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دانش داروسازی نوین از ۱۱۰ سال قبل و صنعت 
نوین داروسازی از حدود ۷۰ سال قبل به ایران 
راه یافت. درحال حاضر ۳۳۶ کارخانه تولیدکننده 
داروهای انسانی در ایران وجود دارد و به همین تعداد 
هم واحدهای تولید مواد اولیه، موثره و ملزومات 
تولید دارو در کشور فعال هستند. به لحاظ تعداد 
دارو، ساالنه حدود ۳۶-۳۰ میلیارد عدد انواع دارو 
به اشکال مختلف در کشور مصرف می شود که 
نزدیک به ۹۷ درصد آن ساخت داخل بوده و 
۶۸ درصد ارزش فروش کل داروها را به خود 
اختصاص می دهد. در سال ۱۴۰۰ بیشترین واردات 
دارویی کشور به ترتیب از کشورهای آلمان، سوئیس 
و امارات متحده عربی صورت گرفت. به لحاظ 
اقالم دارویی، حدود ۱۱۵۳ قلم دارو در فهرست 
رسمی دارویی کشور ثبت شده است که بیش از 
دو سوم این اقالم ساخت داخل هستند. این حجم 
تولید داخلی مرتبط با دارو )اعم از داروی ساخته 
شده و مواد اولیه(، برای حدود ۲۶ هزار نفر شغل 
ایجاد کرده است که درصد قابل توجهی از آنها 
دارای تحصیالت دانشگاهی هستند. کل ارزش بازار 
دارویی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵۰ هزار میلیارد 
ریال برآورد می شود. درحال حاضر فناوری های 
نوین مانند نانو و بیوتکنولوژی وارد صنایع داروسازی 
ایران شده است هرچند به کارگیری این دانش و 
فناوری ها هنوز فراگیر نیست، اما به صرف این که 
ایران می تواند حدود ۱۸۵۰ قلم دارو را به تمامی 
اشکال دارویی )قرص، کپسول، ویال، آمپول و..( 
تولید کند، دستاورد بزرگی است. با وجود توانایی 
بالقوه ایران در زمینه تولید و صادرات بسیاری از 
انواع داروها، صادرات دارویی کشور ساالنه تنها 
به حداکثر ۷۰۷ میلیون دالر می رسد و سه کشور 
آلمان، افغانستان و سوریه در صدر واردکنندگان 
دارو از ایران قرار دارند. با توجه به اینکه بخش 
اعظمی از صادرات به آلمان در حقیقت صادرات 
مواد واسطه جهت انجام برخی مراحل پاالیش و 
سپس بازگشت آنها به چرخه تولید کشور است، 
هنوز با چشم انداز صادرات متناظر با توان تولید 

کشور فاصله زیادی داریم.

نمایی از بازار مکمل های 
ایران  دارویی 

و  میلیون   ۲۴ حدود  مجوز   ۱۳۹۶ سال  در 
۷۵۰ هزار بسته مکمل دارویی توسط سازمان 

صادر  دارو  و  غذا 
 ۱۳۹۷ سال  در  شد. 

این میزان به ۵۵ میلیون 
بسته رسید. در سال ۱۳۹۸ 

نیز به ۱۰۵ میلیون بسته رسید 
که افزایش صددرصدی داشت. در سه 

ماهه اول ۱۴۰۰ نیز مجوز ۴۵ میلیون بسته 
مجوز گرفته و وارد بازار شده است که این 
موضوع نشان دهنده توجه به تولید مکمل های 

دارویی است.
در حوزه واردات نیز از ۴۲ میلیون بسته در 
سال ۱۳۹۶ به ۲۷ میلیون در سال ۱۳۹۷ رسید 
که کاهشی ۴۰ درصدی داشت و به حدود ۱۶ 
میلیون و ۶۰۰ هزار بسته در سال ۱۳۹۸ و در سه 
ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ نیز به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
بسته رسیده که روندی کاهشی را داشته است.
در حوزه مکمل های تغذیه ای و ورزشی در 
میلیون دالر  نظر دالری ۱۷۴  از  سال ۱۳۹۶ 

واردات داشتیم که در سال 
۱۳۹۷ به ۱۰۵ میلیون دالر 

کاهش یافت. 

