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رمدسیویر  داروی  مثال  »برای  گفت:  ملکی 
در  ماست  شرکت  تولیدات  از  یکی  که 
و  خوداتکایی  دست یابی  برای  تالش  سایه 
کشورهای  کنار  در  موفقیت  این  به  رسیدن 
هم  مهم  این  به  خوشبختانه  و  بود  پیشرفته 
دست پیدا کردیم. زیرا این دارو همزمان با 
النچ  هم  ایران  در  امریکا  مانند  کشورهایی 
ایجاد  خوداتکایی  نوعی  این  بنابراین  شد؛ 
و  خوداتکایی  این  امروز  خوشبختانه  کرد. 
ابعاد  همه  در  داخلی  ظرفیت های  به  توجه 

است.« ملموس  صنعت 
وی افزود: »امروز حتی برای صادرات داروی 
کشورهای  و  دارد  وجود  تقاضا  رمدسیویر 
کرده اند،  ما  از  را  درخواست هایی  همسایه 
ولی برای اینکه 100 عدد از این دارو را به 
عنوان نمونه به یکی از کشورها ارسال کنیم 
مشکل داریم و زمان و هزینه های زیادی را 

در این مدت از صرف کرده ایم.«
وی در پاسخ به این سوال که آیا بحران کرونا در 
پروسه های اداری جهت اخذ مجوز و مواردی 
از این دست تاثیرگذار بوده است؟ گفت: »بله 
تاثیرگذار  روندها  همه  روی  بر  شرایط  این 
تعطیلی بردار  مردم  زندگی  البته  است.  بوده 
که  بیماری هایی  درمان  برای  باید  و  نیست 
به سراغ مردم می آید دارو ساخته شود. البته 
برخی تاخیرها طبیعی است و نمی توان کاری 
کرد، اما بخشی از تاخیرها به گونه ای است که 
ناخواسته  کشور  در  که  می کنیم  احساس  ما 
الزم  که  حالی  در  می کنند  طویل  را  روندها 

بیفتد.« اتفاق  این  نیست 
اگر کشورهای در حال  »امروز  ملکی گفت: 
شرکت های  با  قدرت نمایی  بخواهند  توسعه 
با  باشند  داشته  بزرگ  کشورهای  و  بزرگ 
استانداردهایی مواجه می شوند که آنها تعیین 
که  زمانی  هر  را  استانداردها  آنها  و  می کنند 
بخواهند کوتاه و بلند می کنند، اما ما نباید در 
این کانال بیفتیم و آنها را دنبال کنیم زیرا ما 
با شرایط اورژانس مواجه بوده ایم و  همیشه 
نیاز به سخت گیری های بیش از حد نیست.«
وی افزود: »به اعتقاد بنده بخشی از حواشی 
اخذ مجوزها را می توان حذف کرد. البته منظور 
ما روندهای اصلی و اثرگذار نیست؛ بنابراین 
در یک جمع بندی می توان گفت که مشکالت 
در این بخش زیاد است و باید چاره ای برای 

اندیشیده شود.« آنها 
ملکی با اشاره به فعالیت بازاریابی شرکت های 
داروسازی در ایام کرونا هم گفت:  »بازاریابی 
صرفا عملکرد اقتصادی شرکت ها در به دست 
آوردن فروش و سود نیست بلکه وظیفه ذاتی 
شرکت ها است که داروهای تولیدی خود را 
هستند  خاص  ویژگی  و  نوآوریی  دارای  که 
تا  کند  معرفی  پزشکی  جامعه  و  بیماران  به 
حداکثر اثرگذاری در سالمت جامعه از آن به 
دست آید، اما متاسفانه بحران کرونا موجب 
شد تا در دوره ای همه باززاریابی ها به دلیل 
حفظ ایمنی کارکنان این بخش و نیز به دلیل 
مختلف  بخش های  در  بازاریابان  نپذیرفتن 

تعطیل شود.« ازجمله مطب ها 

می گویند شعارگونه سخن  مسئوالن 
پزشکی  بخش  دانشیار  زینلی،  سیروس 

برنامه  این  در  هم  پاستور  انستیتو  مولکولی 
برای  را  بزرگی  چالش های  »کرونا  گفت: 
این  همه  با  اما  است،  آورده  وجود  به  دنیا 
از  می توانست  که  صنایعی  از  یکی  اوضاع 
بخش  ببرد  را  استفاده  نهایت  وضعیت  این 
این  با  مقابله  بحث  زیرا  بود.  بیوتکنولوژی 
و  درمان  و  تشخیص  جنبه های  از  ویروس 
بود  بخش هایی  از  واکسن   و  دارو  تولید 
آن  در  به نوعی  می توانست  بخش  این  که 

باشد.« دخیل 
باشیم  نباید غافل  افزود: »در عین حال  وی 
تحریم  شرایط  در  بیوتک  شرکت های  که 
آوردن  امروز  زیرا  دیده اند.  را هم  صدماتی 
تولید  برای  وسیله  یک  یا  و  اولیه  ماده  یک 

