ــی کیفی داروی ب
ــود.) ــی ش ــادرات م ــمی ص ــر رس ــور غی ــه ط ــان ب ــت دارویم ظرفی

ــای  ــاخص ه ــم، ش ــی گویی ــان م ــه درم ــن حلق ــه در ای ــا همیش م
بهداشــتی و درمانــی در ایــن ســال هــای انقــاب رشــد خوبــی داشــته 
امــا همــه شــاخص درمانــی فقــط تخــت و پزشــک  نیســت، بخشــی از 
آن دارو اســت یعنــی ایــن دارو در اینجــا مغفــول مانــده. امــا مــا مدعــی 
ــن  ــا ای ــم و ب ــرده ای ــد ک ــد دارو را تولی ــا 95 درص ــه تقریب ــتیم ک هس

ــم. ــن شــاخص را بدســت آورده ای درصــد ای

ــر  ــواره ب ــری هم ــم رهب ــام معظ ــد مق ــارس: تاکی ف
ــاکان  ــا کم ــت ام ــوده اس ــل ب ــد داخ ــت از تولی حمای
ــد  ــابه تولی ــه مش ــتیم ک ــی هس ــاهد واردات داروهای ش

ــت؟ ــکل از کجاس ــن مش ــه ای ــل دارد ریش داخ
ــران:  ــالمت ای ــاد س ــن اقتص ــس انجم ــدوی، رئی ــظ مه واع
ــا  ــت ه ــذاری دول ــدف گ ــوع ه ــامت موض ــای س ــام ه ــروزه نظ ام
هســتند و وظیفــه حمکرانــی خــوب ایجــاب مــی کنــد صرفــا خدمــات 
ــه ســمت شــکل دادن  ــد و ب ــه در حــوزه ســامت ایجــاد نکنن منفعان
ــه  ــه هم ــد ک ــاد کنن ــه ای ایج ــی منظوم ــند یعن ــامت باش ــام س نظ
چیــز ســر جــای خــودش باشــد. یکــی از ویژگــی هــای نظــام ســامت 
ــاء ســامت،  ــت، پاســخدهی و ارتق ــع عدال ــت اســت یعنــی در واق عدال
ــد. ــی ده ــکیل م ــامت را تش ــای س ــام ه ــذاری نظ ــدف گ ــث ه مثل

عدالــت در ســامت امــروزه در ســرلوحه تمــام نهادهــای بیــن المللــی 
ــرمایه داری را  ــی س ــوب کل ــه چارچ ــورهایی ک ــی کش ــرار دارد حت ق
پذیرفتــه انــد در ســامت نمــی پذیرنــد کــه تبعیض وجود داشــته باشــد
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داشــتن و نداشــتن بســیاری از امکانــات رفاهــی را شــاید بپذیرنــد امــا 
ــار خــود  ــرا بیمــار شــدن در اختی ــد زی تبعیــض در دارو را نمــی پذیرن
فــرد نیســت و برابــری در ســامت و برخــورداری همگانــی در ســامت 
ــده مــی  ــکا دی چیــزی اســت کــه در انگلیــس، آلمــان، فرانســه و آمری
ــامت  ــکی و س ــرایط پزش ــر در ش ــای اخی ــه ه ــی در ده ــود. عوامل ش
ایجــاد شــده کــه مجمــوع ایــن عوامــل هزینــه هــا را بســیار بــاال بــرده 
ــاری  ــه بیم ــه ، دوم اینک ــری رفت ــمت پی ــه س ــت ب ــه جمعی اول اینک
ــد. ــده ان ــود آم ــه وج ــدز ب ــوال و ای ــا، اب ــون کرون ــوری چ ــای نوظه ه

ــرای  ــر سیاســت ب ــد اگ ــی گوی ــه م ــکا وجــود دارد ک ــی در آمری مقاالت
کاهــش هزینــه هــای ســامت گرفتــه نشــود ، کل بودجــه ی بهداشــت 
ودرمــان فقــط  بــرای درمــان نارســایی قلبــی در آمریــکا کفایــت نمــی 
ــن  ــادل بی ــدم تع ــا، ع ــه ه ــا و هزین ــن درآمده ــادل بی ــدم تع ــد. ع کن
ــت  ــرایطی عدال ــن ش ــده، در چنی ــدید ش ــیار ش ــارف بس ــع و مص مناب
ــد و  ــدرت دارن ــه ق ــرادی ک ــرا اف ــورد زی ــی خ ــه را م ــترین خدش بیش
رابطــه و نفــود دارنــد رقابــت مــی کننــد کــه همیــن منابــع انــدك را بــه 
خــود اختصــاص دهنــد و بیشــتر جمعیــت از منابــع محــروم مــی ماننــد.

ــع و  ــن مناب ــا بی ــد ت ــه هایشــان را کاهــش دهن ــد هزین ــا بای ــت ه دول
مصــارف تعــادل ایجــاد شــود و بتواننــد ایــن هــا منابــع را بــه همــگان 
ــا  ــا انجــام شــده و م ــن کار در طــرح ژنریــک در کشــور م برســانند. ای
ــا  ــتیم ب ــی را داش ــای نفت ــش درآمده ــگ و کاه ــه جن ــرایطی ک در ش
چیــزی حــدود 400 میلیــون دالر کل سیســتم دارو، شیرخشــک و 
ــت  ــبکه بهداش ــه ش ــوری ک ــد، ج ــی ش ــکی اداره م ــزات پزش تجهی
ــی 52  ــه زندگ ــد ب ــه امی ــوری ک ــرد، ط ــدا ک ــترش پی ــی گس و درمان
ســال قبــل انقــاب بــه 64 ســال در ســال 67 و حــدود 74 در شــرایط 
ــارد  ــون دالر بیــش از 5 میلی ــن 400 میلی ــا ای ــی رســیده اســت. ب فعل
ــوده  ــک پیشــتاز ب ــی در طــرح ژنری ــم. یعن ــی کردی ــد م دالر دارو تولی
ایــم و بعدهــا کشــورهای دیگــر از ایــن طــرح اســتفاده کردنــد.

مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام پیــش نویســی تهیــه کــرده 
ایــن پیــش نویــس توســط مقــام معظــم رهبــری ابــاغ شــده؛ 
ســاماندهی تقاضــاو ممانعــت از تقاضــای القایــی و اجــازه تجویــز 
صرفــا براســاس نظــام ســطح بنــدی و راهنمایــی هــای بالینــی 
اســت. پذیــر  امــکان  دارویــی کشــور  نظــام  و  ژنریــک  و طــرح 

از مســؤولین وزارت بهداشــت مــی پرســیم کــه شــما در حالیکــه مقــام 
ــه  ــرده ک ــاغ ک ــی، اب ــون اساس ــل 110 قان ــق اص ــری طب ــم رهب معظ
ــه چــه  ــک باشــد، پــس ب ــه  طــرح ژنری ــر پای ــد ب ــی را بای نظــام داروی
حقــی داروی برنــد وارد مــی کنیــد؟ ایــن هــا بــه مــا مــی گوینــد کــه 
سیاســت هــای کلــی نظــام بــرای مــا از نظــر اخاقــی و دینــی و انســانی 
ــا  ــت م ــذه نیس ــل مؤاخ ــی قاب ــر قانون ــی از نظ ــت ول ــرا هس الزم االج
براســاس قانونــی کــه بــه تصویــب مجلــس مــی رســد عمــل مــی کنیــم.

ــیم کــه چــرا وقتــی از ســال 80  ــی پرس از نماینــدگان مجلــس م
ــم نشــده  ــا تنظی ــرای آن ه ــی ب ــاغ شــده، قانون ــا اب ــن سیاســت ه ای
اســت، براســاس بنــد 5 سیاســت هــای کلــی نظــام، عرضــه نگهــداری 
فــروش و خریــد و هــر گونــه معاملــه دارو غیــر از نــام ژنریــک 
ــود. ــوم ش ــه ای محک ــه جریم ــد ب ــف بای ــرد متخل ــت و ف ــوع اس ممن

واردات یــک میلیــارد و 600 میلیــون دالر داروی برند
یــک میلیــارد و 600 میلیــون داروی برنــد واردشــده، آن هــم 
در کشــوری کــه ارز نــدارد و مشــکالت اقتصــادی وجــود دارد، 
ــرد؟ 5  ــی گی ــورت م ــات ص ــه تخلف ــن گون ــت ای ــه عل ــه چ ب
کمپانــی وارد کننــده بیــش از 60 درصــد ارز کشــور را مصــرف 
کــرده انــد، ایــن پیداســت کــه قــدرت مافیایــی وجــود دارد. 
مــا 400 میلیــون دالر کشــور را از ســال 57 تــا 85 اداره 
کردیــم .چــه شــده کــه نیــاز مــا 3 میلیــارد دالر شــده، ایــن 
مبلــغ بخشــی از همــان تقاضاهــای القایــی اســت کــه اگــر آن 
را رهــا کنیــم نــه مــا بلکــه هیــچ کشــوری قــادر بــه تأمیــن 
هزینــه هایــش نیســت. بایــد در کشــورها نظــام دارو و درمــان 
و خدمــات ســالمت تحــت کنتــرل و مدیریــت باشــد و از ایجاد 
ــود. ــت ش ــازار ممانع ــت ب ــل شکس ــی و عوام ــای القای تقاض

فــارس: حــدود 95 درصــد شــرکت هــای تولیــد 
ــط  ــک و متوس ــای کوچ ــرکت ه ــه و دارو ش ــاده اولی م
ــن دارو در کشــور  ــی تأمی ــه اصل ــا وظیف هســتند و واقع
ــفانه  ــی متأس ــت ول ــرکت هاس ــن ش ــردن ای ــر گ ب
ــع ارز،  ــا در توزی ــرکت ه ــن ش ــود ای ــی ش ــده م دی
ــده نمــی شــوند،  ــوارد دیگــر دی قیمــت گرفتــن و در م
ایــن موضــوع را چطــور می شــود مدیریــت کــرد؟

ختراعــی: در تمــام دنیــا رشــد و توســعه وقتــی حاصــل می شــود کــه 
نظــام رانتــی و مافیایــی و امضاهــای طایــی پاکســازی شــود. رســانه ها 
بایــد در مقابــل ایــن مــدل مفاســد قــد علــم کننــد. بــزرگ شــدن بنــگاه 
هــای تولیــدی یــک هــدف اســت و موجــب افزایــش و ارتقــاء اقتصــاد 
ملــی مــی شــود امــا مشــروط بــر اینکــه در یــک مســیر ســالم و رقابتــی 
رشــد کننــد. در نظــام صنعــت دارویــی مــا انگشــت شــمار شــرکت هایی 
هســتند کــه بــه واســطه منافــع متقاطعی کــه متأســفانه مســؤولین نظام 
ســامت بــا شــرکت های بــزرگ مافیایــی برقــرار کردند، صاحــب انحصار 
هــای خــاص و مجوزهــای زوددر دســترس و قیمــت نجومــی رســیدند.

تولیــد  ارز  اساســا  اســت  بســیار ســاده  ایــن قضیــه  اصــاح  راه 
کننــدگان دارو را کــه مقــدار آن حــدود 750 میلیــون دالر اســت 
دارو  تولیــد  بــرای  ایــن  بگوینــد  یعنــی  کــرد  جداســازی  بایــد 
اســت. در ایــن صــورت دیگــر نمــی تواننــد بــرای شیرخشــک  و 
و  کننــد  اســتفاده  بخــش  ایــن  از  غیــره  و  پزشــکی  تجهیــزات 
بــرای آن هــا بایــد بــه طــور مســتقل ارز در نظرگرفتــه شــود.

ــه  ــا ب ــی ه ــدگان کمپان ــور نماین ــه و حض ــکان مراجع ــه ام دوم اینک
نهادهــای تصمیــم گیــر ماننــد ســازمان غــذا و دارو بایــد محــدود شــود. 
ــای  ــده تشــکل ه ــه مشــترکی از ســندیکاها و نماین ــد کمیت ــی بای یعن
تولیــدی دارو تشــکیل شــود کــه همــه ی نیازهــای بنــگاه هــای مرتبــط 
بــا دارو را اعــم از وارد کننــده و تولیــد کننــده دریافــت و آن را در 
ــل  ــر منتق ــم گی ــای تصمی ــه نهاده ــد ب ــام من ــدی نظ ــته بن ــک دس ی
ــات  ــکان ارتباط ــا ام ــد، ت ــارکت کنن ــا مش ــم آن ه ــرده و در تصمی ک
رانتــی، هدایــای غیــر اخاقــی و غیــر قانونــی محدودتــر شــود.

فــارس: جنــاب مهنــدس چــرا بــا وجــود تاکیــد 
زد  برخــی  شــاهد  همچنــان  بهداشــت  وزیــر 
هســتیم؟ دارو  و  غــذا  ســازمان  در  بندهــا  و 

ــون دالر  ــدود 350 میلی ــه ح ــدیم ک ــه ش ــال متوج ــن امس در فروردی
از ارزی کــه بــرای دارو اختصــاص داده بودنــد، همــه آن صــرف 
واردات شــد و همــه آن هــا هــم داروهــای مشــابه تولیــد داخــل 
ــد  ــی توانن ــد و م ــی دارن ــکان مال ــوی ام ــرکت های ق ــی ش ــد. وقت بودن
ــم در  ــر مصم ــه وزی ــد، هرچ ــوذ کنن ــا نف ــکل ه ــا و تش ــازمان ه در س
ــاد  ــن فس ــدارد، ای ــده ای ن ــم فای ــد ه ــته باش ــاد داش ــگیری از فس پیش
ــرای از  ــت. ب ــده اس ــا ش ــه م ــم در جامع ــاق حاک ــک اخ ــاری ی و بیم
ــر و  ــی ت ــر و اصول ــزه ت ــدر مکانی ــه ق ــاری هرچ ــن بیم ــن ای ــن رفت بی
شــفاف تــر عمــل کنیــم و نظــارت و ارتباطــات را کنتــرل کنیــم بهتــر 



آییــم. فائــق  توانیــم  مــی  بیمــاری  ایــن  بــر   می توانیــم 

از ارز  وزی ارز و  ا در  و  ار در 
ی  ر  ار  وزی م اوای رو  اری ا  م ش ه
ر ا دارو  ر    ارز  اش د ه

ا ر داد را ای ا ورد ا  ر  ا  اور 
ــت  ــتند درخواس ــی هس ــه متقاض ــی ک ــرکت های راد: ش  
هــای خــود را ثبــت ســفارش مــی کننــد. ســازمان براســاس مقــررات 
ــدگان ارز  ــت کنن ــت دریاف ــه در لیس ــد ک ــی ده ــازه م ــا اج ــه آن ه ب
ــام  ــص ارز را انج ــث تخصی ــزی بح ــک مرک ــپس بان ــد. س ــرار گیرن ق
ــرکت ارز را  ــد و آن ش ــی کن ــی م ــن مال ــرکت را تأمی ــد و ش می ده
ــا االن انجــام  دریافــت می کنــد. خوشــبختانه براســاس اقداماتــی کــه ت
ــی  ــرکت های ــخصی ش ــای مش ــذا و دارو در زمان ه ــازمان غ ــد، س ش
ــد. ــی کن ــالم م ــت را اع ــرده اس ــی ک ــت ارز معرف ــرای دریاف ــه ب  ک

ــی متوجــه شــدیم  ــب اســت بدانیــد، مــا در انتهــای ســال مال امــا جال
کــه کــدام شــرکت ها در بانــک مرکــزی تخصیــص گرفتنــد. االن 
ــده  ــف ش ــای تعری ــان ه ــص در زم ــث تخصی ــه بح ــیده ک ــش رس وقت
کوتــاه مــدت را بانــک مرکــزی ماننــد ســازمان اعــالم کنــد. بــه عنــوان 
تولیدکننــده یــک تعریــف ارز مشــخصی داریــم امــا نمــی دانیــم 
 چقــدرش بــرای واردات محصــول رفتــه و چقــدر بــرای تولیــد کننــده.

ــک  ــوز ی ــد مج ــی خواه ــت م ــاه اس ــه م ــرکت س ــک ش ــال االن ی مث
ــی  ــه م ــی متوج ــک زمان ــود،  ی ــق نمی ش ــرد، موف ــه را بگی ــاده اولی م
ــا  ــر م ــود. اگ ــی ش ــی وارد م ــوان فوریت ــه عن ــابه آن ب ــه مش ــویم ک ش
ســه مــاه پیــش رفــع موانــع را کــرده بودیــم بــه اینجــا نمــی رســیدیم 
ــع  ــگاه رف ــد در ســازمان تعریــف شــود . در آن جای ــگاه آن بای ــذا جای ل
موانــع تولیــد بایــد دوســتانی باشــند کــه قــدرت تصمیــم گیــری داشــته 
ــد  ــی را بخواهن ــام، تصمیم ــح نظ ــه مصال ــا ب ــت بن ــن اس ــند ممک باش
ــی  ــد نهادهــای نظارت ــی بای ــد کــه موانعــی در آن وجــود دارد ول بگیرن
ــی  ــه تصمیم ــه اینک ــد. ن ــل کنن ــد و ح ــم بگیرن ــا تصمی ــان ج هم
ــرت. ــا مغای ــف دارد ی ــون مخال ــن قان ــا ای ــد ب ــاال ببینن ــد و ح بگیرن

فــارس: نکتــه ایــن اســت کــه در ســندیکاها هــم تضــاد 
ــای  ــی ه ــا کرس ــرادی در آن ه ــود دارد اف ــع وج مناف
هیــأت مدیــره را می گیرنــد، در حالیکــه خودشــان 
ــور  ــا چط ــتند اینه ــانس هش ــت لیس ــده تح ــد کنن تولی
مــی خواهنــد از تولیــد ژنریــک حمایــت کننــد؟

واعــظ مهــدوی: مــا در جمهــوری اســامی مدعــی یــک نظــام مردمی 
ــی  ــن فرهیختگ ــه ای ــد ب ــع تخصصــی بای ــا و جوام ــردم م هســتیم و م
ســازمانی دســت یابنــد کــه در هنــگام انتخــاب نماینــده خــود بــه ایــن 
توجــه کننــد کــه بــرای مــردم کار مــی کنــد نــه بــرای خــود. افــرادی 
هســتند کــه تســهیات، رانــت و پروانــه را بــرای خــود مــی گیرنــد . پلــه 
هــای ترقــی غیراخاقــی را بــه راحتــی طــی مــی کننــد. امــا ایــن بــاور 
عمومــی هســت کــه هنــوز کســانی بــر پروتــکل هــای اخاقــی پایبنــد 
هســتند.در دنیــا مبانــی اخاقــی قانــون شــده و تعریــف شــده اســت. اگر 
مــا مرامنامــه داشــته باشــیم و افــرادی کــه بــه عنــوان نماینــده ملــت در 
 هــر جایــی وارد شــده انــد آنجا بایــد منافــع خــود را باید فرامــوش کنند.

ــرکت  ــک ش ــش را از ی ــه حقوق ــناس ک ــک کارش ــه ی ــود ک ــی ش نم
ــدی  ــت بن ــما اولوی ــرای ش ــد ب ــد بیای ــرد بع ــی بگی ــده داروی واردکنن
ــد  ــرار خواه ــت ق ــده خــود را در اولوی ــه او پرون ــوم اســت ک ــد، معل کن
داد. نمــی شــود یــک مدیــری داشــته باشــی کــه خــودش یــک 
ــرای فــان کار موافقــت  شــرکتی داشــته باشــد و از او بخواهیــم کــه ب
کند.امــروزه هــر گونــه رابطــه فروشــنده خدمــت یعنــی پزشــک، 
ــت. ــوع اس ــه ممن ــگاه و داروخان ــک آزمایش ــا ی ــتان ب ــکار بیمارس  هم

مثــا اگــر پزشــکی در شــرکتی ســهیم باشــد و داروی آن را نســخه دهد 
خــاف کــرده اســت . یــا در جایــی مســؤولیت داشــته باشــد و کارخانــه 
ای کــه متعلــق بــه بســتگانت هســت را حمایــت کنــی جــرم اســت. بــه 
مــوارد مربــوط بــه تاقــی منافــع را بایــد رســیدگی شــود اگــر امتیازاتــی 

ــرای  ــا ب ــود و اینه ــو ش ــد لغ ــرد بای ــکل بگی ــط ش ــن رواب ــاس ای براس
ــالم  ــرای س ــه ای ب ــررات اخــاق حرف ــم اســت و مق ــازی مه ــالم س س
ــت. ــم اس ــیار مه ــور بس ــری کش ــم گی ــی و تصمی ــام اجرای ــازی نظ س

تامیــن  بــرای  نیــاز  مــورد  ارز  فــارس: 
اســت؟ چقــدر  دارو  اولیــه  مــواد 

علیمیــان: بــه هــر حــال مــا احتیــاج بــه برنامــه ریــزی داریــم و هــر 
کمیتــه ای بایــد مجــری برنامــه باشــد و نمــی توانــد طبــق ســلیقه خــود 
عمــل کنــد برنامــه هــم بایــد طبــق اولویــت انجــام شــود. در شــرایطی 
کــه اعتبــارات مــا کــم اســت و مــا محدودیــت ارزی داریــم بایــد الویــت 
ــون دالر ارز  ــر 150 میلی ــد اگ ــه ش ــه گفت ــور ک ــم. همانط ــدی کنی بن
تخصیــص دهیــم مــی توانیــم 70 درصــد مــواد اولیــه دارویــی را تأمیــن 
کنیــم همچنیــن، 97 داروی مصرفــی مــا تولیــد داخــل اســت. مــا اگــر 
پــول را بــه 97 درصــد گفتــه شــده اختصــاص دهیــم هــم هزینــه درمان  
کــم مــی شــود، هــم بیمارســتان ها بــار مالــی کمتــری خواهند داشــت و 
هــم مــردم شــرایط بهتــری خواهنــد داشــت. از آن ســه درصــد باقیمانده 
هــم اگــر از همیــن تولیدکننــدگان بخواهیــم کــه دارو را فرمولــه کننــد، 
مــی تواننــد بــا علــم و دانــش و تــوان خــود وارد عرصــه تولیــد شــوند.

