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اخبار

سخنگوی سازمان غذا و دارو عنوان کرد

آمادگی ایران برای ورود به بازار جهانی دارو

در حال حاضر کشورمان با داشتن 100
کارخانه داروسازی 96 ،درصد داروهای مورد
نیاز داخل را تأمین میکند و با تولید داروهای
با کیفیت و استاندارد ،آماده ورود به بازارهای
جهانی برای جمعیت  400میلیونی منطقه آسیا
و آفریقاست.
به گزارش سپید ،توسعه صنعت دارویی
یکی از شاخصهای توسعهیافتگی کشورها
به شمار میرود ازاینرو امروز جهان به دنبال
توسعه بازارهای دارویی خود است و ایران نیز
بهویژه در سالهای اخیر توسعه بازار دارویی
خود را هدفگذاری کرده است.
صنعت دارویی امروز ایران اکنون هرچند
از فعالترین صنایع کشور به شمار میرود،
اما همواره با چالشهای فراوانی روبهرو بوده
است .یکی از چالشبرانگیزترین عوامل
تأثیرگذار در بازار دارویی کشور تحریمهایی
بود که همواره چرخه تأمین دارو را با موانع
بزرگی روبهرو کرده است ،اما این تحریمها
خود ،موجب تالش برای تولید هرچه بیشتر
داروها در داخل کشور شده است.
توانمندی صنعت دارویی کشور موجب
شده تا امروز 96درصد حجم بازار دارویی
کشور را داروهای ایرانی تشکیل دهند و ارزش بازار
دارویی کشور در  15سال گذشته همواره رشد کرده باشد
بهگونهای که ارزش این بازار در سال  ،95حدود  16هزار
میلیارد تومان برآورد شد و پیشبینی میشود تا پایان امسال
به  20هزار میلیارد دالر برسد.
بااینوجود صادرات دارویی ایران به آنسوی مرزها
رضایتبخش نیست؛ البته در سالهای اخیر تالش برای
توسعه بازار دارویی ایران در آنسوی مرزها شکل جدیتری
به خود گرفته و دیپلماتها ،برنامههای توسعه صادرات و
اقتصاد را در صدر برنامههای خود قرار دادهاند.
اما برای توسعه صادرات باید شناخت درستی از بازار
دارویی کشور داشت .اینکه نقاط ضعف و قوت بازار
داروییکشورکجاست؟آیااص ً
الدرکارخانههایداروسازی
کشور ،ظرفیت تولید دارو در حجم زیاد و با تکنولوژی
باال وجود دارد؟ و وضعیت فعلی نقدینگی کارخانههای
داروسازی کشور به چه شکل است؟
درعینحال باید به این نکته توجه داشت که مطالبات
شرکتهای دارویی از سازمانهای بیمهگر نیز بر توسعه
بازار دارویی ایران تأثیر گذاشته است .مطالباتی که چند
ماه قبل از نوروز  ،97سه هزار میلیارد تومان برآورد شد
و اکنون میزان دقیق آن معلوم نیست.
سهم دارو در اقتصاد ایران
کیانوش جهانپور ،سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره
بازار دارویی ایران به تسنیم گفت« :امروز چرخش مالی
بازار دارویی ایران  16هزار میلیارد تومان است که معادل
چهار میلیارد دالر برآورد میشود».
وی افزود« :این میزان  1.25تا  1.28درصد کل تولید
ناخالصملیکشورراتشکیلمیدهد».جهانپورخاطرنشان
کرد« :این اعداد نشان میدهد بازار دارویی ما لزوم ًا سهمی
باالتر از بسیاری از کشورهای دنیا (حداقل کشورهای
توسعهیافته) ندارد».
 96درصد حجم بازار داروی ایران داخلی
است
سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد« :از لحاظ ارزش
ریالی 71 ،درصد بازار دارویی ایران متعلق به داروهای
تولید داخل و  29تا  30درصد متعلق به داروهای وارداتی
است ».جهانپور تصریح کرد« :از نظر تعداد دارو نیز 96
درصد حجم بازار دارویی ایران را داروهای ایرانی و چهار

بیمه سالمت اخذ شد و این سازمان بیمهگر،
تأخیر نسبی دارد ،اما تأمین اجتماعی تأخیر
بیشتری دارد ».وی تأکید کرد« :تقریب ًا صنعتی
داخل کشور سراغ نداریم که با این مدت تأخیر
مطالبات مواجه باشد و متأسفانه این مطالبات
روز بروز بیشتر میشود».

