
در نشست آنالین تاثیر ویروس کرونا بر صنعت بیوتکنولوژی مطرح شد

 علی ابراهیمی
و  تولیدکنندگان  انجمن  آنالین  نشست 
بیوتکنولوژی  محصوالت  صادرکنندگان 
کرونا  ویروس  تاثیر  موضوع  با  ایران  پزشکی 
بر صنعت بیوتکنولوژی و با حضور امیرحسین 
کارآگاه، عضو هیئت مدیره انجمن؛ سعید ملکی، 
مدیرعامل یک شرکت داروسازی و سیروس 
زینلی، دانشیار بخش پزشکی مولکولی انستیتو 

پاستور برگزار شد.

نگرانی از زنجیره تامین دارو در 
ماه های آینده

به گزارش سپید، در ابتدای این نشست امیرحسین 
و  تولیدکنندگان  مدیره  هیئت  عضو  کارآگاه، 
صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی 
ایران اظهار داشت: »نزدیک به هشت ماه از شیوع 
بحران کرونا در جهان می گذرد و صنایع مختلف 

تحت تاثیر این بحران قرا گرفته اند.«
مثبت  تاثیر  برخی  بین  این  »در  افزود:  وی 
منفی  اثرات  از صنایع  بسیاری  اما  پذیرفته اند، 
بحران را متحمل شده اند. این تاثیرات در جنبه های 
انسانی و کاهش  نیروی  تعدیل  مانند  مختلف 
میزان فروش و بازگشت سرمایه ها و نیز تغیییر 
زمان و به تعویق افتادن النچ محصوالت جدید 

شرکت ها به وجود آمده است.«
کارآگاه گفت: »ما در ماه های آینده در بحث زنجیره 
تامین دارو مشکالت عدیده ای خواهیم داشت 

و باید فکری اساسی برای آن شود. همچنین 
نیروهای متخصصی که در این بخش مشغول 
بحث  در  فراوانی  های  دغدغه  هستند  کار  به 
معیشت دارند که باید به آنها توجه ویژه شود. 
لذا نگرانی های اقتصادی همچنان پابرجاست و 
باید در برنامه ریز های مدیران مورد توجه جدی 
قرار گیرد تا کشور در ماه های پیش رو در تامین 

دارو دچار مشکل نشود.«

مشکل اساسی در نقل و انتقال مواد اولیه
سعید ملکی، مدیرعامل یک شرکت دارویی هم 
در این نشست گفت: »تولید و تامین داروی مورد 
نیاز مردم وظیفه ذاتی شرکت های داروسازی است 
و ما سعی می کنیم بیشتر داروهایی را تولید کنیم 
که وارداتی است و نیاز است که هم دسترسی 
بیماران به آنها زیاد شود و هم روند خروج ارز 

از کشور متوقف گردد.«
وی در بیان اثرات بحران کرونا اظهار داشت: »این 
بحران اثرات مثبت و منفی فراوانی داشت و اثرات 
منفی آن مختص صنعت داروسازی نبود بلکه در 
بیشتر صنایع اثرات غیرقابل اجتنابی گذاشت. 
البته فراموش نکنیم که ما با معضلی بزرگ تر 
از کرونا مواجه بودیم و آن تحریم بود. چراکه 
اقتصادی  این معضل از دیرباز قدرت و توان 
شرکت های داروسازی را کاهش داده بود و در 
با یک فشار مضاعفی مواجه شدیم؛  نتیجه ما 
بنابراین این مشکالت باعث شد در شرکت ها 

تعدیل نیروی انسانی داشته باشیم و برخالف 
میل باطنی و برنامه ریزی های حتی مجموعه ما 

70 نفر از پرسنل خود را تعدیل کرد.«
ملکی افزود: »در کنار این مشکل امروز واردات 
مواد اولیه بسیار مشکل شده است و حتی حمل و 
نقل و انتقال پول هم مشکالت بسیاریی را ایجاد 
کرده است. همچنین کشورهایی هم که با آنها 
در ارتباط بودیم و از آنها مواد اولیه خریداری 
کارمندانشان  اینکه  دلیل  به  امروز  می کریدیم 
دور کاری می کنند تامین و ثبت سفارس ها با 

تاخیری انجام می شود.«

وی اضافه کرد: »با این شرایط تامین مواد اولیه 
فوق العاده سخت شده است. از سوی دیگر در 
نیروی  از  شرایط بحران مجبور شدیم بخشی 
انسانی خود را دورکار کنیم و این هم موجب شد 
تا بخش های تحقیق و توسعه فعالیت  محدودتری 

داشته باشند.«
ملکی در ادامه افزود: »عالوه بر مشکل در انتقال 
مواد اولیه به کشور، هزیه های نقل و  انتقال نیز 
7 تا 8 برابر بیشتر شده است. در بعد صادرات 
هم صدور کاالی بسیاری از شرک ها مانند قطع 
محصوالتی  ما  مثال شرکت  برای  است.  شده 
دلیل  به  که  می کرد  صادر  ویتنام  کشور  به  را 
برای  به کل قطع شده است. همچنین  بحران 
ثبت دارو در بازارهای بین المللی نیز مشکالت 
این مشکل  نمونه  آمده است.  به وجود  زیادی 
برای ما در ثبت یک دارو برای بازار عراق بود 
که بیش از 3 ماه منتظر ماندیم و در آخر هم 
مجبور شدیم دارو را از طریق زمینی و مرز ایالم 

به این کشور ارسال کنیم.«
این مدیرعامل شرکت داروسازی ادامه داد: »در 
بعد مثبت بحران می توان گفت که نه تنها کرونا 
بلکه تحریم ها هم سبب شد تا احساس مقاومت 
داشته باشیم و این شرایط سبب شد تا دیدگاه چهل 
سال قبل را که نوعی راحتی در کشور برای ما 
فراهم شده بود کنار بگذاریم و از لبه پرتگاه اتکا 
به واردات به سمت متکی شدن به داخل برویم.«
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امیرحسین کارآگاه، عضو 
هیئت مدیره تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان محصوالت 

بیوتکنولوژی پزشکی ایران: در 
ماه های آینده در بحث زنجیره 

تامین دارو مشکالت عدیده ای 
خواهیم داشت و باید فکری 

اساسی برای آن شود تا کشور در 
ماه های پیش رو در تامین دارو 

دچار مشکل نشود
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از 8 برابر شدن هزینه ها  تا  عملکرد شعارگونه مسئوالن


