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در فصل نامــه درمان ياب تالش زيــادي در جهت تطابق مطالب با 
اســتانداردهاي روز پزشكي دنيا تا زمان انتشار، صورت گرفته است. 
اما از آنجا که پزشــكي دانشي هميشه در حال تغيير است، مطالب 
ارائه شده را الزاماً کامل و عاري از خطا نمي دانيم. ارجح آن  است که 
خواننده محترم، اين اطالعات را قبل از به کارگيري، با رجوع به منابع 

ديگر نيز تأييد نمايد.
مطالب مندرج الزاما مطابق ديدگاه های نشريه نيست و بازتاب دهنده 

نظر نويسندگان يا مصاحبه شوندگان محترم است.
نشريه از دريافت مقاالت و ديدگاه صاحب نظران استقبال می کند.

تمامی حقوق محفوظ است و هرگونه نقل، انتشار، اقتباس يا برداشتي 
بدون ذکر ماخذ ممنوع است.

بـا سـپاس فـراوان از ) به ترتیـب حروف الفبا ( دکتر سـید 
حسـین اردهالـی، دکتر سـید محمـد اکرمی، دکتـر ایمان 
ایرانمنـش، دکتر محمد بقایـی، دکتر پیمـان ترحمی، دکتر 
سـید علـی حجازی، دکتر محسـن خطیبی، دکتـر پیام دین 
دوسـت، دکتـر حمید رضـا راسـخ، دکتر حافظ سوسـن، 
دکتـر شـهروز صارمـی، دکتر اکبـر عبداللهی اصـل، دکتر 
محمد عبـده زاده، دکتـر محمد رضا فاضلـی،  دکتر وحید 
محالتـی، دکتـر محمـود نجفـی عـرب، دکتـر فـردوس 
نصیری زاده، دکتر ناصر نقدی، دکتر سـید ابراهیم هاشـمی 
و روابـط عمومی سـازمان غـذا و دارو، انجمن داروسـازان 

ایـران کـه ما را در انتشـار ایـن فصلنامه یـاری نمودند. 

بـرای  کـه  دارد  آن  از  نشـان  دنیـا  تجربـه 
شـتاب بخشـیدن به سرعت رشـد و توسعه، 
بایـد مولفـه هـای متعـددی از قبیل تسـهیل 
آزاد  گـردش  فرآیندهـا،  شـفافیت  امـور، 
اطالعـات، حذف مقررات زائـد، حمایت از 
فعالیت هـای مولـد و شناسـنامه دار، احتـرام 
بـه حقوق برندهـا، ثبات قوانیـن و مقررات، 
کاهـش هزینـه تامیـن و انتقـال پـول و ده 
هـا مولفـه دیگر مـورد توجـه دولتمـردان و 
سیاسـتگذاران قـرار گیـرد. از سـوی دیگـر 

تجربیـات همـه کشـورهایی کـه سـرانه درآمـد آن ها بیـش از ما اسـت، مبین آن 
اسـت کـه اقتصـاد ایـن کشـورها هرچنـد در نیمـه اول قرن بیسـتم، بـه صورتی 
شـکل گرفتـه بـود که دولـت، پیشـگام و بخش خصوصـی، دنباله رو بـوده، اما به 
مـرور، گـذار اقتصـاد از بخـش دولتی بـه بخش خصوصی بسـیار پر رنگ شـده 
اسـت، بـه طـوری که امـروزه بخش عمـده ای از اقتصـاد آن هـا در اختیار بخش 

اسـت. خصوصی 
با این وجود، وقتی در طول چند ماه گذشته پای درد و دل فعاالن حوزه دارویی 
کشور نشستیم و از وضعیت این صنعت جویا شدیم، اکثر آن ها وضعیت صنعت 

دارو را با توجه به مولفه های باال، چندان رضایت بخش ارزیابی نکردند.
اغلب از بحران هایی همچون » پایتخت زدگی صنعت«، » دولت زدگی اقتصاد «، » 
شعار زدگی مسئولین«، » فرصت سوزی مدیران دولتی«، » کارآفرین کشی ادارات«، 
» پشت نقاب حمایت از تولید پنهان شدن دالالن«، » تشنگی صندلی های مدیریت 
به مردان دارای مدارک و مقاالت« گالیه داشتند و همه به نوعی از احتمال سیطره 

پیدا کردن» پریشانی اقتصاد« بر» صنعت دارو« نگران بودند. 
آن ها هر تولیدی را شایسته حمایت نمی دانستند، همانطور که هر وارداتی را 
منطقی برنشمردند. تالش همه متمرکز بر آن بود که تولیدکننده موفقی باشند و این 
تعبیر را برای کسی به کار می بردند که عالوه بر کسب سهم مناسب از بازار داخل، 
بتواند کاالی خود را به بازارهای خارجی نیز روانه کرده و رضایت مصرف کننده 

بیرون مرزها را هم جلب کند. 
برای آن ها، تعریف تولید، نکته حائز اهمیتی بود. برخی تولید را از نقطه نخست 
آن، ارزشمند می دانستند و برخی دیگر، ایجاد ارزش افزوده برای کشور را معیار 
قابل اعتنا معرفی می کردند، به طوری که تولید از هرمرحله ای، اگر ارزش افزوده 

ایجاد کند، شایسته تقدیر است.
برخی بر بسط ماموریت اصلی وزارت بهداشت در دایره تنظیم بازار، تردید داشتند 
و برخی دیگر وزارت بهداشت را مصداق عینی، شب خبر می دهند و صبح اجرا 
می کنند، عنوان کردند و سایه انداختن ناامنی ذهنی بر مدیران صنعت دارویی را 

جدی و آزاردهنده برآورد کردند.
و  تولید  در حوزه  ناپذیر  اجتناب  های  واقعیت  که  بودند  آن  ای خواستار  عده 
واردات دارو باید در مقررات سازمان غذا و دارو لحاظ شود. ضمن اینکه اذعان 
داشتند اجرای برخی قوانین و مقررات، سود و منفعتی برای کشور به دنبال ندارد 
و آورده ای برای نظام نظارتی ایجاد نمی کند. همچنین پرهزینه بودن اجرای برخی 
قوانین را از جمله موضوعاتی دانستند که به فساد اقتصادی و اداری منجر می شود 

و خواستار تالش منسجم برای لحاظ شدن این هزینه ها در تنظیم قوانین بودند.
مسلما هوشمندی سیاستگذاران حوزه بهداشت و درمان می تواند رهایی اقتصاد 
دارو از این مشکالت را رقم بزند. اما نکته اساسی این است که پیشرفت، امری 
خود به خودی نیست و محصول و پیامد مجموعه ای از عوامل اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی است که تحقق آن نیازمند برنامه ای همه جانبه است و قطعا 

با گروگان گرفتن اقتصاد دارو، وضعیت بهبود پیدا نمی کند.

 دکتر حمید رضا راسخ: داروسازی از دریچه اقتصاد

 دکتر محمود نجفی: دست از روش های جهان سومی برداریم

 دکتر اکبر عبدالهی اصل: پاسخ به 15 چالش صنعت دارو 

 دکتر ناصر نقدی: عبور از قیمتگذاری دارو

 دکتر پیمان ترحمی: انرژی زیاد برای موضوعات فرعی

 دکتر محمد عبده زاده: حال صنعت اصال خوب نیست 

 دکتر محمد بشری: تعهد یا تخصص؟ مسئله این است 

 دکتر محمد رضا فاضلی:  شکار فرصت ها

 دکتر پیام دین دوست: چرا ما شکست می خوریم؟

 دکتر سید ابراهیم هاشمی: قیمتگذاری را  از دنیا یاد بگیریم

 دکتر وحید محالتی: ایجاد فضای دو قطبی میان تولید و واردات، غفلت زا است 

 دکتر محسن خطیبی: چگونه   شرکت های دارویی  بین المللی رقابت کنیم؟

 دکتر شهروز صارمی: این شکل از قیمت گذاری منسوخ شده است

 دکتر فردوس نصیری زاده/ دیدگاه های جهانی برای استانداردسازی

دکتر حافظ سوسن/ مدخلی بر نورومارکتینگ

 دکتر محمد بقایی / واردات  ید در قالب اهداف ملی و منطقه ای  شد

 دکتر حمیدرضا محمدی: قاچاق، زائیده محدودیت بی برنامه واردات

 دکتر سید محمد اکرمی: دیپلماسی سالمت 

 دکتر سید حسین اردهالی: کیفیت، حرف اول را می زند 

 مهندس وحید خسروی/ مسؤلیت اجتماعی شرکتی گروه شرکت های درمان یاب

Clenil تولید تحت لیسانس محصوالت استنشاقی  و انتقال تکنولوژی تولید محصول

دکتر ایمان ایرانمنش- دکتر سید علی حجازی / بیست نکته در مورد سیاست ملی دارویی

دکتر پریسا منصوری / 10 نوآوری مهم که آینده صنایع دارویی را تحت شعاع قرار می دهند
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دکرت حمید رضا راسخ

 متولد 1341 در شهر کرمان است.
در  را  خود  جوانی  از  ای  عمده  بخش   
آمریکا سپری کرده و متام مدارج تحصیلی 

را در این کشور گذرانده است.

در  را  شناسی  فارماكولوژی-سم   Ph.D  
دانشگاه فلوریدا  A & M  آمریكا گذرانده 

را در  آمریکا  داروسازی  کار در صنعت  و 

کمپانی  همچنین  و  دیویس  پارک  کمپانی 

ها،  این  کنار  در  است.  کرده  تجربه   3M

زمینه  در  توسعه  و  تحقیق  کارهای  به 

رگالتوری در آمریکا نیز پرداخته است.

و  بازگشـته  ایـران  بـه   1374 سـال  در    

عـالوه بر تدریس در دانشـکده داروسـازی 

دانشـگاه شـهید بهشـتی، در صنعـت نیـز 

حضـور فعالـی داشـته اسـت. 

  در سـال هـای 1384 و 1385 مدیـرکل 

 اداره دارو در سازمان غذا و دارو و متعاقب

 آن قائـم مقـام ایـن سـازمان بـوده اسـت. 

 اکنـون در دپارمتـان اقتصـاد و مدیریـت 
دارو دانشـکده داروسـازی شـهید بهشـتی، 

مشـغول بـه کار اسـت.

داروسازی از دریچه اقتصاد

داروسازی از دریچه اقتصادگفت و گو با دکتر حمید رضا راسخ

تضاد منافع، کمر صنعت را می شکند
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منظور از صنعت داروسازی 
 بـه طـور کلی وقتـی صحبت از صنعـت می شـود، نباید تصور 
ایـن باشـد کـه صنعـت، فقـط شـامل کارخانجـات مـی شـود، 
بلکـه تمـام فعالیـت هایی که مـی تواند منجـر به بهـره برداری 
اقتصـادی شـود را صنعـت مـی گوییـم. در حـوزه ی دارویـی 
نیـز همیـن گونه اسـت و در واقـع صنعت دارو شـامل واردات، 

خریـد، تولیـد و حتـی داروخانه ها اسـت. 
بنابـر تعریفـی که پیـش از این ذکر شـد، داروخانه هـا هم جزء 
ای از صنعـت دارو هسـتند و اگـر بـه میزان اثرگـذاری آن دقت 
شـود، بـه نظـر من قـوی ترین حـوزه ی موجـود در کشـور به 
لحـاظ اثربخشـی، داروخانه ها هسـتند و به لحـاظ اقتصاد کالن 
نیـز قطعـا داروخانـه هـا، قـوی ترین حـوزه هسـتند. نزدیک به 
13000 متخصـص در بنـگاه هایـی اقتصـادی، به نـام داروخانه 
فعالیـت مـی کننـد کـه معـدود صنعتـی را مـی تـوان یافت که 
ایـن تعـداد تحصیـل کـرده، متولی بنگاه هـای اقتصادی باشـند. 

داروسازان اغنا نمی شوند، مهاجرت می کنند
در ایـران شـاهد هسـتیم عالقـه و انگیـزه بعضـی از فعـاالن 
داروسـازی در حـال کاهـش اسـت و برخـی از آنهـا تصمیم به 
مهاجـرت از کشـور می گیرنـد. واقعیت این اسـت همه ی اینها 
صرفـا بخاطـر وضـع اقتصـادی نیسـت، بلکه عده ای احسـاس 
مـی کننـد کـه در این سیسـتم ارضا و اغنـا نمی شـوند. باید در 

ایـن خصـوص یـک بازنگری اساسـی صـورت گیرد.

در داروخانه یک نفر، مسئول سالمت افراد منطقه خود است
در داروخانـه یـک نفـر، مسـئولیت سـالمت افراد منطقـه خود را 
بـه عهـده دارد. اگـر افـرادی کـه در این بنـگاه ها مشـغول به کار 
هسـتند، تحصیالتشـان و مهارتشـان مبتنی بر نیاز جامعه نباشـد، 
ایـن موضـوع می تواند ضـرر و زیان بزرگی به کشـور وارد کند. 

بنابرایـن کیفیـت تحصیالت این افـراد حائز اهمیت اسـت. 
چالشـی  بزرگتریـن  معتقـدم  کـه  اسـت  جهـت  همیـن  بـه 
کـه در ایـن حـوزه مطـرح اسـت، ایـن اسـت کـه آمـوزش 
 داروسـازی بایـد مبتنـی بـر نیازهـای فعلـی مـردم ایران باشـد. 

آموزش داروسازان، مبتنی بر نیاز مردم نیست
در ایـران و در سیسـتم الگوبرداری، یـک روش ناصحیح وجود 
دارد و آن ایـن اسـت کـه تصویـری از کشـورهای دیگـر را 
برداشـته و در کشـور پیـاده سـازی می کنیم، بـدون اینکه بدانیم 
روح آن تصویـر چه بوده اسـت. این تصویر وابسـته به شـرایط 
آن کشـور و نیازهـای آنها اسـت، ولی ما مـی خواهیم آن را عینا 
در کشـورمان در شـرایطی متفاوت اجرا کنیم. االن بخش عمده 
ای از داروسـازی مـا از نظر ظاهری، شـباهت زیـادی به آمریکا 

پیـدا کـرده، ولی باطـن قضیه فرق مـی کند. 
بزرگتریـن انتقـادی که به داروسـازی ما وارد اسـت، این اسـت 
کـه آمـوزش هـا، مبتنـی بر نیـاز مردم نیسـتند. مثـال در دوره ی 
آمـوزش داروسـازی، همـه ی دانشـجویان موظف انـد دوره ی 
پایـان نامـه را کـه حـدود یـک سـال طـول مـی کشـد، سـپری 
کننـد ولـی اغلـب ایـن دانشـجویان بـه جـای آنکـه تحقیقاتـی 
مبتنـی بـر نیـاز مـردم انجـام دهنـد، در موضوعات پژوهشـی و 
آزمایشـگاهی صـرف، بـه تحقیـق مـی پردازنـد کـه ایـن کارها 
هرچنـد بـرای افـرادی کـه قصـد دارنـد در کارهـای پژوهشـی 
شـرکت کننـد خـوب اسـت ولـی واقعیـت این اسـت کـه این 

افـراد، به داروسـازانی که مشـکل روز مردم را حـل کنند، تبدیل 
نمـی شـوند و مـن بـه عنـوان یـک فعـال در ایـن حـوزه، ایـن 

خـرده را بـه سیسـتم آموزشـی مـی گیرم. 
بایـد بیـش از این ها، جامعه محور شـویم و افـرادی را آموزش 
دهیـم کـه بتواننـد در داروخانه فعالیت موثرتری داشـته باشـند. 
بـه نظـر مـن اگر در ایـن حوزه تقویت بیشـتری صـورت گیرد، 

کمـک زیادی خواهد شـد.