چه کسانی تصمیم گیر هستند؟
سابقه قانون گذاری در ایران به حدود ۱۱۳ سال 
پیش )سال ۱۲۸۵ خورشیدی( بر می گردد، ولی 
در سال ۱۲۹۰ نخستین قانون طبابت تدوین شد 
و قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی 
به  با توجه  در سال ۱۳۳۴ تصویب شد که 
شرایط دارویی آن زمان که تا شروع انقالب 
اسالمی ایجاب می کرد، تکیه گاه قانون بیشتر 
بر نظام تجاری باشد اما پس از انقالب یک 
کشور  دارویی  مسائل  در  اساسی  دگرگونی 
پیش آمد که امروزه مجموعه قوانین و مقررات 
دیگری بر اساس اجزای مختلفی که در نظام 
اضافه  آن  به  شده  ایجاد  و  تعریف  سالمت 
شده است. یکی از اجزای با اهمیت بخش 

سالمت، دارو و کاالهای مربوط به آن است. 
مجموعه قوانین و مقررات دارویی راه هایی 
طور  به  می تواند  دارو  طریق،  آن  از  که  را 
صحیح و سالم و موثر و به جا به بیمار برسد 
تعیین می کند. طبق آیین نامه ساخت و ورود 
دارو مصوب سال ۱۳۶۸ سازمان غذا و دارو 
وضعیت کسانی را که به نوعی با دارو مرتبطند 
واردکنندگان، سازندگان،  پزشکان،  از جمله 
توزیع کنندگان، داروسازان و مصرف کنندگان 
به  افراد در دسترسی  این  معین کرده است. 
دارو و نیاز مصرف کننده، نقش های مختلفی 
برعهده دارند که هریک از دست اندرکاران 
چه کاری باید انجام دهند و چه کاری نباید 
انجام دهند همچنین حدود وظایف هر یک 

را معین کرده است.
در ایران هلدینگ  های دارویی تقریبا سیاست گذار 
اصلی صنعت دارو هستند. درحال حاضر سه 
هلدینگ تحت اختیار سازمان تامین اجتماعی، 

ستاد اجرایی فرمان امام و بانک ملی حدود ۶۶ 
درصد بازار داروی کشور را در اختیار دارند. شبه  
دولتی و غیرخصوصی بودن بیشتر شرکت ها در 
صنعت داروسازی باعث ایجاد سکون نسبی در 
این صنعت شده است. از آنجا که در شرکت های 
دولتی دوره مدیریتی مدیران کوتاه است و هرگونه 
توسعه و اختصاص منابع نیازمند اخذ مجوزها 
و انجام امور اداری فراوانی است، بنابراین توان 
تصمیم  گیری برای اجرای طرح های نوسازی و 

بازسازی از آنها سلب می شود.

تفاوت مرزها
صنعت داروسازی ایران از نظر نحوه  اداره و 
مدیریت، با آنچه که در بیرون از مرزها می گذرد 
صنعت  که  است  اساسی  تفاوت های  دارای 
رقبای  و  فعلی  در وضعیت  را  داروی کشور 
خارجی را نیز در وضعیت موجود خود قرار 
داده، به طوری که بین صنایع دارویی کشور و 

دنیا فاصله  زیادی حادث شده است. هزینه های 
صرف شده در سرمایه، آینده محوری، 
سهم باالی هزینه های تحقیق و 
توسعه، اطالع رسانی دارویی 
سودآوری  و  بازاریابی  و 
در  دارویی  صنایع  ویژه  
پیشروی  کشورهای 
تفاوت  پنج  صنعتی، 
مذکور بوده که هر یک 
از آنها می توانند نقش بسیار 
تعیین کننده ای در توسعه و 