ــت  ــص ارز و حمای ــث تخصی ــوص بح ــارس: در خص ف
ارز  ایــن چنــد ســال  در  کــه  بگوییــد  تولیــد  از 
ــبت  ــه؟ نس ــا ن ــت ی ــته اس ــش داش ــا کاه واردات م
اســت؟ بــوده  چقــدر  مــا  واردات  و  تولیــد  ارز 

علیمیــان: در ســال 1368 کــه در پیــک بهــره وری از نظــام 
ــتیم،  ــرار داش ــان و دارو ق ــت و درم ــوزه بهداش ــرل ح ــک و کنت ژنری
کــرده  پیــدا  کاهــش  دالر   13.6 بــه  مــا  داروی  مصــرف  ســرانه 
ــدیم.  ــا ش ــام دنی ــرای تم ــی کاری ب ــه کپ ــن نمون ــی بهتری ــود یعن ب
ــود  ــوری ب ــن کش ــکا دومی ــال 1984 آمری ــا در س ــد از م ــال بع 5 س
ــارد دالر  ــش از 300 میلی ــرد و االن بی ــاد ک ــک را ایج ــرح ژنری ــه ط ک
ــک دارد. ــرح ژنری ــه ط ــال ب ــل از اتص ــی حاص ــه جوی ــال صرف در س

مــا در گذشــته یعنــی یــک ســال بعــد از جنــگ کــه بــا ســیل 
ــاز  ــا 13.6 دالر نی ــرایط ب ــی در آن ش ــم، ول ــه بودی ــان مواج مجروح
ــدد  ــه ع ــرانه ب ــن س ــون ای ــم اکن ــه ه ــم ک ــن کردی ــی را تأمی داروی
ــاس  ــر اس ــارج را ب ــا مخ ــه دنی ــت. هم ــیده اس ــش از 65 دالر رس بی
جیــب خــود تعییــن و هزینــه می کننــد، در کشــور مــا منابــع حاصــل 
از درآمدهــای نفتــی رو بــه کاهــش شــدید اســت و در ایــن تحریــم هــا 
ــم، بهتــر اســت اولویــت بنــدی داشــته باشــیم. همــه جــای  ــرار داری ق
ــد  ــدر بای ــی، چق ــص داخل ــد ناخال ــاس درآم ــد براس ــی گوین ــا م دنی
ســهم دارو، چقــدر ســهم درمــان، چقــدر آمــوزش و غیــره بایــد بشــوند.

فــارس: ســاالنه چقــدر ارز صــرف واردات دارو می شــود؟
اختراعــی: در دوســال گذشــته 1.6 میلیــارد دالر فقــط واردات 
ــش  ــه بخ ــاری ک ــام تج ــا ن ــای ب ــم واردات داروه ــتیم آن ه دارو داش
ــه  ــی ای ک ــود. نگران ــی ب ــابه داخل ــی مش ــای خارج ــده آن داروه عم
ــام تجــاری  ــا ن ــای ب ــاء داروه ــه برخــی اطب ــن اســت ک وجــود دارد ای
تجویــز می کننــد و بیمــار ســرگردان مــی شــود و فکــر می کنــد 
داروی مــورد نیــازش وجــود نــدارد امــا در بســیاری مــوارد دارو وجــود 
ــد. ــام ده ــکی انج ــه پزش ــد جامع ــی را نبای ــی قانون ــن تخط دارد و ای

ــت داروی  ــان کیفی ــکان و متخصص ــم پزش ــی کنی ــوت م دع
ــر  ــد، اگ ــاد کنن ــل اعتم ــه داروی داخ ــد و ب ــی را ببینن داخل
ــی ارزی  ــای واقع ــم نیازه ــر بگیری ــه را در نظ ــن مقول ــا ای م
ــم  ــارد دالر ه ــه 1 میلی ــد دارو ب ــرای واردات و تولی ــور ب کش
نخواهــد رســید. اگــر از تولیــد داروی داخلــی حمایــت 
ــه  ــا ب ــازار داروی م ــان  ب ــارد توم ــزار میلی ــم، 30 ه نکنی
ــرد. ــد ک ــدا خواه ــش پی ــان افزای ــارد توم ــزار میلی 25825 ه
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و  و  واس ها داروی  دو شر  ای  و ش ری  ر  رارداد 
م از داروها دا ا د ها  و ا  واد  واس  ای در  ود از 

ای و   داروی واد داروی ش ا  و ا  ی ر س  د

وز   داروی ای در  ود ور  ر داروی در  واد  و   

تولیدکننــدگان  ســندیکای  دبیــر  ا  ر  ا ه 
مــواد دارویــی، شــیمیایی و بســته بنــدی دارویــی در گفتگــو بــا 
خبرنگارمــا  بــه مهــم تریــن موضوعــات در زمینــه اینترمدیــت، 
ــه نمــود. ــی ارائ ــی اشــاره و توضیحات ــدی داروی  شــیمیایی و بســته بن

وی گفــت: قبــل از انقــالب در حــوزه تولیــد دارو فقــط شــرکت 
هــای چنــد ملیتــی و تحــت لیســانس فعالیــت داشــتند و عمــال 
ــا تغییــرات  تولیــدی هــم صــورت نمــی گرفــت امــا  بعــد از انقــالب ب
ــت،  ــورت گرف ــور ص ــی کش ــتم داروی ــه در سیس ــی ک ــالش های و ت
ــته  ــوزه بس ــور در ح ــی کش ــد نیازداروی ــر 100 درص ــال حاض در ح
ــوزه  ــن در ح ــتیم، همچنی ــا هس ــن و خودکف ــی را تآمی ــدی داروی بن
ــوزه  ــن و در ح ــور را تامی ــاز کش ــد نی ــی 70 درص ــره داروی ــواد موث م
ــوند. ــی ش ــد م ــور تولی ــا در کش ــد داروه ــز ۹7 درص ــی نی  داروی نهای
ــره  ــل زنجی ــه تکمی ــت: در ادام ــار داش ــه اظه ــی در ادام ــدس نام مهن
خودکفایــی در حــوزه دارواحســاس نیازمــی شــود کــه بتوانیــم 
ــد  ــواد ح ــان م ــه هم ــی ک ــره داروی ــواد مؤث ــد م ــن تولی ــواد آغازی م
ــد  ــور تولی ــتند را در کش ــی هس ــی داروی ــت های ــا اینترمدی ــط ی واس
ــای  ــرفت ه ــد پیش ــه بای ــن زمین ــت در ای ــرای موفقی ــه ب ــم ک کنی
ــرار  ــو ق ــم را الگ ــرده ای ــب ک ــروز کس ــه ام ــا ب ــه ت ــی را ک خودکفای
 دهیــم و همــان الگــو را در خصــوص مــواد حــد واســط اجــرا نماییــم.

ــته  ــیمیایی و بس ــی، ش ــواد داروی ــدگان م ــندیکای تولیدکنن ــر س دبی
بنــدی دارویــی افــزود: در حــال حاضــر بــرای شــروع تولیــد مــواد حــد 
واســط دارویــی، فهرســتی از مــواد حدواســط مــورد نیــاز کشــور تهیــه 
و مطالعــات اقتصــادی هــم در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه و تعــدادی 
ــاب کامــل جمــع  ــه صــورت کت ــواد حدواســط را ب ــن م از پرکاربردتری
ــی و  ــار ســرمایه گــذاران داخل ــا در اختی ــم ت آوری و منتشــر کــرده ای
خارجــی قــرار دهیــم تــا ســرمایه گــذاران بــا توجــه بــه مزیــت هــای 
نســبی کشــورمان در تولیــد مــواد شــیمیایی بــه دلیــل وجــود منابــع 
پتروشــیمی و معدنــی بتواننــد ســرمایه گــذاری خوبــی در ایــن زمینــه 
ــود. ــل ش ــد دارو تکمی ــی تولی ــره خودکفای ــا زنجی ــند ت ــته باش  داش

هنــد  از  دارو  واســط  حــد  مــواد  حاضــر  حــال  در   گفــت:  وی 
و  خودکفایــی  بــرای  بایــد  کــه  شــود  مــی  وارد   چیــن  و 
اقدامــات اساســی صــورت گیــرد  ایــن مــواد در کشــور  تولیــد 
باشــند. داشــته  را  الزم  هــای  حمایــت  نیــز  مســئولین   و 

مهنــدس نامــی بــا بیــان اینکــه در حــوزه تولیــد مــواد موثــره 
ــک  ــم ی ــی کنی ــد م ــور تولی ــد آن را در کش ــه 70 درص ــی ک داروی
ــم  ــرده ای ــاد ک ــی ارزی ایج ــه جوی ــون دالر صرف ــارد و ۲00 میلی میلی

ــوزه  ــت دارو و ح ــه صنع ــازی ک ــه نی ــه ب ــا توج ــد  ب ــه بع و در مرحل
مــواد موثــره  در کشــور احســاس مــی شــود ابتــدا اینکــه ۳0 درصــد 
باقیمانــده تــا خودکفایــی کامــل تولیــد مــواد موثــره دارویــی را پیــش 
ــه  ــاده شــده و دوم اینک ــز آم ــه خوشــبختانه فهرســت آن نی ــم ک ببری
ــع  ــم و در واق ــب ببری ــه عق ــه ب ــک مرحل ــره را ی ــواد موث ــدات م تولی
ــم. ــد نمایی ــور تولی ــم در کش ــز بتوانی ــی را نی ــط داروی ــواد حدواس  م

ــا  ــواد حدواســط را ب ــم م ــی داری ــی آمادگ ــزود: در حاضــر تمام وی اف
ــور را  ــا کش ــم ت ــورتولید کنی ــت در کش ــن صنع ــگران ای ــت تالش هم
ــم. ــات دهی ــی نج ــیمی و معدن ــوالت پتروش ــی محص ــام فروش  از خ

ــته  ــیمیایی و بس ــی، ش ــواد داروی ــدگان م ــندیکای تولیدکنن ــر س دبی
ــدس  ــاع مق ــالب و در دوران دف ــد از انق ــه داد: بع ــی ادام ــدی داروی بن
شــاهد اجــرای طــرح ژنریــک در کشــور هســتیم کــه در نظــام ژنریــک 
شــاهد ایــن هســتیم کــه بــا وجــود تحریــم هــا در تمامــی دنیــا ســرانه 
ــورمان  ــا در کش ــد ام ــی کن ــدا م ــش پی ــر افزای ــر نف ــرف داروه مص
ســرانه مصــرف شــیب کاهشــی داشــته اســت، متاســفانه از ســال هــای 
ــی  ــتم داروی ــه در سیس ــوذی ک ــا نف ــتیم ب ــن هس ــاهد ای ــته ش گذش
کشــور اتفــاق افتــاده و نفــوذ شــرکت هــای چنــد ملیتــی ســرانه مصرف 
ــش  ــم افزای ــل مه ــی از عوام ــه یک ــته ک ــش داش ــه شــدت افزای دارو ب
ــی دارو توســط پزشــکان اســت و ســرانه  ــز القای ســرانه مصــرف، تجوی
ــت. ــیده اس ــه ۶0 دالر رس ــا ۹7 از 1۲ دالر ب ــال ۶۳ ت ــرف از س  مص

وی در پایــان گفــت: خوشــبختانه در حــوزه بســته بنــدی بســیاری از 
ملزومــات بســته بنــدی شــامل پــت هــا، ویــال هــا، ویــال هــای شیشــه 
ــور  ــات در کش ــر ملزوم ــا و دیگ ــول ه ــی، آمپ ــی اتیلن ــروف پل ای، ظ

تولیــد و دانــش کافــی در ایــن زمینــه وجــود دارد.

قــرارداد بزرگتریــن مجموعــه شــیمیایي تولیــد حــد واســط هــاي دارویــي 
 فیمابیــن شــرکتهاي کیمیا گــران امروز و طالیــه داران فرآینــد منعقد گردید.
ــی،  ــواد داروی ــدگان م ــندیکای تولیدکنن ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــیمایی و بســته بنــدی دارویــی، قــراداد بزرگتریــن مجموعــه شــیمیایي 
ــران  ــا گ ــرکتهاي کیمی ــن ش ــي فیمابی ــاي داروی ــط ه ــد واس ــد ح تولی
امــروز و طالیــه داران فرآینــد در ســالی کــه از طــرف مقــام معظــم 
 رهبــری مزیــن بــه ســال جهــش تولیــد اســت منعقــد گردیــد.

رزیــن،  رنــگ،  دارو،  قلــم  دههــا  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 

صنایــع  اولیــه  مــواد  و  کشــاورزي  ســموم  و  کــش  علــف 
میباشــد.  مجتمــع  ایــن  محصــوالت  جملــه  از   الســتیک 
بــا راه انــدازي ایــن پــروژه در دو حوزه تبدیــل مواد پایه اولفین هــا و آروماتیک 
 هــا بــه مــواد واســطه بــا ارزش و محصــوالت نهایــي خودکفــا خواهیــم شــد.
همچنیــن ایــن گــزارش مــی افزاید، دانــش فنــي و ماشــین آالت 100 درصد 
ایرانــي مــورد اســتفاده در ایــن مجتمــع عظیم اســت کــه تولیــدات دهها قلم 

از داروهــاي داخلــي را بــا عنایــات الهي مســتقل از وابســتگي خواهد نمود.
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عصــر روز دوشــنبه ۶ مــرداد مــاه ســالجاری نزدیکــی های متــرو قلهک قرار مالقات با یکی از شیمیســت های کشــور داشــتیم که وقتــی وارد محل کار 
وی شــدم در تعجــب بــودم چگونــه یــک شیمیســت می تواند با امکانات و فضای کار بســیار محدود فعالیتی داشــته باشــد که در حوزه ســالمت کشــور 
 نقــش چشــمگیری داشــته باشــند چنانکــه دانش ســاخت 4۹ مــاده موثره دارویــی را دراختیــار بزرگترین شــرکت های دارویی کشــور قرار داده اســت.

مــژگان کارگــر متولــد ســال 1۳5۹ از شهرســتان جهــرم فعالیــت تحقیقاتــی خــود را در ســال ۸۲ خیلــی تصادفــی و بــا یــک انتخــاب 
 رشــته اشــتباهی کــه منتهــی بــه پذیــرش در کارشناســی ارشــد مــواد فعــال ســطحی دانشــگاه تهــران شــده بــود، آغــاز کــرد.

وی در ابتــدا بعــد از معرفــی خــود گفــت: آن زمــان یعنــی در ســال هــای ابتدایــی فعالیــت خــود، اســتادی بــرای تدریــس ایــن رشــته نبــود و از آقای 
دکتــر مستشــاری بــرای آمــوزش دعــوت کردنــد. مــن بــه دعــوت عمــو جلیــل ) آقــای دکتــر مستشــاری(  بــرای اجــرای پــروژه تولیــد صنعتــی الفــا 
 مونوگلیســریدها بــه آزمایشــگاه ایشــان در کوچــه فیــروزه رفتــم کــه ایــن آشــنایی پایــه لذت و شــوق تمام ســال هــای زندگی ام تاکنون شــده اســت.
 دکتــر کارگــر در ادامــه مــی گویــد: بعدهــا یادگیــری کارهــای تحقیقاتــی بــا ســنتز مــواد موثــره آفــت کــش هــا در آزمایشــگاه ایشــان ادامــه یافــت.

ایــن شیمیســت در ادامــه مــی افزایــد: ســال ۸5 عموجلیــل آزمایشــگاه قبلــی کوچــه فیــروزه را جهــت تمرکــز بــر نوشــتن کتــاب 
ــه  ــن خان ــپزخانه زیرزمی ــان در آش ــن و ایش ــاد و م ــاق نیفت ــز اتف ــان هرگ ــرای ایش ــی ب ــای تحقیقات ــتگی از کاره ــا بازنشس ــد ام ــل کردن تعطی
ــه  ــن دارو پذیرفت ــروه تامی ــتاز گ ــرح پیش ــروژه از ط ــد پ ــا چن ــال ه ــم. اون س ــاز کردی ــوق آغ ــا ش ــی را ب ــای تحقیقات ــاره کاره ــان دوب ش
ــد.  ــی ش ــاده م ــاخت آن آم ــش س ــرعت دان ــه س ــد ب ــترون و.. و بای ــی س ــترون و گران ــن اوندانس ــوع نوی ــد ته ــای ض ــنتز داروه ــرای س ــم ب  بودی
توســعه  و  تحقیــق  روش  یادگیــری  تاکنــون  دکتــری  دوره  در  پذیــرش  بــا  همزمــان   ۸۶ ســال  از  تقریبــا  گفــت:  وی 
اســت.  یافتــه  ادامــه  دارو  ســاخت  تکنولــوژی  ایجــاد  هــدف  بــا  و  متمرکــز  صــورت  بــه  اســتاد  بــا  همــکاری   و 
هــا  ســال  شــدم  معــدن  و  صنعــت  وزارت  از  تحقیــق  پروانــه  دریافــت  بــه  موفــق   ۹0 ســال  در  داشــت:  کارگربیــان  دکتــر 
دادیــم. تغییــر  هیــوا  تحقیقــات صنایــع  شــیمیایی  گــروه  بــه  مــان  نفــره  گــروه ســه  مــا  بــه جمــع  آمــدن خواهــرم  بــا   بعــد 

وی در ادامــه گفــت: در ایــن 17 ســال کــه افتخــار شــاگردی عمــو جلیــل داشــتم تقریبــا دانــش ســاخت 4۹ ماده موثــره دارویی تهیه شــده اســت که 
بیشــتر آنهــا بــه صــورت دانــش ســنتز کامــل بــوده اســت تقریبــا حــدود ۲5 مــورد آن هــا در شــرکت هــای داروســازی معتبــر ایــران به صــورت موفق 
 در حــال تولیــد اســت و 15 مــورد از آن هــا ثبــت اختــراع شــده اســت و یک مــورد آن ها جایــزه اختراع برتر جشــنواره نخبگان را کســب کرده اســت. 
ایــن شیمیســت اظهــار داشــت: تمــام ایــن ســال هــا عاشــقانه و بــا لذتــی توصیــف نشــدنی تــا دیــر وقتــی از شــب کار کردیــم و از ســاعت هــا کار و 
مطالعــه در کنــار اســتاد لــذت بردیــم. همــه تــالش مــا در ایــن ســال هــا مطالعــه و کار جــدی بــرای بــه روز بــودن در امــر تحقیقــات دارویــی بــوده تا 
ســهمی درایجــاد داروهــای مــدرن و نویــن داشــته باشــیم بــه قولــی جهــان ســومی هــا کمبودهــا را بــا تــالش زیــاد جبــران مــی کننــد گــروه کوچک 
 مــا بــدون دریافــت حتــی یــک ریــال کمــک دولتــی و کامــال مســتقل تــالش کــرده تــا دانــش ســاخت داروهــای هــای تــک و خــاص را بومــی کنــد.

دکتــر کارگــر ادامــه مــی دهــد و مــی گویــد: مــا تــالش مــی کنیــم بــدون تقلیــد کــور و بــا خالقیــت،  بهینــه ســازی فراینــد تولیــد از طریــق افزایش 
بهــره واکنــش هــا و انتخــاب روش هائــی باشــد کــه عــالوه بــر مراعــات مــوارد زیســت محیطــی، بــه صرفــه تــر بــوده و نیــز بــرای اجــراء، نیــاز بــه 
 تجهیــزات غیــر متــداول نداشــته باشــد. همچنیــن بــا رویکــرد کاهــش تعــداد مراحــل تعــدادی از ایــن داروهــا بــه صــورت تــک ظرفــی اجــرا شــود.

ایــران تقدیــر مــی کنــد کــه عــالوه بــر کاهــش دغدغــه هــای تولیــد کننــدگان  وی در پایــان از ســندیکا مــواد اولیــه دارویــی 
شــود. برقــرار  مطلــوب  ارتباطــی  هــای  پــل  کنــد  مــی  تــالش  تحقیقاتــی  هــای  گــروه  بــه  ارزنــده  و  مثبــت  نگــرش  بــا 

 گفتگوی کوتاه ولی مفید با خانم دکتر مژگان کار داشتیم که در ذیل آمده است:

ور ر  ر ش  ار ا  ر  ا د و 
ای ها دو و  ا  رد داروها ها  و  و  ا  از س دارو 
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ــه  ــاز ب ــک روز داروس ــا تبری ــو ب هریار در گفتگ  ش
داروســازان کشــور گفــت: مــردم از داروخانه هــا گالیه هایــی دارنــد 
ــا مشــکالتی مواجــه هســتند کــه بایــد نســبت بــه  و داروســازان هــم ب
ــق  ــال ح ــا ابط ــای داروخانه ه ــی از گالیه ه ــرد، یک ــدام ک ــا اق ــل آنه ح
فنــی توســط دیــوان عدالــت اداری اســت در حالــی کــه حــق فنــی حــق 
ــرد  ــه می ب ــه داروخان ــخه را ب ــاری نس ــی بیم ــت و وقت ــازان اس داروس
ــه  ــی را ب ــد تداخــالت داروی ــد توضیحــات الزم مانن ــر داروســاز بای دکت
ــاق  ــن اتف ــوارد ای ــی م ــت در برخ ــن اس ــه ممک ــد البت ــادآوری کن او ی
ــت. ــرده اس ــل ک ــت آن را باط ــوان عدال ــل دی ــن دلی ــه همی ــد ب  نیفت

ــی  ــه داد: حــق فن ــس ادام ــان مجل رئیــس کمیســیون بهداشــت و درم
مصوبــه قانونــی مجلــس را نــدارد و در حــال حاضــر هــم فضــای مجلــس 
ــی  ــار مال ــه ب ــد ک ــب کن ــه ای را تصوی ــه مصوب ــت ک ــه ای نیس ــه گون ب
بــرای مــردم بــه همــراه داشــته باشــد، در خصــوص طلــب داروخانه هــا 
ــد  ــب دارن ــا طل ــم از بیمه ه ــی ه ــتان های دولت ــز بیمارس ــا نی از بیمه ه

ــت درمــان  ــه داروخانه هــا نیســت البتــه معاون ــوط ب و بدهــی تنهــا مرب
ــه داروخانه هــا  تامیــن اجتماعــی هــم تاکیــد داشــت کــه بدهی شــان ب
 در حــال اتمــام اســت و تنهــا ســه تــا 4 مــاه عقــب هســتند.