پزشک، بدون داروساز، راه به جایی نمی برد
در واقـع بایـد اذعـان کرد پزشـکان بـه تنهایـی بیمـار را درمان 
نمـی کننـد، آنها برای بیمار نسـخه می نویسـند. بنابراین واسـط 
مهـم دیگـری در درمـان بیمـاران ایفـای نقـش مـی کنـد و آن، 
داروسـاز حاضـر در داروخانـه هـا اسـت. ایـن موضـوع نشـان 
مـی دهد دولـت ها در آموزش داروسـازان باید خیلی حسـاس 

باشند. 
ایـن حـرف به آن معنا نیسـت که وضـع موجود بد اسـت، چرا 
کـه بازنگـری، شـرط پیشـرفت اسـت و اگـر کاری خـوب هم 
انجـام می شـود، بـاز هم نمـی توان گفت کـه نیاز بـه بازنگری 
و کار بیشـتر نـدارد. باید از وضع فعلی بهتر شـد، چـرا که توان 

مـا بیشـتر از این میزان اسـت.

راه رهایی صنعت داروسازی از مشکالت
یکـی از چالـش های بزرگـی که در حـوزه کارخانجات دارویی 
ایـران مطـرح اسـت، دولتـی بـودن صنعـت دارو اسـت. در دنیا 
ایـن تجربـه مکـررا دیـده شـده کـه هـر وقـت دولـت در یـک 
صنعـت وارد شـود، تجربه موفقی کسـب نشـده و اقتصـاد دارو 

بـا مشـکالت مختلف رو به رو شـده اسـت.
ایـن  موجـود،  مشـکالت  از  داروسـازی  رهایـی صنعـت  راه 
اسـت کـه بـه سـمت خصوصی سـازی حرکـت کنـد. صنعت 
داروسـازی بایـد ایـن معضـل را برطـرف کنـد و تـا زمانـی که 
ایـن معضل برطرف نشـود، صحبـت کردن، کمکی بـه خواننده 

هـا نخواهـد کرد. 

فعالیت های دولت، اساسا نباید سودآور باشد
فعالیـت های دولت اساسـا نبایـد بر مبنای سـودآوری اقتصادی 
باشـد، از سـوی دیگـر، بنـگاه داری دولت ها نیز کمتر به سـود 
مـی انجامـد. بر این اسـاس، سـود دولـت باید از محـل مالیات، 
ارتقـاء بهـره وری، اشـتغال زایـی و افتخارآفرینـی ملـی باشـد. 
دولـت خـود بـه عنـوان تولیـد کننـده دارو نبایـد از فعالیتهـای 

خـودش انتفـاع مالی حاصـل کند. 

 ورود دولت مساوی است با 
دور شدن از معادالت اقتصادی

بـا ورود دولـت بـه عرصه صنعـت، به مرور فضـا از معادالت و 
ادبیـات رایـج اقتصـادی فاصله می گیـرد و هرچقـدر از فرمول 
هـای اقتصـادی دور شـویم، معـادالت پروکیـال سیاسـی حاکم 
مـی شـود. اگر در چنین شـرایطی برای پیشـبرد اهـداف اقتصاد 
دارو، بهتریـن تحلیـل هـا و مطالعـات اقتصـادی انجـام و ارائـه 
شـود، بازهـم تغییـری ایجـاد نخواهـد شـد، زیـرا فرمـول های 
اقتصـادی، در فعالیـت هایـی کـه دولـت بـه تصـدی گـری آن 
ورود مـی کنـد، بـه فرمول های سیاسـی تغییر پیدا کرده اسـت.

در دوره ای، مـردم بـه یـک جنـاح خـاص سیاسـی رو می کنند 
و بـه دنبـال آن، کل اقتصـاد تولیـد دارو به آن سـمت می رود و 

زمانـی دیگـر، جناحـی دیگر ایـن اقتصاد را به سـمتی دیگر می 
بـرد. بنابرایـن آرامـش و توسـعه پایـدار از فضای اقتصـاد دارو 
دور مـی شـود. و وقتـی آرامـش و پایـداری نیسـت، یعنـی آن 

صنعـت، روی پیشـرفت را بـه خود نخواهـد دید.

اگر صنعت داروسازی خصوصی باشد
بـه طـور کلـی بخـش خصوصـی هیـچ وقـت حاضر بـه ضرر 
نمـی شـود، یـا کاری را بـه ثمر می رسـاند و بهـره ور می کند، 
یـا تعطیـل می کنـد. اگر تعطیل شـد، دولـت مانند تمـام دنیا به 
ایـن نتیجه می رسـد کـه تولید درآن حـوزه، صرفـه ای ندارد و 
آن محصـول را وارد مـی کنـد. مگر اینکه از نظـر دولت، کاالی 
اسـتراتژیک محسـوب شـود که در ایـن حالت دولـت یارانه را 

پرداخـت مـی کنـد و بخـش خصوصی تولید مـی کند. 

حمایت های دولت، حمایت های یک پدرخوانده است
در حـال حاضـر روشـی کـه در حمایـت از صنعت داروسـازی 
در ایـران انجـام مـی شـود، روش پدرخواندگی دهـه 1960 در 
دنیاسـت. در هیـچ جای دنیـا دولت به تولیدکننـدگان نمی گوید 
کـه مـن جلـوی واردات را می گیرم، شـما به هـر کیفیت و نرخ 
بهـره وری کـه خواسـتید تولید کنید. یکی از تبعـات این کار آن 
اسـت کـه تولید داخـل، رقیـب خارجـی قدرتمنـدی را درکنار 
خـود احسـاس نمی کنـد، پـس انگیزه ارتقـای کیفـی و رقابت 
پذیـری پیـدا نکـرده و بـه دنبـال افزایش بهـره وری نمـی رود. 
توجـه بـه ایـن نکته ضروری اسـت کـه هزینه بهـره وری پایین 

صنعـت را مردم مـی پردازند. 

هزینه را مردم و منفعت را دولت می برد
همانطور که اشـاره شـد وقتـی صنعت به دنبـال افزایش کیفیت 
و بهـره وری خـود نـرود، هزینـه بهـره وری پاییـن صنعـت را 

مـردم مـی پردازند. 
از سـوی دیگـر وقتـی دولت بدون هیـچ برنامه اجرایی توسـعه 
صنعتـی، صرفـا با ابـزار افزایش تعرفـه واردات، مـی خواهد از 
تولیدکننـده داخلـی حراسـت و حفاظـت کنـد، در واقـع دولت 
بـا شـعار »حمایـت از تولیـد داخـل« تنها بـرای منافع سیاسـی 

خـودش عمـل کـرده و منافـع مـردم کمتـر دیده می شـود . 

حمایت های دولت باید در راستای ارتقا بهره وری باشد
 همـان طـور کـه اشـاره شـد، راه رهایـی صنعت داروسـازی از 
مشـکالت موجـود، ایـن اسـت که به سـمت خصوصی سـازی 
حرکـت کنـد. در کنـار خصوصی سـازی، حمایت هـای دولت 

بایـد فقـط در راسـتای ارتقاء بهره وری باشـد. 

نوآوری و ارتقای کیفیت، دو پیام کلیدی
شـرکت هـای داروسـازی بایـد بـه سـمت نـوآوری و ارتقـای 
کیفیت بروند. این دو، رکن اصلی پیشـرفت صنعت داروسـازی 
هسـتند. شـرکتی که این دو بال را نداشـته باشـد، پایدار نخواهد 
بـود. ایـن موضـوع ربطی بـه دارو هـم نـدارد. در هـر صنعتی، 
حتـی در مخابـرات هـم ایـن طـور اسـت. یکـی از نقدهایی که 
بـه وزارت بهداشـت می شـود این اسـت کـه وقتی بسـته های 
حمایتـی بـرای صنعـت تعریـف می کـرد و مثـال در آن جلوی 
واردات را مـی گرفـت، بایـد همزمـان زمینـه هایـی فراهـم می 
کرد که شـرکت ها به سـمت نوآوری و کیفیت هدایت شـوند.

استفاده از تجربیات دنیا
بایـد ببینیـم کشـورهای دیگـر در ایـن صنعت چـه کاری انجام 
مـی دهنـد و چه برنامـه ای پیش گرفته اند. صنعت داروسـازی، 
یـک صنعت جهانی اسـت و به مـوازات آن مدیریـت و اقتصاد 

اینکه بخواهیم همه داروها را 
در داخل تولید کنیم، اشتباه 
بزرگی است که االن در 
کشور مرتکب می شویم. 

خود کفایی به معنای قابلیت، 
یک ضرورت است و باید 
قابلیت فناوری تولید را 
داشته باشیم ولی به این 

معنی نیست که حتما تولید 
انبوه انجام دهیم. درکجای 

دنیا این کار انجام می شود؟ 

وزارت بهداشت باید متولی 
کیفیت داروها باشد، کما 

اینکه در همه دنیا به این شکل 
است. اما بحث تنظیم بازار، 
موضوع دیگری است که به 
نظرم نباید رسالت وزارت 

بهداشت باشد

داروسازی از دریچه اقتصادگفت و گو با دکتر حمید رضا راسخ 

شد با ر  و آ د سو ید  نبا سأ  سا ا لت  و د ی  ها لیت  فعا   
کنیم لید  تو خل  ا د ر  د را  ها  رو ا د همه  نیست  ز  نیا   

ست ا ه  ند ا رخو پد یک  ی  ها یت  حما  ، لت و د ی  ها یت  حما  
شد با شت  ا بهد رت  زا و ه  عهد به  ید  نبا ر  زا با تنظیم    

ست ا ه  کرد عمل  د  خو یس  سیا فع  منا ی  برا تنها   " خل ا د لید  تو ز  ا یت  حما " ر  ــعا ش با  لت  و د   
نند ا بد یت  یر مد و  د  قتصا ا که  ــد  ش با ید  فرا ا ست  د به  ید  با ر  کشو صنعت    

ست ا ه  شد رنگ  کم  فع  منا د  تضا قبح  ن  یرا ا ر  د   
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نیـز هرکـدام علـوم جهانـی هسـتند کـه هـر روز در آن هـا 
دسـتاوردهای جدیـدی از گوشـه و کنـار دنیا عرضه می شـود. 

 تحصیالت و تخصص مدیران ارشد 
داروسازی های بزرگ دنیا 

مدیـران ارشـد کـدام داروسـازی بـزرگ دنیـا، از افـراد غیـر 
متخصـص اقتصـادی تشـکیل شـده انـد؟ مثـال کشـورهایی 
مثـل کانـادا، سـوییس، آمریکا، دانمـارک و... را بررسـی کنید 
و ببینیـد چنـد نفر هسـتند کـه تخصـص آن ها، حـوزه های 

مرتبـط بـا مدیریـت و اقتصاد نیسـت؟
ایـن نشـان مـی دهـد کـه مـا در رونـد صنعـت دارو، مسـیر 
اشـتباهی را دنبـال مـی کنیـم، زیرا افـرادی را در پسـت های 
دارویـی قـرار مـی دهیـم کـه بـا علـوم اقتصـاد و بازرگانـی 
آشـنایی ندارنـد. بـا ایـن حـال توقـع سـود نیـز داریم. سـود 
چیـزی جـز اقتصاد نیسـت. سـود بـه پزشـکی ربطی نـدارد.  
یـک پزشـک متخصص گـوش، حلق و بینی کـه فرمول های 
اقتصـادی را بلـد نیسـت. ممکن اسـت در دوره آموزشـی، تا 
حـدی آمـوزش ببیند کـه مطب خـود را بگردانـد، ولی قطعا 
هیـچ گاه ایـن دانـش را در پزشـکی بدسـت نمـی آورد کـه 
بنگاهـی را کـه هـزار نفـر پرسـنل دارد، اداره کنـد. مدیریـت 
چنیـن بنگاهـی بـه فـردی نیـاز دارد کـه علـم و مهارتهـای 

مدیریـت منابع انسـانی را داشـته باشـد. 
ولـی در صنعـت داروسـازی نمـی خواهیـم به این گـزاره ها 
توجـه کنیـم. یک بنگاه بزرگ دارویی کشـور را به کسـی می 
سـپاریم کـه ممکـن اسـت از نظـر تحصیلی داروسـاز باشـد 
ولـی علـم هدایـت یـک بنـگاه تخصصـی را نیاموختـه و و 
توقـع داریـم این فـرد کارهـای بزرگی انجـام دهـد. بنابراین 
در بحـث مدیریـت کالن کل نظـام کشـور بایـد به ایـن باور 
برسـیم کـه صنعت کشـور باید به دسـت افرادی باشـد که با 
مبانـی، فرمول هـا، معادالت و ادبیات اقتصـاد، مدیریت منابع 

انسـانی و بازرگانی آشـنا باشند.