تعالی صنعت داشته باشند.
هزینه های صرف  شده در سرمایه 
در صنعت داروسازی جهان نسبت به سایر 
صنایع )مانند صنایع شیمیایی، خودروسازی، 
الکتریکی و...( به طور چشمگیری بیشتر است، 
به طوری که ۲/۴ درصد از فروش دارو در 
دنیا صرف به روز نگه داشتن استانداردها و 
دارایی های تجهیز شده برای تولید دارو می شود. 
این عدد در صنایع شیمیایی ۶/۳ درصد و در 

صنایع خودرو سازی۱/۳ درصد است.
تفاوت بعدی، آینده محوری است که در صنعت 
داروسازی دنیا وجود دارد و متاسفانه در صنعت 
داروسازی ایران خبری از آن نیست. طبیعی است 
داروهایی که امروز شفابخش بیماران است در 
ده ها سال قبل و دارویی که در دهه های آتی 
مورد احتیاج بیماران است باید در سال های 
اخیر و پیش رو مورد انتخاب، تحقیق و تولید 

قرار گیرد.

سخن آخر
تحقیقات نشان می دهد که هزینه های سنگین 
پیش از کشف تا عرضه  دارو باعث می شود تا 
پس از گذشت ۱۵ سال و تحقیق روی حدود 
۱۰ هزار ترکیب دارویی و صرف ۱ میلیارد 
بازار  به  داروی جدید  تنها یک  هزینه،  دالر 
عرضه  شود. سیاست صنعت داروسازی ما نه از 
سوی تامین کنندگان و نه از سوی قانون گذاران 
به سمت سیاست گذاری های بلند مدت میل 
نمی کند. معموال شرکت ها به دنبال محصوالت 
زودبازده و مدیران نیز در حال حل مشکالت 
فعلی تامین نیاز بیماران هستند. به نظر می رسد 
برای اتخاذ سیاست های بلند مدت به وضعیت 
پایاتری برای کشور نیاز است تا بتوان خطر ها را 
با قطعیت بیشتری مدیریت کرد. این عدم قطعیت 
در وضعیت کلی کشور از مهم ترین تفاوت های 

صنعت ما و صنعت برون مرزی است.

نگاهیبهمسیریکهصنعتداروسازیکشورطیمیکند

فراز و نشیب های یک کاالی استراتژیک
دکترمنوچهربشیرینژاد

داروساز، کارشناس اقتصاد 
و مدیریت دارو

خبر دارو

یادداشت

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو با اشاره به وضعیت ارز دارو در بودجه 
سال ۱۴۰۱، درباره نحوه اصالح قیمت دارو 
به طوری که پرداخت از جیب مردم افزایش 

نیابد، توضیح داد.
دکتر حمیدرضا اینانلو درباره وضعیت ارز دارو 
در بودجه ۱۴۰۱ با توجه به حذف مشروط ارز 
ترجیحی واردات کاالهای اساسی، گفت: »طبق 
مصوبه مجلس شورای اسالمی ارز ترجیحی 
برای دارو باقی می ماند، اما اگر دولت بنا داشته 
باشد ارز دارو را حذف کند، باید به نسبت 
قیمت شهریور ماه ۱۴۰۰ مابه التفاوت اعتباری 

را برای بیمه ها در نظر بگیرد.«
وی با تاکید بر اینکه بنابراین ارز ترجیحی 
دارو حذف نشده است، افزود: »به کاالهای 
اساسی که ارز آنها حذف می شود، کاالبرگ 
تعلق می گیرد اما در مورد دارو و تجهیزات 
پزشکی چنین امکانی نمی توان در نظر گرفت اما 
در مقابل مکانیسم بیمه برای آنها وجود دارد.« 
اینانلو در این باره افزود: »در صورتی که اعتبارات 
مناسب برای بیمه ها دیده شود، بیمه می تواند 
مابه التفاوت قیمتی را جبران کند. یعنی هرگونه 
اعتبارات  در  باید  دارو،  قیمت  در  اصالحی 
بیمه ها لحاظ شود تا بیمه آن را جبران کرده و 

