
 مریم شکرانی
هفتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته در 
حالی برگزار خواهد شد که چندی پیش نمایشگاه  
ایران فارمکس کم رمق تر از همیشه برگزار شد و 
نه حضور شرکت های دارویی پررنگ بود و نه 
استقبال چندانی  آن  از  نمایشگاه  بازدیدکنندگان 
در  دارویی حاضر  آوردند. شرکت های  به عمل 
نمایشگاه از مشکالت عدیده صنعت دارو می گفتند. 
از قیمت گذاری دستوری که بسیاری از شرکت های 
دارویی را متضرر کرده تا کمبود مواد اولیه همه و همه 
مشکالتی بود که شرکت های دارویی به آن اشاره 
کردند و برای آینده این صنعت ابراز نگرانی می کردند.

نمایشگاه دارویی ها کم رمق تر از همیشه
هفتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته در 
حالی برگزار خواهدشد که چندی پیش در نمایشگاه  
ایران فارمکس حضور کمرنگ شرکت ها محسوس 
بود. بسیاری از شرکت های دارویی به آینده مبهم 
اقتصاد کشور و چشم انداز نه چندان روشن برجام 
اشاره کرده و معتقد بودند که آینده فعالیت در صنعت 

داروی ایران چندان روشن نیست. 
برخی از فعاالن این بازار به زیان دهی پیاپی شرکت های 
دارویی حاضر در بورس اشاره کرده و معتقد بودند 
که با فشاری که دولت از ناحیه قیمت گذاری دستوری 
روی شرکت های دارویی وارد می کند و از آن سمت 
افزایش خیره کننده هزینه های تولید اعم از تامین مواد 
اولیه، دستمزد کارگران و تغییر نرخ دالر، هزینه های 
گمرکی و ... باعث شده است که شرکت های دارویی 
برای حفظ سطح فعلی تولید خود دچار کمبود 

نقدینگی شوند.
بسیاری از شرکت های دارویی هم به کاهش قدرت 
خرید بیماران و توان پایین بیمه ها برای پوشش 
افزایش قیمت دارو اشاره کرده و اعالم کردند که 
شرکت های دارویی با این شرایط نگرانی تعطیلی 
خطوط داروی خود هستند و ادامه این مشکالت 
می تواند به کمبودهای دارویی در بازار دامن بزند. 

تجهیزات داروسازی کشور مستهلک است
در نشست خبری هفتمین نماشگاه بین المللی دارو 
و صنایع وابسته اما برگزارکنندگان مدعی هستند که 
نمایشگاه امسال از نظر کمی و کیفی رشد داشته است. 
در ابتدای این نشست، محمد عبده زاده رئیس هیأت 
مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 
ایران، با اعالم اینکه هفتمین نمایشگاه بین المللی دارو 
و صنایع وابسته، از ۱۸ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۱ در محل 
مصالی بزرگ امام خمینی برگزار می شود، افزود: 
»تاکنون بیش از ۶۰۰ شرکت دارویی در نمایشگاه 
حاضر خواهند بود که ۱۶۰ شرکت خارجی هستند.«
او ادامه داد: »امسال نمایشگاه در وسعت ۶۰ هزار 

مترمربع برپا می شود.«
عبده زاده افزود: »شرکت های حاضر اعم از تولید 
کنندگان، صادر کنندگان و… خواهند بود و بیش 
از ۳۰ هزار پزشک، داروساز، متخصصین و… در 

این نمایشگاه شرکت می کنند.«
او گفت: »نمایشگاه امسال از هر لحاظ دارای رشد 
است و یکی از اهداف ما، موضوع توسعه و بازسازی 

صنعت داروسازی کشور است.«

عبده زاده افزود: »تجهیزات شرکت های داروسازی 
کشور مستهلک و فرسوده شده که نیاز به بازسازی 

دارند.«
پیرصالحی، عضو هیأت مدیره  ادامه، مهدی  در 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران 
از  تجلیل  نمایشگاه،  برپایی  اول  »روز  گفت: 
پیشکسوتان حوزه داروسازی را خواهیم داشت. 
همچنین تورهای بازدید دانشجویان داروسازی از 

صنعت را خواهیم داشت.«
او افزود: »برگزاری مسابقه عکس نظام سالمت 

را با همکاری نظام پزشکی تهران بزرگ، داریم.«
پیرصالحی ادامه داد: »نشست های صنفی و برپایی 
سمینار تازه های دارویی را در طول برگزاری نمایشگاه 

خواهیم داشت.«
عباس کبریایی زاده، عضو هیأت مدیره سندیکای 
گفت:  ایران  انسانی  داروهای  صنایع  صاحبان 
»امیدواریم رخداد پیش رو در حوزه داروسازی، 

باعث رشد و توسعه صنعت شود.«
او با اشاره به شعار سال که تولید و کارآفرینی 
نامگذاری شده است، افزود: »۹ کارگاه آموزشی را 
در این نمایشگاه خواهیم داشت. همچنین، انتقال 
تجربیات از صادرات دارو، یکی دیگر از پنل های 