نیاز نیست همه داروها را در داخل تولید کنیم
اینکـه بخواهیـم همـه داروهـا را در داخل تولید کنیم، اشـتباه 
بزرگـی اسـت کـه االن در کشـور مرتکـب می شـویم. خود 
کفایـی بـه معنای قابلیـت، یک ضرورت اسـت و باید قابلیت 
فنـاوری تولید را داشـته باشـیم ولـی به این معنی نیسـت که 
حتمـا تولیـد انبوه انجـام دهیم. درکجـای دنیا ایـن کار انجام 

می شـود؟ 
مثـال اگـر کشـور سـوییس مـی خواهـد محصـول قهـوه یـا 
کاکائـو تولیـد کنـد، لزومـی نـدارد خـودش درخت قهـوه یا 
کاکائـو داشـته یـا کشـاورزی آن را انجـام دهـد. بـا این حال 
مـی بینیـم می تواند بزرگترین شـرکت های قهوه، نسـکافه و 

شـکالت دنیا را داشـته باشـد.
در زمینـه دارو هـم همینطـور اسـت. در آمریـکا تقریبـا 40 
درصـد ارزش بـازار محصـوالت دارویـی، از واردات اسـت. 
موثـره مصرفـی در صنعتشـان  مـاده  همچنیـن 60 درصـد 
وارداتـی اسـت. ارزش افزوده این کشـور مثـال در ارتقاء بهره 
وری کمپانـی هایـش ماننـد فاینزر اسـت که ممکن اسـت تا 
70 میلیـارد دالر قیمـت داشـته باشـد. پس فی نفسـه واردات 
و صـادرات بـه تنهایـی بـرای دولـت ارزش خاصـی نـدارد، 
مگـر اینکـه در راسـتای اهـداف کالن بهـره وری و رقابـت 

باشـد.  پذیری 

کسی که در یک پست 
دولتی می نشیند، نباید منافع 
مالی خود یا اعضای خانواده 
اش به تصمیم هایی که در 
آن سمت می گیرد، گره 

خورده باشد. همه جای دنیا 
و حتی کشور های همسایه 
ما، خود را ملزم به رعایت 

این قاعده دانسته اند

دولت، صنعت را لوس کرده است
متاسـفانه در بخـش رگوالتـوری و نظارتی، دولتمـردان، صنعت 
دارویـی را لـوس بـار آوردند و همه چیـز را ارزان در اختیار آنها 
قـرار داده و جلـوی واردات را هـم گرفتنـد. در طـول ایـن چند 
دهه که این کار انجام شـده، رشـد چندانی اتفاق نیافتاده اسـت. 
نـه اینکه بگوییم در حال حاضر نسـبت به 30 سـال پیش رشـد 
نکـرده ایم، رشـد کـرده ایم ولی این رشـد متناسـب با سـرعت 

توسـعه صنایـع دارویی حتـی منطقه نیز نبوده اسـت.

ما کپی کار هستیم و نه تولیدکننده مولکول دارویی
مـا تولیـد مولکـول هـای جدیـد انجـام نمـی دهیـم، بلکـه از 
مولکـول هایی کـه در بازار دنیـا وجود دارد، کپی مـی کنیم. این 
یـک واقعیت اسـت که نباید خـود را گول بزنیـم. نباید فراموش 
کنیـم کـه تولیـد مولکـول جدیـد بـا کپـی کـردن آن متفـاوت 
اسـت. مثـال صنعـت داروسـازی هنـد، حداقـل 100 مولکـول 
جدیـد دارویـی در حـال ثبـت و عرضـه دارد. ولـی مـا هنوز به 
ایـن مرحلـه نرسـیده ایـم. دولـت هند هـم در دهـه 70 میالدی 
از صنعـت داروسـازی حمایـت مـی کـرد، ولـی ایـن حمایـت 
در راسـتای هـدف خاصـی بـود و مـی گفـت مثـل حمایـت از 
فرزنـدی کـه مـی خواهـد در یک بـازه زمانی خـاص روی پای 

خـودش بایسـتد، از صنعـت دارو حمایـت مـی کنیم. 

این حمایت نیست
ایـن حمایـت نیسـت کـه در سـن 40 سـالگی بعـد از انقـالب، 
صنعـت داروی مـا، نه می توانـد مانند کودکان بـدود و نه دونده 
بـا مهارتـی شـده که حتـی با کشـورهای همسـایه تـوان رقابت 
داشـته باشـد. االن حتـی در عمـان و بنگالدش هـم وضعیت در 
ایـران بـه گونـه دیگری اسـت کارخانـه هایی بـا تائیدیـه کیفی 

سـازمان غـذا و داروی آمریـکا داریم.

کیفیت را قربانی کمیت نکنیم
در ایـران اگـر سیسـتم مدیریتـی ما بـه خوبی بر روی شـرکت 
هـا کار مـی کـرد، کیفیـت بایـد بیـش از ایـن چیـزی کـه االن 

هسـت، ارتقـا پیـدا مـی کرد. 
متاسـفانه مـا کیفیـت را قربانـی کمیت کـرده ایم. شـرکت های 
مـا به لحاظ کّمی بسـیار خوب هسـتند. بخش زیـادی از نیازها 
در کشـور تولید می شـود و شـکی در آن نیسـت. حتی برخی 
آمارهـا از تولیـد 96 تـا 97درصـد داروهـای مـورد نیـاز مردم 
حکایـت مـی کنـد. ایـن آمارهـا افتخـار آفریـن اسـت. ولـی 
موضـوع ایـن اسـت کـه کیفیـت هـم بایـد هـم پـای کمیت و 

بلکـه با شـتابی بیشـتر رشـد مـی کرد. 

 بازار داخل اشباع شده 
ولی توان رقابت در بازار خارجی نداریم

هـای  شـرکت  تولیـد  خـط  تمـام  اگـر  حاضـر  حـال  در 
داروسـازی مشـغول بـه کار باشـند، مـی تواننـد داروهـای 
مـورد نیـاز بیش از 300 میلیـون نفر را پوشـش دهند. این و 

سـایر نشـانه هـا، بـه معنای آن اسـت کـه تولید در ایـران به 
حد اشـباع رسـیده اسـت.

اگـر صنعـت مـی خواهد زنـده بمانـد، باید بـه فکـر بازارهای 
جدیـد باشـد. امـا از آنجایی کـه دولت، صنعت را لـوس کرده، 
شـرکت هـا تـوان رقابـت در بازارهای بیـن المللـی را ندارند. 
همـه مـی خواهند مثال بـا تولید»اسـتامینوفن« سـود کنند، پس 
رقابـت در بـازار داخلی به سـمت ناسـالم پیش مـی رود. وقتی 
رقابـت سـالم نیسـت، فـرد بـرای حفـظ سـود و حفـظ بنگاه، 

ممکـن اسـت به هـر کاری دسـت بزند. 

توسعه مکمل های غذایی
در بحث مکمل ها با توجه به اینکه روند الگوی غذایی در ایران 
عوض شد، طبیعتا نیاز به مصرف مکمل ها نیز افزایش پیدا می 
کند. این موضوع در خصوص همه کشورهای دنیا صادق است. 
بسیاری از کشور ها نسبت به مصرف مکمل های غذایی تمایل 
پیدا کرده اند. خصوصا اینکه عوارض مکمل های طبیعی نسبت 

به عوارض داروها می تواند خیلی کمتر باشد. 
بـه طور کلـی بازار مکمل هـای غذایی، بازاری اسـت که هنوز 
جای رشـد دارد و اقتصادی اسـت، می تواند شـغل ایجاد کند، 
مـی تواند زمینه سـاز توسـعه کسـب و کار و اشـتغال شـرکت 

های دارویی شـود.
اگـر دولـت شـرایطی ایجـاد کند کـه تقاضـای القایـی محدود 
باشـد و یـک سـاز و کار مبتنی بر شـفافیت و عـدم تضاد منافع 
بـه وجـود آیـد، حـوزه مکمـل و طـب سـنتی عرصـه خوبـی 
اسـت کـه شـرکت هـای داروسـازی داخلی مـی تواننـد در آن 

سـرمایه گـذاری کنند.

نقش دولت باید تغییر کند
اینکـه دولـت تصـور کنـد بایـد تعیین کننـده سرنوشـت مردم 
باشـد، خطرنـاک اسـت. هیـچ جـای دنیـا، دولت ها نگاهشـان 
ایـن نیسـت کـه »مـن« بایـد آینـده مـردم را تعییـن کنـم. همه 
یـک نـگاه دارنـد و آن این اسـت که مـن در این مسـئولیت که 

هسـتم، قانـون را بـه نحو احسـنت اجـرا کنم. 
دولـت وظایفـی دارد کـه بایـد بـه بهتریـن شـکل انجـام دهد. 
مـردم بـه دولتهـا رای می دهنـد تا برایشـان »خدمـات« خوب 
ارائـه کنـد. دولت بایـد در کشـور خدمت گذار باشـد. تعریف 
نقـش دولـت بایـد تغییـر کنـد. وظیفـه دولـت ایـن اسـت که 
فعالیتهـای صنعت را تسـهیل کند، نه اینکه خـود و بنگاههایش 

رقیـب صنعت شـوند.

جایزه دادن فی نفسه کار غلطی نیست
جایزه دادن شـرکت های دارویی، فی نفسـه کار غلطی نیسـت. 
ایـن کار در تمـام شـرکتهای بزرگ دارویی دنیا نیز رایج اسـت. 
اینکـه چگونـه ایـن کار انجـام گیـرد، مهـم اسـت و غلـط یـا 
درسـت بـودن آن را رقـم می زنـد. واقعیت این اسـت که عدم 

شـفافیت مالی، فاجعه اسـت. 
علـی رغـم اینکـه امـروزه، بحـث جایـزه دادن شـرکت هـای 
دارویـی )مانند محدودیـت واردات(، همواره یکی از بزرگترین 
دغدغـه هـای دسـتگاه نظارتی بـوده، ولـی واقعیت این اسـت 
کـه صنعـت داروسـازی از جایـزه دادن هـا آسـیب نمـی بیند، 
بلکـه ایـن بالتکلیفـی و غیـر شـفاف بـودن اقتصـاد اسـت که 

انحـراف زا و فاجعـه برانگیز اسـت. 

تنظیم بازار نباید به عهده وزارت بهداشت باشد
وزارت بهداشـت بایـد متولی کیفیت داروها باشـد، کما اینکه در 
همـه دنیـا به این شـکل اسـت. امـا بحث تنظیـم بـازار، موضوع 
دیگری اسـت که به نظرم نباید رسـالت وزارت بهداشـت باشـد. 
دلیـل آن هم این اسـت که در وزارت بهداشـت کمبود شـدیدی 
در خصـوص در اختیـار گرفتـن افـراد متخصـص یـا تحصیـل 
کـرده در زمینـه هـای مدیریت مالـی، بازرگانی و اقتصـاد وجود 
دارد در حالـی کـه ایـن گرایـش هـا در وزارتخانـه هـای دیگر، 

اسـت.  موجود 

تضاد منافع
نکتـه ای کـه در دسـتگاه نظارتـی بایـد بـه صـورت جـدی به آن 
پرداختـه شـود، بحـث تضاد منافع اسـت. این تصمیمی اسـت که 

بایـد نظـام بگیرد و تصمیم سـختی هم اسـت. 
کسـی کـه در یـک پسـت دولتـی می نشـیند، نبایـد منافـع مالی 
خـود یـا اعضـای خانواده اش بـه تصمیم هایی که در آن سـمت 
مـی گیـرد، گـره خـورده باشـد. همه جـای دنیـا و حتی کشـور 
هـای همسـایه مـا، خـود را ملزم بـه رعایت ایـن قاعده دانسـته 

ند.  ا
البتـه آنچـه کـه بیـش از این نگـران کننده اسـت، این اسـت که 
در ایـران، قبـح تضـاد منافـع بـه حـدی ریختـه شـده کـه عمال، 
عـدم رعایـت آن جـزء اصـول و مبانـی قـرار گرفتـه اسـت. بـه 
طـوری کـه مثال مـی گویند اصال اشـکالی ندارد که شـما مطب، 
داروخانـه، یا کارخانه داشـته و همزمـان در مرجع تصمیم گیری 
وزارت بهداشـت نیـز مشـغول به کار باشـید. باید جلـوی تقابل 

منافـع در بیـن دولتمـردان حوزه سـالمت گرفته شـود. 
اگـر دولتمـردی، خودش، همسـرش و یا فرزندانـش منافع مالی 
مشـترک در حوزه سـالمت داشته باشـند، نباید اجازه فعالیت در 

آن حوزه دولتی داشـته باشـد. 
البتـه آنچـه کـه ایـن فراینـد را مشـکل مـی کنـد ایـن اسـت که 
متاسـفانه در ایـران بحـث شـفافیت مالی وجـود نـدارد و فردی 
کـه تصـدی مدیریتـی مـی کنـد، خیلـی سـابقه و وابسـتگی 

اقتصـادی و مالکیتـی مسـتندی نـدارد.

مدیریت ها را به جوانان واگذار کنید
یکـی از بزرگتریـن انتقـاد هایی کـه به دولت ها وارد اسـت، این 
اسـت که از نسـل جوان در سـطوح مدیریتی اسـتفاده نمی کنند. 
بـه نظـر مـن جوانـان ایرانـی از دهـه60 و حتـی بعـد از آن، بـه 
مراتـب از نسـل هـای گذشـته توانمنـد تـر و قابـل تر هسـتند، 
زیـرا دانـش آنهـا بـه روزتر اسـت، بـا انرژی تـر و چابکتـر اند، 
ریسـک پذیـری باالتـری دارند و کمتـر تقابل منافـع اقتصادی و 

مالـی دارند.  
درسـت اسـت کـه آنهـا تجربـه کمتـری دارنـد، ولـی افـراد بـا 
تجربـه ای مـی تواننـد کنار این افـراد، به عنوان مشـاور یا معاون 
کار کننـد. نکتـه اینجـا اسـت کـه در ایران کسـی حاضر نیسـت 

زیردسـت یـک فـرد جـوان کار کند. 
ایـن بـاور بایـد عوض شـود. بایـد کار را بـه جوان تر هـا تحویل 
دهیـم تـا آنـان بتوانند تـا مـا هسـتیم از تجربیاتمان اسـتفاده کنند. 
زمـان جنـگ، ایـن جوانان بودنـد که از کشـور دفـاع کردند، حاال 
هـم بایـد بـه آنهـا اعتمـاد داشـته باشـیم و بگذاریـم نسـل هـای 

دسـت پـرورده انقـالب، از صنعت دارویـی دفاعی جانانـه کنند.

فعالیت های دولت اساسا 
نباید بر مبنای سودآوری 

اقتصادی باشد. سود دولت 
باید از محل مالیات، ارتقاء 
بهره وری، اشتغال زایی و 

افتخارآفرینی ملی باشد

داروسازی از دریچه اقتصادگفت و گو با دکتر حمید رضا راسخ 
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 دست از روش های 
جهان سومی برداریم
خیال تولید کننده نباید راحت باشد

دست از روش های جهان سومی برداریمگفت و گو بادکتر محمود نجفی 

دکرت محمود نجفی عرب

اواخر سال 1359 تا اواخر سال 1360 مدیر عامل رشکت    

پارک دیویس بوده است که بعد از انقالب به داروسازی الحاوی 

تغییرنام داد.