پرداخت از جیب مردم باال نرود.«
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو درباره این موضوع خاطرنشان کرد: 
»بنابراین اگر بنا بر اصالح قیمت دارو در کشور 
باشد، بهتر است مابه التفاوت آن را دولت در 
قالب اعتباری در بودجه بیمه ها ببیند تا با اصالح 
قیمت، پرداخت از جیب مردم تغییری نکند 
و مردم همان مبالغی را پرداخت کنند که در 

شهریور ماه ۱۴۰۰ می پرداختند.«
در  دارو  قیمت  کردن  واقعی  درباره  اینانلو 
در  داروسازی  صنعت  از  حمایت  راستای 

قیمت  کردن  »واقعی  یادآور شد:  نیز  کشور 
دارو موضوعی چندبعدی است؛ از یک سو 
اصالح  قیمت ها در حوزه دارو و تجهیزات 
پزشکی باید متناسب با توان پرداخت مردم 
باشد اما از طرف دیگر ما با تورم مواجهیم و 
حتما باید در این زمینه برنامه ای وجود داشته 
باشد. نمی شود که نهاده های تولید و هزینه های 
تولید اعم از دستمزد، انرژی، مواد اولیه، اقالم 
بسته بندی، حمل ونقل و... مثال به یکباره رشدی 
۵۰ درصدی داشته باشند و بعد انتظار داشته 
باشیم که دارو رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشته 
باشد. در اصالح قیمت ما جزء جزء این موارد 
را بررسی کرده و سهم هر کدام را به صورت 
واقعی می بینیم. قیمت گذاریباید به گونه ای باشد 
که سطح عمومی قیمت نهاده های تولید در 

دارو دیده شود.« 
مجلس  نمایندگان  که  است  ذکر  به  الزم 
حذف  سازوکار  بودجه ای  بررسی های  در 
کاالهای  واردات  ترجیحی  ارز  مشروط 

اساسی را مشخص کردند. نمایندگان مجلس 
بودجه  هزینه ای  بخش  در  بررسی خود  در 
۱۴۰۱، جزء ۱ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ را به 
این شرح اصالح کردند که به دولت اجازه 
داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف 
ردیف )۱۸( جدول مصارف تبصره )۱۴( این 
التفاوت  مابه  منابع  تامین  از طریق  قانون را 
ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی، 
دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص 
دهد. همچنین در این باره تاکید شد چنانچه 
دولت قصد دارد کاالیی را از سبد ارز ترجیحی 
حذف کند، باید قبال ترتیبات قانونی جبران 
زیان رفاه مصرف کننده برای کاالهای اساسی 
را از طریق کاال برگ الکترونیکی و در امور 
پزشکی از طریق بیمه ها یا از طرق جایگزین 
مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که 
افراد بتوانند این کاالها و خدمات را به نرخ 
پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین 

شده تهیه کنند. 

امروز مردم می خواهند که دولت با گران 
شدن قیمت دارو در کشور مقابله کند تا 
مردم در تامین این نیاز ضروری خود دچار 
مشکالت بیشتری نشوند. در مقابل نیز 
تولیدکنندگان دارو در این زمینه معتقدند 
که چاره ای به جز افزایش قیمت دارو و 
حذف ارز ترجیحی وجود ندارد و در غیر 
این صورت شرکت های دارویی دچار 
ورشکستگی می شوند. اما حق با کدام 
گروه است؟! و آیا حذف ارز ترجیحی 