درصد آن را داروهای خارجی و وارداتی تشکیل میدهد
که نشاندهنده قیمت مناسب داروی ایرانی در مقایسه با
داروی خارجی است ».وی خاطرنشان کرد« :اگر این 96
درصد از حجم بازار دارویی کشور را که داروهای ایرانی
است میخواستیم از خارج کشور وارد کنیم دستکم
چهار تا  10برابر در حوزه دارو باید هزینه میکردیم».
سخنگوی سازمان غذا و دارو بابیان اینکه توانمندی
نیروی انسانی داروسازی از نقاط قوت داروسازی ایران
به شمار میرود ،افزود« :پیشرفت خوبی در تربیت نیروی
انسانی داروسازی و دانش فنی در صنعت داروسازی خود
داشتهایم ».وی ادامه داد« :پایین بودن قیمت تمام شده
داروی ایرانی نسبت به قیمت دارو در بازارهای دارویی
دنیا و حفظ کیفیت و استانداردهای دارو که در اغلب
موارد قابلرقابت با مشابه خارجی است از دیگر نقاط
قوت صنعت دارویی کشور است».
قیمت مناسب داروهای ایرانی
سخنگویسازمانغذاوداروبااشارهبهاینکهشرکتهای
داروسازی و داروسازان برای تولید دارو ،یارانه مستقیم
نمیدهیم،تصریحکرد«:درعینحالهیچگونهتعرفهگمرکی
شامل واردات دارو نمیشود ،اما داروی داخلی فاصله قیمتی
خود را با داروهای وارداتی حفظ کرده است؛ درحالیکه
در صنایع دیگر سیاستهای گمرکی برای حمایت از
محصوالت مشابه داخل ،اعمال میشود».
توان تولید داروهای بایوتکنولوژی و
بایوسیمیالر در ایران
به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو ،ایران توان تولید
داروهای مشابه خارجی حتی داروهای بایوتکنولوژی را
دارد .جهانپور اظهار داشت« :در سالهای اخیر در داروهای
صعبالعالج مانند ام.اس و سرطان این اتفاق افتاده و با
فاصله کمی در دنیا که ثبت اختراع دارو(پتنت) صورت
گرفته ،مشابه آن را در داخل تولید کردهایم ».وی افزود:
«در حوزه داروهای بایوسیمیالر وارد عرصه بینالمللی
شدهایم و بازارهای دارویی ترکیه و روسیه شاهد حضور
داروهای بایوسیمیالر ایرانی هستند».
سخنگوی سازمان غذا و دارو یادآور شد« :در بدو انقالب
هیچگونه تولیدی در مواد اولیه دارویی نداشتیم ،اما امروز
بیش از  54درصد مواد اولیه دارویی در شرکتهای مواد
اولیه و شیمیایی داخل کشور تولید میشوند ».جهانپور

گفت« :قدمهای اول را برای حضور در عرصه بازار جهانی
دارو برداشتهایم .بهطور مثال اکنون یک شرکت تولیدکننده
مواد اولیه دارویی در روسیه تحت الیسنس ایران فعالیت
میکند .همچنین در حوزه بستهبندی دارویی نیز 100درصد
بستهبندیهای داروهای ایرانی ،تولید داخل است که قب ً
ال
مسبوق به سابقه نبوده است».
ظرفیت خالی تولید دارو ،نقطهضعف
داروسازی ایران
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت« :با توجه به اینکه
ظرفیت خالی تولید دارو در کشور داریم ،نیمنگاهی به
بازار جهانی ،صادرات و حضور مؤثر در بازار بینالمللی
ضروری است .جهانپور افزود :ظرفیت تولید داروی کشور
چنان است که میتوانیم برای جمعیت  200تا  400میلیونی،
دارو تولید کنیم ».وی اظهار داشت« :هنوز در دیپلماسی
دارو و حضور مؤثر در کشورهای منطقه خیلی قوی عمل
نکردهایم .وی تأکید کرد :ظرفیت تولید داروی ایران فراتر
از جمعیت ایران است و بهویژه میتوانیم نیاز دارویی
کشورهای منطقه را با قیمتی پایینتر ،تأمین کنیم».
سدهایی مقابل توسعه صنعت دارو
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره مطالبات دارویی نیز
گفت« :شرکتهای دارویی ،مواد اولیه را اغلب بهصورت
نقدی تهیه میکنند؛ همچنین هزینه پرسنلی از سوی این
شرکتها نیز بهصورت نقدی پرداخت میشود ».جهانپور
افزود« :اما بازار بهویژه در سالهای اخیر طوری است که
پس از تولید و فروش دارو ،مطالبات شرکتهای دارویی
نقدی پرداخت نمیشود و به خاطر تأخیر در پرداخت
شرکتهای بیمه ،مطالبات معوقه دارند و زمان پرداخت
مطالبات شرکتهای دارویی باال رفته است .به همین علت
داروساز در تأمین نقدینگی دچار مشکل شده که میتواند
روی روند توسعه شرکتها تأثیرگذار باشد».
مطالبات شرکتهای دارویی هرروز بیشتر
میشود
سخنگوی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد« :پرداخت
مطالبات شرکتهای دارویی بهرغم تالشهای صورت
گرفته در ماه پایانی سال  96با چند ماه تأخیر مواجه است».
جهانپور تصریح کرد« :در اسفند سال گذشته بیشتر مطالبات
بیمارستانی و داروخانهها به شرکتهای دارویی از سازمان