  پس از آن تا خرداد 1364 مدیریت عامل رشکت فایزر را 
برعهده می گیرد که این رشکت نیز به رشکت البراتورهای رازک 

تغییر نام می دهد. 

  از خرداد 1364 به عنوان مدیر گروه دارویی سازمان صنایع 

ملی ایران منصوب می شود. در واقع مجموعه ای از 16 رشکت 

داروسازی چندملیتی که ملی شده بودند، همراه با یک رسی 

رشکت های داخلی در اختیار سازمان صنایع ملی ایران قرار 

داشتند که در مجموع حدود 70% صنایع دارویی کشور را شامل 

می شد.

  در آن سال ها پروژه های مختلفی را در شهر هایی نظیر 
مشهد، اصفهان و تربیز پایه ریزی و افتتاح می کند تا اینکه به 

مرور و با بازسازی صنایع موجود و احداث کارخانجات جدید، 

خودکفایی کشور در تولید دارو به مرز 95% می رسد.

  در سال 1370 در سازمان صنایع ملی ایران، گروه دارو با غذا 
ادغام می شود و رشکت هایی نظیر مینو، یک و یک و ویتانا هم 

به همراه چهار رشکت بزرگ پخش زیرمجموعه این گروه قرار 

می گیرد که مسئولیت این گروه تا سال 1373 برعهده ایشان 

بوده است.  

  با آغاز بحث خصوصی سازی، صنایع داروسازی هم به بخش 
های مختلف واگذار می شود و ایشان از سال 1373 تا 1380 

مسئولیت داروپخش را برعهده می گیرد، هولدینگ داروپخش 

را راه اندازی می کند که حدود 13 یا 14 رشکت زیرمجموعه آن 

قرار داشته است.

  در سال 1381 ماموریت پیدا می کند رشکت تی پی کو 
)رشکت رسمایه گذاری دارویی تامین ( را تاسیس کند و تا سال 

1384 مدیرعاملی این رشکت که حدود 42% سهم بازار را در 

اختیار داشته، برعهده می گیرد.

از سال 1385 تا سال 1390مدیرعامل رشکت سهامی شیر   
ایران)پگاه( بوده است.

 از سال1391 از بخش دولتی خارج شده و وارد بخش خصوصی 
می شود.

 دبیر شورای نظام پزشکی بوده است و تقریبا به عنوان 
موسس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران 

شناخته می شود.

 در حال حارض رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت 
اتاق بازرگانی تهران است.
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  برخی معتقداند شرکت های داروسازی بخش دولتی، 
نتوانسته اند به میزانی که از آن ها توقع می رفت، رشد و 
توسعه پیدا کنند و این درحالی است که در سوی مقابل، 
شرکت های بخش خصوصی موفق تر عمل کرده اند. دلیل 

این موضوع را چه می دانید؟
به طور کلی یکی از بزرگترین مشکالت صنعت داروسازی ایران، 
این است که بخش زیادی از این صنعت که توانمندی اقتصادی 
باالیی هم دارند، در اختیار دستگاه های دولتی و شبه دولتی قرار 
دارد. این دستگاه ها مرتب تغییر مدیریت دارند و نمی توانند 
ثبات و آرامش  با  بلند مدت و میان مدت خود را  برنامه های 
دنبال کنند. گرفتار بروکراسی اداری سنگین و زمان بر هستند و 
بهمین دلیل چرخه تصمیم گیری ها، طوالنی است. ضمن اینکه با 
دخالت های بسیار زیاد دستگاه حاکم براین شرکت ها، مدیرانی 
که در این شرکت ها کار می کنند، اختیارات مدیریتی به شدت 
محدودی دارند، به طوری که برای بسیاری از موضوعات مجبور 
هستند از هفت خان رستم عبور کنند و این باعث شده که نتوانند 
از فرصت ها، به موقع و به سرعت بهره برداری کرده و خودشان 

را به روز کنند.

  یعنی ضعف مدیریت، سبب جاماندن شرکت های دولتی 
شده است؟

منظـور بنـده ایـن نیسـت کـه مدیـر آنجـا ضعـف دارد. مشـکل 
اینجـا اسـت کـه آن مدیـری کـه در کارخانجـات داروسـازی که 
متعلـق به بخـش دولتی یا شـبهه دولتی شـاغل اسـت، اختیارات 
کافـی نـدارد. حتـی مدیـری کـه در رده بـاالی ایشـان هـم قـرار 
دارد، اختیـار الزم را نـدارد. چرخـه تصمیم گیری در این شـرکت 
هـا طوالنی اسـت. ضمـن اینکه، ایـن کارخانجـات، زیرمجموعه 
دسـتگاه هایی هسـتندکه به شـدت نیاز به منابع مالی دارند و روز 
بـه روز تـالش مـی کننـد هر چه کـه سـودآوری در این شـرکتها 
ایجـاد شـده را بـه نحـوی، به سیسـتم خـود منتقل کننـد. بهمین 
دلیـل سـرمایه ای در این شـرکت هـا باقی نمی مانـد که بخواهند 

بر پایـه آن پیـش بروند.

  پس به خصوصی سازی صنعت دارو به عنوان یکی از 
اساسی ترین نیازهای این صنعت، اعتقاد دارید؟

مردم  کار کردن  مانع  که  است  این  ما  از مشکالت  یکی  دقیقا؛ 
هستیم. از طرفی مکرر می گوییم خصوصی سازی و اجرای اصل 
44 ولی در اجرا همه چیز را به سازمان تامین اجتماعی یا صندوق 
بازنشستگی کشوری و یا سایر دستگاه های شبهه دولتی واگذار 
می کنیم. در صورتی که اگر بخواهیم حرکت رو به جلو داشته 

باشیم، باید فضا را برای کارکردن مردم باز کنیم.

  نقطه طالیی صنعت داروسازی ایران در کدام دهه بوده 

است؟
 از نیمه دهه 70 تا نیمه دهه 80 اوج شکوفایی صنعت داروسازی 
ما است. ولی از آن پس تا نیمه دهه 90 نه تنها در حوزه صادرات 
نتوانستیم رشد کنیم، بلکه نتوانستیم در نوآوری و به روزآوری 

صنعت هم کار قابل توجهی انجام دهیم. 

  ریشه اصلی مشکالت صنعت دارو را چه می دانید؟
بسـیاری از مشـکالت، صرفا بـه صنعت دارو اختصـاص ندارد، 
بلکـه چیزی اسـت کـه در کل کشـور و بر همه ی صنایع سـایه 
انداختـه اسـت. مثـل مشـکل نقدینگـی، منابـع بانـک ها،تـورم، 

ارتباطـات بین المللـی و...
فضای  و  کار  شرایط  مشکالت صنعت،  مهمترین  جمله  از  اما 
آن  مولفه های  ما،  متاسفانه در کشور   سرمایه گذاری است که 
چندان مورد توجه قرار نگرفته است. سرمایه گذاری زمانی شکل 
می گیرد و توسعه پیدا می کند که ثبات قوانین و آیین نامه ها بر 
نتوانند  اقتصادی  فضای کسب و کار حاکم باشد. وقتی فعاالن 
می  چطور  کنند،  ریزی  برنامه  خود  آینده  سال  دو  برای  حتی 
خواهند فازهای توسعه ای را پیش ببرند. بخشنامه ها زمانی که 
امضا هم می شوند، بازهم این اطمینان خاطر وجود ندارد که برای 
یک ماه دیگر یا یک سال دیگر، رویه به همین شکلی که اخیرا 

بخشنامه شده، باقی باشد.
وزارت  بـه  نوسـانات  ایـن  از  بخشـی  یـک  دارو،  حـوزه  در 
بهداشـت بـاز می گردد و بخشـی هم به فشـارهایی کـه از بیرون 

برمی گـردد. می شـود،  منتقـل 

  مسئولیت تنظیم بازار دارو را با کدام سازمان می دانید؟
وظیفـه اصلـی وزارت بهداشـت را مسـئولیت کیفـی مـی دانـم 
و بهتـر اسـت در خصـوص مسـئولیت کمـی، وزارت صنعـت، 
معـدن و تجـارت ورود کنـد. من در تعجبم کجای قانون نوشـته 
انـد کـه وزارت بهداشـت، هم مسـئولیت کمی و هم مسـئولیت 
کیفـی داشـته باشـد. بایـد ببینیـم دنیـا چگونـه عمـل مـی کند. 
شـرایط پیـش از انقـالب در کشـور خودمـان به چه شـکل بوده 

اسـت؟ FDA  چگونـه عمـل مـی کند؟
مشـکل مـا االن ایـن اسـت کـه همـه چیـز درهـم شـده اسـت. 
مثـال در حـوزه آموزش پزشـکی، ابتـدای انقالب بـه دلیل اینکه 
پزشـک به اندازه کافی نداشـتیم و پزشـکهای افغانی، پاکسـتانی، 
بنگالدشـی، هندی و... در کشور مشـغول بودند، وزارت بهداری 
سـابق اعـالم کـرد که ایـن تعداد پزشـک نیـاز داریـم و وزارت 
علـوم هـم در جـواب درخواسـت گفـت نمیتوانیـم ایـن تعداد 
پزشـک پـرورش بدهیم. در نتیجه وزارت بهداشـت، مسـئولیت 
آمـوزش را برعهـده گرفـت. امـا شـما کجـای دنیا سـراغ دارید 

آمـوزش در اختیار وزارت بهداشـت باشـد؟ 
من اعتقادم این است که همه ی چیزهایی که بنابر ضرورت های 
ابتدا انقالب، تدابیر ویژه ای برای آن ها اتخاذ شده، باید اصالح 

شود و به ریل اصلی خود باز گردد.

  آیا ژنریک سازی، می تواند بیش از این به توسعه سرمایه 
گذاری ها در صنعت داروسازی منجر شود؟

اگر رقابت را پایه رشد و توسعه بدانیم، واقعیت این است که ما 
در حوزه ژنریک نمی توانیم فضای رقابتی ایجاد کنیم. حداکثر 
شکل آن، همین جایزه دادن های شرکت های دارویی است که 
واقعا مناسب نیست و من با آن مخالف هستم. اما با ایجاد برند 

ژنریک، زمینه برای رقابت فراهم می شود و شرکت ها می توانند 
هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی با یکدیگر رقابت کنند و 

این رقابت، بدون تردید به ارتقای صنعت خواهد انجامید.
مـا بایـد برای جذب سـرمایه گـذاری خارجی و تولیـد برند جا 
بـاز کنیـم. برندژنریک را ارتقـا دهیم. باید جوینت ونچر داشـته 
باشـیم. حتـی باید فضا را باز کنیم تا سـرمایه گـذار خارجی هم 
بیایـد و از پتانسـیل ها و ظرفیـت های خالی صنعت داروسـازی 

ما اسـتفاده کند. 

 آیا تولید تحت لیسانس می تواند موجب ارتقای صنعت 
دارویی کشور شود؟

ما باید نگاهمان به سمت بازارهای خارج از کشور باشد. برای این 
هدف، باید از مرحله تولید سنتی عبور کنیم. باید استانداردهای 
نیاز  مورد  خصوصیات  و  دانش  باید  ببینیم.  تدارک  را  الزم 
بازارهای جهانی را کسب کنیم. یکی از راه حل ها برای توسعه 
صنعت داروسازی ایران، می تواند در پیش گرفتن تولید در داخل 
کشور ولی تحت لیسانس یک شرکت معتبر جهانی باشد. ضمن 
اینکه با این روش می توانیم به یکی از دغدغه های مهم یعنی 

اشتغال فارغ التحصیالن داروسازی، پاسخ مناسب بدهیم.

 آیا ادغام شرکت های دارویی در یکدیگر را به عنوان 
یکی از راه های برون رفت شرکت ها از مشکالت فعلی 

پیشنهاد می دهید؟
هیـچ راهـی بـه جـز ادغـام و Merge شـرکت هـا وجود نـدارد. 
البتـه ایـن کار بایـد همـراه بـا یـک کشـش از درون باشـد تا به 
صـورت خـودکار و اتوماتیک اتفـاق بیافتد. در دنیا هم بسـیاری 
از کمپانـی هـا بـه دلیـل اینکـه فشـار رقابـت و هزینـه هـا زیاد 
شـد و نگـران از دسـت دادن بـازار شـدند، به این سـمت رفتند. 
شـرکت هـای کوچـک بـرای حضـور در بازارهای بزرگتـر باید 
بـه سـمت ادغـام پیـش برونـد. ضمـن اینکـه شـرکتهای شـبه 
دولتـی هـم بـرای اینکه بیهـوده با خودشـان رقابت نکننـد، باید 

بـه ایـن سـمت بروند. 

 برخی فعاالن حوزه دارو، سیسـتم قیمتگـذاری دارو در 
وزارت بهداشـت را یکی از سـد های پیش روی توسـعه 
صنعـت داروسـازی مـی دانند. شـما هم با ایـن موضوع 

هستید؟ موافق 
باید به سمت رقابت سالم برویم. در فرآیند قیمت گذاری باید 
دست از روش های جهان سومی برداریم. تجربه آزاد شدن قیمت 

داروهای OTC، تجربه بسیار خوبی بود. 
خریدهای دولتی و تامین احتماعی هم می تواند از طریق ساز و 

کار برگزاری مناقصه ها صورت گیرد.

  آیا مدیران صنعت داروسازی الزاما باید داروساز باشند؟
اصـال چنیـن اعتقـادی نـدارم کـه الزامـا مدیـران باید داروسـاز 
باشـند. زمانـی کـه خـودم در صنعـت به طـور مسـتقیم حضور 
داشـتم، ایـن تجربـه را عملیاتـی کـرده ام، بـه طوری کـه برخی 
مدیـران داروسـاز نبودنـد. مـن اعتقـادم ایـن اسـت کـه مدیـر، 
در صنعـت  اگـر  دارد. حـال  را  هـای خـاص خـود  ویژگـی 
داروسـازی، مدیری داشـته باشـیم کـه ویژگی هـای مدیریت را 

دارا باشـد و داروسـاز هـم باشـد، خیلـی بهتـر اسـت. 

 حتی وزیر بهداشت؟
حتی اعتقاد ندارم که وزیر بهداشت حتما باید پزشک باشد. کجای 
وزیر  الزاما  باشندکه  کرده  عمل  شکل  این  به  دارید  سراغ  دنیا 
بهداشت، پزشک باشد. وزیر بهداشت می تواند یک اقتصاددان 
باشد. امروزه و در شرایط فرا رقابتی که بر اقتصاد کشورها حاکم 
شده، دانش مدیریت و اقتصاد برای بسیاری از پست های سازمانی 

ضروری است.