می تواند به نفع بیماران باشد؟! 
حقیقت این است تغییر  قیمت های حوزه 
دارو بیشتر به دلیل تغییر منشاء ارزی مواد 
اولیه است که بخش مهمی از قیمت تمام 
شده دارو را تشکیل می دهد. دسترسی 
به ارز ترجیحی تا امروز از چالش های 
قیمت گذاری صنعت دارو محسوب شده 
است اما با توجه به اثربخشی ناچیز ارز 
دولت  امروز  حوزه  این  در  ترجیحی 
دنبال  به  تولیدکنندگان  با  همصدا  نیز 

آزادسازی نرخ ارز دارو است. 
وقتی شرکت های تولیدکننده ارز دولتی 
محدودیت  دلیل  به  می کنند،  دریافت  
میزان این ارز، برخی از مواد اولیه را 
وارد نمی  کنند و در نتیجه برخی داروها 
تولید نمی  شود. به این ترتیب در مورد 
برخی اقالم دارویی در کشور با کمبود 
مواجه خواهیم بود. بنابراین آزادسازی 
نرخ ارز دارو می تواند در موضوع در 
دسترس قرار گرفتن داروها برداشته شدن 

محدودیت تولید مفید باشد. دولت و 
سازمان غذا و دارو نیز که در دسترس 
بودن داروها را دارای اولویت بیشتری 
می دانند، طبیعی است که این راه را برای 
تامین دارو در کشور انتخاب می کنند.

البته طبیعی است که آزادسازی نرخ ارز 
با توجه به توان پرداخت مردم، آنها را 
تحت فشار می گذارد و این نیز موضوعی 
متفاوت و مهم است. بنابراین اگر بنا به 
آزادسازی نرخ ارز باشد باید راهکاری 
برای جبران فاصله قیمتی آن در نظر گرفته 
شود زیرا در هر حال شرایط اقتصادی 
نباید به گونه ای به مصرف کننده فشار 
بیاورد که با حذف دارو از سبد خانوار 
سالمت خود را به خطر بیندازد. بنابراین 
راهکار منطقی در این زمینه این است 
که بیمه ها به جبران این اختالف قیمت 
ورود پیدا کنند و اختالف قیمت را به 

مصرف کننده دارو پرداخت کنند.

البته متاسفانه بیمه ها هنوز در این مورد 
که  است  این  بر  انتظار  دارند.  ضعف 
بیمه ها زودتر از افزایش قیمت داروها 
برای جبران اختالف قیمتی برنامه ریزی 
کرده و زودتر مکانیسم های جبرانی را 
فعال کنند؛ در صورتی در شرایط فعلی 
بیمه ها معموال از این روند عقب هستند. 
در وضعیت کنونی بیمه ها چند ماه پس 
از تغییرات قیمتها، وارد عمل می شوند 
ایجاد  موجب  واکنش،  کندی  این  که 
برخی مشکالت در نظام سالمت کشور 
می شود. بنابراین اگر برنامه ریزی ها در 
زمینه آزادسازی ارز دارو به درستی انجام 
به  رویکرد  این  در  نیز  بیمه ها  و  شود 
درستی به کار گرفته شوند، می توان امید 
داشت ضمن حفظ توان تولید صنعت 
مطلوب  حمایت  از  نیز  بیماران  دارو، 
بیمه ای در تامین هزینه داروهای مورد 

نیاز خود برخوردار باشند. 

سیدحسامالدین
شریفنیا

عضو هیات مدیره انجمن 
اقتصاد و دارو و استادیار دانشگاه 

دارو برای مردم گران نمی شود آزادسازی ارز دارو و سرنوشت بیماران

با وجود توانایی 
بالقوه ایران در زمینه 

تولید و صادرات بسیاری از 
انواع داروها، صادرات دارویی 
کشور ساالنه تنها به حداکثر 

۷۰۷ میلیون دالر می رسد

شبه دولتی و 
غیرخصوصی بودن 

بیشتر شرکت ها در صنعت 
داروسازی باعث ایجاد 
سکون نسبی در این 

صنعت شده است