تغییر مکانیسم قیمتگذاری دارو
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت:
«اگر بتوانیم به سمتی برویم که مکانیسم
قیمتگذاری دارو را از وضعیت بر مبنای
هزینه تمام شده به «رفرنسبیس» یعنی حداقل
قیمت مشابه در بازارهای جهانی ،تغییر دهیم
و مبنای قیمتگذاری داروها را تغییر دهیم در
این صورت میتوان امیدهایی برای توسعه
صنعت داروسازی کشور داشت .جهانپور
افزود :همچنین اگر مطالبات شرکتهای
دارویی را زودتر پرداخت کنیم و نقدینگی
شرکتهای دارویی بیشتر شود و ظرفیت
خالی به تولید برسند ،چشمانداز روشنی برای
صنعت دارویی ایران وجود دارد».
وی اضافه کرد« :با دیپلماسی سالمت و
حضور مؤثر در بازارهای جهانی ،بهطورقطع
شرکتهای دارویی بهاجبار و با هدایت و پیشرانی دولت به
سمتارتقای GMPاصولبهینهتولیدوارتقایفرآیندهای
تولیدوفناوریهایجدیدترپیشمیروند.عالوهبرانگیزهها
و پیشرانی دولت بهطورقطع این کار به زمینههای اقتصادی
نیز خواهد داشت».
ایران هاب دارویی غرب آسیا
سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد« :ایران با
توانمندیهایی که در صنعت داروسازی دارد حتی میتواند
به هاب (مرکز) داروسازی در منطقه خاورمیانه و غرب
آسیا تبدیل شود ».وی تأکید کرد« :حضور در بازارهای
جهانی در نقدینگی شرکتهای دارویی نقش دارد و در
این صورت شاهد بهبود پرداخت و خرید شرکتهای
دارویی خواهیم بود».
 60قلم کمبود دارویی
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت« :کمبود دارویی
حداکثر در ماههای اخیر حدود  60قلم دارو بوده است که
نبودیانایاببودنآنمطرحنیستبلکهاینکمبودهاگاهبهگاه
و بهطور مقطعی است و یکی از دالیل آن فرازوفرودهای
نرخ ارز و شاخصهای اقتصادی است ».جهانپور افزود:
«همچنین گاهی مشکالتی در ترخیص گمرک و سیستم
اداری یا فرآیند ثبت سفارش و پیشبینی داروی مورد نیاز
اتفاق میافتد که ممکن است به کمبود مقطعی دارو منجر
شود که بهسرعت برطرف میشود».
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت« :اصالح فرآیند
کمبودهای دارویی در سازمان غذا و دارو آغاز شده که
در تعامل با گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی و
نیز گمرک انجام میگیرد ».جهانپور افزود« :بر اساس این
اصالحات ،تسهیالت در ترخیص داروها از گمرک ،تأمین
منابع ارزی دارو ،ثبت سفارش و توزیع دارو ،محقق خواهد
شد تا در طول سالهای این دولت کمتر با موارد بروز
کمبود دارو حتی بهطور مقطعی روبهرو باشیم».
وی یادآور شد« :در مجموع  250کارخانه و شرکت
دارویی و تولید فرآوردههای طبیعی و سنتی و مکملهای
غذایی در کشور فعالیت دارند که بیش از 100کارخانه
و شرکت صرف ًا در حوزه دارو فعالیت میکنند .بههرحال
صنعت داروسازی کشور با تمام نقاط ضعف و قوت خود
با جهشی از طریق دیپلماسی سالمت میتواند بر بسیاری
از مشکالت فائق آید و ارزآوری داشته باشد».