ــوده و  ــروری ب ــی و ض ــیار حیات ــه بس ــی ک ــی داروهای ــزود: برخ وی اف
ــه  ــد داروخان ــه چن ــدند ب ــی ش ــع م ــی توزی ــتم خاص ــق سیس از طری
ــد  واگــذار شــده اســت، علــت ایــن اســت کــه وقتــی سیســتم نمی توان
بــر داروخانه هــا نظــارت کنــد بــرای اینکــه خــودش را راحــت و 
مشــکل نظارتــی را بــه گونــه ای حــل کنــد بــا انتخــاب چندیــن 
ــا  ــد ت ــذار می کن ــا واگ ــه آنه ــی را ب ــای حیات ــروش داروه ــه ف داروخان
ــه  ــا توج ــه ب ــی ک ــد در حال ــام ده ــارت را انج ــد کار نظ ــت بتوان راح
ــاالی داروســازان بایــد زمینــه کار و درآمــد کافــی  ــه تربیــت تعــداد ب ب
ــتند. ــه هس ــگان جامع ــزو نخب ــرا ج ــم زی ــم کنی ــا فراه ــرای آنه را ب
ــا ــت نظارت ه ــت دول ــروری اس ــه ض ــن رابط ــت: در ای ــهریاری گف ش

را جــدی بگیــرد و توزیــع داروهــا را بــه داروخانه هــا واگــذار و بــا 
از  انتظــارات  کنــد،  برخــورد  شــدت  بــه  متخلــف  داروخانه هــای 
ــیوه  ــفانه روش و ش ــده و متاس ــرآورده نش ــی ب ــه خوب ــادرات دارو ب ص
ــف  ــا را موظ ــه بیمه ه ــرای اینک ــت و ب ــه اس ــذاری  دارو ناعادالن قیمت گ
ــار  ــی فش ــرکت های داروی ــه ش ــد ب ــت کن ــه دارو را پرداخ ــم هزین کنی
ــد داروی  ــا تولی ــن ب ــند بنابرای ــا را ارزان بفروش ــه داروه ــم ک می آوری
 ارزان نمی تــوان در حــوزه صــادرات حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــیم.

بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملــت رئیس کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلــس در پایــان اضافــه کــرد: صــادرات دارویــی بســیار ناچیــز اســت، 
تعــداد داروهــای تولیــدی کــه بتوانــد بــا داروهــای آمریکایــی و اروپایــی 
رقابــت کنــد انــدک اســت از ایــن رو نیــاز اســت حمایــت از شــرکت های 
ــه  ــرار اســت یاران تولیدکننــده دارو در دســتور کار قــرار گیــرد و اگــر ق
بدهیــم بــه ایــن شــرکت ها ارائــه کنیــم تــا بتواننــد داروهــای باکیفیــت 
ــادر  ــایه ص ــورهای همس ــه کش ــل ب ــاال را حداق ــتانداردهای ب ــا اس و ب
کننــد البتــه داروهــای هایتــک بــازار خوبــی دارنــد و بــه کشــور روســیه 
ــد  ــه بای ــد بلک ــک باش ــد هایت ــا نبای ــه داروه ــا هم ــوند ام ــادر می ش ص
نســبت بــه صــادرات داروهــای معمولــی اقــدام کنیــم و افزایــش حمایــت 
از شــرکت های داروســاز و داروســازان در دســتور کار قــرار گیــرد.

ــه  ــران ب ــازان ای ــن داروس ــس انجم ا رئی ر  ا ر  د
 مناســبت روز داروســاز پیامــی را صــادر کــرد کــه بــه شــرح ذیــل اســت: 

شــهادت  ســوگواری  ایــام  مناســبت  بــه  تســلیت  عــرض  بــا 
زکریــای  محمــد  زادروز  شــهریور  پنجــم  شــهیدان،  ســاالر 
داریــم. مــی  گرامــی  را  ایرانــی  شــهیر  دانشــمند   رازی 

را  روز خجســته  ایــن  متعــدد،  مراســم  برگــزاری  بــا  هــر ســال 
ــه  ــازان در کلی ــی داروس ــترده حیات ــات گس ــته و از خدم ــی داش گرام
ــات  ــه خدم ــع و ارائ ــد و توزی ــی، تولی ــی و تحقیق ــای آموزش ــه ه عرص
ــای  ــالش ه ــل آورده و از ت ــه عم ــل ب ــا تجلی ــه ه ــی در داروخان داروئ
ــه  ــال ب ــد. امس ــی آم ــل م ــر بعم ــور تقدی ــازان کش ــه داروس ــی وقف ب
ــردد،  ــی گ ــا نم ــر پ ــنی ب ــرم جش ــاه مح ــوگواری م ــام س ــت ای حرم
ــی از  ــای ناش ــت ه ــت محدودی ــرورت رعای ــت ض ــه جه ــن ب همچنی
ــا هیچگونــه گردهمائــی نیــز امــکان پذیــر نخواهــد بــود.  بیمــاری کرون

در بخــش دیگــر پیــام آمــده اســت: لــذا صمیمانــه تریــن مراتــب تشــکر 
ــی وقفــه همــکاران  ــه مناســبت تــالش هــای ب ــی خــود را ب و قــدر دان
تقدیــم داشــته و پنجــم شــهریور روز داروســازی، روز پاسداشــت 
ــه  ــد. همانگون ــی نمای ــرض م ــت ع ــک و تهنی ــاز را تبری ــت داروس هوی
ــای  ــواری ه ــا و ناگ ــاری کرون ــیوع بیم ــال ش ــتحضرید امس ــه مس ک
ــا  ــود ام ــرار داده ب ناشــی از آن جامعــه را بشــدت تحــت تاثیــر خــود ق
داروســازان کشــور بــا وجــود خطــرات ناشــی از ابتــال بــه ایــن بیمــاری 

ــوروزی کــه قرنطینــه  ــام تعطیــالت ن ــاک شــبانه روز حتــی در ای خطرن
عمومــی جــاری بــود بــا بــه جــان خریــدن خطــرات در پشــت پیشــخوان 
داروخانــه هــا، بــه ارائــه خدمــات داروئــی و مشــاوره ای خــود بــه بیماران 
و مراجعــه کننــدگان انجــام وظیفــه نمــوده انــد و تــا کنــون 11 نفــر از 
فرهیختــگان داروســازی کشــور جــان بــر ســر میثاقــی نهــاده انــد کــه در 
 زمــان فــارغ التحصیــل بــر آن ســوگند یــاد کــرده بودنــد. روانشــان شــاد

ایــن  گرانقــدر  خاطــره  و  یــاد  افزایــد:  مــی  گــزارش  پایــان  در 
بعنــوان  ایــران،  شــریف  ملــت  تاریخــی  حافظــه  در  عزیــزان 
مانــد. خواهــد  محفــوظ  ابــد  تــا  ســالمت  راه  باختــگان  جــان 

 در این پیام آمده است: 
همکار ان ارجمند

ا  اش و در ه و  اد ر  ا
اد دارو ا ار   و   از ش

ا ر ا داروسازا ایرا ر  ا ر   د

وس داروسازا ا  رو را  ری  ا  ا   اور ا  ا داروی و   ارا 
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ــازان  ــن داروس ــره انجم ــأت مدی ــو هی رد عض ار  ا هوش ار
ــت:  ــزاری فارس،گف ــالمت خبرگ ــگار س ــا خبرن ــو ب ــران در گفت وگ ای
ــی  ــوب داروی ــانی مطل ــت رس ــه خدم ــواره پیشــگام ارائ ــازان هم داروس
ایــن  بــه مــردم در شــرایط بحرانــی جنــگ و ســیل بوده انــد و 
خدمــت رســانی همچنــان و بــه خصــوص از زمــان شــیوع کرونــا 
در کشــور ادامــه دارد و هــر روزه شــاهد ابتــالی تعــداد زیــادی از 
ــتیم. ــه هس ــا مواج ــا کرون ــه ب ــف اول مقابل ــاز در ص ــکاران داروس  هم

هوشــیار فــرد ادامــه داد: متاســفانه در میــان همــه ایــن مشــکالت برخی 
از ســازمان ها خدمــات داروســازان را نمی بیننــد و برخــی از ســازمان ها 
نیــز بــا بــی تدبیــری مشــکالت زیــادی را بــه داروخانه هــا و داروســازان 
متحمــل می شــوند از جملــه می تــوان بــه ضــرب االجــل اجــرای نســخه 
پیچــی الکترونیــک بــه شــیوه درخواســتی ســازمان بیمــه ســالمت کــه 
بــدون در نظرگرفتــن بســتر یکپارچــه درگاه ســازمان های بیمه گــر 
 اصلــی و تکمیلــی بــا اولویــت نســخه نویســی الکترونیــک اســت.

عضــو هیــأت مدیــره انجمــن داروســازان ایــران اظهــار داشــت: مذاکــرات 

متعــددی در ایــن زمینــه بــا مســؤولین صــورت گرفتــه ولــی همچنــان 
ــارت  ــر عب ــود و ذک ــی ش ــته م ــکان نوش ــط پزش ــذی توس ــخ کاغ نس
ــت  ــکان کفای ــی پزش ــی الکترونیک ــخه نویس ــرای نس ــد« ب ــت ش »ویزی
ــی  ــه اجرای ــالف روی ــر خ ــوق ب ــیوه ف ــه ش ــرا ب ــه اج ــرار ب ــرده و اص ک
 اصولــی و منطقــی طــرح ارزشــمند پرونــده ســالمت الکترونیــک اســت.

ــط  ــرح توس ــن ط ــی ای ــرب االجل ــرای ض ــه داد: اج ــرد ادام ــیار ف هوش
ــه  ــت بلک ــر نیس ــا موث ــگیری از کرون ــا در پیش ــه تنه ــالمت ن ــه س بیم
باعــث تجمــع بســیار زیــاد مراجعــان در داروخانــه جهــت اخــذ تاییدیــه 
داروهــا مــی شــود و بــر خــالف مصوبــات ســتاد ملــی کرونــا مــی باشــد 
و فاصلــه اجتماعــی هــم در داروخانــه رعایــت نمــی شــود و باعــث شــیوع 
 بیشــتر کرونــا در ایــن اســتان کــه در وضعیــت قرمزقــرار دارد، می شــود.

ــده  ــتقبال از پرون ــن اس ــور ضم ــر کش ــازان سراس ــت: داروس  وي گف
ــمند  ــج ارزش ــی از نتای ــک و آگاه ــالمت الکترونی ــمند س ــی و ارزش مل
ــی و  ــرای اصول ــتار اج ــرح، خواس ــن ط ــی ای ــی و منطق ــرای اصول اج
ــک هســتند ــخه نویســی الکترونی ــت نس ــا اولوی ــرح ب ــن ط ــی ای منطق

ــازان  ــن داروس ــی انجم ــط عموم ــر رواب ، مدی ر ر   د
ســالمت  حفــظ  در  داروســازان  ارزنــده  تــالش  گفــت:  ایــران 
ــا،  ــاری کرون ــا بیم ــاط ب ــر در ارتب ــای اخی ــا در روزه ــه خصوص جامع
باشــد. مــی  اعتبــار  و  احتــرام  و شایســته  و ســتودنی   ارزشــمند 

وی در بخــش دیگــری از پیــام خــود اظهار داشــت: امیدواریم داروســازان 
سراســر کشــور همچنــان در عرصــه علمــی و ارائــه خدمــات در جامعــه 
پویــا و پایــا باشــیم و بتوانیــم نقــش ارزنــده تــری از خــود بــا تصویــب 
ــم. ــا کنی ــده داروســازان ایف ــات ارزن ــا خدم ــاط ب  ســند توســعه در ارتب

عضــو هیئــت مدیــره انجمــن داروســازان ایــران افــزود: مــا داروســازان 
ــدن نســخه  ــا خوان ــاز صرف ــه داروس ــه وظیف ــم ک ــن داری ــر ای ــاد ب اعتق
و ارائــه دارو نیســت و متاســفانه بــه درســتی وظایــف داروســازان 
تبییــن نشــده اســت کــه مســئولین بایــد توجــه ویــژه ای بــه 
تبییــن وظایــف داروســازان و تصویــب ســند توســعه داروســازان 
ــا ارائــه خدمــات بهتــر  داشــته باشــند و در ایــن صــورت مــی توانیــم ب

در داروخانــه هــا از جملــه پایــش بیمــاران، انــدازه گیــری فشــار 
ــف  ــه از وظای ــق واکســن ک ــه واکســن و تزری ــد خــون و ارائ خــون، قن
ــیم. ــاهد باش ــه ش ــن و در جامع ــد تبیی ــی باش ــازان م ــی داروس  اصل

ــکالت  ــا مش ــا ب ــه ه ــر داروخان ــال حاض ــت: در ح ــری گف ــر خی دکت
ــه بیمــه هــا، نســخ الکترونیــک، مالیــات و بســیاری  ــده ای از جمل عدی
مــوارد دیگرمواجــه هســتند کــه امیدواریــم در آینــده نزدیــک بتوانیــم 
ــویم و  ــق ش ــش رو فائ ــکالت پی ــر مش ــعه ب ــند توس ــب س ــا تصوی ب
خدمــات ارزنــده تــر و مناســب تــر در جامعــه ارائــه دهیــم هــر 
ــب  ــیار نامناس ــات بس ــود امکان ــا وج ــازان ب ــات داروس ــه خدم ــد ک چن
ــت. ــمند اس ــیار ارزش ــوزه بس ــن ح ــه ای ــئولین ب ــه مس ــدم توج  و ع

ــات  ــور خدم ــر کش ــازان در سراس ــام داروس ــت: تم ــان گف وی در پای
ــه  ــرار گرفت ــایه ق ــان در س ــی همچن ــد ول ــی دهن ــه م ــده ای ارائ ارزن
انــد. بــه امیــد روزی کــه خدمــات داروســازان پررنــگ تــر دیــده شــود.

یر ا داروسازا ایرا و ه  رد  ار   هوش

اد  رو  وی ا را   زیرسا  س 

و ا داروسازا ایرا  یر روا  ر  ر    د

و وی  داروسازا و  ود اس  ور س ا داروسازا در سراسر 
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ــگاه  ــت دانش ــا صنع ــاط ب ــروه ارتب ــر گ ، مدی ارا اد  ره ر  د
ــت  ــت: صنع ــا گف ــگار م ــا خبرن ــو ب ــران در گفتگ ــکی ای ــوم پزش عل
ــع و عرضــه  تشــکیل  ــد، واردات، توزی ــار بخــش تولی داروســازی از چه
شــده و پلتفــرم بخــش تولیــد  ایــن چرخــه دارویــی شــامل  دو 
ــا  ــش ب ــر دوبخ ــد و در ه ــی باش ــزار م ــرم اف ــزار و ن ــخت اف ــش س بخ
 تهدیدهــا و فرصــت هــای زیــاد و نقــاط ضعــف و قــوت روبــرو هســتیم.

بــا گســترش  ادامــه داد: خوشــبختانه در ســال هــای اخیــر  وی 
گســترش  تولیــدی،  اقــالم  افزایــش   ، داروســازی  کارخانجــات 
از    PHD دانشــجویات  بازگشــت  و  داروســازی  هــای  دانشــکده 
ــرار  ــا برق ــا ســایر مراکــز علمــی دنی خــارج از کشــور و ارتباطــی کــه ب
ــزاری و  ــرم اف ــش ن ــر دو بخ ــمگیری در ه ــد چش ــاهد رش ــده، ش ش
ــرای  ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ــد ک ــر چن ــتیم ه ــزاری هس ــخت اف س
ــتیم. ــری هس ــی ت ــان طوالن ــد زم ــی نیازمن ــداف عال ــه اه ــیدن ب  رس

دکتــر بارانــی اظهــار داشــت: صنعــت داروســازی در راســتای سیاســت 
هــای کالن و برنامــه هــای توســعه ای کشــور یکــی از معــدود صنعــت 
ــود  ــداف خ ــد اه ــش از ۹0 درص ــه بی ــته ب ــه توانس ــت ک ــی اس های
ــاز  ــورد نی ــای م ــد داروه ــر ۹0 درص ــغ ب ــه بال ــی ک ــا جای ــد ت برس
 کشــور در داخــل و بــه دســت متخصصیــن ایرانــی صــورت مــی گیــرد.

مدیــر گــروه ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران در ادامــه 
بــه تولیــد مــواد اولیــه در کشــور نیــز اشــاره کــرد و گفــت: خوشــبختانه 
ــی در کشــور شــاهد رشــد بســیار  ــه داروی ــواد اولی ــد م ــه تولی در زمین
ــال  ــت در ح ــن صنع ــعه ای ــد و توس ــرای رش ــا ب ــم  ام ــوده ای ــی ب خوب
ــه  ــت وزاتخان ــه حمای ــاز ب ــود نی ــرایط موج ــه ش ــه ب ــا توج ــر و ب حاض
ــه طــور مســتقیم و و  ــه ب ــی باشــد ک ــی م ــا و نهادهای ــا، ســازمان ه ه
ــاط هســتند. ــت کشــور در ارتب ــن بخــش از صنع ــا ای ــر مســتقیم ب  غی

دکتــر بارانــی گفــت: در بخــش نــرم افــزاری مــواردی از جملــه بازنگــری 
قوانیــن باالدســتی، رفــع موانــع تولیــد، مطــرح کــردن طــرح هــا و لوایــح 
جدیــد در خصــوص حمایــت ازتولیــد ملــی در زمینــه تولیــد محصــوالت 
ــه حمایــت  دارویــی، مــواد اولیــه، مــواد واســطه و مــواد جانبــی نیــاز ب
ــاز در  ــورد نی ــص م ــت متخص ــن تربی ــژه ای دارند.همچنی ــه وی و توج
صنایــع داروســازی از طریــق گســترش رشــته هــای PHD، بازنگــری 
ــفاف  ــی اداری، ش ــش بروکراس ــد دارو، کاه ــت، ورود و تولی ــن ثب قوانی
ــه  ــور ب ــع کش ــردن صنای ــک ک ــار، لین ــات و آم ــن، اطالع ــازی قوانی س
بــازار هــای جهانــی از طریــق حضــور در نمایشــگاه هــای بیــن المللــی 
ــاق هــای  ــت ات ــق حمای ــی کشــور از طری ــی محصــوالت داروی و بازاریاب
بازرگانــی و بخــش اقتصــادی ســفارتخانه هــای ایــران در ســایر کشــور 
هــا، حمایــت بانــک هــا از طریــق اعطــای وام کــم بهــره و تامین ســرمایه 
ــش  ــای دان ــت از شــرکت ه ــازی، حمای ــردش کارخانجــات داروس در گ
ــگان و  ــش، نخب ــان دان ــرات صاحب ــه نظ ــری از نقط ــره گی ــان و به بنی
انجمــن هــای تخصصــی دارویــی کشــور از جملــه مــوارد مهمــی هســتند 
ــود. ــا ش ــه آن ه ــژه ای ب ــه وی ــد توج ــزاری بای ــرم اف ــش ن ــه در بخ  ک

وی در ادامــه بــه بخــش ســخت افــزاری اشــاره کــرد و گفت: احیــا کردن 
کارخانجــات، نوســازی دســتگاه های تولیــد، ارتقــاء  GMP  کارخانجات 
داروســازی، تامیــن فضــای مناســب و گســترش شــهرک هــای دارویــی، 
ادغــام کــردم کارخانجــات کوچــک داروســازی و غیــره ســود ده از جملــه 
مــوارد مهمــی هســتند کــه در صــورت حمایــت و توجــه ویــژه مســئولین 
 مــی توانــد مشــکالت صنعــت داروســازی را در مــوارد زیــادی رفــع نماید.

دکتــر بارانی در پایــان گفت: امیدواریم با برنامه ریزی مدون و ااســتراتژی 
مشــخص هــر روز شــاهد رشــد بیشــتر صنایع داروســازی کشــور باشــیم.

روز ســه شــنبه  یکــم مهرمــاه ســالجاری، صابــر نامــی، دبیــر ســندیکای تولیدکننــدگان مــواد دارویــی، شــیمیایی و بســته بنــدی دارویــی و اعضــای 
تیــم تحقیقاتــی  بــه نمایندگــی از ایــن ســندیکا و در راســتای مقابلــه بــا پدیــده مذمــوم Repacking و طــرح گواهــی اصالــت تولید ســندیکا و به 
منظــور پیشــگیری از خدشــه دار شــدن اعتبــار ملــی ایــن صنعــت بــا بهــره گیــری از چــک لیســت هــای بــروز شــده،  از شــرکت فــن آوران دارویــی 
رشــد پارســیان کــه در زمینــه تولیــد مــواد اولیــه دارویــی فعالیــت دارد،  بــه صــورت ســرزده و در حیــن پروســه تولیــد بازدیــد بــه عمــل آمــد.

 دکتر فرهاد بارانی، مدیر گروه ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی ایران:

ای وی  و و  و  ای داش اس  ور رش  واد او داروی در  و 
ای داروی و از 

ا و   داروی  واد او داروی ش ا  و ا  ی  وس س

واد او دارو و  و ی از شر ها  و  ازدی از 
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ــا مدیرعامــل ســازمان  ، در جلســه مشــترک ب ا ر  ا ر د
بیمــه ســالمت ایــران، بــا تاکیــد بــر اینکــه هــدف مــا تعامــل و 
ــرای  ــرای اج ــت: ب ــت، گف ــالمت اس ــه س ــازمان بیم ــا س ــکاری ب هم
نســخه نویســی الکترونیــک ایجــاد زیرســاخت از اهمیــت زیــادی 
 برخــوردار اســت تــا تمــام فرآیندهــا بــه درســتی اجرایــی شــود.

ایــن  کــه  اســت  ایــن  نیازمنــد  موضــوع  ایــن  افــزود:  وی 
و  موفقیــت  از  پــس  و  اجرایــی  بخــش  یــک  در  ابتــدا  اقدامــات 
یابــد. گســترش  بخش هــا  ســایر  در  مشــکالت  کــردن   برطــرف 

دکتــر ضیــاء ادامــه داد: الزم اســت آموزش ها در خصوص نســخه نویســی 
بــه صــورت مســتمر باشــد. مــا سیســتم هــای قبلــی را تــا زمانی کــه این 
فرآینــد بــه طــور کامــل قابلیــت اجــرا در ســطح کشــور را داشــته باشــد 
 نبایــد کنــار بگذاریــم و بــه مرور به پیشــرفت در ایــن زمینه دســت یابیم.
 اقــدام ســازمان بیمه ســالمت برای قــرارداد با داروخانه ها و آزمایشــگاه ها

در ایــن جلســه همچنیــن، دکتــر محمــد مهــدی ناصحــی ضمــن اشــاره 
بــه اینکــه بایــد ســازوکارها و زیرســاخت های الزم بــرای انجــام اقدامــات 
ــائل  ــت در مس ــن اس ــرد: ممک ــان ک ــود، بی ــم ش ــور فراه ــر در کش موث
اجرایــی بــا توجــه بــه زیرســاخت های موجــود در فرآینــد کار مشــکالتی 
ــده و  ــرف ش ــکالت برط ــن مش ــادی از ای ــش زی ــه بخ ــود ک ــاد ش ایج
بخشــی دیگــر بــه مــرور و بــا تعامــل برطــرف خواهــد شــد؛ بــه طــوری 
ــا وزارت بهداشــت، ســازمان  ــی ب ــه آی ت ــی در زمین ــه همــکاری خوب ک
ــت. ــده اس ــاد ش ــط ایج ــای مرتب ــایر بخش ه ــی و س ــن اجتماع  تامی

مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســالمت ایــران ادامــه داد: نســخه الکترونیــک 
یــک تکلیــف قانونــی اســت و بایــد اجرایــی و در کنــار آن موانــع برطــرف 
شــود کــه ایــن موضــوع نیازمنــد ایجــاد روش هــا و ســامانه های جدیــد 

 و اشــراف کامــل ســازمان های مرتبــط بــه بحــث آی تــی اســت.
یکپارچــه  ســامانه  کــه  دهیــم  مــی  را  قــول  ایــن  گفــت:  وی 
تامیــن  ســازمان  کنیــم.  ایجــاد  جانبــه  چنــد  همــکاری  بــا  را 
در  تــا  اســت  آمادگــی کــرده  اعــالم  زمینــه  ایــن  در  اجتماعــی 
گیــرد.   صــورت  الزم  اصالحــات  و  برطــرف  را  مشــکالت   نهایــت 
ــالح  ــادی اص ــش زی ــا بخ ــی ت ــای اجرای ــه داد: روش ه ــی ادام ناصح
ــه  ــم ک ــران قصــد داری ــه ســالمت ای ــازمان بیم ــا در س شــده اســت. م
ــا مجموعه هــا و ســازمان های مــردم نهــاد و انجمن هــا  ــی ب تعامــل خوب
داشــته باشــیم و قصــد نداریــم فقــط ســتادی فکــر کنیــم بلکــه 
نظــرات و همــکاری ســایر مجموعه هــای مرتبــط نیــز بــرای مــا بســیار 
ــه  ــه و یکپارچ ــد جانب ــکاری چن ــر هم ــا اگ ــت. قطع ــت اس ــز اهمی حائ
 ســازی ســامانه ایجــاد شــود بســیاری از مشــکالت حــل خواهــد شــد.