  دارو، کاالی استراتژیک است؟
اعتقـاد مـن ایـن اسـت کـه دارو برای کشـور مـی توانـد ارزش 
افـزوده ایجـاد کنـد ولـی نبایـد تعریف اسـتراتژیک از آن داشـته 
باشـیم. چنانچـه تولید یک دارو اقتصادی نباشـد یـا اینکه نتوانیم 
آن را تولیـد کنیـم، بـدون تردیـد بایـد آن را از خـارج وارد کنیم. 
ایـن کـه بگوییـم دارو کاالی اسـتراتژیک اسـت و بعـد خـود را 
مجبـور کنیـم کـه به دلیـل اسـتراتژیک بـودن آن، حتی بـا هزینه 
ای بالـغ بـر 4 یـا 5 برابر قیمـت جهانـی، بایـد آن را تولید کنیم، 

خطا اسـت.

را  تولید  از  حمایت  هدف  با  واردات  محدودکردن   
سیاست مفید و موثری می دانید؟

ما باید کاالیی که برای کشور صرفه اقتصادی دارد را تولید کنیم 
و سایر کاالها را با نظام تعرفه ای و نظام کیفی، مدیریت کنیم. 
در قانون برنامه توسعه، بارها از ایجاد محدودیت های غیرتعرفه 
ای، حذر داده شده ولی متاسفانه رویکردهای دیگری را در اجرا 

شاهد هستیم.
را  آن  تولید،  از  شکلی  این  های  حمایت  که  داده  نشان  تجربه 
لوس و شکننده می کند، به طوری که نمی تواند در رقابت ها 

قد بلند کند.
حتی زمانی که مسئولیت های اجرایی داشتم، می گفتم تولید کننده 
باید ترس از این داشته باشد که فردا نتواند در بازار رقابت کند، 
دائم باید خود را به روز کند، قیمت تمام شده تولید را باید کاهش 
دهد. اینکه خیال تولیدکننده راحت باشد که درهای مملکت بسته 

است، فاجعه به بار می آورد. 
اعتقـاد بنـده ایـن اسـت کـه از حـاال کـه فرصـت داریـم بایـد 
مسـیری را در پیـش بگیریم تا برای عضویـت در WTO  آمادگی 

پیـدا کنیم.

  آینده صنعت داروسازی را چگونه می بینید؟
از یک سو، بخش دولتی و شبهه دولتی که عالقه به رها کردن 
صنعت ندارد. از سوی دیگر، تقاضای داخلی محدود است 
و برای سهم گیری از بازارهای خارجی هم دورخیز الزم را 
انجام نداده ایم. ضمن اینکه سهم بازار از کشورهایی نظیر 
عراق و افغانستان را هم تا حدودی از دست داده ایم. عالوه 
بر این، در جذب سرمایه گذار خارجی هم آنچنان که باید 
و شاید مناسب عمل نکرده ایم. در کنار همه این مشکالت، 
بحث بی ثباتی در بخش دولتی و تغییرات پیاپی بخشنامه ها 
و آیین نامه ها هم مزید بر علت شده و فعاالن اقتصادی را 
از برنامه ریزی باز می دارد. سازمان تامین اجتماعی و اداره 

مالیات هم فشارهای خاص خود را دارند. 
بنابراین اگر با همین رویه پیش برویم، آینده روشنی پیش روی صنعت 
با آسیب شناسی وضعیت  اینکه  بینم، مگر  داروسازی کشور نمی 

موجود، عزم جدی برای درک تغییرات جهانی ایجاد شود. 

هستند لیت  و د یس  بروکرا سری  ا  ، لیت و د شبه  ی  شرکت ها ن  یرا مد   
کیم نه  و  نم  ا د یم  کییف  لیت  مسئو را  شــت  ا بهد رت  زا و صیل  ا ظیفه  و  
رند ا ند صنعت  ین  ا ن  کرد رها  به  قه  عال  ، لیت و د شــبهه  و  لیت  و د بخش   

شد با پزشک  ید  با حتما  شت  ا بهد یر  ز و رم  ا ند د  عتقا ا  
ست ا ه  کرد خسته  را  ید  قتصا ا ن  ال فعا  ، لیت و د بخش  ر  د یت  ثبا یب     

ما باید کاالیی که برای کشور 
صرفه اقتصادی دارد را تولید 

کنیم و سایر کاالها را با 
نظام تعرفه ای و نظام کیفی، 

مدیریت کنیم. در قانون 
برنامه توسعه، بارها از ایجاد 
محدودیت های غیرتعرفه ای، 
حذر داده شده ولی متاسفانه 
رویکردهای دیگری را در 

اجرا شاهد هستیم

من در تعجب هستم کجای 
قانون نوشته اند که وزارت 
بهداشت، هم مسئولیت کمی 
و هم مسئولیت کیفی داشته 
باشد. باید ببینیم دنیا چگونه 

عمل می کند. شرایط پیش از 
انقالب در کشور خودمان به 
  FDA چه شکل بوده است؟

چگونه عمل می کند؟

دست از روش های جهان سومی برداریمگفت و گو بادکتر محمود نجفی
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پاسخ به 15 چالش صنعت دارو
 نباید از آسیب شناسی گذشته بهراسیم

پاسخ به 15 چالش صنعت داروگفت و گو با دکتر اکبر عبدالهی اصل

دکرت اکرب عبدالهی اصل

  متولـد سـال1352در شـهر نجف 

آباد اسـت
و  اقتصاد  رشته  التحصیل  فارغ   
مدیریت دارو از دانشگاه علوم پزشکی 

تهران است.
 در سازمان غذا و دارو، مدیرکل اداره 
کل نظارت بر دارو، معاون برنامه ریزی 
اداره  مدیر کل  و همچنین  نظارت  و 

فناوری اطالعات بوده است.
 مدیرعاملی شرکت داروسازی عبیدی 

را نیز در پرونده خود دارد.
 در حال حاضر عضو هیات علمی 
علوم  دانشگاه  داروسازی  دانشکده 

پزشکی تهران است. 
 با ایشان، فارغ از پست های سازمانی 
گفتگو  به  است،  داشته  برعهده  که 
نشسته ایم تا از نظرات شخصی اش در 
خصوص تولید و واردات دارو اطالع 

پیدا کنیم.



21 20 فصلنامه درمان یاب ،شمـاره 16 بهار 1397فصلنامه درمان یاب ،شمـاره 16 بهار 1397

1
چالش »بازتولید رکود در صنعت داروسازی«

  دوران هـای داروسـازی در چند دهـه اخیر را چگونه 
دسـته بندی مـی کنید؟ آیا شـما معتقد هسـتید که رکود 
صنعـت داروسـازی، دچـار یـک چرخه بازتولیدشـونده 

شـده است؟
در واقـع صنعت داروسـازی فراز و نشـیب هـای مختلفی را در 
کشـور مـا طی کـرده اسـت. در دو دهه پس از انقالب سـال 57 
، تمرکـز بـر دولتی سـازی، برنامه ریزی متمرکز، سـهمیه بندی 
و تولیـد بـا نـام غیراختصاصـی تحـت عنـوان ژنریـک بـود که 
باعث شـد تجربه و تعریفی فراتر از آنچه خود سـازمان جهانی 

بهداشـت ارائـه کرده بود در کشـور اجرا شـود.
ایـن رویکـرد در دوران بحران هـای پـس از انقـالب و جنـگ 
تحمیلی توانسـت کشـور را از نظر تامین و دسترسی به دارو در 
شـرایط قابـل قبولی قـرار دهـد و در صنعت داروسـازی ایجاد 
خودبـاوری نمایـد، امـا طبیعتـا هـر سیاسـتی محدودیـت ها و 

نقـص هایی را نیـز به دنبـال دارد.
در دوران پـس از جنـگ و دوران سـازندگی، رشـد و توسـعه در 
صنعـت دارو بـا یـک دهـه تاخیـر کلید خـورد و عمال در سـال 
1378 بـا آغـاز خصوصـی سـازی و شـروع برخـی برنامه هـای 
توسـعه محور از قبیل اسـتفاده از ظرفیت خالی صنایع، برندینگ، 
انتقال تکنولوژی، سـاخت قراردادی و تولید تحت لیسانس دوره 

جدیـدی برای صنعت داروسـازی کشـور آغاز شـد. 
در این دوران سـعی شـد عـالوه بر ایجاد دسترسـی حداقلی به 
داروهای اساسـی، به ارتقـای کیفی صنایـع، کارآفرینی، افزایش 
رفـاه و کیفیـت زندگی، افزایـش تولید ناخالص ملی و توسـعه 

صـادرات نیز توجه شـود.
ایـن سیاسـت نیـز تحت تاثیر شـرایط کلی کشـور، تحریم ها و 
تغییـرات متعـدد مدیـران کالن و اجرای سیاسـت های مختلف 
بعـد از یـک دهـه، دچـار انحـراف شـد و عمـال نظـام دارویی 

مجدد بـه دوران رکود بازگشـت.

2
 چالش »میزان حمایت دولت«

  برخــی مــی گوینــد دولــت از صنعــت داروســازی 
حمایــت نکــرده و برخــی دیگــر معتقدانــد کــه حمایت 
ــوده و  ــت از صنعــت داروســازی، بیــش از حــد ب دول
ایــن صنعــت را لــوس کــرده اســت. در ایــن خصــوص 

چــه نظــری داریــد؟
از نظـر مـن دولـت از صنعـت حمایـت کـرده اسـت ولـی این 
حمایـت را بـا بدتریـن روش ممکـن انجـام داده اسـت. وقتـی 

است شده  انجام  ممکن  روش  بدترین  با  صنعت  از  دولت  حمایت    
شد با بیمه  به  د  رو و ز  ا قبل  ید  با    ، ر کشــو یی  رو ا د رسیم  فهرست   

د برو جلو  ا  غذ ر  زا با شبیه  ید  با یی  ا غذ ی  ها مکمل  ر  زا با  
ست ا ه  شد تفسری  و  ترجمه  غلط  ن  یرا ا ر  د یک  ژنر  

ند شو ه  لیدکنند تو همه  نیست  ز  نیا    

خـط تولیـدی که GMP نـدارد به کار ادامه می دهد و یا شـرکت 
مـواد اولیـه ای که با عـدم رعایت ایمنـی و اسـتانداردهای الزم، 
محیـط، مـردم و پرسـنل خویـش را قربانـی مواد سـمی می کند 
و یـا کارخانـه هورمـون سـازی در وسـط منطقه مسـکونی، به 
فعالیـت ادامـه می دهـد، در واقـع حمایـت انجام نشـده اسـت. 
در ایـن شـرایط مدیـران دارویـی وزارت بهداشـت یـا اغماض 
کرده انـد و یـا در صـورت اقـدام نظارتـی متهـم بـه دشـمنی با 

شـده اند. صنعت 
بـه نظـر مـن حمایت از صنعـت داروسـازی نـه در اغماض در 
نظـارت بلکه در تسـهیل و تسـریع صـدور مجوزهـای قانونی، 
آموزشـهای تخصصـی، کمـک بـه فناوریهـای نوین و تشـویق 

کارشناسـان و مدیـران کارآمـد صنعـت محقق می شـود.
در حـوزه کنتـرل واردات معتقدم بـازار دارویـی دو بخش دارد. 
بخـش عمومی شـامل ارائه داروهای بسـیار ضـروری و حیاتی 
در بیمارسـتانها و مراکـز خدماتـی دولتـی بـوده و بایـد تابـع 
محدودیتهـای بودجـه ای و قواعـد هزینه-اثربخشـی باشـند که 
طبعـا داروهـای تولیـد داخـل ارزانتر ارائه شـده و بـه هیج وجه 

نبایـد بحـث برندینـگ در ایـن حوزه مطرح شـود. 
امـا بخـش خصوصـی دارای ویژگـی هـا و نظم اقتصـادی خود 
بـوده و ماننـد نظـم طبیعت نباید مورد دسـتکاری ناشـیانه دولت 
قـرار گیـرد. زیـرا هـر مولفـه ای کـه دسـتکاری شـود بـر جـای 
دیگـری تاثیر خواهد گذاشـت، در این بخش فقط تعرفه و سـود 
بازرگانـی تنهـا حامی تولیـد داخل خواهـد بود. در حـال حاضر 
کـه دولـت به عنـوان حامی صنایع غذایی وارد نشـده اسـت، هم 

قیمـت هـا معقولتـر و هم دسترسـی مـردم راحت تر اسـت. 

3
 چالش »ژنریک سازی«

  آیـا بایـد ژنریـک سـازی را ادامـه دهیـم؟ سـرانجام 
ژنریـک سـازی بـه کجـا خواهد رسـید؟

برخـی صاحب نظران فریادشـان بلند اسـت که صنعـت ما باید 
کامـال ژنریک سـاز باشـد، در حالیکه نه تعریف آنهـا از ژنریک 
صحیح اسـت و نه به نتایج این سیاسـت بصورت کارشناسـانه 

توجـه می کنند.
ایـن دوسـتان کـه عمدتـا از لـوازم مصرفـی منـزل شـان تـا 
محـل تحصیـل فرزندانشـان، برنـد اسـت و غیـر از محـدوده 
دفتـر کارشـان در دولـت و دانشـگاه یـا مطـب، یـک کسـب و 
کار دارویـی را مدیریـت نکرده انـد، اغلـب در یـک فضای غیر 
واقعـی سـعی دارنـد با جریان توسـعه کشـور مخالفـت نمایند.