شرایط دریافت هزینه سمعک از بیمه سالمت اعالم شد

شرایطدریافتهزینهسمعکازبیمهسالمتاعالمشد
سپید :مسئول گروه تجهیزات پزشکی دفتر خدمات تخصصی سازمان
بیمه سالمت ایران گفت« :بیمهشدگان تحت پوشش بیمه سالمت ایران
برای دریافت هزینه لوازم و تجهیزات پزشکی از این سازمان باید مدارک
کافی داشته باشند ».امیر ندرلو در خصوص دریافت هزینهکرد بیمهشدگان
از این سازمان ،افزود« :مدارکی که برای دریافت هزینه لوازم و تجهیزات
پزشکی از سازمان بیمه سالمت الزم و ضروری است شامل اصل و
تصویر از کارت ملی و صفحه عکسدار دفترچه بیمه درمانی معتبر بیمه
شده اصلی و بیمار ،گواهی پزشک معالج ،تصویر شرح عمل با ذکر نوع
عمل جراحی ،صورتحساب بیمارستانی ،نسخ لوازم و تجهیزات پزشکی،
گزارش رادیولوژی پس از عمل جراحی برای تائید پروتز مصرفی بکار
رفته برای بیمار ،خالصه پرونده ،فاکتور خرید لوازم و تجهیزات پزشکی
(تاریخ فاکتور حداکثر تا هفت روز کاری پس از عمل قابل پذیرش است)،
گزارش آنژیوگرافی و آنژیوپالستی و اصل ریز لوازم و تجهیزات بخش
همراه و مشخصات کامل بیمار است».

ندرلو در خصوص پرداخت هزینه سمعک به بیمهشدگان نیز افزود:
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«پرداخت هزینه سمعک هر  ۱۰سال یکبار فقط برای یک گوش قابل
پرداخت است؛ اما برای نوزادان و کودکان تا پایان سن  ۶سالگی در صورت
نیاز برای هر دو گوش ،سمعک قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود .هزینه
سمعک برای افراد با افت شنوایی به میزان  ۴۰دسیبل و بیشتر از آن قابل
محاسبه و پرداخت است ».وی با بیان اینکه حداقل سابقه پرداخت حق
بیمه ،پنج سال سابقه در سازمان بیمه سالمت ایران است ،اظهار کرد« :هزینه
تعمیر و باطری سمعک غیرقابل پرداخت است .همچنین تشخیص سمعک
باید با تجویز متخصص گوش و حلق و بینی انجام شود».
مسئول گروه تجهیزات پزشکی دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه
سالمت ایران همچنین در خصوص دریافت محصوالت بیماران استومی
گفت« :هزینه لوازم مصرفی بیماران استومی با ثبت در سامانه تأیید خدمات
و تشکیل پرونده و بر اساس فاکتور خرید تا سقف اعالم شده در پورتال
تجهیزات پزشکی و فرانشیز  ۳۰درصد محاسبه و پرداخت میشود».