 وی در خصــوص مجــوز داروخانــه هــای جدیــد نیــز توضیحاتــی ارائــه 
ــل  ــن دلی ــه همی ــع محــدودی دارد؛ ب ــزود: بیمــه ســالمت مناب داد و اف
ــم  ــم. تصمی ــش دهی ــا را پوش ــه هزینه ه ــم ک ــل کنی ــوری عم ــد ط بای
ــا  ــده ب ــن ش ــروط تعیی ــی ش ــو و برخ ــا گفت وگ ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای م
ــرارداد  ــگاه ها ق ــا و آزمایش ــل داروخانه ه ــد مث ــز جدی ــدادی از مراک تع
ــه خدمــت صــورت گیــرد.   ــه ای در ارائ ــا توزیــع عادالن  داشــته باشــیم ت
مدیــر عامــل ســازمان بیمــه ســالمت ایــران گفــت: انجــام ایــن 
ــای  ــث ه ــن بح ــت. همچنی ــل اس ــو و تعام ــد گفت وگ ــات نیازمن اقدام
ــز  ــا نی ــه داروخانه ه ــا در مجموع ــکاران م ــت کاری هم ــی و دق نظارت
بایــد بیشــتر شــود. الکترونیکــی شــدن اقدامــات بســیاری از مشــکالت 
و هزینــه هــا را کاهــش خواهــد داد. اجــرای نســخه الکترونیــک 
قطعــا کســورات را کــم و هزینــه هــا را جبــران خواهــد کــرد.

ر ش ا  س ایرا  ا ساز یر  ر ر ا داروسازا ایرا و   در  

را  ا  س  ا ساز اش ا ر  رو  وی ا وز ها   
ا ها ا دارو رارداد 
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ا شر داروی راز یر ور  ا  ر   د

ری و داروها اساس ا  ای از  و 

ــده دارو  ــی شــرکت تولیدکنن ــروه داروی ــر گ ، مدی اد  
ــاد  ــا انتق ــارس، ب ــزاری ف ــالمت خبرگ ــگار س ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
ــم و  ــکالت مه ــی از مش ــت: یک ــار داش ــه اظه ــص ارز عادالن از تخصی
بــزرگ صنعــت داروســازی، عــدم تخصیــص ارز بــه طــور مســاوی علــی 
ــی  ــه شــرکت هــای کوچــک و متوســط کــه شــاکله اصل الخصــوص ب
ــد  ــتر خواه ــده بیش ــنوات آین ــا در س ــر آن ه ــتند و تاثی ــت هس صنع
ــا  ــت و ی ــا نیس ــا مهی ــرای آن ه ــص ارز ب ــه تخصی ــی ب ــود دسترس ب
ــد. ــص ارز ندارن ــه تخصی ــی ب ــت دسترس ــن حال ــبینانه تری  در خوش

شــرکت های  ارز،  تخصیــص  زمــان  در  متاســفانه  افــزود:  وی 
ــی  ــای طالی ــا امضاه ــد ی ــت دارن ــکان ران ــه ام ــزرگ ک ــاص و ب خ
ــه  ــچ وج ــه هی ــا تقســیم و ب ــن آن ه ــد بی ــاص دارن ــات خ ــا ارتباط ی
 بــه شــرکت هــای کوچــک و متوســط تخصیــص داده نمی شــود.

صیــادی اظهارداشــت: متأســفانه تخصیــص ارز در ســازمان غــذا و دارو 
بــه مناصفــه و بــه ضــرورت تامیــن دارو بیــن شــرکت هــا پخــش نمــی 
شــود و فکــر مــی کنــم بایــد در ســندیکای صاحبــان دارو افــرادی در 
هیــأت مدیــره حضــور یابنــد کــه بــه جــای پیگیــری منافــع شــخصی 
خــود و یــا شــرکت خــود، بــه دنبــال منافــع صنفــی باشــند. اگــر قــرا 
باشــد ســندیکا را بــه عنــوان متولــی امــور صنــف قبــول داشــته باشــیم 
بایــد از هیــات مدیــره خاصیــت مقبــول بــودن را در بیــن تمــام اعضــای 
ســندیکا داشــته باشــند و ایــن حاصــل نمــی  شــود مگــر اینکــه اعضــای 
هیــأت مدیــره بــه جــای اینکــه بــه دنبــال منافــع یــک طیــف یــا گــروه 
 خاصــی باشــند بیشــتر با خــرد جمعــی و یا منافــع جمع حرکــت کنند.

ــات  ــت: در انتخاب ــده دارو گف ــرکت تولیدکنن ــی ش ــروه داروی ــر گ مدی
ــره  ــأت مدی ــران هی ــانی ای ــای انس ــان داروه ــندیکای صاحب ــده س آین
ای کــه انتخــاب می شــود بایــد روحیــه مطالبــه گــری بهتــری 
ــه  ــه ب ــا توج ــند و ب ــته باش ــری داش ــه گ ــه محافظ ــه روحی ــبت ب نس
ــود  ــل وج ــا در ادوار قب ــون و ی ــم اکن ــه ه ــره ک ــأت مدی ــه هی اینک
داشــتند عمدتــا از مدیــران ســازمان غــذا و دارو و یــا شــرکت 
ــد. ــته ان ــچ ورودی نداش ــات هی ــه جزئی ــد ی ــوده ان ــی ب ــای خصولت  ه

ــف در  ــتگاه صن ــندیکا برخواس ــده، س ــر بن ــه نظ ــت: ب ــادی گف صی
ــر  ــذا و دارو مثم ــازمان غ ــار س ــد در کن ــی توان ــه م ــت ک ــت اس صنع
ثمــر باشــد و برخــی از وظایــف ســازمان بــه ســندیکا تفویــض 

شــود و ســندیکا آن را انجــام دهــد، ســندیکا نبایــد شــعبه دوم 
ســازمان غــذا و دارو شــود و یــا شــعبه ای از ســازمان کــه در 
ــد در  ــازی کن ــاده س ــرف پی ــه ص ــازمان را ب ــای س ــت ه ــع خواس واق
صورتــی کــه ســندیکا می توانــد حیــن داشــتن ارتبــاط خــوب 
 و تعامــل خــوب بــا ســازمان بــه منافــع گــروه خــود بپــردازد.

ــع  ــان صنای ــندیکای صاحب ــف س ــی از وظای ــه یک ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــد بتوان ــندیکا بای ــن س ــران ای ــرات مدی ــا تغیی ــانی ب ــای انس داروه
جلــوی رقابــت ناســالم در بــازار داخلــی و صادراتــی را بگیــرد 
ــی  ــازار داخل ــا در ب ــه تنه ــا ن ــا م ــال ه ــن س ــت: در ای ــار داش اظه
خــود زنــی کــرده ایــم بلکــه در بازارهــای صادراتــی هــم ایــن 
اتفــاق افتــاده اســت بــه عنــوان مثــال در حــال حاضــر کشــور 
از ۲ و نیــم میلیــارد دالر واردات دارو و تجهیــزات  عــراق بیــش 
 پزشــکی دارد کــه ســهم مــا درایــران کمتــر از 5 درصــد اســت.
ــا در کشــور افغانســتان علیرغــم اینکــه ثبــت  ــن داروســاز گفــت: ی ای
دارو در افغانســتان هنــوز الزامــی نیســت ولــی مــا ســهم قابــل توجهــی 
نســبت بــه صــادرات نداریــم و ســهم خــود را بــه رقبــا داده ایــم و همــه 
ایــن عوامــل بــه دلیــل رقابــت ناســالم حتــی در بــازار هــای صادراتــی 
ــد  ــی داشــته باشــیم مــی توان ــوده اســت کــه اگــر ســندیکای مقبول ب
سیاســت هــای مــا را یکســان ســازی کنــد و ایــن فراهــم نخواهــد شــد 
مگــر اینکــه اعضــای هیــأت مدیــره مقبــول اعضــای ســندیکا باشــند و 

در جهــت منافــع صنفــی قــدم بردارنــد.

ر ا شر داروی زا  یر

را ازار دارو  ی سهم 5 در ایرا از  اها  ا ا ا ا ارز دارو    ا

ــای  ــرکت ه ــی از ش ــل یک ــر عام ور، مدی ا  م  ا ر  د
ــائل  ــن مس ــم تری ــه مه ــا ب ــگار م ــا خبرن ــو ب ــده دارو در گفتگ تولیدکنن
مرتبــط در حــوزه دارو از جملــه تامیــن ارز در حــوزه دارو پاســخ داد و 
اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اســتراتژیک بــودن صنعــت داروســازی، 
ــد  ــاران، بای ــاز بیم ــورد نی ــی  و  م ــای داخل ــد داروه ــرای تولی ــن ارز ب تامی
از مهمتریــن اولویــت هــای وزارت بهداشــت باشــد و نقــش ســندیکی 
صاحبــان صنایــع داروهــای انســانی در تفکیــک و تقســیم ارز تولیــد داخــل 
ــه  ــد ک ــی باش ــم م ــیار مه ــت آن بس ــری دریاف ــا و پیگی ــم ه ــایر آیت از س

ــرای  ــص ارز، ب ــن و تخصی ــت تامی ــت نادرس ــل مدیری ــه دلی ــفانه ب متاس
 مــواردی صــورت مــی گیــرد کــه از اولویــت هــای اصلــی کشــور نمــی باشــد. 
ــه موضــوع حمایــت از شــرکت هــای کوچــک و متوســط در  وی در ادامــه ب
ــه  ــد ب ــت از تولی ــفانه حمای ــت: متاس ــرد و گف ــاره ک ــازی اش ــت داروس صنع
صــورت اصولــی و اســتاندارد صــورت نمــی گیــرد و شــرکت هــای کوچــک و 
دانــش بنیــان در ایــن صنعــت نیــز بایــد هماننــد ســایر صنایــع مــورد حمایت 
قــرار گیرنــد و ســندیکا در معرفــی، حمایــت و دریافــت مجوزهــای تولیــدی، 
 گواهــی GMP بــرای خطــوط آنهــا و تخصیــص ارز و ... نقــش اساســی دارد. 
دکتــر عبدالــه پــور در ادامــه بــه اقدامــات نماینــدگان ســندیکا در حمایــت 
از حقــوق اعضااشــاره کــرد و گفــت: نقــش ســندیکا در ایــن موضــوع بایــد در 
بحــث افزایــش نــرخ قیمــت داروهــا، دریافــت مجوزهــای صادراتــی و تســهیل 
ــد. ــدی باش ــای تولی ــرکت ه ــرای ش ــاز ب ــورد نی ــای م ــی ه ــت گواه  دریاف
ــام  ــت از نظ ــت: حمای ــان گف ــدی در پای ــرکت تولی ــن ش ــل ای ــر عام مدی
ژنریــک و تولیــد داروهــای اساســی کــه ۹5 درصــد داروهــای کشــور را شــامل 
ــن اهــداف نظــام ژنریــک، تــالش در جهــت دســتیابی  مــی شــوداز مهمتری
ــندیکا  ــذا س ــد ل ــی باش ــی م ــع داروی ــی در صنای ــتقالل و خودکفای ــه اس ب
ــره وری  ــی و به ــش عموم ــی بخ ــای پرداخت ــش هزینه ه ــور کاه ــه منظ ب
بیشــتر از بودجه هــای دولتــی و بیمه هــا و در نتیجــه عدالــت در ســالمت بــه 
اســتفاده و ترغیــب از داروهــای ژنریــک بایــد تــالش ویــژه ای داشــته باشــد 

ــن زمینــه تالشــی صــورت نگرفتــه اســت. کــه متاســفانه در ای
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ا شر داروساز رها  یر 

وس  و و  ای از شر ها  ا  رو ارز  ر از  و

ا ر ا  ا ا شر داروساز   یر

ور ارز  شر ها داروی ا    ه و 

در  دارو  تولیدکننــده  شــرکت  مدیرعامــل  ار   
ــه  ــع ب ــام جوام ــد در تم ــت: تولی ــاپ گف ــگار م ــا خبرن ــو ب گفت وگ
ــت  ــرح اس ــه مط ــالح جامع ــتغالزایی و اص ــد اش ــور مول ــوان موت عن
ــش  ــه کاه ــر ب ــد منج ــت از تولی ــا حمای ــم قطع ــا ه ــور م و در کش
ــاه  ــی، رف ــای اجتماع ــام بنیان ه ــش تم ــی، افزای ــیب های اجتماع آس
مــردم و در نهایــت پیشــرفت جامعــه و ترقــی بــه ســمت اهــداف چــه 
ــد. ــد ش ــف خواه ــار مختل ــه اقش ــک ب ــی و کم ــه فرهنگ ــادی و چ  م

ــد  ــت واقعــی از تولی ــی و پیشــرفت، حمای ــن ترق ــه ای ــزود: الزم وی اف
اســت کــه نهادهــای مردمــی یــا ســندیکاها بــرای جهت گیــری 
ــیر  ــت در آن مس ــا دول ــد ت ــان دهن ــا نش ــه دولت ه ــب، راه را ب مناس
ــأ  ــد مطمئن ــل کنن ــف عم ــندیکاها ضعی ــر س ــه اگ ــردارد ک ــدم ب ق
ــرکت ها  ــی ش ــود؛ وقت ــد ب ــری خواه ــورت ظاه ــه ص ــت ب ــن حمای ای
ــوند  ــی می ش ــری بروکراس ــار یکس ــوند دچ ــی می ش ــاز عملیات وارد ف
کــه پیشــرفت آنهــا را کنــد می کنــد و جلــوی رقابــت موثــر و 
ــرد. ــر را می گی ــای دیگ ــور ه ــای کش ــرکت ه ــا ش ــد ب ــت توانمن  رقاب

ــدی  ــرکت های تولی ــا از ش ــت: حمایت ه ــه گف ــاز در ادام ــن داروس ای

، مدیــر عامــل شــرکت داروســازی  وا ا ا ر ر  د
رهــا در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا گفــت: بــا توجــه بــه شــیوع 
ــک  ــده بان ــال آین ــد س ــی رس ــر م ــه نظ ــور، ب ــم کش ــا و تحری کرون
تخصیــص  داروســازی  صنعــت  بــه  را  ارزی  دولــت  و  مرکــزی 
دهنــد و آنچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه ایــن ارز محــدود 
خواهــد بــود و ســازمان غــذا و دارو بایــد برنامــه ریــزی دقیقــی 
ــد. ــن کن ــور را تامی ــی کش ــر داروی اساس ــا حداکث ــد ت ــته باش  داش

وی گفــت: ســازمان غــذا و دارو بایــد در زمینــه قیمــت گــذاری 
ــته باشــد. ــت بیشــتری داش ــرل و دق ــز کنت ــه نی ــواد اولی ــا و م  داروه

اخــوان افــزود: در خصــوص ارز مشــکلی کــه وجــود دارد ایــن اســت که 
شــاید یــک دارو را تعــداد زیــادی شــرکت تولیــد مــی کننــد کــه برخی 
شــرکت هــا بــرای فــروش داروهای خــود رقابــت هــای ناســالم از جمله 
ــد. ــز نماین ــن کار پرهی ــد از ای ــه بای ــد ک ــی نماین ــز م  گذاشــتن جوای

ــه  ــتر ب ــت و بیش ــی نیس ــده کاف ــه داده ش ــعارهایی ک ــم ش علی رغ
موضــوع واردات پرداختــه شــده و همیــن موضــوع باعــث شــده 
ــند. ــته باش ــی نداش ــرفت های خوب ــا پیش ــدی م ــای تولی ــرکت ه  ش

ــص ارز  ــت: تخصی ــار داش ــده دارو اظه ــرکت تولیدکنن ــل ش مدیرعام
ــرد  ــورت نمی گی ــور ص ــد و عدالت مح ــورت هدفمن ــه ص ــفانه ب متاس
ــندیکای  ــفانه س ــه متاس ــوده ک ــه ب ــن زمین ــی در ای ــض های و تبعی
ــت. ــته اس ــبی نداش ــدام مناس ــه اق ــن زمین ــدگان دارو در ای  تولیدکنن

ــرکت های  ــد ش ــدگان دارو بای ــندیکای تولیدکنن ــت: س ــاری گف صف
کوچــک و متوســط و تــازه تأســیس و دانــش بنیــان را حمایــت کنــد تا 
 بتواننــد بــر پایــه توانمنــدی و دانــش خــود زمینــه ارتقا داشــته باشــند.

مدیرعامــل شــرکت تولیدکننــده دارو افــزود: تخصیــص ارزهــا گاهــا بــه 
ــا از سیاســت گذاری هــای  ســمت و ســوی دیگــری مــی رود کــه قطع
ــه  ــن اســت ک ــن موضــوع ناشــی از ای ــه ای ــرد ک ــط نشــأت می گی غل
ســندیکا اطالعــات صحیــح بــه ســاماندهی تصمیمــات در اختیــار نمــی 
ــر،  ــای بهت ــری ه ــم گی ــا تصمی ــائل ب ــن مس ــم ای ــد و امیدواری گذارن

اصــالح شــود تــا شــاهد کاهــش مشــکالت تولیــد باشــیم.

مدیــر عامــل شــرکت تولیدکننــده دارو اظهار داشــت: تجربــه ثابت کرده 
کــه شــرکت هــای کوچــک و متوســط عمدتــا شــرکت هــای خصوصــی 
هســتند کــه از هیــچ رانتــی اســتفاده نمــی کننــد و از نــوآوری و ایــده 
هــای خوبــی در تولیــدات خود اســتفاده مــی کننــد و باید ســازمان غذا 
 و دارو و دولــت از ایــن شــرکت هــا حمایــت هــای کافی داشــته باشــند.

اخــوان ادامــه داد: شــرکت هــای کوچــک و متوســط کــه مــورد 
حمایــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی کشــور نیــز مــی باشــند 
قیمــت  و  کننــد  مــی  جلوگیــری  نیــز  کشــور  از  ارز  خــروج  از 
محصــوالت تمــام شــده محصوالتشــان نیــز مناســب مــی باشــد 
 و امیدواریــم تعــداد ایــن شــرکت هــا روز بــه روز بیشــتر شــود.

ــی ۳ ســال گذشــته  ــا اقداماتــی کــه طــی ۲ ال وی در ادامــه افــزود: ب
ــه و چــه در بخــش  ــواد اولی ــد م ــه چــه در بخــش تولی صــورت گرفت
صنعــت دارو و پیگیــری هــای صــورت گرفتــه، در حــال حاضر بســیاری 
از داروهــای برنــد کــه قبــال ۹0 تــا ۹5 درصــد بــازار ایــران را در اختیــار 
ــری  ــری 10 براب ــری و ارزب ــن براب ــای چندی ــت ه ــا قیم ــتند و ب داش
ــای  ــروزه واردات داروه ــور، ام ــک در کش ــای ژنری ــه داروه ــبت ب نس
برنــد کاهــش یافتــه و امیدواریــم واردات داروهایــی کــه مشــابه تولیــد 
داخــل دارنــد بــه صفــر برســد کــه بــا ایــن اقــدام هــم اقتصــاد کشــور 
متحــول مــی شــود و هــم در اشــتغالزایی تاثیــر بســزایی دارد کــه بایــد 
مســئولین توجــه ویــژه ای بــه شــرکت هــای تولیــدی داشــته باشــند و 
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه کیفیــت داروهــای تولیــدی هماننــد ســایر 
ــر  ــور ب ــد دارو در کش ــه تولی ــرا ک ــد چ ــی باش ــی م ــای واردات داروه

اســاس اســتانداردهای بیــن المللــی صــورت مــی گیــرد
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  در ساخت واکسن کووید 1۹ گام های موثری برداشته ایم

ماننــد  کشــور هایی  افــزود:   ۲0۲0 فارمکــس  نمایشــگاه  مجــازی  افتتاحیــه  مراســم  در  س   ر  د
ســپری  را  راه  ایــن  ســختی های  هســتند  دارویــی  اولیــه  مــواد  بــزرگ  تولیدکننده هــای  از  امــروز  کــه  چیــن  و  هنــد 
نیســت. هزینــه  و  اســت  کشــور  آینــده  بــرای  مــدت  طوالنــی  گــذاری  ســرمایه  راه  ایــن  در  کــردن  هزینــه  انــد.   کــرده 

اوایــل  در  اســت  ممکــن  گرچــه  داخــل  تولیدکننــده  از  حمایــت  گفــت:  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت  وزیــر 
بنیــادی  تحــول  یــک  شــاهد  امــروز  اســت.  ملــی  بــزرگ  ســرمایه گذاری  مــدت  دراز  در  امــا  باشــد،  بــر  هزینــه 
شــده ایم. منطقــه  در  مــواد  ایــن  تولیــد  بــزرگان  از  یکــی  عنــوان  بــه  و  هســتیم  کشــور  دارویــی  اولیــه  مــواد   در 

وی افــزود: همیشــه یکــی از دغدغه هــای مــن ایــن بــود کــه بنــزن تولیــدی در صنعــت پتروشــیمی کــه از مــواد خــام تولیــد مــواد اولیــه 
ــه خودمــان فروختــه  ــه عنــوان مواداولیــه صنعــت دارو ب ــر قیمــت ب ــا 100 براب ــا 50 ت ــه ارزانــی صــادر می شــود و بعــد ب دارویــی اســت ب
ــم. ــد می کنی ــل تولی ــه را در داخ ــواد اولی ــن م ــم و ای ــیده ای ــی رس ــه داروی ــواد اولی ــد م ــی تولی ــای قبل ــه حلقه ه ــروز ب ــا ام ــود، ام  می ش

دکتــر نمکــی بــا اشــاره بــه تحــول در تولیــد مــواد اولیــه دارویی گفــت: چرا ما باید پتروشــیمی داشــته باشــیم، امــا بــا ارزان ترین قیمــت صادر 
 کنیــم و بــا صــد برابــر قیمــت وارد کنیــم. ارزش افزوده در گام اول درســت بود و بایــد این حلقه ها را در صنعت مواد دارویی هم داشــته باشــیم.

