
عبدالهی اصل، مدیرکل اسبق داروی سازمان غذا و دارو در گفت وگو با سپید

 علی ابراهیمی
مدیرکل اسبق داروی سازمان غذا و دارو گفت: 
»تفاوت ایدئولوژی ما با مراکز بزرگ تولید واکسن در 
دنیا اجازه همکاری ما با این موسسات را نمی دهد. 
برای مثال اگر امروز بخواهیم در طرح  شرکت هایی 
مانند آکسفورد مشارکت کنیم به دلیل اینکه امکان 
استفاده از کتاب های این مراکز را نداریم، نمی توانیم 

بنشینیم و با آنها واکسن تولید کنیم.«
جمعی  درخواست  دنبال  به  سپید،  گزارش  به 
از  از پزشکان متخصص و کادر درمان کشور 
کویید19  واکسن  تهیه  درباره  رئیس جمهوری 
از شرکت های بزرگ تولیدکننده در دنیا و لزوم 
تولید  مطالعاتی  برنامه های  در  ایران  مشارکت 
واکسن، بنا داریم در سلسله گزارش هایی به این 
موضوع بپردازیم که آیا ضرورتی دارد که ایران 
مشارکتی در ساخت واکسن با شرکت های بزرگ 
داشته باشد و اینکه توانایی ایران در تولید واکسن 
در چه سطحی است. ازاین رو با مسئوالن سازمان 
غذا و دارو به عنوان مسئول تأمین دارو و واکسن 
کشور و متخصصین رشته های متعدد به گفت وگو 
می نشینیم تا در این خصوص به جواب مشخص 
برسیم. در شماره قبلی روزنامه سپید به سراغ 
رئیس سازمان غذا و دارو رفتیم و نظرات او را 
در این خصوص جویا شدیم و در این شماره 
به گفت وگو با اکبر عبدالهی اصل، مدیرکل اسبق 
داروی سازمان غذا و دارو و عضو هیئت علمی 
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
نشسته ایم که در ادامه متن این صحبت را می خوانید.

چیزی از همکاری با کشورهای ضعیف 
عاید ما نمی شود

باید  عبدالهی اصل معتقد است: »به هر چیزی 
کلی نگر و سیستمی نگاه کرد. در حوزه واکسن 

فارغ از مسائل اخیر، ایران جزو اولین کشورهایی 
کرده  کار  واکسن  حوزه  در  دنیا  در  که  است 
است؛ زیرا انستیتوپاستوری دارد که خدماتش 
پاستور  گذشته  در  حتی  و  است  افتخار  قابل 
فرانسه می آمد و برخی سوش هایش را از ایران 

می گرفت.«
این  خالقیت  و  نوآوری  »بعدها  افزود:  وی 
دولتی  بروکراسی  در  بیشتر  و  شد  کم  مرکز 
گیر کرد و گاهی جای خود را با یک کارخانه 
داروسازی عوضی گرفت و بعضی اوقات هم 
جای خود را با دانشگاه عوض کرد و خالصه 
اینکه از حالت مرکز علمی معتبر بودن خارج 
شد، ولی اینکه چرا روابط بین الملل خود را از 
دست داده و امروز مطرح می شود که چرا ما در 
مسائل علمی بین المللی مشارکت نمی کنیم باید 
در بستر ایران به این موضوع نگاه کرد؛ زیرا 
ما در بستر خود ایدئولوژی خاصی داریم که 
این ایدئولوژی هم پیمانان ما را در دنیا کسانی 
قرار می دهد که حداقل در حوزه واکسن از ما 
ضعیف تر هستند؛ یعنی هم پیمانان ما در بحث 
واکسن و حتی تکنولوژی در حوزه بین الملل 
کشورهایی هستند که عمدتًا از آنها باالتر هستیم. 
در نتیجه ما نمی توانیم با خیلی از دانشگاه ها 
کنیم  کار  آمریکایی  و  اروپایی  و شرکت های 
و عمدتًا باید به سراغ کشورهایی برویم که از 
ما ضعیف تر هستند و در نتیجه چیزی از این 

همکاری یاد نخواهیم گرفت.«
دارو  و  غذا  سازمان  داروی  اسبق  مدیرکل 
گفت: »ازآنجایی که واکسن ها در ایران به ویژه 
واکسن هایی که در همه گیری ها استفاده می شود 
واکسیناسیون های  جزو  روتین  به صورت  و 
را  دولت ها  مالی  پشتیبانی  دارند،  قرار  کشور 
دارند معموالً تا تولید داخل نشوند به لیست 