است.« بسیار سخت شده  یک محصول 
خوبی  اقدامات  از  »یکی  داد:  ادامه  زینلی 
حمایت  گرفت  صورت  عرصه  این  در  که 
معاونت علمی ریاست جمهوری از شرکت ها 
بود که مقدار زیادی از مشکالت گمرکی را 
برای آنها حل کرد. از این رو می توان گفت 
کرونا تخریب های زیادی در ابعاد اقتصادی 
و اجتماعی به همراه داشت و بخش بیوتک 

نبود.« مستثنی  قاعده  این  از  هم 
علمی  بخش های  تعطیلی  به  اشاره  با  وی 
داشت:  اظهار  کرونا  ایام  در  دانشگاهی  و 
»امروز گروه بیوتک دانشگاه تهران که بنده 

در آن حضور دارم عمال تعطیل شده است 
متعددی  مشکالت  با  دانشجویان  بهترین  و 
مواجه شد ه اند. برای مثال به دالیل متعددی 
همچون عدم دسترسی به مواد و عدم امکان 
علیرغم  دانشگاه ها  در  دانشجویان  حضور 
ما  مجازی،  فضای  از  استفاده  برای  تالش 
شده  تعطیل  تحقیققات  که  بودیم  شاهد 
است. ازاین رو بخش های آموزش و پژوهش 
صدمات زیادی در این مدت متحمل شدند 

متحمل  همه  از  بیش  نیز  دانشجویان  و 
شدند.« خسارت 

انستیتو  مولکولی  پزشکی  بخش  دانشیار 
پاستور اظهار داشت: »امروز ما با یک چالش 
مواجه هستیم از طرفی می خواهیم دانشجویان 
در خانه بمانند و در معرض خطر نباشند و 
از طرف دیگر در تالش هستیم تا تحقییقات 
به  توجه  با  می دانم  بعید  لذا  نشود.  تعطیل 
به  شرایط  بودن  ادامه دار  امکان  و  تبعات 
این زودی بتوانیم صدمات را جبران کنیم.«
برای  آمده  پیش  شرایط  به  اشاره  با  زینلی 

مجموعه تحت مدیریت خود در ایام کرونا، 
نتیجه  که  است  این  »واقعیت  داشت:  اظهار 
کرونا در مجموعه ما از جهاتی مثبت بود زیرا 
تا جنب وجوشی در  این مشکل موجب شد 
بچه های ما ایجاد شود و ما تیم 15 نفره ای را 
در بخش تحقیقق و توسعه راه اندازی کردیم 
و مقدار زیادی اطالعات جمع آوری شد. در 
مجموعه انستیتو پاستور هم که داروها در آن 
نکردیم.  پیدا  اساسی  مشکل  می شود  تولید 
شدن  بیمار  است  ممکن  مواقعی  در  البته 
برای  را  مشکالتی  آنها  نبود  و  ما  همکاران 
ما ایجاد کرده باشد، اما در کل می توان گفت 
که بحران کرونا عرق ملی بچه ها را باال برد 
و حتی تالش ها برای خلق محصوالت جدید 

بیشتر کرد.« ما  را در همکاران 
انستیتو  مولکولی  پزشکی  بخش  دانشیار 
مشکالت  این  کنار  در  »اما  افزود:  پاستور 
ادراه  مانند  رگالتوری  ساختارهای  وقتی 
و  بهداشت  وزارت  پزشکی  تجهیزات  کل 
می گویند  شعارگونه  دارو  و  غذا  سازمان  یا 
کرده اند  عمل  سریع  مجوزها  صدور  در  که 
روندها  برعکس  که  است  این  ما  برداشت 
کرونا  شرایط  در  و  بودند  نکرده  تسریع  را 
بودند.« کرده  مواجه  با مشکل  را  شرکت ها 

پیش بینی  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
از آینده بحران کرونا گفت: »پاسخ به  خود 
این سوال مانند آن است که شما بگویید که 
امروز زلزله آمده و ما باید در این وضعیت 
دهیم.  انجام  مقاوم سازی  برای  اقداماتی  چه 
حال آنکه در این شرایط نمی توان کاری کرد.« 
دانشگاه ها  ما  »متاسفانه  کرد:  تصریح  زینلی 
و بخش های تحقیقاتی را حمایت نکردیم و 
همچنین از بخش خصوصی پشتیبانی زیادی 
نکردیم و دولت در این بخش قوی عمل نکرده 
است و تنها در بخش شرکت های دانش بنیان 
شاهاد اقداماتی بودیم که آن هم کافی نبود؛ 
بنابراین در چند ماه آینده کشور چالش های 
زیادی خواهد داشت و اگر همزمانی آنفلوانزا 
سخت  کار  باشیم  داشته  هم  با  را  کرونا  و 

شد.« خواهد 

سعید ملکی، مدیرعامل یک 
شرکت دارویی: 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 شده است

سیروس زینلی، دانشیار بخش 
پزشکی مولکولی انستیتو پاستور: 

در کنار مشکالت عدیده موجود 
وقتی ساختارهای رگالتوری 

مانند ادراه کل تجهیزات پزشکی 
وزارت بهداشت و سازمان غذا 
و دارو شعارگونه می گویند که 
در صدور مجوزها سریع عمل 

کرده اند برداشت ما این است که 
برعکس روندها را تسریع نکرده 

بودند و در شرایط کرونا شرکت ها 
را با مشکل مواجه کرده بودند
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