ــواد  ــزرگ م ــران یکــی از صادرکننــدگان ب ــان، ای ــش بنی ــالش دانشــمندان و شــرکت های دان ــا ت ــروز ب ــان اینکــه ام ــا بی ــر بهداشــت ب وزی
اولیــه دارویــی هــم در حــوزه دارو هــای شــیمیایی و هــم دارو هــای هــای تــک اســت افــزود: کوویــد 1۹ اگرچــه بــال بــود، امــا درس هــای 
ــاآگاه هســتیم. ــه بســیاری از مســائل اقتصــادی ن ــود کــه دریافتیــم مــا برغــم آگاهــی ب ــه دنیــا آموخــت و درس نخســت ایــن ب  بزرگــی ب

کــه  آنگونــه  بضاعت هــا  و  قابلیت هــا  اعــالم  برغــم  عــده ای  کــه  بــود  آن  دنیــا  بــه  کوویــد-1۹  درس  دومیــن  گفــت:  وی 
ایــن  در  می تواننــد  تحریــم  اوج  در  ایــران  مثــل  کشــور هایی  داد  نشــان  و  نیســتند  بضاعــت  دارای  و  قدرتمنــد  می گوینــد 
بــه  واردکننــده  از  داخلــی،  تولیدکننــدگان  همــت  بــه  و  روز   ۶0 از  کمتــر  طــی  در  کــه  طــوری  بــه  کننــد؛  شــنا  اقیانــوس 
اســت. افتخــارات ملــی  از  ایــن  و  بــدل شــدیم  بــه صــادر کننــده مایحتــاج مدیریــت کوویــد 1۹  بعــد هــم  و   تولیدکننــده 

دکتــر نمکــی افــزود: امــروز همــه دنیــا بایــد کنــار هــم باشــند تــا بــا ســاخت دارو و وحــدت جهانــی بــه تولیــد واکســن دســت پیــدا کنیــم. 
خبــر خــوش اینکــه در ســاخت واکســن گام موثــری برداشــتیم. تعــداد قابــل توجــه دانشــمندان مــا در ســاخت واکســن گام هــای ســریعی 
ــویم. ــل می ش ــان وارد عم ــوص انس ــک در خص ــده نزدی ــت و در آین ــده اس ــاس ش ــی پ ــای حیوان ــای مدل ه ــد. آزمایش ه ــر می دارن ب

ــم. ــته ای ــری برداش ــای موث ــد- 1۹ گام ه ــن کووی ــاخت واکس ــبختانه در س ــت: خوش ــکی گف ــوزش پزش ــان و آم ــت درم ــر بهداش  وزی
افــزود:   ۲0۲0 فارمکــس  دارویــی  صنعــت  المللــی  بیــن  نمایشــگاه  مجــازی  افتتــاح  مراســم  در  نمکــی  ســعید  دکتــر 
بــا  انــد  توانســته  جهانــی  تجربیــات  از  اســتفاده  بــا  و  یکدیگــر  کنــار  در  مــان  دانشــمندان  از  چشــمگیری  تعــداد 
شــد. خواهیــم  انســانی  مرحلــه  وارد  نزدیــک  آینــده  در  کــه  بگذارنــد  ســر  پشــت  را  حیوانــی  مدل هــای   موفقیــت 

مهمــی  دســتاورد های  بــه  دارویــی  صنعــت  در  متخصصــان،  تــالش  بــا  گفــت:  همچنیــن  بهداشــت  وزیــر 
اســت. گذشــته  ســال  در  ارزی  جویــی  صرفــه  درصــد   ۲0 دســتاورد ها،  ایــن  از  یکــی  کــه  ایــم  یافتــه   دســت 
دکتــر نمکــی افــزود: همچنیــن بــه رغم تحریم هــای ناجوانمردانه، ســهم تولید داخل در ســال گذشــته ۳0 درصــد در حــوزه دارو افزایش یافت.

رد وا  ا 2020  اور ار  ا  ا  ای ا  ی ا اش در  ه  وزیر 

ای اس ی   سر واداو داروی ه و 
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ارائــه  را  خــود  توانمندی هــای  و  دســتاورد ها  تازه تریــن  کشــور  دارویــی  صنعــت  در  فعــال  شــرکت های  نمایشــگاه  ایــن  در 
کــرده اند.صنعــت دارو از پیشــرفته ترین صنایــع کشــور اســت کــه تــوان تولیــد حــدود ۹۹ درصــد دارو هــا را در داخــل داراســت.

نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت دارویــی “فارمکــس ۲0۲0” بــا حضــور تولیدکننــدگان و متخصصــان ایــن صنعــت در محــل هتــل 
المپیــک تهــران برگــزار شــده اســت.حمایت از تولیــد کننــده داخلــی ســرمایه گــذاری اســت. وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی گفــت: حمایــت از تولیــد کننــده داخلــی شــاید در آغــاز هزینــه بــر باشــد، امــا در دراز مــدت ســرمایه گــذاری اســت.

ــده  ــه مفقودش ــی، حلق ــه داروی ــواد اولی ــد م ــه تولی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــس ۲0۲0 ب ــگاه فارمک ــازی نمایش ــاح مج ــم افتت ــی در مراس ــر نمک دکت
ــدت  ــا در دراز م ــر باشــد، ام ــه ب ــاز هزین ــاید در آغ ــی ش ــده داخل ــد کنن ــت از تولی ــرد: حمای ــد ک ــوده اســت تاکی ــازی کشــور ب ــت داروس صنع
ــا همیــن همــت و غیــرت داخلــی در آینــده نزدیــک از بــزرگان تولیــد مــواد اولیــه دارویــی در منطقــه خواهیــم بــود. ســرمایه گــذاری اســت ب

تولیــد  کــه  دارویــی  هــر  کــردن  ممنــوع  گذشــته،  ســال  در  وزارتخانــه  ایــن  اقدامــات  دیگــر  از  افــزود:  وزیربهداشــت 
کنیــم. تولیــد  داخــل  در  را  بیمــاران  نیــاز  مــورد  داروی  ملــی،  غیــرت  بــا  توانســتیم  کــه  بــود  کنــد  لگدمــال  را  داخــل 

بــا  توانســت  ظالمانــه  تحریم هــای  فشــار  همــه  رغــم  بــه  گذشــته  ســال  ایــران  اســالمی  جمهــوری  گفــت:  نمکــی  دکتــر 
برســاند. پایــان  بــه  افتخــار  بــا  را  گذشــته  ســال   ،۹7 ســال  در  ارزی  صرفــه  ۲0درصــد  از  بیــش  یــورو  حدود۶00میلیــون 

ســال  همــان  پایــان  در   1۹ کوویــد  تــا   ۹۸ ســال  آغــاز  در  ســیالب ها  وقــوع  جملــه  از  مختلفــی  گرفتاری هــای  افــزود:  وی 
داشــتیم کــه پیــش بینــی می شــد 40 تــا 50درصــد ارزبــری را در ارز دارویــی داشــته باشــیم، امــا بــا حمایــت وزارت بهداشــت 
داخلــی،  داروی  تولیــد  افزایــش ۳0درصــدی  و  ارزبــری  کاهــش  بــا حداقــل ۲0درصــد  توانســتیم  داخلــی  تولیدکننــدگان  و همــت 
نشــود. داروخانه هــا  ســرگردان  اساســی  داروی  تهیــه  بــرای  بیمــار  یــک  حتــی  کــه  نحــوی  بــه  ســربگذاریم  پشــت  ۹۸را  ســال 
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دارویــی در  بــا شــعار »صنایــع  روز  بــه مــدت ســه  فارمکــس خاورمیانــه ۲0۲0  المللــی  بیــن  نمایشــگاه  دومیــن 
ایــن  در  شــد.  برگــزار  ســالجاری  تیرمــاه   10 تهــران  المپیــک  هتــل  نمایشــگاهی  مرکــز  در  خودکفایــی«  مســیر 
ــد. ــی ش ــده، رونمای ــه ش ــور تهی ــمندان کش ــر دانش ــالش واف ــا ت ــه ب ــا ک ــی داروه ــواد میان ــنتز م ــاب س ــگاه از کت  نمایش

ــدگان  ــد کنن ــای تولی ــرفت ه ــه پیش ــا و عرض ــدی ه ــی توانمن ــد، معرف ــش تولی ــرای جه ــی ب ــس فرصت ــگاه فارمک نمایش
ــای  ــتی، کارگاه ه ــی و بهداش ــع آرایش ــای رو در رو صنای ــت ه ــت. نشس ــی اس ــش فن ــال دان ــرای انتق ــبی ب ــتر مناس و بس
ــای  ــن ه ــزه برتری ــا، جای ــرکت ه ــد ش ــوالت جدی ــی محص ــخ، معرف ــش و پاس ــی پرس ــای تخصص ــل ه ــی، پن ــی جانب تخصص
ــود. ــگاه ب ــن نمایش ــی ای ــای جانب ــه ه ــذار از برنام ــرمایه گ ــذب س ــی و ج ــای علم ــت ه ــن فعالی ــی از آخری ــت، رونمای  صنع

دومیــن نمایشــگاه بیــن المللــی فارمکــس خاوورمیانــه ۲0۲0 رشــد ۶00 درصــدی شــرکت کننــدگان و صنایــع داخلــی داشــته 
و در فضــای بیــش از 7000 متــر مربعــی برگــزار شــد

ا روز  و   ا   ه
ار ش ر ار 2020  اد  داروساز  ری روی   

ا و دارو ا  ر ساز

واد  واس  و  ا  ور دارو   ش ارز 

تولیــد  داشــتند؛  اظهــار  ســخنانی  طــی  اش  ه وزار  دارو   و  ا  او  از  شا س ر  د
مــواد حــد واســط در دســتور کار مــا قــرار دارد کــه بــا رســیدن بــه ایــن هــدف، مســتقیما بــه صنایــع نفتــی 
شــد. خواهــد  مثبــت  دارو  حــوزه  در  مــا  آوری  ارز  و  اســت  زیــادی  افــزوه  ارزش  دارای  کــه  شــد  خواهیــم   وصــل 

رئیــس ســازمان غــذا و دارو گفــت: اکنــون کشــور از لحــاظ تولیدات علمــی از جملــه تولید محصــوالت و مقاله در حوزه داروســازی 
ــی اســت. ــگان داخل ــالش متخصصــان و نخب ــه برکــت انقــالب اســالمی و ت ــگاه ب ــن جای ــه کســب ای ــژه ای دارد ک ــگاه وی  جای

ویــژه  بــه  و  اقتصــادی  تحریم هــای  اعمــال  بــا  دشــمنان  کــه  حالــی  در  کــرد:  تاکیــد  ســاز  شــانه  آقــای 
تولیــد  در  مــا  امــا  اســت،  ایــران  ملــت  بــرای  مشــکل  ایجــاد  دنبــال  دارو  و  ســالمت  حــوزه  در  محدودیــت 
نداریــم. پزشــکی  تجهیــزات  و  دارو  زمینــه  در  کمبــودی  و  ایــم  رســیده  خودکفایــی  بــه  ایــران  در  اکنــون   دارو 
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، رئیس ســندیکای تولید کنندگان مــواد دارویی و شــیمیایی طی ســخنانی با بیان اینکه ۶0 شــرکت  را را ا ه 
تولیــد کننــده مــواد اولیــه و واســط دارویــی در کشــور فعال هســتند، گفت: اکنــون حــدود 70 درصد مــواد اولیه دارویی مــورد نیاز 
 صنعت داروی ایران در داخل کشــور تولید می شــود و 100 درصد نیازهای بســته بندی صنعت دارو نیز در داخل تولید می شــود.

اقــالم  اولیــه،  مــواد  تولیــدات  کیفــی  و  کمــی  افزایــش  و  مســیر  ایــن  ادامــه  بــا  امیدواریــم  افــزود:  وی 
شــویم. تبدیــل  جهــان  ســطح  در  دارو  وموثــره  اولیــه  مــواد  تولیــد  مهــم  قطــب  بــه  دارویــی   واســط 

اختراعــی گفــت: بــا وجــود صنایــع قدرتمنــد پتروشــیمی ایــران مــی توانــد در تولیــد مــواد واســط و اولیــه صنعــت دارو و حتــی 
صنعــت مــواد آرایشــی و داروهــای کشــاورزی و دامــی بــه قطــب مهــم تولیــد ایــن محصــوالت در منطقــه و دنیــا تبدیــل شــود 

و هــم اکنــون هــم در ایــن زمینــه بــه کشــور صــادر کننــده تبدیــل شــده ایــم.

ر شا ساز ر  را  از د ا داروی  ه واد  و  ا ارزش  ای از  رو
وس  م ش داروی ایرا  ر  ار   ا  ور رو ا و دارو و  ا  ساز

ر ور  راسم  ها  ر در ا ا و 

ای واد داروی و ش ا  و  ا  ی  ر س

م ش واه واد او و ا واس داروی  و   
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ــا ارائــه گزارشــی از تســهیالت ارائــه شــده بــه صنعــت دارویــی کشــور از  ر در مراســم اختتامیــه نمایشــگاه فارمکــس ب ه
 آمادگــی ایــن بانــک بــه عنــوان بانکــي تخصصــی و توســعه ای در پرداخــت تســهیالت جدیــد و بیشــتر بــه ایــن بخــش خبــر داد.

ــن  ــت و تأمی ــک را حمای ــن بان ــد از نمایشــگاه فارمکــس، فلســفه وجــودی ای ــک در بازدی ــن بان ــل ای حســین مهــري مدیرعام
ــای  ــه بازاره ــت ورود ب ــور قابلی ــی کش ــت داروی ــبختانه صنع ــرد: خوش ــاره ک ــت و اش ــور دانس ــادن کش ــع و مع ــی صنای مال
ــادر  ــه ص ــی ب ــزات داروی ــده دارو و تجهی ــور را از وارد کنن ــوان کش ــی ت ــتر م ــالش بیش ــی ت ــا کم ــت و ب ــه ای را داراس منطق
 کننــده آن تبدیــل کــرد و ایــن بانــک آمادگــی پذیــرش طــرح هــای جدیــد و دانــش بنیــان در ایــن حــوزه را دارد.

 ۹00 و  ریالــی  تســهیالت  قالــب  در  ریــال  میلیــارد   700 و  هــزار   ۹ پرداخــت  از  ادامــه  در  وی 
داد. خبــر  دارویــي  تجهیــزات  و  دارو  تولیــد  بخــش  بــه  ارزی  تســهیالت  قالــب  در  یــورو   میلیــون 

متقاضیــان،  صالحیــت  و  اهلیــت  را  بخــش  ایــن  در  جدیــد  هــای  طــرح  پذیــرش  شــرایط  مهــری 
دانســت. مالــی  و  اقتصــادی  فنــی،  لحــاظ  بــه  طــرح  پذیــری  توجیــح  و  ای  منطقــه  و  اقلیمــی   شــرایط 

مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن ضمــن تشــکر از اقدامات شــرکت هــای دارویــی در زمینه مبــارزه با ویــروس کرونا بــر لزوم هم 
افزایــی بیشــتر نهادهــای تأمیــن مالــی بــا نظــام ســالمت کشــور تأکیــد کــرد و از پرداخــت 4 هــزار و ۶07 میلیارد ریال تســهیالت 
 بــه شــرکت هــای فعــال در تولیــد محصــوالت بهداشــتي و دارویــي در جهــت مبــارزه بــا ویروس کرونا توســط ایــن بانک خبــر داد.

دکتر مهری با اشــاره به اینکه در حال حاضر بخش دارو و تجهیزات دارویی 5/۲ درصد از پرتفوی بانک صنعت و معدن را تشــکیل 
 داده اســت، افــزود: هدفگــذاری ایــن بانــک افزایــش 5 درصــدی ایــن پرتفــو در پرداخت تســهیالت به بخش یــاد شــده خواهد بود.
ســرمایه  هشــتم،  داروي  ســامان  شــیمي،  فاتــک  افــالک،  بایــر  ثنامــد،  هــای  شــرکت  اســت،  ذکــر  شــایان 
جــزء  مدیفــارم  کیــش  و  کــو  اکتــوور  پارســیان،  زیســت  کیمیــا  فارمــد،  همــا  طاهــا،  مشــارکتي  گــذاري 
اســت. داشــته  عهــده  بــر  را  آنهــا  مالــی  تأمیــن  معــدن  و  بانــک صنعــت  کــه  اســت  هایــی   مهمتریــن شــرکت 

ــت  ــعه صنع ــدف توس ــا ه ــه ب ــت ک ــب و کار ( اس ــه کس ــب و کار ب ــی کس ــداد B2B ) بازاریاب ــک روی ــس ی ــگاه فارمک نمایش
ــر مــی  دارد و تــالش  داروســازی کشــور و تکمیــل زنجیــره تأمیــن در حوزه هــای تخصصــی صنایــع داروســازی کشــور قــدم ب
دارد تــا بــا گردهــم آوردن دســت انــدرکاران کلیــدی ایــن صنعــت، فرصــت هــای کســب و کار در ایــن حــوزه را بیــش از پیــش 
بــرای فعــاالن صنعــت و ســرمایه گــذاران و کارآفرینــان نمایــان ســازد تــا از ایــن طریــق بــه رشــد شــرکت هــای داخلــی کمــک 
نمایــد؛ ایــن رویــداد توســط ســندیکای مــواد اولیــه دارویــی، شــیمیایی و بســته بنــدی دارویــی بــا مشــارکت ســازمان غــذا و 

ــردد. ــزار می گ ــه صــورت ســاالنه برگ دارو ب

ه در   ای  را ا ا  و   اد  ا 
ور ا داروی  ه  داروی و 
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ردی   ار 2020   وای  ای داور ها 

وز    ا داورا در  راسا ا ه

ار  وز 

API وز

و وی ارز شر  ر  وز  در 

و ر ا داروساز شر  ه را  وز  در 

اد ر شر  ر ادر  
ر  ار ا  ر  م د ا ر  ر ر 

و ر شر ارس ر شر  

اها وی ارز شر  ر 

و شر ا  روس ها  را  وز  در 

ا ر  ا شر ش  ه وز  ر  ر ا  شر دا 

و وور ا  شر ا وز    در 
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ار 2020 هم  ای از  را  روز هم  را ا ا یر از 
و واد  ا  ا ا ا  ا از ور  از   

ار 2020 ا  یر ها ا  

ار 2020 و   ای  از  ر  ا و   یر از 
ا رو ار  روز  ر از  ا و   ا   در را 
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ار 2020 ای س اول  ر  ا و   وور یر از شر ا

را ش   شر  ایا ش   یر از شر ها 
م   ر و  ار هوش   ای اورا  رو  ر 

ا ای ا از  ای  ور 
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ری شر  ر ری و  ی  وا  اد   یر از شر 
ور اد او ساز 



2

Sh
im

i D
ar

ou

نمایشگاه فارمکس از نگاه دوربین
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ر س  در نشســت هیــات اندیشــه ورز ســازمان بســیج  د
جامعــه پزشــکی کــه در مجتمــع فرهنگــی ولیعصر)عــج( تهــران برگــزار 
ــاع مقــدس،  ــه مناســبت هفتــه بزرگداشــت دف شــد، ضمــن تبریــک ب
اظهــار داشــت: چهلمیــن ســالگرد ایــن حرکــت بــزرگ عرفانــی را بــه 
همــه رزمنــدگان و ملــت ایــران تبریــک مــی گویــم و بــه همــه شــهدای 
ــم و حــرم و ســالمت ســرزمین مــان درود مــی فرســتم. ــاع از حری  دف

وی خاطرنشــان کــرد: در روزهــای اول مســئولیتم در وزارت بهداشــت 
بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه در ســازمان غــذا و دارو عــده ای خودشــان 
را بــه بســیج و بســیج جامعــه پزشــکی گــره زده بــوده انــد اما متاســفانه 
ــد  ــی مانن ــا و ســازمان های ــری دســتگاه ه ــاط آســیب پذی یکــی از نق
ــه افــراد بــی لیاقــت  بســیج ایــن اســت کــه اجــازه دهنــد دامنشــان ب
و یــا خــدای ناکــرده کســانی کــه لیاقــت پوشــیدن ایــن ردا را ندارنــد، 
آلــوده شــود. اولیــن نیازمنــدی بســیجی شــدن، پاکیزگــی اســت و نمــی 
شــود هــر کســی را زیــر بیرقــی بــرد کــه جایــگاه پاکیــزگان و صدیقــان 
تاریــخ یــک مملکــت و نظــام اســت. بــرای اداره ســازمان غــذا و دارو کــه 
محلــی از مفســده اصلــی در وزارت بهداشــت بــود لــذا فــردی را مناســب 
 تــر از دکتــر شــانه ســاز بــا ســابقه ای از پاکیزگــی و پاک طینتــی نیافتم.
 کشــور بــه انســان هــای عاشــق و از جــان گذشــته نیــاز دارد

ــاب  ــاز را انتخ ــانه س ــر ش ــی دکت ــد: وقت ــادآور ش ــت ی ــر بهداش وزی
کــردم، برخــی گفتنــد کــه نمــی شــود رییــس ســازمان غــذا و 
ــود؟ ایــن  ــی ش ــرا نم ــه گفتــم چ ــد ک ــی باش دارو غیرهیــات علم
ــد  ــی خواه ــتاد نم ــط اس ــت فق ــن مملک ــه؟ ای ــی چ ــا یعن ــرف ه ح
ــه انســان هــای عاشــق و از جــان گذشــته دارد و انســان  ــاز ب بلکــه نی
ــی از  ــس یک ــد. االن ریی ــا بزنن ــر دری ــه دل ب ــد ک ــی خواه ــی م های
دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی جنــوب کشــور را یــک اســتادیار 
ــور را  ــوان کش ــی ت ــاب نم ــا الق ــط ب ــه فق ــدم ک ــته ام و معتق گذاش
ــتیم. ــد هس ــو و جدی ــری ن ــد تفک ــور، نیازمن ــرد و در اداره کش  اداره ک
نداریــم بســیج  بدیــل  بــی  ظرفیــت  از  اســتفاده  جــز   راهــی 

دکتــر نمکــی بیــان داشــت: حــدود ۳0 ســال در وزارت بهداشــت 
برنامــه  از  یکــی  و  داشــتم  را  بهداشــت  بخــش  اداره  مســئولیت 
ــز  ــی ج ــود و راه ــور ب ــال در کش ــج اطف ــی فل ــه کن ــا، ریش ــای م ه
روش بســیجی پیــدا نکــردم و از ظرفیــت ارزشــمند بســیج بــرای 
ــد  ــی گفتن ــده ای م ــم. ع ــتفاده کردی ــال اس ــج اطف ــی فل ــه کن ریش
ــن  ــتفاده از ای ــز اس ــی ج ــم راه ــی دارد؟ گفت ــه نقش ــیج چ ــه بس ک
ایــران و  ظرفیــت بــی بدیــل نداریــم و آن زمــان توانســتیم در 
 افغانســتان ایــن حرکــت بــزرگ ملــی را بــه ســرانجام برســانیم.