مـن معتقدم با سـه دلیـل، ژنریـک در ایران غلـط ترجمه و 
تفسیر شـده است:

دلیـل اول، تعبیـر فعلـی از ژنریک که به محـدود کردن صنعت 
بـه تولیـد و کپـی چنـد دارو بـا نام شـیمیایی عمومـی ختم می 
شـود، قطعـا بر خالف سیاسـت هـای اقتصاد مقاومتـی ابالغی 
مقـام معظـم رهبـری اسـت. چرا کـه در این سیاسـت هـا، باید 
درون زا و بـرون نگـر بـودن صنایع در دسـتور کار قرار گیرد که 
الزمـه آن، مولفـه هایی از قبیـل نوآوری، ارتقای کیفی، اسـتفاده 
از تکنولـوژی و افزایـش توانمنـدی رقابتـی بـا هـدف توسـعه 

صادرات اسـت.
دوم، نگاهـی بـه بازار دارویی جهان نشـان می دهـد. آن چیزی 
کـه در دنیـا تعبیـر بـه ژنریـک شـده و ترویـج می شـود تجویز 

و پوشـش حمایتـی و پرداختـی ژنریـک اسـت. در آن تعریـف 
منظـور از ژنریـک دارویـی اسـت کـه دوران پتنـت و حمایـت 
مالکیـت معنـوی آن تمام شـده اسـت نـه دارو با نام شـیمیایی! 
بـه عبارتـی نظـام حمایتی و پرداخـت بیمه ای برخی کشـورها 
معتقدنـد پس از 20 سـال دوران حمایت پتنت یـک دارو وقتی 
داروی دیگـری بـا همـان ایمنی، اثربخشـی و کیفیـت با قیمت 
ارزانتـری وارد بـازار شـد، لزومی ندارد که هزینه بیشـتر داروی 
گرانتـر را بدهنـد. کمونیسـتی ترین نظـام هـای اقتصـادی نیـز 
صنعـت خود را از تولیـد داروی برند، نوآوری و متمایز سـازی 

محصـوالت بـا کیفیت باالتـر محـروم نمی کنند.
دلیل سـوم، خروجـی چهار دهه سیاسـتهای مختلف کشـور 
در قبـال صنعت داروسـازی اسـت. شـرکتهای ورشکسـته و 
فاقـد اسـتانداردهای الزم بـرای تولیـد دارو یـا مـواد اولیـه 
حاصـل کـدام سیاسـت هـا هسـتند؟ آیـا جـز این اسـت که 
ایـن شـرکتها خـود را اسـیر تعاریـف غلـط ژنریـک برخـی 

آقایـان کرده انـد.
داروسـاز،  پزشـک،  نـه  )و  اقتصـاددان  چنـد  اسـت  الزم   
شیمیسـت( بـدون تعـارض منافع، صنایـع دارویی کشـور را 
بررسـی کـرده و اعـالم نماینـد که سیاسـت کدام شـرکتهای 
داروسـازی برای کشـور و نظام سـالمت کشـور  مفیدتر بوده 

ست. ا

4
  چالش »فهرست دارویی کشور و چالش بیمه ها« 

  چـرا گاهـی اوقـات حـذف یـک دارو از فهرسـت 
دارویـی کشـور یـا از لیسـت بیمـه هـا تبدیـل بـه یک 

شـود؟ می  بحـران 
به نظر من، فهرست رسمی دارویی کشور با شکل و فرآیند فعلی، 
نباید قبل از ثبت دارو باشد، بلکه باید قبل از ورود به بیمه باشد. 
چالشـی کـه در ایـن راسـتا وجـود دارد، وجـود مانـع هزینـه- 
اثربخشـی بـرای ورود دارو بـه فهرسـت اسـت. سـوال ایـن 
اسـت کـه تا وقتـی اثربخشـی و ایمنی دارویی سـنجیده نشـده 
اسـت چگونـه می توان هزینه- اثربخشـی را بررسـی کـرد؟ در 
صورتـی کـه این بررسـی )ایمنی و اثربخشـی( قبـل از ورود به 
فهرسـت انجام شـده، چـه لزومی به ثبـت دارو بعـد از ورود به 

است؟ فهرسـت 
در حـال حاضـر ایمنـی و اثربخشـی هـر دارو قبـل از ورود بـه 
فهرسـت بـا اسـتناد به ثبت قبلـی آن در امریکا، اروپا یا اسـترالیا 
سـنجیده می شـود و هزینه اثربخشـی آن در ایران! پس از ورود 
بـه فهرسـت، متقاضی با ارائـه پرونده دارویی مجـدد باید ایمنی 

اثربخشـی و کیفیـت خـود را اثبات کند.
پیشـنهاد مـن ثبـت دارو با مفهوم بین المللی در کشـور توسـط 
سـازمان غـذا و دارو اسـت و سـپس بیمه ها با توجـه به بودجه 
خـود و مطالعـات هزینـه- اثربخشـی دارو را بـرای شـمولیت 

پوشـش بررسـی نمایند. 
طبیعـی اسـت اگـر در اثـر یـک هشـدار کیفـی یـا ایمنـی و اثـر 
بخشـی دارو از ثبت خارج شـود، خود به خود از فهرسـت بیمه 
هـم حـذف می شـود و در صورتـی که دارویـی بـا ورود داروی 
جدیـد یـا تغییـرات قیمتی، هزینـه اثر بخشـی خود را از دسـت 
دهد، از فهرسـت پوشـش حذف می شـود و نه از بازار کشـور. 
به نظر من، وضعیت فعلی فهرسـت بیشـتر چالش قلمرو اسـت. 

5
 چالش »بایوتک«

  بـا توجـه بـه پیشـرفت هـای صنعـت بایوتـک در 
کشـورمان، مهمتریـن چالـش این حـوزه را چه مـی دانید؟

خوشـبختانه کشـور در حـوزه بایوتک، فعالیت خیلـی خوبی را 
پایـه گذاری کـرده و به دنبال آن موفقیت های چشـمگیری هم 
حاصل شـده اسـت و فقط نکتـه ای که برای آینـده آن، دغدغه 

ایجـاد می کند دو مورد اسـت:
- اولیـن چالـش، هجمه شـرکت هـای مختلـف بـرای تولید 
ایـن فـرآورده هـا از مراحـل غیر کلیدی مثل بسـته بنـدی بالک 
اسـت. دانـش و تکنولـوژی ایـن فـرآورده ها عمدتـا در مرحله 
کشـت سـلولی و قبل از آن اسـت. درصورت ورود شـرکتهای 
بسـته بنـدی بـه بـازار و واردات بالک از خارج کشـور با قیمت 
پاییـن تر، این صنعت تاب رقابت با شـرکتهای عظیـم را ندارد.

- دومیـن چالـش، الیگوپولیسـم این صنعت اسـت. پیچیدگی 
و نحـوه و مراحـل تولیـد، گران بـودن منابع انسـانی این حوزه، 
الزامـات و مطالعـات بالینـی الزم بـرای ثبت و ریسـک تولید و 
بـازار از یـک سـو و عـادت بسـیاری از شـرکتهای داروسـازی 
به کپی سـازی فرموالسـیونهای سـاده باعث محدود شـدن این 

صنعـت بـه بازیگـران محـدود و عدم رقابت اسـت.

6
 چالش »صادرات«

  صـادرات کـدام دسـته از محصـوالت دارویی، موفق 
اسـت؟ بوده  تر 

بـه دنبـال برخـی از مذاکراتـی کـه بـا کشـور هـای دیگـر در 
خصـوص صـادرات دارو صـورت می گیرد، متوجه می شـویم 
آن هـا از مـواد اولیـه بیشـتر از داروی نهایـی اسـتقبال می کنند. 
اگرچـه ایـن امر در ظاهر مطلوب اسـت ولی باید توجه داشـت 
کـه این اسـتقبال بـه علت عـدم ارزش افـزوده ایـن صنعت در 

برابـر آلودگیهای محیطی ناشـی از آن اسـت. 
زمانـی صادراتـی، از نظـر اقتصادی مقرون به صرفه اسـت که 
بیشـترین ارزش افزوده را برای کشـور داشـته باشـد. واقعیت 
این اسـت کـه ارزش افزوده تولید داروی سـاخته شـده بیش 

 کمونیستی ترین نظام های 
اقتصادی نیز صنعت خود را 
از تولید داروی برند، نوآوری 
و متمایز سازی محصوالت با 
کیفیت باالتر محروم نمی کنند

برخی صاحب نظران 
فریادشان بلند است که 

صنعت ما باید کامال ژنریک 
ساز باشد، در حالیکه نه 

تعریف آنها از ژنریک صحیح 
است و نه به نتایج این 

سیاست بصورت کارشناسانه 
توجه می کنند

پاسخ به 15 چالش صنعت داروگفت و گو با دکتر اکبر عبدالهی اصل



23 22 فصلنامه درمان یاب ،شمـاره 16 بهار 1397فصلنامه درمان یاب ،شمـاره 16 بهار 1397

از مـاده اولیـه اسـت، ولـی به علـت نقصان هـای GMP هنوز 
شـرکتهای دارویـی نتوانسـته اند جایـگاه مناسـبی در منطقـه 

داشـته باشند.

7
چالش »تولید ارزش افزوده«

  موافق توسعه تولید تحت لیسانس هستید؟
طبـق رئوس اقتصـاد مقاومتی، وقتـی حرف از برون گـرا بودن، 
صـادرات، اشـتغال و کیفیـت زده می شـود، تعامل با بـازار دنیا 

و ایجـاد ارتباطـات تجـاری، ارزش پیدا می کند. 
برخـی فکـر مـی کنند کـه تولیـد، فقط آچـار و چکش دسـت 
گرفتن اسـت، در صورتـی که تولید، ارزش افـزوده ایجاد کردن 
اسـت. بـا ایـن رویکـرد در حـوزه دارو، بسـیاری از نگـرش ها 
بایـد تغییـر کنـد و تولید تحـت لیسـانس در صورتیکـه ارزش 

افـزوده ایجـاد کند مفید اسـت.
متاسـفانه برخـی فکـر مـی کننـد اگـر برنـد معتبر خارجـی در 
ایـران تولیـد شـود، واردات صورت گرفتـه، در صورتی که این، 
همـان ایجـاد ارزش افزوده ای اسـت که باعث توسـعه کشـور 
می شـود. حـاال ایـن که بیمـه ایـن دارو را پوشـش مـی دهد یا 

نه، موضـوع متفاوتی اسـت. 
اگـر بتوانیـم داروی برنـد خارجـی را با همان شـرایط در داخل 
تولیـد کنیم، و کشـورهای منطقه مشـتری بالقوه ما باشـند، چرا 

بایـد جلوی ایـن کار را بگیریم؟

8
 چالش »ریپکینگ«

  با واردات مواد اولیه دارویی یا بالک موافق هستید؟
صنعـت داروسـازی، مـاده اولیـه را می خـرد، فرموالسـیون می 
کند، در شـکل دارویی بسـته بندی کرده و می فروشـد. واقعیت 
ایـن اسـت کـه بیشـترین ارزش افـزوده در تولیـد داروهـای 

شـیمیایی در مرحله فرموالسـیون اسـت.
صنعـت مـواد اولیـه، عمدتـا جـزء صنایع شـیمیایی اسـت و 
قیمـت مـواد اولیـه تولیـد هنـد و چیـن قـدرت رقابـت را از 
سـایر کشـورها سـلب نموده اسـت و تقریبا تمام کشـورهای 
امریکایـی و اروپایـی مـواد اولیـه صنایع دارویی خـود را این 
دو کشـور وارد مـی کننـد. لـذا واردات مـواد اولیـه اگرچـه 
شـرکتهای مـواد اولیـه کشـور را متضـرر می کند ولـی به نفع 

صنایع داروسـازی کشـور اسـت.

9
  چالش »واردات بالک«

  با واردات بالک مکمل های غذایی موافق هستید؟
 اشـتباه بزرگـی کـه در دوره ای رخ داد، ایـن بـود کـه بالـک 
را تولیـد تعریـف کردنـد و به اسـم تولید، واردات انجام شـد 
و حتـی حقـوق گمرکـی اش را بـه میـزان درسـت پرداخت 
نکردنـد. از نظـر مـن واردات و تولید هر کـدام درجای خود 
معنـی دارنـد، وقتـی دولـت بـرای واردات، مقـررات غیرفنی 
و غیـر تعرفـه ای وضـع مـی کنـد، راه هـای دور زدن قانـون 

بدیـن شـکل ایجاد می شـود.

10
  چالش»همه تولیدکننده شوند«

  سـوق دادن همـه عالقـه منـدان بـه صنعـت دارو بـه 
ایجـاد سـایت تولیـدی را سیاسـت درسـتی مـی دانید؟
در امریـکا بـه عنـوان بزرگتریـن غـول دارویـی دنیـا سـاالنه 
حـدود 4800 شـرکت در حـوزه دارو تاسـیس مـی شـود و 
همیـن تعـداد نیـز لغـو می شـوند. دلیـل ایـن لغـو شـدن ها 
ایـن نیسـت کـه ایـن شـرکتها ورشکسـت شـده اند بلکـه 
اغلـب اینهـا، شـرکتهای دانش بنیـان و به اصطالح اسـتارت 
آپ هایـی هسـتند که در فاز رشـد خـود، داروی خـود را به 
شـرکتهای بـزرگ فعال فروخته و سـپس لغو می شـوند و به 
عبارتـی ماموریت آنهـا خلق فرمولهای دارویی جدید اسـت.
به عنوان محقق  بنیان،  این حالت، صاحب شرکت دانش   در 
برای  را  خود  بعدی  شرکت  دوباره  و  است  برده  را  سودش 
فرموالسیون جدید تاسیس می کند. شرکتهای بزرگ هم با توجه 
به کامل بودن فرآیندهای تولید، QC، QA، فروش و بازاریابی، 
امکان رشد محصول را فراهم می کند. بنابراین در جهان منطقی، 

هر کس باید کاری را انجام دهد که تخصص آن را دارد.

 11
چالش »تعدد شرکت های کوچک«

  برخـی معتقدانـد که صنعـت دارو از راه انـدازی این 
تعـداد شـرکت کوچـک آسـیب دیـده اسـت. در ایـن 

خصـوص چـه نظـری دارید؟
بـه نظـر مـن شـرکت هـای بـزرگ مـا هـم )بـه جـز یـک یـا 
دو مجموعـه کـه در حـوزه بایوتـک هسـتند( همگـی کوچک 
هسـتند. بـه دلیـل اینکه شـرکت های بزرگ شـبه دولتـی هم با 
آن گردش مالی و تعداد پرسـنل شـاغل در آنها، در تعاریف بین 
المللـی کوچـک یا متوسـط ارزیابی می شـوند. امیـدوارم روزی 
شـرکت هـای کوچـک و خصوصی آنقـدر بزرگ شـوند که در 

سـطح بیـن المللی حرفـی برای گفتن داشـته باشـند.
 