افزایش قیمت دارو کذب است

وبدا :مدیرکل روابط عمومی سازمان غذا و دارو
افزایش قیمت دارو بهویژه داروهای بیماران خاص را
به دلیل نوسانات قیمت ارز تکذیب کرد و اظهار داشت:
«افزایش قیمت دارو ،به دنبال نوسانات اخیر قیمت ارز،
در یکی دو هفته اخیر ،صحت ندارد».
کیانوش جهانپور درباره شایعاتی پیرامون افزایش
قیمت دارو به دلیل نوسانات ارز ،اظهار کرد« :هرگونه
تغییر قیمتی به روال گذشته و طبق مصوبات کمیسیون
قیمتگذاری انجام شده و خواهد شد ».وی افزود:
«قیمت دارو ،تابع قیمتگذاری ،کمیسیون قیمتگذاری
سازمان غذا و دارو است و به همین دلیل ،بازار نمیتواند
قیمت دارو را تعیین کند ،قیمتها و هرگونه تغییرات
متعلق به مصوبات قبلی کمیسیون قیمتگذاری است و
ارتباطی با نوسانات ارزی اخیر ندارد و ساخت و ورود
داروهای فعلی موجود در بازار هم از قبل از تحوالت
اقتصادی اخیر بوده است».
مدیرکل روابط عمومی سازمان غذا و دارو بیان داشت:
«هر هفته و هر ماه کمیسیون قیمتگذاری سازمان غذا
و دارو با در نظر گرفتن متغیرهای گوناگون ،همچون
هزینه تولید ،نرخ حقوق و دستمزد و نرخ ارز و ..
درخواستهای قبلی تغییر قیمت از سوی واردکننده
و یا تولیدکننده را بررسی و قیمتگذاری میکند و در
این فرایند اعضای این کمیسیون بهگونهای درباره قیمت
دارو تصمیمگیری میکنند که مصرفکنندگان دارو و
بیماران دچار مشکل نشوند و هم اینکه تأمینکنندگان
و تولیدکنندگان هم ضرر نکنند و قادر به تداوم چرخه
اقتصادی باشند».
جهانپور تأکید کرد« :اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده
است ،بنابراین اگر مردم مشاهده میکنند که این روزها و
با نوسانات نرخ ارز قیمت دارویی در داروخانهای خاص
و یا از سوی شرکت پخش دارویی ،افزایشی بر خالف
قیمت مصوب داشته است ،حتم ًا تخلفات احتمالی را
به سامانه  190گزارش دهند و سازمان غذا و دارو را
مطلع کنند ،چون این اقدام ،اقدامی غیرقانونی است و
با متخلف برخورد خواهد شد».

واردات دارو با دالر  ۳۸۰۰تومانی
خواهدبود
سپید :مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت:
«افرادی که برای واردات کاالهای اساسی مانند دارو برای دریافت
ارز به بانک مراجعه میکنند ارز را با نرخ ابالغیه بانک مرکزی
دریافت میکنند ،اما مابهالتفاوت آن را نیز دریافت خواهند کرد».

مهدی کسراییپور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان
اینکه به دلیل قاچاق ارز تراز تجاری کشور مثبت ،اما حساب
سرمایه منفی است ،افزود« :برنامه جدید ارزی دولت محدودیت
منابع ارزی نیست بلکه مدیریت بهینه در ارتباط منابع با مصارف
است ».وی گفت« :بانکها میتوانند سپردههای ارزی سپردهگذاران
خود را برای یورو با نرخ سود سه درصد و دالر با نرخ سود چهار
درصد در سال در بانک مرکزی سپردهگذاری کنند».
مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی درباره منبع
صرافیها از خریدوفروش ارز بر اساس سیاستهای جدید ارزی
نیز گفت« :تا اطالع ثانوی فقط دو نقش عمده برای صرافیها
در نظر گرفته شده که یکی بحث انتقال ارز و دوم خرید ارز
حاصل از صادرات غیرنفتی است ».مدیرکل سیاستها و مقررات
ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد« :صرافیهای مجاز در سامانه
یکپارچه معامالت ارزی تعریف شدهاند و ارز حاصل از صادرات
غیرنفتی را بهصورت حواله خریداری میکنند».
کسراییپور گفت« :در بند  15ابالغیه هیئتوزیران برای کاالهای
اساسی و دارو سههزار میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته شده
است که منابع آن از محل یکسانسازی نرخ ارز تأمین میشود».
وی گفت« :افرادی که برای واردات کاالهای اساسی برای دریافت
ارز به بانک مراجعه میکنند ارز را با نرخ ابالغیه بانک مرکزی
دریافت میکنند ،اما مابهالتفاوت آن را نیز دریافت خواهند کرد».
مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی تأکید کرد:
«واردات کاالهای اساسی همه باید از طریق شبکه بانکی وارد
شود ».وی گفت« :صادرکنندگان کاالهای غیرنفتی بر اساس
ابالغیه جدید هیئت دولت میتوانند ارز خود را در سامانه نیما
بفروشند یا واردات انجام دهند یا بابت بدهی ارزی هزینه یا به
مدت کوتاه سپردهگذاری کنند».