ود    ر زد  ا   ا 
ا و دارو   ا  در ساز

ود اش  ه ا وزار 
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ــزرگ  ــرح ب ــن ط ــدم، اولی ــت آم ــه وزارت بهداش ــی ب ــزود: وقت وی اف
مــا، اجــرای بســیج ملــی کنتــرل فشــارخون بــود کــه بازهــم از کمــک 
ــت ۳0  ــود 50 درصــد از جمعی ــرار ب ــم. ق ــا اســتفاده کردی بســیجی ه
تــا 70 ســال کــه حــدود ۲0 میلیــون را پایــش کنیــم امــا فشــارخون 
ــن،  ــن بی ــد و در ای ــش ش ــر پای ــزار نف ــون و 700 ه ــش از ۳0 میلی بی
دو میلیــون و 700 هــزار مــورد فشــارخون بــاال را در کشــور شناســایی 
کنیــم و اهمیــت شناســایی ایــن تعــداد بیمــار وقتــی بیشــتر مشــخص 
مــی شــود کــه بدانیــم ســاالنه ۹7 هــزار مــورد از مــرگ مــردم 
 ایــران بــه دلیــل پرفشــاری خــون و عــوارض ناشــی از آن اســت.

امروز روز گسست و دعوا نیست.
وزیــر بهداشــت تاکیــد کــرد: معتقــدم کــه امــروز در کشــور، روز دعــوا 
ــودش  ــل خ ــر باط ــمن ب ــه دش ــاد دارم ک ــت و اعتق ــت نیس و گسس
ــن شــیوه  ــر حــق خودمــان متفــرق هســتیم و ای ــا ب متفــق اســت و م
ــام  ــه ن ــور ب ــه و مح ــک خیم ــم دور ی ــه نتوانی ــت. اینک ــی اس خطرناک
ــر  ــم و زی ــرار گیری ــم ق ــار ه ــم، در کن ــا دهی ــان را ج ــری خودم رهب
ــر  ــم اگ ــار بپردازی ــردم گرفت ــور م ــیت ام ــه تمش ــد ب ــایه بلن ــن س ای
ــم. ــه ای ــازی را باخت ــود، ب ــن زده ش ــام دام ــای درون نظ ــزاع ه ــه ن  ب

جــز  بــه  شــود  مــی  تحمیــل  ایــران  بــر  کــه  هایــی  تحریــم 

اســت نشــده  تحمیــل  ملتــی  هیــچ  بــر  اباعبــداهلل)ع(   بــر 
دکتــر نمکــی افــزود: امــروز نظــام جمهــوری اســالمی ایــران علیرغــم 
همــه قدرتمنــدی هایــی کــه دارد، از ابعــادی روزهــای بســیار شــکننده 
ــی  ــل م ــران تحمی ــر ای ــروز ب ــه ام ــی ک ــد. تحریم ــی کن ای را طــی م
ــوعا  ــین)ع( در تاس ــداهلل الحس ــر اباعب ــه ب ــی ک ــز تحریم ــه ج ــود، ب ش
ــر هیــچ ملتــی تحمیــل نشــده  و عاشــورا تحمیــل شــد، هیــچ وقــت ب
اســت. چندیــن ســال بیــش از ۹5 درصــد از بودجــه کشــور را اداره کرده 
ــات  ــت ۲7 دالر، مطالب ــا نف ــم و ب ــده ای ــای ســختی را گذران ام و روزه
دوران نفــت 1۲0 دالری را پرداخــت کردیــم و بــرای نیروهــای نظامــی 
و دفاعــی کشــور، کارهــای بزرگــی شــد. یــک هــزار و 700 کیلومتــر از 
ــات ایجــاد شــد و ردیــف بودجــه  مرزهــای شــمال غــرب کشــور امکان
ای شــهید کاظمــی بــرای تقویــت تــوان موشــکی ایجــاد شــد و بودجــه 
 آن از 1۸ میلیــارد بــه دو هــزار و 400 میلیــارد تومــان افزایــش یافــت.

دولت، ویترین نظام است.
وی اضافــه کــرد: دولــت، ویترینــی از نظــام جمهــوری اســالمی ایــران 
اســت و اینکــه فکــر کنیــم در ۸ ســال گذشــته، اقدامــی از ســوی دولــت 
ــن از بســیجی  ــویم و تقاضــای م ــی ش ــاد م ــام نشــده، دشــمن ش انج
ــوط اســت در  ــت نظــام مرب ــه کلی ــه ب ــی ک ــه آنجای ــن اســت ک ــا ای ه
ــد  ــی خواهن ــران م ــد، دیگ ــع باش ــمان جم ــی حواس ــا خیل اظهارنظره
ــط  ــاد و فق ــی نیفت ــاق مثبت ــچ اتف ــال هی ــول ۸ س ــه در ط ــد ک بگوین
ــه  ــم ک ــار کنی ــه ای رفت ــه گون ــد ب ــت، نبای ــدر رف ــه ه ــال ب ــت الم بی
ــب نادرســت، تیتــر اخبــار دشــمنان نظــام و انقــالب شــود.  ایــن مطال

ــت و  ــالب در رعای ــم انق ــر معظ ــر از رهب ــد ت ــی را مقی ــور کس در کش
ــدم ــا ندی ــکل ه ــت از پروت حمای

وزیــر بهداشــت یــادآور شــد: از بســیجی هــا انتظــار اســت کــه 
ــه  ــت همیش ــالمی اس ــالب اس ــام و انق ــع نظ ــه نف ــه ب ــت آنچ در رعای
پیشــگام باشــند و یکــی از ایــن مــوارد، رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 
ــدم  ــالب ندی ــم انق ــر معظ ــر از رهب ــی را مقیدت ــور کس ــت. در کش اس
ــت  ــا و حمای ــکل ه ــرای پروت ــه اج ــبت ب ــرد نس ــن بزرگم ــار ای و رفت
ــی نویســم. ایشــان در  ــا م ــگار کرون ــر روز در روزن ــا را ه ــکل ه از پروت
ــه  ــد ک ــرده بودن ــش ک ــد و خواه ــا کردن ــه برپ ــی، روض ــینیه خال حس
ــوده  ــه فرم ــند ک ــته باش ــور داش ــینیه حض ــن حس ــر در ای ــد نف چن
ــد  ــد در جــای مســقف نبای ــرده ان ــار ک ــد چــون متخصصــان اظه بودن
ــن اســت  ــا ای ــن تقاضــای م ــم. بنابرای ــازه نمــی ده ــد، اج ــاق بیفت اتف
ــام  ــف مق ــر ک ــان ب ــق و ج ــربازان صدی ــان را س ــه خودش ــتانی ک دوس
ــا  ــد ت ــک کنن ــا کم ــه م ــام ب ــن ای ــد، در ای ــی دانن ــری م ــم رهب معظ
ــیم. ــته باش ــا داش ــکل ه ــی از پروت ــی حمایت ــوب رعایت ــن خ  ویتری

کار اول ما در کرونا، سنگرآرایی بود
ــق  ــا، کار را منطب ــت کرون ــرای مدیری ــرد: ب ــد ک ــی تاکی ــر نمک دکت
ــان  ــه در ووه ــنیدیم ک ــی ش ــم. وقت ــروع کردی ــیجی ش ــیوه بس ــا ش ب
ــود و  ــی ب ــنگر آرای ــا، س ــده، کار اول م ــدا ش ــروس پی ــن وی ــن ای چی
بــرای خودمــان طراحــی کردیــم. پــول،  یــک دفــاع محکــم را 
تجهیــزات، تعــداد زیــاد کادر بهداشــتی و درمانــی و تخــت بیمارســتانی 
ــه  ــرد بلک ــار نک ــا را مه ــروس کرون ــنگین وی ــه س ــی هجم ــه تنهای ب
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــیجی ب ــت بس ــر حرک ــی ب ــه مبتن ــیوه خردمندان ش
ــم. ــفت کردی ــا را س ــرد. خاکریزه ــک ک ــا کم ــه م ــروس ب ــه وی  حمل

برابــر  تــا 7  بدتریــن شــرایط، ۶  اروپــا در  وی گفــت: آمریــکا و 
ایــران، امکانــات زیرســاختی دارنــد. نســبت تخــت بــه ازای هــر 
هــزار نفــر جمعیــت در فرانســه حــدود 7 و در ایــران در بهتریــن 
ــن  ــه تخــت بیمارســتانی در ای شــرایط 1.۶ اســت و نســبت پرســتار ب
ــه  ــا هجمــه ب ــد کــه ت ــا دیدی ــران اســت ام ــر ای ــل ۳ براب کشــور حداق
ــه  ــی علی ــه ســنگین تبلیغات ــود، چــه هجم ــا نرســیده ب ــکا و اروپ آمری
ــه  ــروس ب ــد و وقتــی هجمــه وی ــران راه انداختن جمهــوری اســالمی ای
ــتند. ــده و آواره هس ــدر درمان ــه چق ــد ک ــازه فهمیدن ــید، ت ــا رس  آنه
 .تــا االن فقــط 27 درصــد از یــک میلیــارد دالر را گرفتــه ایــم

وزیــر بهداشــت یــادآور شــد: در ایــن بحــران، آمریــکا فقــط بــرای بخش 
ســامت 111 میلیــارد دالر و انگلیــس 22 میلیــارد پونــد هزینــه کردنــد 

امــا در ایــران از یــک میلیــارد دالری کــه بــا  دســتور مقــام معظــم
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تــا  شــد،  گرفتــه  نظــر  در  کرونــا  بــا  مقابلــه  بــرای  رهبــری 
امــروز 27 درصــد آن را گرفتــه ایــم. اداره چنیــن کشــوری در 
اوج تحریــم در شــرایط کرونــا کــه حتــی یــک بیمــار پشــت 
اســت. دشــوار  و  ســخت  نشــد  آواره  بیمارســتانی  هیــچ  درب 

ــه در  ــد ک ــن بودن ــال ای ــه دنب ــا ب ــی ه ــزود: خیل ــی اف ــر نمک دکت
اســتانهای مــرزی ماننــد خوزســتان، کردســتان و کرمانشــاه در 
گــرداب کرونــا کرفتــار شــویم و آنهــا بگوینــد کــه ایــران بــه 
ــا  ــا ب ــد ام ــیدگی نکردن ــف رس ــای مختل ــروه ه ــا و گ ــت ه قومی
در  بیمارســتانی  هیــچ  درب  پشــت  بیمــار  یــک  خــدا،  لطــف 
کشــور آواره نشــد و هیــچ ســالمندی را از زیــر دســتگاه هــای 
تنفســی خــارج نکردیــم تــا جوانــان بــه جــای آنهــا بســتری 
اقتصــادی،  بــی بضاعتــی  بــه دلیــل  را  فــردی  شــوند و هیــچ 
ــگان  ــور رای ــدون کارت را در کش ــه ب ــزاران افاغن ــم. ه ــا نکردی ره
درمــان کردیــم و ایــن اتفــاق در هیــچ کجــای دنیــا رخ نــداد.
بــرای مدیریــت کرونــا از شــیوه جهــادی و بســیجی اســتفاده کردیــم

وی تصریــح کــرد: اگــر در مقابــل هجمــه ویــروس کرونا، دفــاع جانانه 
ــرای  ــادی و بســیجی ب ــیوه جه ــه از ش ــود ک ــل ب ــن دلی ــه ای شــد ب
مدیریــت کرونــا اســتفاده کردیــم و در مرحلــه بعــد خودمــان را بــرای 
ــا کمــک بیــش 240 هــزار بســیجی، طــرح  حملــه آمــاده کردیــم. ب
بســیج ملــی مقابلــه بــا کرونــا را در کشــور راه انداختیــم و ایــن کار 
ــی  ــا هــدف شناســایی زودهنــگام و بیماریاب ــزرگ ملــی را ب بســیار ب
ــه عــدد 34  ــم و در اردیبهشــت مــاه ب فعــال، بیمــاران دنبــال کردی
مــرگ روزانــه رســیدیم امــا ناکامــی هــا و گرفتــاری هایی هــم داریم.

همــه مشــکات مربــوط بــه خــارج از کشــور نیســت/ در درون 
ــم ــا ماندی ــواردی، تنه ــم در م ــور ه کش

از کار مــا  بهداشــت اظهــار داشــت: یــک ضلــع مثلــث  وزیــر 
ــر  ــی ب ــای ارزی و ریال ــک ه ــه کم ــم ب ــداری ه ــت. مق ــگ اس لن
ــته  ــالهای گذش ــه در س ــه ای ک ــل تجرب ــه دلی ــه ب ــردد البت ــی گ م
ــم کــه کشــور در شــرایط بســیار ســختی اســت  داشــته ام، مــی دان
ــت و  ــب مظلومی ــی را موج ــای داخل ــی ه ــم لطف ــی از ک ــا برخ ام
همــه  و  دانیــم  مــی  بهداشــت  وزارت  فعــال  تیــم  محرومیــت 
مشــکات، مربــوط بــه خــارج از کشــور نیســت بلکــه در درون 
ــدیم. ــی نش ــت خوب ــم و حمای ــا ماندی ــواردی، تنه ــم در م ــور ه کش

دکتــر نمکــی بیــان داشــت: ســال 97 حــدود ســه میلیــارد و 
700 میلیــارد دالر ارز بــرای دارو و تجهیــزات پزشــکی گرفتیــم 
ــا وجــود ســیاب هــای گســترده ابتــدای ســال،  امــا در ســال 98 ب
آنفلوآنــزای H۱N1، ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــه ســه و 
نیــم میلیــون زائــر اربعیــن و 90 هــزار زائــر افغانســتانی و پاکســتانی 
و کرونــا، توانســتیم حداقــل 600 میلیــون دالر، صرفــه جویــی ارزی 
ــم  ــد ه ــتانی جدی ــت بیمارس ــزار تخ ــدت 6 ه ــن م ــم و در ای کنی
ــری دارد. ــه ارزب ــم البت ــا ه ــه آنه ــم ک ــدازی کردی ــور راه ان در کش

ــا، هــدف مــا  ــدون در نظــر گرفتــن کرون وی تاکیــد کــرد: امســال ب
صرفــه جویــی 20 درصــدی در ارزبــری دارو و تجهیزات پزشــکی بود. 
کــدام کشــور دنیــا در ایــن شــرایط کرونــا بــرای هــر شــهروند خودش 
ــهروند  ــر ش ــرای ه ــر ب ــت؟ اگ ــه اس ــر نگرفت ــل 5 دالر در نظ حداق
ایرانــی مــی خواســتیم 5 دالر در نظــر بگیریــم، بایــد 400 میلیــون 
ــم. ــته ای ــی نداش ــن لحظــه دریافت ــا ای ــه ت ــم ک ــی گرفتی دالر ارز م
با خودم عهد بســته ام که کمتر گله کنم و بیشــتر کار و صبوری کنم

ــارد دالر  ــم میلی ــص دو و نی ــد: از تخصی ــادآور ش ــت ی ــر بهداش زی
مصــوب دارو و تجهیــزات پزشــکی تــا کنــون 900 میلیــون دالر هــم 
نگرفتــه ایــم. مشــکات کمبــود ارز و خزانــه را مــی دانیــم اما بخشــی 
ــی  ــورد ب ــی م ــه گاه ــردد ک ــی گ ــر م ــن ب ــه ای ــم ب ــکات ه از مش
مهــری و کــم لطفــی قــرار گرفتــه ایــم ولــی بــا خــودم عهــد بســته 
ام کــه در ایــن ایــام، کمتــر گلــه کنــم و بیشــتر کار و صبــوری کنــم 
تــا مبــادا باعــث رنجــش خاطــر مــردم و رهبــر معظــم انقــاب شــوم.

یــار،  یــاور،  بســیج،  در  مــا  دوســتان  افــزود:  نمکــی  دکتــر 
بهداشــت  وزارت  در  و  هســتند  مــا  صمیمــی  همــراه  و  همــدم 
همیشــه بــه روی بســیجی هــا بــاز اســت. خواهــش مــن ایــن 

بــه معــروف و  امــر  بــه عنــوان یــک وظیفــه اخاقــی و  کــه 
از منکــر، هــر کجــا فکــر کردیــد مشــکلی در دانشــگاه  نهــی 
هــای علــوم پزشــکی وجــود دارد، بــه بنــده انعــکاس دهیــد.
جمعیــت؛ اولیــن دغدغــه مــن در وزارت بهداشــت بــوده اســت

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهــار داشــت: اولیــن 
دغدغــه مــن در زمــان حضــورم در وزارت بهداشــت، بحــث جمعیــت 
ــود و  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــی مق ــای اباغ ــت ه ــری سیاس و پیگی
اقدامــات زیــاد و اثرگــذاری در وزارت بهداشــت در ایــن زمینــه 
ماننــد راه انــدازی مراکــز درمــان نابــاروری، پوشــش بیمــه داروهــای 
بخشــنامه  و  هــا  دســتورالعمل  اصــاح  نابــاروری،  گرانقیمــت 
هــای ســقط جنیــن و مراقبــت از زنــان بــاردار انجــام دادیــم.

ــیاب  ــوع س ــا وق ــه ب ــال ک ــدای س ــزود: در ابت ــت اف ــر بهداش زی
ــام  ــه ای ــه ب ــی ک ــم و زمان ــرو بودی ــور روب ــترده در کش ــای گس ه
ــا  ــه ســیمره و نیروهــای مــا ب ــا طغیــان رودخان ــودم ب ســفر کــرده ب
ــن  ــه ام ــه منطق ــتا ب ــک روس ــارداری را از ی ــادر ب ــاد م ــت زی زحم
ــرد  ــرواز بالگ ــکان پ ــود، ام ــه آل ــرایط م ــد و در آن ش ــا کردن جابج
ــد و  ــا آم ــک م ــه کم ــه ب ــن تجرب ــن ای ــت بنابرای ــود نداش ــم وج ه
ــرف در  ــارش ب ــر ب ــی ب ــی مبن ــام هواشناس ــا اع ــته ب ــال گذش س
گیــان، بافاصلــه و پیــش از بســته شــدن راه هــای روســتایی، 160 
مــادر بــاردار را بــه جــای امــن منتقــل کردیــم و 92 نفــر از آنهــا در 
همــان روزهــا زایمــان کردنــد کــه اولیــن زایمــان هــم دوقلــو بــود.

دکتــر نمکــی خاطرنشــان کــرد: مطمئــن باشــید کــه در وزارت 
ــرای اجــرای سیاســت هــای جمعیتــی،  بهداشــت از هیــچ تاشــی ب
دریــغ نکردیــم امــا خدمــت مقــام معظــم رهبــری نیــز بارهــا 
ــامل  ــت ش ــاله جمعی ــه داده ام. مس ــاتم را ارائ ــته ام و گزارش نوش
رشــد یــا کاهــش جمعیــت، چندبعــدی اســت. وقتــی شــعار کاهــش 
ــده  ــن گیرن ــد اولی ــی دهی ــت را م ــد جمعی ــش رش ــت و کاه جمعی
ــی شــعار رشــد جمعیــت  ــه هســتند و وقت ــه جامع ــراد مرف ــام، اف پی
ــام،  ــده پی ــن گیرن ــد، اولی ــی دهی ــادی م ــای اقتص ــزه ه ــا انگی ب
اقشــار ضعیــف هســتند و در مناطقــی بــاردار مــی شــوند کــه 
ــه  ــام متوج ــر نظ ــدارد و اگ ــود ن ــاط وج ــات در آن نق ــل امکان حداق
ــر  ــرگ و می ــد م ــی مانن ــاخص های ــود، ش ــم نش ــده مه ــن پدی ای
ــه زحمــت توانســتیم در  ــاردار کــه ب ــادران ب ــوزادان و م کــودکان، ن
ــد. ــی افتن ــر م ــه خط ــانیم ب ــوب برس ــد مطل ــه ح ــی ب ــه جهان عرص

وزارت بهداشــت نمــی توانــد ســپر همــه مســائل مربــوط بــه 
باشــد جمعیــت 

همــه  ســپر  توانــد  نمــی  بهداشــت  وزارت  کــرد:  تاکیــد  وی 
بحــث  یــک  جمعیــت  باشــد.  جمعیــت  بــه  مربــوط  مســائل 
ــد  ــاله نیازمن ــن مس ــل ای ــه ح ــت ک ــدی اس ــد بع ــی و چن چندوجه
یــک مشــارکت گســترده بیــن بخشــی اســت و تــا مشــکات 
اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی حــل نشــود، نمــی 
تــوان انتظــار داشــت کــه جمعیــت رشــد قابــل قبولــی کنــد.

