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گزارش سپید از حاشیه های قیمت گذاری واکسن ایرانی

  یاسر مختاری
قیمت واکسن های ایرانی در روزهای اخیر پس 
از انتشار مفاد تفاهم نامه هیئت امنای صرفه جویی 
ارزی در معالجه بیماران و شرکت صنایع شفا 
فارمد جهت خرید واکسن کرونای کووایران 

برکت حاشیه ساز شد.
موضوع حاشیه ساز این تفاهم نامه بند3 آن بود که 
بر اساس آن هیئت امنای صرفه جویی ارزی در 
معالجه بیماران 25 درصد کل مبلغ علی الحساب 
تفاهم نامه تعداد 5 میلیون دوز واکسن کووایران 
برکت را به قرار هر دوز 2 میلیون ریال به عنوان 
پیش پرداخت به شرکت شفا فارمد دهد. این در 
حالیست که در همین تفاهم نامه تصریح شده 
است که قیمت نهایی محصول بر اساس مصوبه 
کمیسیون قیمت گذاری تعیین و طی قرارداد خرید 
جداگانه اصالح می شود و این شرکت موظف 
به پیگیری قیمت مصوب از سازمان غذا و دارو 
می باشد و تسویه حساب نهایی منوط به ارائه 

قیمت مصوب است.
انتشار این تفاهم نامه انتقادات بسیاری را همزمان 
متوجه وزارت بهداشت و گروه دارویی برکت 
کرد. هرچند کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان 
از  یک  »هیچ  نوشت:  توئیتی  در  دارو  و  غذا 
در  تاکنون  داخل  تولید  کرونای  واکسن های 
دارو  و  غذا  سازمان  قیمت گذاری  کمیسیون 
واکسن  قیمت گذاری  نشده اند.  قیمت گذاری 
کرونا بر اساس هزینه تمام شده، حاشیه سود 
منطقی و قیمت واکسن های مشابه خارجی و 
البته با رویکرد حمایت از تولید ملی در کمیسیون 

قیمت گذاری انجام خواهد شد.«
نوشت:  نیز  دیگری  توئیت  در  جهانپور 
»تولیدکنندگان داخلی اطمینان داشته باشند که 
که قیمت گذاری کمیسیون سازمان غذا و دارو 
بر پایه هزینه تمام شده و حاشیه سود منطقی و 
با لحاظ قیمت رفرنس واکسن های مشابه خارجی 
انجام می شود. بحث های افراد کم اطالع، ناآگاه 
یا مغرض، مالک نیست با جدیدت و اطمینان 

مسیر را ادامه دهید.« 
وی همچنین در پاسخ به خبرنگاران در گروه 
مجازی خبرنگاران سالمت با تأکید دوباره بر 
عدم قیمت گذاری واکسن های ایرانی اظهار کرد: 
»این رقم اعالم شده ارتباطی به کمیسیون نداشته 
و البته عدد اعالم شده ارزان تر از واکسن خارجی 

مشابه است.«
در همین رابطه حجت نیکی ملکی سخنگوی 
ستاد اجرایی فرمان امام نیز در پاسخ به شائبه های 
ایجاد شده در مورد قیمت این واکسن در توئتیر 
نوشت: »هنوز قیمت واکسن های ایرانی نهایی 
نشده و فقط علی الحساب 200 هزار تومان تعیین 

شده است.«
علی الحساب  قیمت های  »این  داد:  ادامه  وی 
در رابطه با تمام واکسن های ایرانی است و نه 
فقط برکت. هزینه تأمین سینوفارم و بهارات که 
تکنولوژی شبیه برکت دارند برای کشور 330 تا 
230 هزار تومان است. این قیمت با سینوفارم 

و بهارات در شرایطی است که امکان تأمین آن 
وجود داشته باشد که متأسفانه انجام چنین کاری 

هم خیلی سخت است.«
نیکی ملکی یادآور شد: »به دروغ نوشته اند که 
ایرانی گرانترین واکسن ها هستند  واکسن های 
و این در شرایطی است که غیر از آسترازنکا 
ایرانی  واکسن های  از  دیگر  واکسن های  همه 

ارزانتر است.«

قیمت به صرفه است
پس از این شائبه ها محمد رضا شانه ساز رئیس 
موضوع  گفت گویی  در  دارو  و  غذا  سازمان 

قیمت گذاری واکسن های ایرانی را تأیید کرد.
وی در این رابطه گفت: »مثل همیشه دشمنان در 
کمین نشسته اند و موفقیت ها را نمی بینند و هر 
نقطه ای پیدا کنند آن را تبدیل به تابلوی بزرگ 
می کنند. ما بر اساس ارز نیمایی واکسن های داخلی 
را قیمت گذاری می کنیم چراکه مواد اولیه، مدیا، 
محیط کشت و رزین با ارز نیمایی انجام می شود 
و بر همین اساس با ارز نیمایی قیمت گذاری 