این نمایشگاه خواهد بود.«
کبریایی زاده با تاکید بر اینکه دست دولت از صادرات 
دارو باید کوتاه شود، تصریح کرد: »تا جایی که می شود، 
باید از ورود دولت به صادرات دارو جلوگیری شود.«

اوهمچنین به طرح دارویاری اشاره کرد و گفت: 
»با توجه به اجرای این طرح، در این نمایشگاه به 

چالش های آن خواهیم پرداخت.«
کبریایی زاده ادامه داد: »نمایشگاه امسال دارای ۲۱ 

امتیاز بازآموزی برای داروسازان خواهد بود.«
سیدموید علویان، رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ، 
نیز به همکاری نظام پزشکی با صنعت داروسازی 

کشور اشاره کرد و گفت: »نظام پزشکی در زمینه 
مباحث سالمت در جامعه، وظیفه ذاتی برای ورود 

به این حوزه دارد.«
او افزود: »در راستای آموزش جامعه، ورود کرده 

ایم که محاسن خیلی زیادی دارد.«
علویان با عنوان این مطلب که در کنار صنعت 
داروسازی هستیم، ادامه داد: »به زودی اتاق فکر 
داروسازی را فعال خواهیم کرد که به مباحث آموزشی 

خواهد پرداخت.«
او افزود: »ما از مجرب ترین افراد در اتاق های فکر 

نظام پزشکی استفاده می کنیم.«

چند قلم دارو کمبود داریم؟
در ادامه هم مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو 
گریزی به مشکالت صنعت داروی کشور زد و راهکار 
حل این مشکالت را تسهیل تجارت دارو دانست. 
حسین شمالی، مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو، 
شرط تأمین دارو در داخل کشور را، تسهیل تجارت 

دارو دانست.
او بعد از ظهر چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در 
نشست خبری نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع 
وابسته که در محل کتابخانه ملی ایران برگزار شد، 
گفت: »برگزاری نمایشگاه یک فرصت است که 
مسئوالن بیایند و اوضاع صنعت را از نزدیک ببینند.«
تقاضا  غرفه های  برپایی  بنده  »پیشنهاد  افزود:  او 
محور در این نمایشگاه است که امیدوارم مورد 

توجه قرار گیرد.«
شمالی در ادامه گفت: »خیلی از انگیزه ها در همین 
نمایشگاه ها شکل می گیرد و الزم است به پیشنهاد 

برپایی غرفه های تقاضا محور توجه شود.«
مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو به صادرات 
دارو اشاره کرد و افزود: »ما تالش کرده ایم در 

مورد  بی  دخالت های  از  دارو،  صادرات  بحث 
جلوگیری کنیم.«

او گفت: »رویکرد بنده به تامین دارو در کشور، این 
است که باید تجارت دارو را تسهیل کنیم.«

شمالی افزود: »صادرات دارو، تهدید نیست بلکه 
می تواند به تامین دارو در کشور کمک کند.«

مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو، در ارتباط با 
وضعیت اجرای طرح دارویاری و کمبودهای دارویی 

، توضیحاتی ارائه داد.
حسین شمالی، در حاشیه نشست خبری نمایشگاه بین 
المللی دارو و صنایع وابسته گفت: »فعاًل مشکلی در 

مسیر اجرای طرح دارویاری وجود ندارد.«
او افزود: »کمبودهای دارویی به نسبت کمتر شده 
اما مطلوب نیست. یعنی از ۱۰۰ قلم کمبود به ۷۸ 

قلم دارو رسیده ایم.«
شمالی گفت: »امیدواریم ۶ ماه بعد از اجرای طرح 

دارویاری، به وضعیت عادی بازگردیم.«
او با عنوان این مطلب که بیمه ها مابه التفاوت ۳۶۶ 
»با اجرای  افزود:  قلم دارو را پرداخت می کنند، 
طرح دارویاری، امیدواریم مصرف دارو در کشور 

کنترل شود.«
شمالی درباره داروهای بیماران SMA گفت: »داروها 
توزیع شده و شرکت ها با بیماران تماس گرفته اند 

و داروها را دریافت خواهند کرد.«
او افزود: »در مورد قیمت داروهای خارجی هیچ 
مشکلی نداریم و کمیسیون قیمت گذاری دارو در 

نشست های خود به این موضوع می پردازد.«
شمالی در مورد کمبود سرم نیز گفت: »از دو هفته 
پیش واردات در حال انجام است و برای ۱۵ میلیون 

واحد که نیاز کشور است، مجوز داده ایم.«
او ادامه داد: »مصرف سرم به گونه ای افزایش یافت 
که برنامه ریزیهای ما را تحت الشعاع قرار داد و فعاًل 

در مراکز درمانی مهم، بحران کمبود سرم نداریم.
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نمایشگاه دارو، کم رمق تر از همیشه
فعاالنصنعتدارونسبتبهآیندهاینصنعتوتعطیلیخطوطداروابرازنگرانیمیکنند

فعاالن صنعت دارو نسبت به نمایشگاه های دارو چشم انداز روشنی ندارند
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