ــرای  ــاتید و دانشــجویان را ب ــد اس ــد: بای ــادآور ش ــر بهداشــت ی وزی
ــی  ــم. خیل ــوازش کنی ــردم، ن ــه م ــت ب ــور و خدم ــدگاری در کش مان
غصــه مــی خــورم وقتــی زحمــت مــی کشــیم و فرزنــدان کشــور را 
بــا تــاش خانــواده هــا آمــوزش مــی دهیــم امــا بعــد از اعــام نتایــج 
کنکــور، دو دســتی آنهــا را بــه آمریــکا و اروپــا و کانــادا تقدیــم مــی 
ــت  ــر حمای ــم و چت ــر دهی ــان را تغیی ــای م ــد رویکرده ــم. بای کنی
مــان را بــر گــروه هــای بیشــتری بــاز کنیــم و آغــوش مــان را بــرای 
ــم. ــاز کنی ــتر ب ــد، بیش ــلیقه دارن ــاف س ــا اخت ــا م ــه ب ــرادی ک اف

دکتــر نمکــی یــادآور شــد: نبایــد خــط کــش هــای مــان بــه قــدری 
تیــز و دقیــق باشــد کــه هــر فــردی اندکــی بــا مــا اختــاف ســلیقه 
ــاب  ــروت و انق ــب، م ــن، مذه ــن، آیی ــارج از دی ــت، او را خ داش
ــا بایــد بیشــتر از ســایر  ــه در بســیجی هــا قاعدت بدانیــم و ایــن جذب

ــه باشــد. اقشــار جامع
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ــا بیــان اینکــه  ــا، ب ــا کرون ــه ب ــی مقابل عضــو کمیتــه علمــی ســتاد مل
مــواردی از همزمانــی کرونــا و آنفلوآنــزای عمدتــا نوع A  در کشــورهای 
ــه خوشــبختانه  ــت: البت ــن وجــود داشــته، گف ــی زمی ــره جنوب ــم ک نی
ــدواری دارد. ــای امی ــه ج ــت ک ــاده اس ــاق نیفت ــدیدی اتف ــیوع ش ش

دکتــر مســعو مردانــی، دربــاره وضعیــت آنفلوآنــزا در پاییــز گفــت: 
بــه طــور کلــی همــواره بــا آغــاز فصــل ســرد ســال شــاهد بــروز مــوارد 
ــت  ــن اس ــم ممک ــر ه ــال حاض ــتیم و در ح ــزا هس ــر آنفلوآن تک گی
اتفــاق بیفتــد. در برخــی مــوارد بــه دلیــل نــوع ویــروس آنفلوآنــزا کــه 
جهش هایــی دارد، تغییراتــی در ماهیــت ویــروس ایجاد می شــود و باعث 
ــروس را  ــن وی ــده ای ــادی خنثی کنن ــه آنتی ب ــده ای ک ــه ع ــود ک می ش
نداشــتند و یــا واکســن تزریــق نکــرده بودنــد، بــه آنفلوآنــزا مبتا شــوند 
و یــک مــوج اپیدمیــک ایجــاد شــود. ایــن مــوج اپیدمیــک معمــوال در 
فصــول ســرد ســال ایجــاد می شــود و هــر چهــار تــا 10 ســال یکبــار 
ممکــن اســت بــه وقــوع بپیوندنــد. افــراد در معــرض خطــر اگر واکســن 
ــت. ــر اس ــوند، کمت ــا ش ــه مبت ــال اینک ــند، احتم ــرده باش ــق ک تزری

وی بــا بیــان اینکــه بــروز مــوارد تــک گیــر آنفلوآنــزا معمــوال از مهــر و 
آبــان آغــاز می شــود و حتــی ممکــن اســت تــا فروردین هــم ادامــه یابد، 
افــزود: بایــد توجــه کــرد کــه در ســال گذشــته در آبــان، دی و بهمــن 
مــاه اپیدمــی آنفلوآنــزا را داشــتیم و حتــی منجــر بــه مــرگ و میــر هــم 
شــد، امــا از آنجایــی کــه انتقــال آنفلوآنــزا به شــدت بیمــاری کووید-19 
ــا نخواهــد بــود. ــزا بــه شــدت کرون نیســت، وضعیــت ابتــا بــه آنفلوآن

ــتفاده  ــن از آن اس ــه در واکس ــی ک ــر سوش ــرد: ه ــد ک ــی تاکی مردان
ــن  ــه همی ــت. ب ــاوت اس ــر متف ــال دیگ ــا س ــال ب ــر س ــد، ه می کنن
ــد کــرد.  ــزا را تمدی ــد واکســن آنفلوآن دلیــل اســت کــه هــر ســال بای
ــن  ــودکان بی ــال، ک ــاالی 65 س ــراد ب ــود اف ــی ش ــه م ــا توصی عمدت
ــه  ــا ب ــاران مبت ــی، بیم ــراد دیابت ــال، اف ــش س ــا ش ــاه ت ــش م ش
اچ آی وی  افــراد  ایمنــی،  کننــده سیســتم  تضعیــف  بیماری هــای 
قلبــی،  بیماری هــای  بــه  کــه  افــرادی  و  بــاردار  زنــان  مثبــت، 
ــد. ــق کنن ــزا تزری ــن آنفلوآن ــتند، واکس ــا هس ــوی مبت ــوی و کلی ری

امســال  پیش بینی هــای  از  یکــی  کــرد:  اظهــار  همچنیــن  وی 
ــزا  ــی آنفلوآن ــه اپیدم ــل ک ــال های قب ــاف س ــه برخ ــت ک ــن اس ای
ماســک،  از  اســتفاده  ماننــد  مســائلی  دلیــل  بــه  داشــتیم،  را 
نشــان  کــه  و...  دســت ها  شست شــوی  فیزیکــی،  فاصله گــذاری 
می دهــد رفتارهــای بهداشــتی مــردم بهتــر شــده و بارقــه ای از 
امیــد ایجــاد می کنــد،  مــوارد بیمــاری آنفلوآنــزا کمتــر شــود.

ــی  ــره جنوب ــم ک ــن حــال در کشــورهای نی ــه داد: در عی ــی ادام مردان
کــه فصــل ســرد را گذرانده انــد، مــواردی از همزمانــی کرونــا و 
ــبختانه  ــا خوش ــت، ام ــته اس ــود داش ــوع A  وج ــا ن ــزای عمدت آنفلوآن
ــدواری دارد. ــای امی ــه ج ــت ک ــاده اس ــاق نیفت ــدیدی اتف ــیوع ش ش

ــت  ــن اس ــه ممک ــی ک ــوع آنفلوآنزای ــخیص ن ــان تش ــاره زم وی درب
امســال در کشــور ایجــاد شــود، گفــت: زمانیکــه مــوارد جدیــد 
ــوع  ــود، ن ــال ش ــع ارس ــگاه مرج ــه آزمایش ــد و ب ــاق افت ــاری اتف بیم
ــص  ــوق تخص ــک ف ــد.  پزش ــد ش ــخص خواه ــزا مش ــروس آنفلوآن وی
ــوم پزشــکی  ــی و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عل بیماری هــای عفون
ــیون  ــام واکسیناس ــه انج ــازی ب ــچ نی ــه هی ــرد ک ــد ک ــیراز تاکی ش
ــدارد. ــود ن ــی وج ــرایط کنون ــزا در ش ــاری آنفلوآن ــه بیم ــی علی عموم

دکتــر محســن مقدمــی سه شــنبه اول مهــر در جمــع خبرنــگاران، 
بــا اشــاره بــه هشــدارهای اعــام شــده بــه واســطه آغــاز فصــل ســرما 
و احتمــال همزمانــی شــیوع آنفلوآنــزا و کرونــا، گفــت: شــرایط پاندمــی 
کرونــا و نزدیــک شــدن بــه فصــل ســرما، افزایــش تقاضــا و مراجعــه بــه 
پزشــکان بــرای دریافــت واکســن آنفلوآنــزا را بــه دنبــال داشــته اســت.

او بــا بیــان اینکــه همــه ســاله موجــی از شــیوع آنفلوآنــزا را همزمــان 
ــزا را تنهــا  ــا فصــل پائیــز و زمســتان داریــم، تزریــق واکســن آنفلوآن ب
بــرای گروه هــای پرخطــر توصیــه کــرد و گفــت: اپیدمــی کروناویــروس 
ــه را  ــی جامع ــه ســامت عموم ــی نســبت ب ــش نگران در کشــور، افزای
بــه دنبــال داشــته و هشــدارهایی کــه پیرامــون همزمــان شــدن شــیوع 
آنفلوآنــزا و کرونــا مطــرح شــده، واکنــش جامعــه را بــه دنبــال داشــته 
ــزا،  ــن آنفلوآن ــح واکس ــد تلقی ــد بدانن ــردم بای ــه م ــال آنک ــت. ح اس
فــرد را در برابــر کروناویــروس مقــاوم و مصــون نخواهــد کــرد.

فعــاالن  از  شــیراز،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  آمــوزش  معــاون 
درخواســت  جمعــی  ارتبــاط  وســایل  و  اطاع رســانی  عرصــه ی 
و  موثــق  و  علمــی  منابــع  از  اطاعــات  کســب  بــا  کــه  کــرد 
انتشــار و انتقــال ایــن اطاعــات، آگاهــی مــردم را نســبت بــه 
دهنــد. ارتقــاء  کروناویــروس،  و  آنفلوآنــزا  بــا  مرتبــط  مســائل 

مقدمــی در خصــوص گروه هــای پرخطــر کــه دریافــت واکســن 
بــرای آنــان توصیــه می شــود، گفــت: افــراد بــاالی 65 ســال، مــادران 
بــارداری کــه ســه ماهــه دوم و ســوم بــارداری آنــان مصــادف بــا فصــول 
ســرد ســال اســت، بیمــاران قلبــی عروقــی بــه اســتثنای کســانی کــه 
ــد  ــاال هســتند، بیمــاران متابولیــک مانن ــه فشــارخون ب تنهــا مبتــا ب
مبتایــان بــه دیابــت، بیمــاران مزمــن ریــوی و افــرادی کــه بــه علــت 
ــروه  ــی هســتند در گ ــف ایمن ــار ضع ــت دارو دچ ــا دریاف ــاری و ی بیم
ــد. ــزا قــرار می گیرن هــای پرخطــر و نیازمنــد دریافــت واکســن آنفوالن

ــرد:  ــی خاطرنشــان ک ــای عفون ــوق تخصــص بیماری ه ــن پزشــک ف ای
ــن  ــور مزم ــه ط ــه ب ــرادی ک ــوی، اف ــای کلی ــه بیماری ه ــان ب مبتای
داروی آســپرین مصــرف مــی کننــد، کارکنــان درمانــی و افــرادی کــه 
در ســرای ســالمندان مشــغول بــه کار هســتند، از گروه هــای پرخطــری 
ــد. ــت کنن ــزا را دریاف ــن آنفلوآن ــد واکس ــه بای ــوند ک ــوب می ش محس

ــیراز در  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــتاد دانش ــی س ــروه علم ــس کارگ رئی
مدیریــت کروناویــروس، ادامــه داد: توصیــه بــه تزریــق واکســن 
ــه در  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــر ب ــای پرخط ــروه ه ــزا در گ آنفوالن
ــه صــورت  ــزا ب ــروس و آنفلوآن ــه کروناوی ــراد ب ــن اف صــورت ابتــای ای
ــد. ــرد ایجــاد نکن ــرای ســامت ف ــدی ب ــن شــرایط تهدی ــان، ای همزم

ــدن درد  ــب و ب ــامل ت ــزا ش ــه آنفوالن ــا ب ــم ابت ــا برشــمردن عای او ب
ــروه  ــرد: گ ــد ک ــرفه، تاکی ــودرد و س ــی، گل ــی حال ــف و ب ــدید، ضع ش
ــع  ــز توزی ــا از مراک ــزا را تنه ــن آنفلوآن ــد واکس ــده بای ــاد ش ــای ی ه
ــد. ــت کنن ــت) دریاف ــای دارای مجــوز فعالی ــر (داروخانه ه داروی معتب

ایــن پزشــک فــوق تخصــص بیماری هــای عفونــی، خاطرنشــان 
ــگیرانه  ــتی و پیش ــر بهداش ــت تدابی ــی، رعای ــرایط کنون ــرد: در ش ک
از ماســک و حفــظ فاصلــه  کــه مهــم تریــن آن هــا اســتفاده 
فیزیکــی بــا دیگــران اســت، مــی توانــد مهــم تریــن راهــکار 
ــد. ــد 19 باش ــزا و کووی ــاری آنفوالن ــر دو بیم ــا در براب ــت از م محافظ

ا از  شرو  شود و  و و  اس از  وا
ا  و
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پایه و اســاس صنایع دارویی در ابتدای قرن بیســتم از صنایع شــیمیایی ریخته شد و شرکت 
هایــی چــون Hoechst, Pfizer, Ciba, Sandoz. Nipponkayaku، ... کــه در تولیــد 
رنگینــه هــای نســاجی  و ســایر مــواد شــیمیایی فعال بودنــد با آزمایــش فعالیــت بیولوژیکی 
محصــوالت خــود بتدریــج تبدیــل بــه غــول هــای داروســازی چنــد ملیتــی امــروز شــدند.  
گــروهEhrlich  Paul ، شــیمی دان معــروف آلمانــی  و عنــوان کننــده تئــوری 
کــه  بــود  گروهــی  اولیــن    ، بیماریهــا  درمــان  بــرای    Silver Bullet معــروف 
کلیــه مــواد ســنتز شــده در آزمایشــگاه را بصــورت سیســتماتیک بــرای فعالیــت 
بیولوژیکــی آزمایــش نمــود. نظــر بــه خــواص شــناخته شــده ســمی ارســنیک، 
ایــن گــروه تعــداد بســیار زیــادی از مشــتقات ارســنیک را بعنــوان رنگینــه هــای 
نمــود.  میکربــی  ضــد  آزمایــش  و  ســنتز  نســاجی  صنایــع  در  اســتفاده   مــورد 

ــیمیایی  ــع ش ــرکت صنای ــال 1۹0۲  در ش ــپرین در س ــی آس ــچ صنعت ــن ب ــد اولی تولی
ــنتز  ــد و س ــدرن گردی ــازی م ــت داروس ــدن صنع ــاری ش ــرآغاز تج ــان س Bayer  آلم
ســولفان آمیــد  )Dihydropteroate synthase inhibitor)  بــرای اســتفاده در 
 Josef ــط ــال 1۹۳۲  توس ــی آن  در س ــرب کش ــواص میک ــف خ ــگ و  کش ــت رن صنع
ــی  ــات زندگ ــکان نج ــر ام ــار نمایانگ ــتین ب ــرای نخس ــرکت  ب ــان ش Klarer  در هم
ــود. ــر ب ــت بش ــده بدس ــاخته ش ــیمیایی س ــواد ش ــا م ــترده  ب ــاس گس ــانها در مقی انس

اســاس  بــر   قــرن۲0  ابتــدای  در  مــدرن  داروســازی  صنعــت  ترتیــب،  بدیــن 
ــد.    ــروع گردی ــا ش ــیمیایی اروپ ــع  ش ــن آوری صنای ــوان ف ــیمی  و ت ــم ش ــفیات عل کش

رابطــه علــم شــیمی بــا داروســازی یــک رابطــه طبیعــی بــوده و کلیــه پیشــرفت هــای دارو 
ســازی بــه بمــوازات  پیشــرفت هــای علــم شــیمی  و فــن آوری هــای مربوطــه مــی باشــد

بــا عنایــت بــه واقیــت هــای تاریخــی  و علمــی مذکور، هیــچ گونه تضــاد منافعــی در صنعت 
داروســازی و صنعــت مــواد موثــره دارویــی وجــود نــدارد .در واقــع، منافع هــر دو صنعت در 
منافــع ملــی کشــورمان حــل شــده و وظیفــه وجدانــی و حرفــه ای کلیــه دســت انــدر کاران 
 تامیــن داروی هــای مــورد نیــاز هموطنــان بــا بهتریــن کیفیــت و قیمت مناســب می باشــد.  
ــه  ــود ک ــالهای 1۳۹1-1۳۹۲ ب ــل در س ــازمان مل ــای س ــم ه ــوع تحری ــن موض ــاهد ای ش
کمتریــن مشــکل در تامیــن داروهایــی بــود کــه مواد موثــره آنها  در کشــور تولیــد میگردید

حامیــان تولیــد ملــی دارو امیدوارنــد کــه بــا موفقیــت در انتخابــات پیــش روی 
صنعــت دارو ســازی زمینــه اشــتراک منافــع هرجــه بیشــتر تولیــد کننــدگان دارو 
ــیون  ــکیل کمیس ــا تش ــوده و ب ــاد نم ــی را ایج ــره داروی ــواد موث ــدگان م ــد کنن و تولی
ــد.   ــرافراز گردن ــان س ــاز هموطن ــورد نی ــای م ــع داروه ــن بموق ــترک در تامی ــای مش  ه
انشــقاق  گونــه  هــر  مقابــل  در  بشــدت  دارو  ملــی  تولیــد  حامیــان  همچنیــن، 
نمــود  خواهــد  مقابلــه  کشــور  دارویــی  صنایــع  اصلــی  بخــش  دو  در  تفرقــه  و 
بمنظــور  فنــاوری  و  دانــش  هــا،  نیــرو  تجمیــع  بــرای  را  خــود  ســعی  تمــام  و 
نمــود. خواهــد  معمــول  کشــور  دارویــی  صنایــع  بیشــتر  هرچــه  ارتقــاء 

منافع مشترک
داروسازان و شیمیدان ها
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و وی داروسازا  ای و 
ر   داروها ایرا  

ا از داروها واردا ش

دکتــر الهــام اویلــی، داروســاز شــاغل در صنعــت داروســازی ضمــن 
تبریــک روز داروســاز گفــت: داروســازان در تمامــی عرصــه هــای 
ــا ســهم  ــه ه ــتان و داروخان ــع، بیمارس ــد، توزی ــه تولی ــف از جمل مختل
ــئولین  ــی رود مس ــار م ــه انتظ ــد ک ــه دارن ــامت جامع ــزائی در س بس
ــند. ــته باش ــور داش ــر کش ــازان در سراس ــه داروس ــژه ای ب ــه ِوی  توج

وی گفــت: در نظــام ســامت داروســازان خــط اول و همچنیــن تکمیــل 
کننــده نظــام ســامتند. زیــرا در دســترس تریــن گــروه جامعه پزشــکی 
در تمــام ســاعات شــبانه روز مــی باشــند که بــا کمترین هزینــه به مردم 
و بیمــاران خدمــات ارائــه مــی دهند.همچنیــن بیمــار پــس از ویزیــت 
ــه  ــه داروخان توســط پزشــک جهــت تهیــه داروهــای نســخه خویــش ب
ــات  ــی و تداخ ــام داروی ــی اق ــدد تمام ــه مج ــد ک ــی کن ــه م مراجع
ــردد. ــی گ ــرل م ــاز کنت ــز داروس ــکاران عزی ــط هم ــی آن توس  داروی

یکــی  هــم  کرونــا  بیمــاری  در  داروســازان  نقــش 
باشــد.   مــی  مهــم  ایــن  بــارز  هــای  نمونــه   از 
ــیاری  ــکات بس ــا مش ــروزه  ب ــازان ام ــه داد: داروس ــی ادام ــر اویل دکت
بیمارســتان،  صنعــت،  در  مشــکات  ایــن  و  هســتند  مواجــه 
داروخانــه هــا و دیگــر قســمت هــای مختلــف حــوزه داروســازی 
ــه  ــی را ب ــگاه واقع ــئولین جای ــی رود مس ــار م ــت و انتظ ــاوت اس متف
 داروســازان بازگرداننــد تــا شــاهد  ارائــه خدمــات بهتــر باشــیم.

وی در پایــان گفــت:  در ســال جهــش تولیــد مســئولین بایــد 
باشــند  داشــته  ای  ویــژه  توجــه  نیــز  دارو  تولیــد  عرصــه  بــه 
شــد. خواهــد  شــکوفا  تولیــد  بــا  کشــور  اقتصــاد  کــه  چــرا 

در  داروخانــه  در  شــاغل  داروســاز  کیوانــی،  النــاز  دکتــر 
ــای  ــام داروه ــت تم ــه کیفی ــان اینک ــا بی ــا ب ــگار م ــا خبرن ــو ب گفتگ
المللــی  بیــن  اســتانداردهای  اســاس  بــر  کشــور  در  تولیــدی 
صــورت مــی گیــرد، اظهــار داشــت: برخــی از افــراد متاســفانه 
کیفیــت داروهــای ایرانــی را زیــر ســوال مــی برنــد و ایــن در 
 حالــی اســت کــه همیــن افــراد خودشــان دارو وارد مــی کننــد.

وی افــزود: شــرکت هــای تولیــد دارو بایــد از طــرف مســئولین 
داروهــای  صــادرات  در  بتوانیــم  تــا  شــوند  الزم  هــای  حمایــت 
باشــیم. ســهیم  و  موثــر  هــم  دیگــر  کشــورهای  بــه   تولیــدی 

داروخانــه هــا  داروســازان شــاغل در  داد:  ادامــه  دکتــر کیوانــی 
مــی تواننــد در زمینــه مصــرف داروهــای ایرانــی بســیار موثــر 
باشــند وبــه مراجعــه کننــدگان بــه داروخانــه هــا بــا مشــاوره 
بــه مــردم توصیــه کننــد. ایرانــی   هــای صحیــح خــود، داروی 

ــز  ــی را تجوی ــای ایران ــکان داروه ــیاری از پزش ــت: بس ــار داش وی اظه
مــی کننــد ولــی متاســفانه برخــی از پزشــکان هــم بــه دالیلــی 
را  داروهایــی  گاهــا  و  کننــد  مــی  تبلیــغ  را  وارداتــی  داروهــای 
ــای کشــور  ــی در فهرســت رســمی داروه ــه حت ــد ک ــی کنن ــز م تجوی
ــی  ــار م ــه انتظ ــد ک ــی کنن ــار م ــردم را گرفت ــدارد و م ــود ن ــز وج نی
باشــند. ایــن زمینــه داشــته   رود مســئولین برخــورد جــدی در 

ایــن داروســاز در پایــان گفــت: داروســازان در همــه حــال مدافــع تولیــد 
ملــی و بــه خصــوص تولیــد داروی ایرانــی هســتند کــه هم در شــکوفایی 
اقتصــاد کشــور کمک شــایانی می کننــد و هم در تامین دارو در کشــور و 
ایــن در صورتــی اســت کــه برخی از مســئولین هیــچ حمایتی از شــرکت 
هــای تولیــدی ندارنــد و ســود و منفعــت خــود را در واردات مــی بیننــد.

و وی  و دارو  و  
اش داش 

ها اوی  داروساز شا در  ر ا د
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ور  زد و  ای  زیرسا ها  را 

در حــال حاضــر کــه بیــش از همــه دوران، کشــور در مضیقــه تامین ارز می باشــد و صنایع داخلی فشــار زیــادی به منظور 
تامیــن مــواد اولیــه صنایــع تولیــدی خــود را تحمــل می کنند شــاید بد هم نباشــد برخــی برای اهــداف مالی غیــر مالی و 
خودخواهانه خود تیشــه به ریشــه تولید ملی بزنند و از آب گل آلود ماهی های ســر ســفره مردم را صید و نوش جان کنند.
�ونــه بــارز ایــن موضــوع در صنایــع دارویــی کشــور بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت. صنعــت ملــی داروســازی ایــران بــا مــرصف حــدود ٧٥٠ 

 میلیــون دالر ارز بیــش از ٩٧ درصــد داروی کشــور را تامیــن مــی کنــد کــه ایــن شــامل ٧٠ درصــد مــواد موثــره تولیــد داخــل هــم مــی شــود.