12
 چالش »مدیران داروساز«

  آیـا موافـق هسـتید کـه الزامـا نبایـد شـرکت هـای 

شـود؟ اداره  داروسـازان  توسـط  داروسـازی 
بـه نظـر من تـا وقتی CEO  یک شـرکت داروسـازی، افتخارش 
بـه پوشـیدن روپوش سـفید خود اسـت، آن شـرکت، شـرکت 
بـزرگ داروسـازی نیسـت، بلکه یـک البراتوار داروسـازی دهه 
1340  اسـت کـه فعالیـت صنفی دارد نه یک کسـب کار بزرگ 

بـا پیچیدگی هـای مدیریتی  کالن. 
بـه  مسـلح  و  مهـارت  علـم،  بـا  مدیـر  یـک  معتقـدم  مـن 
کنـد،  اداره  را  شـرکت  یـک  بایـد  مدیریتـی  توانمندی هـای 
موفقیـت یـک شـرکت به نحـوه مدیریـت مدیرعامـل و گروه 
مدیریتی آن بسـتگی دارد. داروسـازانی هستند که خیلی خوب 
شـرکت هایشـان را مدیریت مـی کنند ولی ایـن موضوع هیچ 
ربطـی بـه علم داروسـازی که در دانشـگاه تحصیل کـرده اند، 

ندارد. 

13
  چالش »ماموریت صنعت«

  ماموریت یک شـرکت داروسـازی، تامین سـود برای 
سـهامداران اسـت یا تامین سـالمت برای مردم؟

نمی توان فقط یکی را انتخاب کرد. مصرف کننده کاالی تولید 
شده در یک شرکت دارویی، بیمار است و تقاضای وی، تامین 
سالمت است. بنابراین سود شرکت داروسازی در راستای ایجاد 
سالمت است. در شعارهای شرکت های بزرگ داروسازی دنیا 
معموال بحث سالمت و بیمار را یک جایی در ماموریت سازمانی 
جا داده اند ولی همه می دانیم که باالخره سود هم اگر شکل 

نگیرد، بقای شرکت با بحران مواجه می شود.

14
 چالش »ماموریت اصلی وزارت بهداشت«

  آیـا بایـد وزارت بهداشـت صرفـا متولـی کیفیـت و 

سـالمت دارو و سـایر اقالم باشـد یـا اینکه تنظیـم بازار 
و قیمتگـذاری هم در مجموعه وظایف وزارت بهداشـت 

دیده شـده اسـت؟
فارغ از اینکه قانون سال 1334 وظیفه قیمت گذاری را عالوه بر 
ثبت بر عهده سازمان غذا و دارو گذاشته است ولی طبق تعاریف 
ابعاد مختلف است.  بین المللی نیز سازمان غذا و دارو، متولی 
دسترسی، کیفیت، مصرف و تجویز منطقی از مهمترین محورهای 

فعالیت یک نهاد ناظر بر داروی استاندارد است. 
دسترسـی به دارو شـامل امـکان قانونـی تامیـن دارو، وجود در 
داروخانـه و قابلیـت خریـد تعبیـر می شـود. لـذا بحـث قیمت 
داروهـا از وظایـف وزارت بهداشـت اسـت کـه البته مـی تواند 
محـل تعییـن آن سـازمان غذا و دارو نباشـد و بـا همکاری بیمه 

هـا و سـایر نهادهـای عمومی تعیین شـود.

15
 چالش »مکمل های غذایی«

  پیشـنهاد شـما بـرای سیاسـتگذاری موثـر در حـوزه 
مکمـل هـای غذایی چیسـت؟

بـه طـور کلی معتقـدم بازار مکمل هـای غذایی باید شـبیه بازار 
غـذا جلـو برود. بر این اسـاس بایـد مولفه هایـی در آن رعایت 

شـود که برخـی از آن ها عبـارت اند از:
• واردات مکمـل هـای غذایـی را باید صرفا بـا مباحث کیفی و 
تعرفـه مدیریـت کرد و نـه محدودیت های عجیـب و غریب و 

به اصطـالع موانع غیـر تعرفه ای
ــن حــوزه حکــم  ــر ای ــد ب ــی شــدید بای • نظــارت هــای کیف

ــا شــود فرم
• ایـن نظـارت هـا، بایـد بـرای هـر دو روش تامیـن، یعنـی هم 
تولیـد داخـل و هم واردات، به صـورت یکنواخت اتفاق بیافتد. 
• نظـارت و مدیریـت قیمـت مکمـل هـا نبایـد با سـازمان غذا 
و دارو باشـد، بلکـه بـه شـیوه محصـوالت غذایـی بایـد بـا آن 

شـود. مواجهه 

دسترسی، کیفیت، مصرف 
و تجویز منطقی از مهمترین 
محورهای فعالیت یک نهاد 
ناظر بر داروی استاندارد است

  CEO به نظر من تا وقتی
یک شرکت داروسازی، 

افتخارش به پوشیدن روپوش 
سفید خود است، آن شرکت، 

شرکت بزرگ داروسازی 
نیست، بلکه یک البراتوار 

داروسازی دهه 1340  است 
که فعالیت صنفی دارد نه 
یک کسب کار بزرگ با 

پیچیدگی های مدیریتی  کالن

پاسخ به 15 چالش صنعت داروگفت و گو با دکتر اکبر عبدالهی اصل
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عبور از قیمتگذاری دارو
در یک اقتصاد ناپایدار، نمی توان صحبت از 
صادرات پایدار کرد

عبور از قیمتگذاری داروگفت و گو بادکتر ناصر نقدی 

دکرت نارص نقدی

 متولد سال 1335 است. 
 در سال 1360 از دانشکده داروسازی دانشگاه

 علــوم پزشــکی تهــران، دکــرتی داروســازی گرفته 

ــوژی خــود را هــم از دانشــگاه  و PHD فیزیول

علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی دریافــت کــرده 

اســت. 

 مدیریــت برخــی از رشکتهــای دارویــی نظیــر 
کاســپین دارو و باخــرت شــیمی و خصوصــا 

هشــت ســال مدیرعاملــی رشکــت داروپخــش، 

در کنــار عضویــت در هیــات مدیــره ســندیکای 

ســندیکای  و همچنیــن  دارو  تولیدکننــدگان 

تولیدکننــدگان مکمــل هــای غذایــی، از وی 

چهــره ای برخواســته از صنعــت دارو ترســیم 

ــت. ــرده اس ک

 عرصــه علمــی و دانشــگاهی هــم جــزء عالقه 
منــدی هــای وی بــوده اســت.

ــتور  ــتیتو پاس ــی انس ــت علم ــو هیئ   او عض
اســت و در قامــت اســتاد متــام فیزیولــوژی در 

آنجــا مشــغول اســت. 

ــوژی  ــن فیزیول ــت انجم ــه ریاس ــن اینک  ضم
ــده دارد. ــز برعه ــران را نی ــوژی ای فارماکول
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  مشکل نقدینگی صنعت دارو، چگونه برطرف خواهد شد؟
امروزه همه فعاالن صنعت دارو با عمق وجود، مشکل نقدینگی این 
صنعت را درک کرده اند. همه اذعان دارند که در حال حاضر اولین 
و مهمترین چالشی که متوجه صنایع داروسازی است، نقدینگی در 
سیستم دارو است که مانند یک بیماری مزمن، گریبانگیر این صنعت 
بوده و امروز حالت خطرناک و کشنده پیدا کرده است. منظورم این 
است که مروری بر گذشته نشان می دهد که این مسئله همیشه بوده 

ولی هیچوقت به این شدت نبوده است. 
پیش بینی خود من این است که این مسئله به این راحتی قابل حل 
نیست. چون دولتمردان هنوز به این اعتقاد و باور نرسیده اند که به 
مرحله ی خطر رسیده ایم و مسئول اول سیستم سالمت کشور این را 

قبول ندارد و به این باور نیست. 
مبتنی بر شواهد عرض می کنم که اصال تولید داخل را خیلی قبول 
ندارد و لذا هیچ اقدام جدی ای در این قضیه انجام نمی دهند و نشانه 
بارز آن هم این است که در طرح تحول سالمت جایگاه مشخصی 

برای سیستم دارو دیده نشده است.

  آیا مشکل نقدینگی صنعت دارو به بحث قیمتگذاری 
باز می گردد؟

واقعیت این است که دومین چالشی که سیستم دارویی کشور با آن 
روبرو است، بحث قیمتگذاری دارو است. خصوصا اینکه در جامعه، 
به محض طرح این موضوع، همه نگاه ها به باال و پایین کردن قیمت 
دارو دوخته می شود و به همین دلیل دولتمردان از طرح آن پرهیز 
می کنند. این درحالی است که افزایش قیمت دارو با تصحیح قیمت 
دارو، دو مقوله ی جدا از هم است. وقتی شما افزایش قیمت دارو را 
عنوان می کنید در جامعه اینطور تصور می شود که شما می خواهید 
دارو را گران کنید، در حالی که اصال بحث گران کردن دارو نیست، 
بلکه تعیین قیمت واقعی دارو است.  در واقع شاید بعد از حدود  4 
یا 5 سال پیش که یک بازنگری در اواخر دولت دهم در قیمت دارو 
شد، تقریبا تصحیح قیمتی را به آن صورت در سیستم دارویی کشور 
مشاهده نکردیم و این به معنای آن است که علی رغم افزایش تورم 
که منجر به افزایش قیمت همه نهاده های تولید شد، قیمت دارو، هم 
پای آن پیش نرفته است و به این دلیل فشار مضاعفی بر دخل و خرج 

صنایع دارویی وارد شده است.

  معضل قیمتگذاری را در مکانیزم و سازوکار آن می بینید؟
 صرفا بحث مکانیسم نیست. در ابتدا باید این باور در مسئولین اجرایی 
وجود داشته باشد که قیمت واقعی دارو را به شرکت های تولید کننده 
بدهند. معضل آنجایی پایه ریزی شده که این نگاه وجود ندارد. در 
واقع دارو را  به عنوان یک کاال استراتژیک نگاه می کنند و این کاالی 
استراتژیک، خواه ناخواه، همه ی مردم و دستگاه ها را با خود درگیر 

کرده است.

 یعنی گرفتاری صنعت دارو از اینجا است که دارو را 
کاالی استراتژیک  نامیدند؟ 

استراتژیک بودن این کاال، چیزی نیست که ما بخواهیم بگوییم، بلکه 
در دنیا به عنوان یک کاال استراتژیک قلمداد می شود. حال اگر ما 
هم دارو را یک کاال استراتژیک ببینیم، که البته همین طور است، 
شیوه عملی مواجهه با آن باید به شکلی باشد که تولید آن در اولویت 
باشد، همانطور که ما، تقویت توان دفاعی کشورمان را یک موضوع 

استراتژیک محسوب می کنیم.
 استراتژیک نامیدن آن باید سبب شود که همه کمک کنند تا اسباب 

تولید، فراهم شود.

 آیا برای نجات از معضالت قیمتگذاری دارو، شناورسازی 
قیمت دارو را پیشنهاد می دهید؟

توقع این است که دارو را از قید و بند هایی که برایش ایجاد کرده 
اند، رها و آزاد کنند و بگذارند دارو در بازار سالمت کشور به حالت 
 OTC شناور خودش بتواند قیمت خود را پیدا کند. مگر در داروهای

که این کار اتفاق افتاد، نتیجه بدی رقم خورد؟ 
نه بار خاصی به مردم تحمیل شد و نه کمبودی در تامین این داروها 
رخ داد. ضمن اینکه کیفیت دارو های OTC، هم از لحاظ اثربخشی و 
هم از لحاظ تنوع بسته بندی به مراتب رشد کرد. البته نوع بازاریابی 

و تبلیغاتشان هم به فراخور، متفاوت شد.
 به هرحال نتیجه ای که عاید مردم شد این بود که مردم احساس 
کردند که به آن ها احترام بیشتری گذاشته شده است. با سایر داروها 

هم باید چنین مواجهه ای صورت گیرد. 
باید داروها را بر اساس معیارهایی تقسیم بندی کنیم و آرام آرام بر 
 OTC اساس آن تقسیم بندی، از کمیسیون قیمت خارج کنیم و مثل
اجازه دهیم که مسیر خودشان را طی کنند. مثال در گام نخست، 
داروهایی که قیمت های باالیی ندارد و بار زیادی را بر دوش مردم 
اضافه نمی کنند و مصرف دائم ندارند، اینها را تفکییک کنیم و در طی 
یک برنامه 3 یا 4 سال، آهسته آهسته، از قیمت گذاری معافشان کنیم 
و شرایط برای تولید کننده های آن داروها گذاریم. من مطمئن هستم 

که بخش زیادی از این مشکالت می تواند خود به خود حل شود.

  وقتی دارو را کاالی استراتژیک می نامید، طبیعتا توقع 
دارید که دولت بیش از اینها، صنعت داروسازی را حمایت 
کند؟ چه حمایتی از صنعت دارو صورت نگرفته که شما 

توقع تحقق آن را دارید؟
توقع داریم که حمایت ها، واقعا از جنس حمایت باشد و نه اینکه 
به اسم حمایت، بروکراسی ایجاد شود. تجربه نشان داده که بسیاری 
از حمایت ها، دست و پاگیر است. حمایت های دولت نباید نقش 
زنجیر برای سیستم دارو داشته باشد. به یاد دارم در سال 1391 
که مقام رهبری به داروپخش تشریف آورده بودند، من به عنوان 
مدیرعامل داروپخش، این موضوع را خدمت ایشان عرض کردم و 
مکتوب هم خدمت ایشان دادم که دولت باید یکسری حمایت ها 
را از سیستم دارویی کشور انجام دهد، بمانند حمایت هایی که در 

چین شده است. 

  آیا بهتر نیست که بنگاه های دارویی از زیر مجموعه ی 
دولت خارج شوند؟

اصل 44 قانون اساسی، فصل الخطاب است و باید در خصوص 
صنایع دارویی هم اجرا شود. این یک نیاز استراتژیک است. متاسفانه 

باید اذعان کنیم که   بزرگترین معضل ما در این مسئله، رانت است. 
بازار دارویی نسبت به سایر بازارها، خیلی کوچک است اما چون 
استراتژیک است و می تواند رانت های قوی در سیستم ایجاد کند، 
اهمیت باالیی پیدا می کند. من فکر می کنم که اگر کشور واقعا 
می خواهد شاهد روزهای شکوفایی صنایع دارویی باشد، باید اصل 

44 قانون اساسی را در این صنایع پیش ببرد.