مثال  برای  نمی شوند.  اضافه  دولت  حمایتی 
واکسن پنتاواالن که در چند سال اخیر از آن 
جهانی  سازمان  اینکه  با  و  می شود،  استفاده 
 2009 سال  از  که  بود  کرده  اعالم  بهداشت 
باید همه کشورها پنتاواالن را بزنند، عماًل دکتر 
گویا تا این اواخر مخالف حمایت دولتی آن 
بود و می گفت هر زمانی تولید کردیم بزنید و 
استداللش این بود که تا زمانی که تولید داخل 
نداشته باشیم یک روز واکسن خواهد بود و 
روز دیگر ممکن است نداشته باشیم و با این 
کار ما در ریسک تداوم تولید قرار می گیریم.«
عبدالهی اصل افزود: »از آنجا که بازار واکسن 
سود ده نیست، استقبالی از تولید آن نمی شود. 
یا  و  سه گانه  واکسن  کنید  فرض  مثال  برای 
ازاین دست  یا واکسن هایی  MMR و  واکسن 
ایران است،  برای جمعیت  تیراژی که  با  اگر 
خواهد  سود  کم  بسیار  شود  تولید  بخواهد 
واکسن  تکنولوژی ساخت  که  بود و شرکتی 
تولید  آنتی بادی  مولکول  می تواند  و  دارد  را 
بفروشد،  شده  تمام  قیمت  برابر  سه  و  کرده 
رغبتی برای تولید نخواهد داشت تا به تولید 
واکسن آن هم با 10 تا 15 درصد سود اقدام 
آن  خریدار  اگر  که  کنید  اضافه  این  به  کند. 
با  هم  را  آن  پول  و  باشد  دولت  واکسن  هم 
تأخیر بسیار زیاد بدهد کسی سمت این تولید 

نخواهد رفت.«
وی گفت: »به خاطر دارم که از زمان دولت های 
اصالحات و احمدی نژاد و حتی دولت روحانی 
همه وزرای بهداشت تالش می کردند که واکسن 
در کشور تولید شود ولی چون تولید آن نفع 
البته  می شدند.  منصرف  نداشت  اقتصادی 
مانند  برخی واکسن های جدید و گران قیمت 
روتاویروس که برای همه گیری هم نیست و 

شرکت ها در حال کار بر روی تولید آنها هستند 
ارزش تولید دارد و باید سرمایه گذاری بر روی 
آن شود ولی در خصوص واکسن هایی که فیلد 
همه گیری دارند و وزارت بهداشت بخواهد آن 

را بخرد، تولید آنها خیلی اقتصادی نیست.«
عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران ادامه داد: »بنده در سال 89 
که عضو هیئت مدیره بنیاد برکت بودم به این 
مرکز پیشنهاد کردم که به عنوان یک مرکز که 
توان مالی و مدیریتی دارد باید در حوزه هایی 
وارد شود که بخش خصوص به دالیل مالی 
نمی تواند و یا رغبتی برای ورود به آنها را ندارد، 
ولی متأسفانه زمانی که این مراکز حساب وکتاب 
کرد و دید که صرفه اقتصادی ندارد زودتر از 
بخش خصوصی پا پس کشید. درحالی که بنیاد 
برکت ازجمله هلدینگ هایی است که در مقایسه 
با مراکز دولتی دیگر همچون تی پی کو که نه 
نیروی  نه توان مدیریتی و  توان مالی دارد و 
انسانی، می تواند در سریع ترین زمان نیروهای 
نخبه و مدیران خوب را جذب کند و به نظر 
بنده باید در حوزه تولید واکسن ورود کند، ولی 
ورود نمی کند و به سراغ بخش هایی می رود تا 

با بخش خصوصی رقابت کند.«
مدیرکل اسبق دارو در ادامه افزود: »در بخش 
کووید  واکسن  در ساخت  مشارکت  و  تولید 
این  زیرا  شد؛  قائل  تفاوت  قدری  باید   19
امروز  دارد.  غریبی  و  بحث وضعیت عجیب 
بسته  این حوزه  در  که  قراردادی  بزرگ ترین 
است  آسترازنکا  و  سانوفی  شرکت  بین  شده 
که آن هم بیشتر در حد قراردادهای تبلیغاتی 
بود  چندملیتی  شرکت های  بین  پرسروصدای 

تا فضای خاصی را ایجاد کنند.«
ادامه در صفحه 11 
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تفاوت ایدئولوژی 
اجازه همکاری ما با مراکز 
تولید واکسن دردنیا 
را نمی دهد