انجام شده است و به هیچ وجه با ارز نیمایی 
واکسن برکت واکسن گرانی محسوب نمی شود.«
واکسن های  همه  »قیمت  داد:  ادامه  شانه ساز 
ایرانی در همین محدوده است و خیلی متفاوت 
نخواهد بود و تهیه واکسن از مسیر واردات با 
ارزی شاید ارزان تر باشد و روی همین موضوع 
دنیا  در  می کنند.  تبلیغات  و  گذاشته اند  دست 
در  ما  که  است  چیزی  آن  از  باالتر  قیمت ها 
داخل قیمت گذاری می کنیم و یکی از واکسن های 
وارداتی به دلیل تولید باال قیمت ارزانی دارد و 

آن واکسن استثنا است.«
»برخی  کرد:  بیان  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
می خواهند کام مردم را تلخ کنند و اصرار دارند در 
دل مردم نگرانی و تشویش ایجاد کنند و شبکه های 
معاند به جای آنکه بگویند در جمهوری اسالمی 
ایران که سال ها تحریمش کرده بودیم حاال همه 
پلتفرم های واکسن در دنیا را به دست دانشمندان 
ایرانی در حال ساخت دارد، روی قیمت تمرکز 
یا موضوعی پیدا می کنند که هجمه وارد کنند.«
شبکه های  هستیم  »مطمئن  داد:  ادامه  وی 

ایرانی  واکسن های  عارضه سازی  برای  معاند 
سناریوهای از پیش تعیین شده ای دارند و برای 
همین، روی ثبت عوارض و نظارت بر مصرف 
واکسن ها بسیار دقت صورت می گیرد و از مردم 
خواهش می کنیم به این حرف ها توجه نکنند و 
بدانند کسانی که با پول دشمنان تبلیغات علیه 
نظام را نشر می کنند دلسوز مردم نیستند و به 
نفع مردم حرف نمی زنند و منابع مالی کسانی 
که این تبلیغات منفی را نشر می دهند دشمنان 

قسم خورده مردم ایران هستند.«
شانه ساز تاکید کرد: »از مردم درخواست داریم 
که به خادمان خود در حوزه سالمت و فناوری 
اطمینان و بر اساس داده های صحیح و واقعی 
تصمیم گیری کنند. 200 هزار تومان برای محصول  
»های تکی« که با این همه زحمت و پشتوانه علمی 
تولید می شود، در مقایسه با قیمت واکسن های 
سایر کشورها عدد باالیی نیست و با افزایش 
ظرفیت و تعداد تولید، هزینه تمام شده کاهش 
پیدا می کند و فرصت تخفیف و چانه زنی بیشتر 
خواهد شد. اکنون زمان شروع کار شرکت های 
حرف ها  این  و  است  واکسن ساز  بنیان  دانش 
دانش  شرکت های  که  است  تفکر  این  زاییده 
بنیان ایرانی نباید رشد کنند وگرنه همه می دانند 
که سالها است شرکت های دانش بنیان داروهای 
بیماران سرطانی و اقالم حیاتی را تولید می کنند.«
وی افزود: »باید توجه داشت یکی از این شبکه ها 
یک بار خبر نرفت که کودکان معصوم ای بی به 
دلیل تحریم پانسمان نداشتند اما مرتب می بینیم 
با انتشار اخبار نادرست سعی دارند کام مردم را 
تلخ کنند و تالش دانشمندان ایرانی در شرکت های 
دانش بنیان نادیده گرفته شود و آنها پیشرفت الزم 

را نداشته باشند.«
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واکسن ایرانی ارزان تر است یا خارجی؟

نیکی ملکی: هنوز قیمت 
واکسن های ایرانی نهایی نشده 
و فقط علی الحساب 200 هزار 
تومان تعیین شده است. این 

قیمت های علی الحساب در رابطه 
با تمام واکسن های ایرانی است 

و نه فقط برکت، هزینه تأمین 
سینوفارم و بهارات که تکنولوژی 

شبیه برکت دارند برای کشور 
330 تا 230 هزار تومان است

شانه ساز: ما بر اساس ارز 
نیمایی واکسن های داخلی را 
قیمت گذاری می کنیم چراکه 

مواد اولیه، مدیا، محیط کشت 
و رزین با ارز نیمایی انجام 

می شود و بر همین اساس با 
ارز نیمایی قیمت گذاری انجام 

شده است و به هیچ وجه با ارز 
نیمایی واکسن برکت واکسن 

گرانی محسوب نمی شود