معمــوال کســانی کــه مــی خواهنــد تولیــد ملــی را مــورد هجمــه قــرار دهنــد هــر از چنــد گاهــی مــی گوینــد کــه چــه لزومــی 

توانیــم  کنیــم، مــی  تولیــد  را در داخــل  مــواد موثــره  دارد  لزومــی  یــا چــه  و  کنیــم  تولیــد  را در داخــل  ژنریــک  مــا داروی  دارد 

موثــره  مــواد  یــا  و  هنــدی  ژنریــک  شــده  �ــام  داروی  هندوســتان  از  برویــم  و  بگیریــم  را   ( تومانــی   ٤٢٠٠ ارز   ) دولتــی  ارز 

انــد. کــرده  مــرصف  ارزانــرت  داروی  و  شــده  لطــف  هــم  مــردم  حــق  در  کار  ایــن  بــا  و  کنیــم  وارد  تــر  پاییــن  قیمــت  بــا   را 

جالــب اينجاســت كــه عمــده ايــن نظريــات غــµ منطقــي از جانــب كســا° اســت كــه خودشــان مهمرتيــن واردكننــدگان داروهــاي 

هســتند. ايــرا°  داروهــاي  بــه  نســبت  ارزبــري  و  قيمــت  برابــر  چنديــن  بــا  ژنريــك  حتــي  يــا  و  ليســانس  يــا  برنــد   خارجــي 

از  بخشــی  بــه  تنهــا  ارز  اختصــاص  بــه  توجــه  بــا  کشــور  در  موثــره  مــواد  و  دارو  تولیــد  آیــا  آیــد،  مــی  پیــش  ســوال  حــال 

باشــد. اســت مــی  ارز دولتــی محاســبه شــده  بــا  بــا محصــول وارداتــی کــه �ــام قیمتــش  قابــل مقایســه  تولیــد   مؤلفــه هــای 

ــن  ــازار تأمی ــت آزاد ب ــا ارز قیم ــد ب ــای تولی ــه ه ــایر هزین ــد و س ــی کن ــدا م ــص پی ــره تخصی ــواد مؤث ــه م ــا ارز ب ــد دارو تنه ــوزه تولی در ح

ــواد  ــا، م ــالل ه ــره ح ــواد موث ــد م ــن در تولی ــت، همچنی ــرخ آزاد اس ــا ن ــد ب ــای تولی ــه ه ــده هزین ــت عم ــوان گف ــی ت ــه م ــود ک ــی ش م

 شــیمیایی و بســته بنــدی و خدمــات همــه بــا نــرخ آزاد محاســبه مــی شــوند و فقــط تأمیــن حــد واســط هــا شــامل ارز دولتــی مــی شــود.

تامیــن  خودکفایــی،  مــرز  کشــوردر  رســاندن  و  باکیفیــت  داروهــای  تولیــد  کشــور،  در  تولیــدی  صنایــع  عظیــم  اشــتغال  ایجــاد 

حــدود ٧٠ درصــد مــواد مؤثــره داروهــای عمومــی در کشــور، ایجــاد زیرســاخت هــای تولیــد دارو و تامیــن ذخایــر اســرتاتژیک، 

جلوگیــری از هــدر رفــت ارزی و مــرصف بســیار پاییــن ارز نســبت بــه کشــور هــای مشــابه همــه و همــه مزایایــی اســت کــه 

 بایــد بــا �ــام قــوا از تولیــد داخلــی حÐیــت �ــود و بــا ایجــاد شــبهه در قیمــت و کیفیــت محصــوالت ایرانــی بایــد مقابلــه �ــود.

حضــور  آمــاده   ... و  برنــد  داروهــای  واردات  لیســانس،  تحــت  تولیــد  هــای  بهانــه  بــه  ملیتــی  چنــد  هــای  رشکــت 

ایــران  میلیونــی   ٨٠ بــازار  قطعــا  و  هســتند  سیاســی  و  اقتصــادی  و  بازاریابــی  ترفندهــای   بــا  خــود  روزه  هــر 

�اینــد. مــی  تضمیــن  را  مــردم  داروی  تامیــن  کــه  اســت  کشــور  دلســوزان  وظیفــه  ایــن  و  اســت  جــذاب  برایشــان 
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کل  مدیــران  و  دارو  و  غــذا  ســازمان  رییــس  نشســت  ایــن  در 
دارو و تجهیــزات پزشــکی بــه ارائــه گــزارش آخریــن وضعیــت 
ابتــدای ســال ۹۹ تــا نیمــه  از  ارزی دارو و تجهیــزات پزشــکی 
 15 روز  تــا  کــه  دادنــد  گــزارش  و  پرداختــه  مــاه  شــهریور 
شــهریور شــهریور مــاه 1۹۶4 میلیــون دالر ثبــت ســفارش دارو 
و تجهیــزات پزشــکی صــورت پذیرفتــه کــه نســبت بــه ســال 
ــد. ــان می ده ــدی را نش ــش ۹ درص ــابه کاه ــان مش ــته  در زم  گذش

در ایــن گــزارش عنــوان شــد: تخصیــص ارز نیــز بــا توجــه بــه تخصیص 
140۲ میلیون دالری ارز دارو و تجهیزات پزشــکی کاهش ۲1 درصدی 
ــود در  ــاهده می ش ــته مش ــال گذش ــابه در س ــان مش ــه زم ــبت ب نس
حالــی کــه بــا تامیــن ۹۶۹ میلیــون دالر ارز از ایــن منابــع تخصیصــی، 
ــل  ــان مشــابه ســال قب ــه زم ــا 15 شــهریورماه نســبت ب ــن ارز ت تامی
کاهــش 4۳ درصــدی را نشــان مــی دهــد و بــه طــور اخــص در مــورد 
 تامیــن ارز بانکــی دولتــی کاهــش 51 درصــدی مشــاهده مــی شــود.

در ادامــه ایــن نشســت، فعاالن تامیــن و تولید دارو و تجهیزات پزشــکی 
بــه مشــکالت و فــراز و فــرود هــای تامیــن و تخصیص ارز در ســال های 
اخیــر اشــاره کــرده و موضــوع راهکارهــای عبــور از شــرایط موجــود و 
رفــع مشــکالت و برخــی ناهماهنگــی هــای بیــن بخشــی در تخصیــص 
 تامیــن ارز مــواد اولیــه، دارو و تجهیزات پزشــکی به بحث گذاشــته شــد  

وزیــر بهداشــت در ایــن نشســت ضمــن تاکیــد بــر اســتفاده حداکثــری 
از ظرفیــت تولیــد داخــل و اولویــت تولیــد ملــی و تولیــد مــواد 
ــن  ــص و تامی ــوع تخصی ــه موض ــری مجدان ــور، از پیگی ــه در کش اولی

ــای  ــد ه ــریع در فراین ــهیل و تس ــکی و تس ــزات پزش ارز دارو و تجهی
ــی  ــای هماهنگ ــزوم ارتق ــن ارز و ل ــص و تامی ــت ســفارش و تخصی ثب
ــا  بیــن بخشــی و همراهــی بیشــتر در بخش هــای اقتصــادی کشــور ب
توجــه بــه اهمیــت، ضــرورت و اولویــت بی بدیــل ســالمت و کاالهــای 
ــزات و  ــی، دارو، تجهی ــه داروی ــواد اولی ــژه م ــه وی ــور ب ــالمت مح س
ــوان  ــا ت ــرد: وزارت بهداشــت ب ــد ک ــت و تاکی ــات پزشــکی  گف ملزوم
حداکثــری خــود در کنــار تامیــن کننــدگان و فعــاالن ایــن حــوزه قــرار 
دارد و توفیــق در ایــن مســیر، هماهنگــی دولــت و بخــش خصوصــی و 
البتــه نــگاه ویــژه بخش هــای حاکمیتــی را طلــب می کنــد و بــا برخــی 
شــیوه های گذشــته قاعدتــاً بــرای شــرایط دشــوار پیــش رو در پاییــز و 
 زمســتان نمــی تــوان آنگونــه کــه بایــد و شــاید حاضــر و ظاهــر شــد.

دکتــر نمکــی در پایــان اظهــار امیــدواری کرد: با ورود مســئوالن ارشــد 
دولتــی، بخشــی از مشــکالت و کاســتی هــای ایــن حــوزه در هفته هــا 
ــاب آوری  ــداری و ت ــاکان پای ــود و کم ــع ش ــر مرتف ــای اخی و ماه ه
 نظــام ســالمت در مواجهــه بــا بحــران هــای پیــش رو محفــوظ بمانــد.

هیــأت  رئیــس  اختراعــی،  فرامــرز  مهنــدس  نشســت،  ایــن  در 
مدیــره ســندیکاي تولیــد کننــدگان مــواد دارویــی، شــیمیایی و 
بســته بنــدي دارویــي بــا هشــدار جــدی بــه مســئولین گفــت: 
ــوم  ــار عم ــن در اختی ــو ممک ــن نح ــه بهتری ــا را ب ــدار م ــن هش ای
قــرار دهیــد تــا انشــا اهلل نهادهــای درگیــر تامیــن منابــع ارزی 
ــع  ــن مناب ــه تامی ــبت ب ــزی نس ــک مرک ــاد و بان ــل وزارت اقتص مث
ــت  ــا در اولوی ــند ت ــته باش ــتری داش ــت بیش ــر و دق ــیار ت ارزی هوش
ــاز  ــن نی ــی تری ــن و اساس ــم تری ــزء مه ــه ج ــص ارز دارو را ک تخصی
ــد. ــگاری نکنن ــت ان ــوان سس ــچ عن ــه هی ــد ب ــی باش ــردم م ــای م ه

ا ا ها  اش  ه رار وزیر  ور ا ار   ر
ش ا  ه وز دارو و  ا  اها و  ی   س
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یر شر  ا  ا ه
ــام مســئولیت  ــق انج ــه توفی ــد را ک ــا خداون ــد و ثن حم
محولــه را عطــا فرمــود و بــی شــک اقدامــات انجــام شــده 
تالشــی اســت در حــد بضاعــت درجهــت پیشــبرد اهداف 
ــالش  ــت ت ــد اس ــرکت، امی ــدت ش ــد م ــاری و بلن تج
صــورت گرفتــه در راســتای تامیــن مــواد اولیــه اساســی 
دارویــی و رفــع نیــاز داخلــی، مــورد عنایــت واقــع گــردد.

وجــود اطالعــات مالــی شــفاف یکــی از الزامــات کارایــی 
بــازار ســرمایه اســت. اگرچــه اطالعــات مالــی منــدرج در 
ــع  ــه عنــوان یکــی ازمناب صــورت هــای مالــی اساســی ب
عمــده اطالعــات مالــی بــرای بــازار ســرمایه تلقــی مــی 
شــود، ولــی گــزارش هیــات مدیــره بــه مجمــع عمومــی 
صاحبــان ســهام مــی توانــد اطالعــات مهــم وبــا اهمیتــی 
را در تکمیــل اطالعــات منــدرج در صــورت هــای مالــی 
ــه  ــره ب فراهــم آورد.از طــرف دیگــر گــزارش هیــات مدی
ــات  ــرای هی ــی ب ــوان فرصت ــه عن ــد ب ــی توان ــع م مجم
ــه  ــوص جنب ــانی در خص ــالع رس ــت اط ــره در جه مدی
هــای مهــم عملکــرد خــود بــه ســهامداران باشــد.

و   رور و و 
رد شر در دور  ا و  ای دارو

ار  ورد ا 
ــه  ــالب ک ــر معظــم انق ــای رهب ــه رهنموده ــه ب ــا توج ب
ــام گــذاری  ــق تولیــد>> ن ســال 1۳۹۸ را ســال <<رون
ــزی  ــه ری ــذاری و برنام ــت گ ــذا سیاس ــد؛ ل ــوده بودن نم
هــای اقتصــادی شــرکت بــر مبنــای پیــاده ســازی 
ــب  ــن کس ــای نوی ــیم فض ــرو و ترس ــازوکارهایی پیش س
هــای  کارشــکنی  ســازی  خنثــی  جهــت  کاردر  و 
ــت  ــاندن ظرفی ــار نش ــه ب ــالب، ب ــام و انق ــمنان نظ دش
هــای بالاســتفاده تولیــد، بهــره گیــری از ظرفیــت هــای 
ــام  ــت نظ ــغلی، تثبی ــای ش ــت ه ــد فرص ــود ، رش موج
اقتصــادی کشــور و همســویی و هماهنگــی بــا اهــداف و 
انتظــارات مدیــران و برنامــه ریزان شــرکت گروه ســرمایه 
گــذاری البــرز، گــروه دارویــی برکت،پایــه ریــزی و پیــاده 
ــران و  ــر مدی ــا تدابی ــاری ب ــال ج ــد. در س ــازی گردی س
ــرز  ــذاری الب ــروه ســرمایه گ ــم ســازان شــرکت گ تصمی
و گــروه دارویــی برکــت و تــالش بــی شــائبه مســئوالن 
و مدیــران اجرایــی شــرکت البرزبالــک، ســاز و کارهایــی 
درراســتای دســتیابی بــه اهــداف تعییــن شــده در 

ــای  ــوزه ه ــا در ح ــت ه ــد.این فعالی ــه ش ــش گرفت پی
کالن بــه شــرح زیــر تدویــن و اجرایــی گردیــده اســت؛

- تمدیدGMPخطوط تولید
- تاکید و تمرکز بر اســتراتژی فروش طبق بودجه مصوب

- توسعه محصوالت جدید
- اصالح ساختار حقوق و دستمزد و تدوین آیین نامه ذیربط 
- انجــام اصالحــات در جهت شــفافیت صورتهای مالی 

- ثبت افزایش سرمایه شرکت 
- کاهش قیمت خریدو باالبردن قدرت چانه زنی با فروشندگان 
- پیگیــری قانونــی و حقوقی مربوط به پرونده تفاوت نرخ 

ارز بانک کارآفرین و بانک پاســارگاد
- بهینــه نمودن فرایند وصول مطالبات و متعاقبا کاهش 

دوره وصول مطالبات 
- دریافت مجوز بسته بندی محصوالت آرایشی و بهداشتی 

از سازمان غذا و دارو
- اخذ عنوان دانش بنیان تولیدی نوع ۲ صنعتی برای شرکت

- دریافت گواهی تعالی و پیشرفت
 TOPROL دریافت گواهی نامه تولید و تجاری سازی -

 PRILLIGY و  XI

ا و  سها و 
شــرکت در تاریــخ 1۳۹۳/0۸/0۳ در فرابــورس ایــران در 
ــروه  ــی و زیرگ ــوالت داروی ــواد و محص ــت م ــروه صنع گ
ــک  ــا نمــاد دبال ــای شــیمیایی و گیاهــی ب ــد داروه تولی
درج شــده و ســهام آن بــرای اولیــن بــار در تاریــخ 
اســت. قــرار گرفتــه  معاملــه  1۳۹۳/1۲/1۹  مــورد 

ا شر در  ای
ــواد  ــد م ــه واردات و تولی ــک در زمین ــرز بال ــرکت الب ش
ــد  ــع مهــم تولی ــوان یکــی از مناب ــه عن ــی ب ــه داروی اولی
برخــی از اقــالم اســتراتژیک مــواد اولیــه دارو و تکمیــل 
زنجیــره خلــق ارزش در صنعــت دارو مــی باشــد و 
ــی  ــه و اساس ــواد پای ــم از م ــش از ۲۸ قل ــد بی ــا تولی ب
ــزایی را  ــش بس ــور نق ــی کش ــت داروی ــاز صنع ــورد نی م
ــرکت  ــن ش ــک در بی ــرز بال ــرکت الب ــی کند.ش ــا م ایف
هــای فعــال در ایــن صنعــت بــا حجــم فــروش تقریبــی 
معــادل 1۲۳ هــزار کیلوگــرم، بــرای مــواد دارویــی 
ــد. ــی آی ــمار م ــه ش ــت ب ــای صنع ــزء برترینه ــر ج زی

تعالی سازمانی: 
شــرکت تولیــد مــواد اولیــه دارویــی البرزبالــک در 

چهارمیــن ســال در جایــزه تعالــی ســازمانی ســطح 
ــی  ــوده اســت و جلســه ارزیاب ــه شــرکت نم ــی نام گواه
آن نیــز در تاریــخ 1۳۹۸/1۲/04 برگــزار گردیــده اســت.

ی شر  ا ها  ر اهم 
ــال  ــرکت در س ــای ش ــه ه ــه برنام ــوط ب ــات مرب اطالع
مالــی جــاری و ســال آینــده بــه شــرح زیــر مــی باشــد؛
- افزایش ســرمایه جهت بهبود شــرایط مالی شرکت و 

خرید زمین و ســاختمان کارخانه 
- افزایش منابع خرید 

- تمدیــد گواهی GMP برای خطوط تولیدی شــرکت
- اخذ تســهیالت ارزان قیمــت جهت تامین هزینه های 

تولیــد و خرید مواد اولیه
- بهینه سازی خطوط تولید و افزایش راندمان تولید

- زمینه ســازی برای توســعه پایدار شــرکت در زمینه 
فروش و سودآوری 

- توسعه جغرافیایی بازار )توسعه داخلی و توسعه صادراتی(
ا شر  رد ا ار 

توجــه بــه مســئولیتهای اجتماعــی و پیامــد هــای 
اجتماعــی فعالیتهــا ، همــواره جــزء سیاســت هــای اصلی 
ایــن شــرکت بــوده و در مراحــل برنامــه ریــزی و اجــرای 
فعالیــت هــا و گزارشــگری ایــن پیامــد هــا مدنظــر مــی 
باشــد. لــذا بمنظــور اشــاعه فرهنــگ مســئولیت پذیــری 
و شــفافیت گزارشــگری مالــی، در ایــن بخــش پــاره ای از 
اقدامــات و پیامــد هــای اجتماعــی شــرکت ارائه میشــود :

- تولید محصول با کیفیت و قیمت مناسب 
- همکاری با دانشگاه ها، موسسات عالی و پژوهشکده ها

- مالحظات زیست محیطی و استفاده از حالل های مناسب 
تر و بازیابی بیشتر حالل ها 

- ارتقای کیفیت محصوالت و حفظ محیط زیست با استفاده 
از حاللهــای کم خطر به جــای حاللهای پر خطر مطابق 
با فارماکوپه )مثل حذف تولوئن و جایگزینی آن در پروسه 

تولید(
- ریکاوری حاللها و استفاده مجدد از آنها در پروسه های 
تولید و استحصال محصول دوم و افزایش راندمان تولید،کاهش 

هزینه ها و همچنین حفظ محیط زیست 
- رعایــت عدالت در نظام پرداخــت و جبران خدمات 

با تاکید بــر عملکرد
- تدوین و نصب منشور اخالقی در معابر دفتر مرکزی و 

کارخانه و رصد مداوم اجرای آن

در مجامــع آنجــا کــه شــوق و بغــض بــر چهــره هــا مــی 
نشــنید زمــان اســتماع گــزارش حســابرس اســت کــه بــه 
ــراز و  ــند و برت ــرون کش ــت ب ــو از ماس ــروف م ــول مع ق
عملکــرد معمــار مالیــه و شــفافیت کاری وی و توفیقــات 
و دســتاورد هــای مدیریــت ذره بیــن مــی گذارنــد ولــی 
ــاک و  ــزارش پ ــتماع گ ــع اس ــک موق ــع البرزبال در مجم
صادقانــه تیــم کاردان و کاربلــد مدیریــت ارشــد مجموعــه 
شــوق آنچنانــی در چهــره ســهامدار و ذینفــع دیــدم کــه 
ــوی  ــاالر چارس ــوت ت ــوات در خل ــن صل ــرس. طنی مپ
پاداشــی بــود کــه فضــای عالــی را بــه یمــن ایــن 

ــد و کاردان  ــی کاربل ــت کاری مدیران ــتی و موفقی پاکدس
عطــر آگیــن مــی داشــت.مجمع عمومــی عــادی ســالیانه 
ــی  ــه داروی ــواد اولی ــد م ــرکت تولی ــهام ش ــان س صاحب
در   1۳۹۹/04/11 عام(مــورخ  بالک)ســهامی  البــرز 
ــازار ســالن اجتماعــات چارســو برگــزار گردیــد. محــل ب
در ایــن مجمــع کــه بــا حضــور۳۶/0۶ ســهامداران 
ــده  ــره، نماین ــات مدی ــای هی ــی، اعض ــی و حقوق حقیق
ــازرس  ــابرس و ب ــادار و حس ــورس و اوراق به ــازمان ب س
ــده  ــر عه ــع ب ــت مجم ــد، ریاس ــزار گردی ــی برگ قانون
آقــای فرشــید مــرادی بــود کــه جنابــان محمــد یزدانــی 

ــای  ــار اول و دوم وآق ــام نظ ــور در مق ــالح پ ــی ف و عل
قاســم ولمزیــاری بــه عنــوان دبیرمجمــع انتخــاب 
ــره  ــات مدی ــزارش هی ــت گ ــا قرائ ــه ب ــد. در ادام گردیدن
ــورت  ــای ص ــت ه ــم فعالی ــه اه ــوط ب ــع مرب ــه مجم ب
پذیرفتــه در طــی ســال مالــی منتهــی بــه 1۳۹۸/1۲/۲۹ 
بــازرس  و  حســابرس  گــزارش  اســتماع  از  پــس  و 
قانونــی، مجمــع نشــینان بــا طنیــن صلــوات خــود 
ضمــن تصویــب صــورت هــای مالــی و تنفیــذ معامــالت 
ــدی100  ــود نق ــیم س ــا تقس ــاده 1۲۹ و ب ــمول م مش
ــد. ــان دادن ــود پای ــه کار خ ــهم ب ــر س ــه ازای ه ــال ب ری

ا ا از ش ا  رز  ا
و ا ها  ا و رش  ا ساز اد در  ه س ا س  ری در د
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 ︫︣﹋️ ار﹝︽︀ن د︀ر دار﹢ش ﹁︺︀ل در ︮﹠︀︹ دارو︨︀زی، ︾︢ا﹩، آرا︪﹩ و ︋︡ا︫︐﹩
﹋︪﹢ر﹨︀ی در  ︠﹢د  ︫︣﹋︀ی   ︳︨﹢︑  ︡﹫﹛﹢︑ ﹝﹙︤و﹝︀ت  و  ﹝﹢اد  آ﹐ت،   ﹟﹫︫︀﹞  وارد﹋﹠﹠︡ه 

︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩︀︎و ارو ﹩︀﹫︨آ

︋︣︠﹩ از ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ا﹟ ︫︣﹋️  در ﹢زه ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ و ﹝﹙︤و﹝︀ت ︑﹢﹜﹫︡ ︋﹥ ︫︣ح ذ﹏ ﹝﹩ ︋︀︫︡ : ی

: ى ما  مشتریان  ز  ا برخى 