 مانع پیش روی صادرات دارو چیست؟
ما مرتب از نگاه صادراتی صحبت می کنیم، ولی زیرساخت های آن 
را فراهم نمی کنیم و واقعیت این است که تا زمانی که الزامات اولیه 
آن تدارک نشده است، صادرات به نقطه مطلوب خود نخواهد رسید. 
برخی فقط از ضرورت GMP صحبت می کنند. درست می گویند 
ولی موضوع این است که GMP فقط یک بخشی از زیرساخت ها 
است. اما نکته اساسی اینجا است که همه این ملزومات که برای 
تحقق صادرات نیاز است، در اختیار صنعت دارویی نیست. مثال شما 
در طول یکسال چند بار شاهد تغییر و تحول در مقررات گمرک 
راجع به واردات و صادرات هستید؟ چقدر بخشنامه های متناقض 
یکدیگر در طول یکسال صادر می شود؟ نظام ارزی، چقدر قابل 

پیش بینی و برنامه ریزی است؟
پیام کلیدی این است که در یک اقتصاد ناپایدار، نمی توان صحبت 
از صادرات پایدار کرد. این الفبای اقتصاد است و لذا در سیستم دارو 

باید پایداری را ایجاد کرد.

 دیدگاه خودتان راجع به واردات دارو را توضیح دهید
اگر به وضعیت شرکت های دارویی قبل از انقالب نگاه کنیم، اغلب 
کمپانی های بزرگ دنیا در ایران سایت تولید داشتند و نه واردات، 
یعنی آن ها خودشان سرمایه آورده بودند، ماشین االت داشتند، 
فرایندهای فورموله کردن را در سایت های تولیدی طی می کردند 
و داروی تولیدشده را عرضه می کردند. و البته به موازات آن ها، 
شرکت های صددرصد ایرانی مثل دکتر عبیدی هم بودند که به 
صورت بخش خصوصی مستقل، فعالیت می کردند. جهتگیری کلی 
صنعت دارویی کشور در مواجهه با شرکت های خارجی باید به این 
سمت باشد که به جای واردات، شرکت های دارویی معتبر دنیا را به 

سرمایه گذاری در کشورمان سوق دهیم.

 تصور می کنید که شرکت های خارجی، این جهتگیری 
ما را می پذیرند؟

البته اگر می خواهیم در کشور، چنین اتفاقی بیافتد، طبیعتا یک 
سری مشوق ها برای کمپانی های خارجی باید قائل شویم. باید 
یک پایداری در اقتصاد دارویی کشورمان ایجاد کنیم، تضمین سود 

داشته باشیم.
 اگر اینها اتفاق بیافتد به سطح قبل از انقالب می رسیم. البته باید 
آن  در  ما  های  داروساز  اشتغال  در  محدودیتی  نباید  که  بدانیم 
کارخانجات وجود داشته باشد. داروسازهای ایرانی باید بتوانند بروند 
در ان کارخانه ها کار کنند، تا انتقال تکنولوژی در کشور اتفاق بیافتد.

 نقطـه طالیـی صنعت دارویی کشـورمان را کـدام دهه 
نید؟ می دا

 در دهه ی 60 علی رغم وجود جنگ، بیشترین رشد ایجاد شرکت 
های داروسازی اتفاق افتاد  و توانستند تولیداتشان را با تفکر خود 

بچه های ایرانی انجام دادند.

 نظر شما را جع به تولید تحت لیسانس چیست؟
باید منجر به  تولید تحت لیسانس، تعریف خاص خود را دارد. 
انتقال دانش فنی و تکنولوژی شود. ولی اینکه برخی شرکت ها به 
اسم تولیدتحت لیسانس، داروی ساخته شده را واردکشور کرده و 
فقط مرحله بسته بندی آن را در ایران انجام دهند، باید به صراحت 
بگویم که این کار نه تنها برای ما کارساز نخواهد بود، بلکه صنعت 
داروسازی کشور را از بین می برد. در واقع اگر با نام تولید تحت 
لیسانس، دنبال توسعه Primer و second package هستند، باید عرض 
کنم این جهتگیری منجر به آن می شود که داروهایی که در داخل 

تولید می شود را به این طریق سرکوب کنیم. 

 منظور از انحراف در آمارنامه دارویی چیست؟
در اوایل دهه ی90 زمانی که آمارنامه دارویی منتشر می شد، حدود 
هفتصد میلیون دالر واردات را نشان می داد. آن زمان، آمار واردات 
واقعی بود. اما علی رغم اینکه شعار دولت، کاهش واردات بود، از 
سال 91-92به بعد، زمانی که Primer و second package را به تولید 

بردند، در واقع یک آمار سازی در سازمان غذا و دارو  شروع شد. 
یک دفعه، یک شرکتی که اصل کارش واردات بود، در دسته بندی 
شرکت های تولیدی قرار می گرفت و و بعد از مدت کوتاهی، با 
همان  Primer و second package در رده ی سوم تولید کشور قرار 

می گرفت و بعد اقایان می گفتند واردات کم شده است.
در دیداری که مقام رهبری از داروپخش داشتند، در این خصوص  
امروز شرکت های کوچکی  باشید که  دادند که مواظب  هشدار 
آمده اند و داروی ساخته شده را می آورند و در داخل بسته بندی 
می کنند و به نام تولید داخل، عرضه می کنند و درآمد هایی که از 
این کسب می کنند، بارها و بارها بیشتر از داروپخش است که این 
همه سرمایه گذاری و این همه تولید در آن انجام می گیرد. ایشان 
در آن زمان صراحتا گفتند و متاسفانه نه فقط به این جمالت اعتنا 

نشد، بلکه این مسئله بال و پر بیشتری پیدا کرد.
اعتراضهای متعددی که  با هشدارهای مختلف و  البته در نهایت 
صورت گرفت، مسئولین سازمان غذا و دارو پذیرفتند که Primer و 
second را باید جزء واردات بدانند و به این صورت آمارنامه، واردات 

را  باالی یک میلیارد دالر نشان داد.
 البته هنوز هم متاسفانه این قضیه تاحدودی وجود دارد و از معاون 
دارویی محترم هم ما خواهش می کنیم در این زمینه یک مقدار کار 

تحقیقاتی کنند و راهکار مناسبی بیاندیشند.

به  دارویی  حوزه  فعاالن  های  دیدگاه  انتقال  سرعت   
سازمان غذا و دارو را چگونه می بینید؟

واقعیت این است که وجود جلسات مستمر مدیران سازمان غذا 
و دارو با تشکل های صنفی و تخصصی، موضوع بسیار مهمی 
است که خوشبختانه از سالها پیش پایه گذاری شده است ولی 
نکته دیگری که می تواند به انتقال داده ها سرعت ببخشد این 
است که در  سازمان غذا و دارو، شورای مشورتی، نگاه های 
مختلف و صداهای متفاوت را پذیرا باشد. متاسفانه از چندین 
سال پیش، همیشه یک گروه خاصی در سازمان رفت و آمد دارند. 
برای همین است که شما در دوره های مختلف خیلی تغییر در 

روند کار نمی بینید.
معارض  صداهای  حتی  صداها،  همه  مشورتی،  شورای  باید   
یکدیگر را در کنار یکدیگر داشته باشد تا بتواند مبتنی بر خرد 

جمعی، تصمیم سازی و تصمیم گیری کند. 

جهتگیری کلی صنعت 
دارویی کشور در مواجهه با 
شرکت های خارجی باید 
به این سمت باشد که به 

جای واردات، شرکت های 
دارویی معتبر دنیا را به 

سرمایه گذاری در کشورمان 
سوق دهیم

پیام کلیدی این است که در 
یک اقتصاد ناپایدار، نمی 
توان صحبت از صادرات 
پایدار کرد. این الفبای 
اقتصاد است و لذا در 

سیستم دارو باید پایداری را 
ایجاد کرد

عبور از قیمتگذاری داروگفت و گو بادکتر ناصر نقدی 

نیست صنعت  ر  ختیا ا ر  د رو  ا د ت  را د صا ی  خت ها یرسا ز همه    
ید بگری لگو  ا ها  چیین  ی  ها یت  حما ه  شیو ز  ا   

ست ا ر  و آ زجر   ، یی رو ا د مه  رنا آما ر  د ف  نحرا ا  
ست ا رت  ضرو یک   ، رو ا د قیمت  ح  صال ا   

بگذاریم کنار  باید  را  داخل  تولید  گر  سرکوب  های  سیاست   
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دکرت پیامن ترحمی

خوارزمی  داروسازی  رشکت  عامل  مدیر   
است. رشکتی که خود، بخشی از یک هلدینگ 

انسانی  نیروی  نفر  با حدود چهارصد  بزرگ 

است و بیش از پنجاه سال سابقه دارد.

 از لحاظ فروش، در حدود بیست تا بیست 
و پنجمین رشکت داروسازی کشور است و 

از جمله بزرگرتین تأمین کنندگان قطره های 

خوراکی اطفال در ایران محسوب می شود. 

  وی از مدیریت بخش های مختلف رشکت های
 داروسازی، تجربیات گرانبهایی را گردآوری 

کرده و مدیریت عاملی رشکت های داروسازی 

آترا و همچنین کاسپین را نیز در پرونده کاری 

خود دارد. 

در  را    MBA دوره که  است  داروسازی   
برای  ای  ویژه  اهمیت  و  گذرانده  سوئیس 

ورود به بازار کشورهای مختلف قائل است. 

 با توجه به تالشی که برای حضور محصوالت 
دارویی ایرانی در خارج کشور دارد، گفتگوی 

این شامره نرشیه درمان یاب با ایشان را بر 

صادرات دارو متمرکز کرده ایم.

 انرژی زیاد 
برای موضوعات فرعی 
فاقد قوانین پیشرو هستیم

انرژی زیاد برای موضوعات فرعیگفت و گو با دکتر پیمان ترحمی
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  چالش ها و مشکالت در حوزه صنعت دارو در حال 
حاضر چیست؟ 

علی  و  مختلف  صنایع  چالش  مهمترین  امروز،  شرایط  در 
الخصوص صنعت داروسازی را در درجه ی اول باید کمبود 
نقدینگی و وجود دست اندازهای متوالی پیش روی تامین و 
حمایت سیستم بانکی دانست. بخش دیگری از چالش ها به 
تحریم ها مربوط می شود. عالوه بر این بحث اشباع شدن بازار 
و در عین حال محصوالت محدود را نیز می توان برشمرد. ضمن 
تصمیم  در حوزه  افرادی  دارو،  بودن  استراتژیک  نام  به  اینکه 
گیری آن دخالت می کنند که دانشی در رابطه با آن ندارند و 
این موضوع دردسرهای خاص خودش را برای شرکت های 

داروسازی ایجاد کرده است.

 بنابراین از نظر شما، دارو کاالی استراتژیک نیست؟ 
در دوران دانشجویی به ما گفته می شد که دارو کاالی سیاسی، 
اقتصادی و استراتژیک است. این واقعیت علم دنیاست اما در 
 ایران و با توجه به سوابق چندساله ی مدیریتی خود، ترجیح 

می دهم که بگویم دارو، کاالی استراتژیک نیست. 
استراتژیک بودن دارو موجب شده که از مصرف کننده حمایت 

شود ولی در حق تولید کننده اجحاف شود. 
همچون قانون کار که تولید کننده را در مقابل کارگر قرار می دهد، 
اینجا هم تحت عنوان استراتژیک بودن، به حدی از مصرف کننده 
دارو حمایت می شود، که فراموش می شود تولیدکننده ای باید 
باقی بماند که دارو را تولید کند. در صورتی که استراتژیک بودن 
دارو باید سبب شود تولید آن مورد حمایت قرار گیرد و در گام 
بعدی مصرف کننده از مواهب تولید داروی ایرانی بهره مند شود.

به عنوان یک  بازار داخلی  اشباع  از   در سخنان خود 
چالش صنعت داروسازی نام بردید، اگر اشباع بازار تبدیل 
به تهدید برای شرکت های داروسازی شده، چرا صنایع 

داروسازی صادرات را جدی نمی گیرند؟
تجربه نشان داده در زمانی که بازار اشباع و تنگ می شود، باید 
بازارهای متعدد برای محصوالت ایجاد کرد و وقتی بازار داخلی 
اشباع شد، باید بازارهای جدید را در خارج از مرزها جستجو 
کرد. اما موضوع این است که موفقیت پایدار در حوزه صادرات 
منوط به داشتن زیرساخت هایی است که متاسفانه آنچنان که 
باید در کشور ما فراهم نشده است. صنایع ما نیاز به GMP  دارند 
و در کنار آن نیاز به دانش فروش، دانش مارکتینگ و.... با ابعاد 
جهانی دارند. این ها نیاز به سرمایه گذاری دارد و بنابراین باز می 
گردیم به همان مشکل اول که تامین نقدینگی و تسهیالت بانکی 
بود. وقتی محدودیت نقدینگی سبب شده شرکت ها حتی برای 
تامین مواد اولیه خود دچار دغدغه خاطر باشند،  چطور می توان 

توقع داشت که امکان سرمایه گذاری بلند مدت فراهم شود؟

 یعنی اگر مشکل نقدینگی برطرف شود، شرکت ها توان 
صادراتی خود را به نمایش خواهند گذاشت؟ 

ضعف درحوزه صادرات، قطعا فقط به یک معضل باز نمی گردد. 
مؤلفه های متعددی در توسعه صادرات اثرگذار هستند. همانطور 
که اشاره شد، در حال حاضر مهمترین معضل، نقدینگی است. اما 
برای رشد صادرات، نیاز به همکاری های برون مرزی و توسعه 
دیپلماسی اقتصادی دولت نیز هست. ارتباطات قوی و موثر، در 
دنیای امروز نقش مهمی ایفا می کند که متاسفانه در این زمینه 
نیز  سازی  برند  بحث  اینکه  ضمن  داریم.  زیادی  های  ضعف 
موضوع حائز اهمیتی است. در موضوع برندسازی هم نیاز به دانش 
و تجربه در سطح جهانی داریم و هم نیاز به سرمایه گذاری های 

کالن تا بتوان به نحو صحیح در این زمینه موفق بود.

 نقش دولت در توسعه صادرات را چه می دانید؟
در این خصوص، گفتنی ها زیاد است. شما می توانید میزان 
حمایت دولت ها از صادرات را از خوش قولی آن ها از پرداخت 
جوایز صادراتی ارزیابی کنید. اما به طور کلی نباید فراموش کرد 
که صادرات یک دانش است، یک توانایی است، یک مهارت 
است که به سادگی بدست نمی آید. بدون برنامه ریزی و آینده 
کلیدی  نقش  دولت  مسیر،  این  در  و  نمی شود.  فراهم  نگری 
دارد. منظور، این نیست که کاالی تولید کننده ایرانی را بگیرد 
و خودش وارد عرصه تصدی گری شود و صادرات کند. بلکه 
باید بستر سازی کند.خوشبختانه متخصصین توانمندی در کشور 
نباید جدا  دنیا  بازار روز  از  این متخصصین  اما  حضور دارند، 
شوند. مشکلی که االن وجود دارد این است که عملیاتی شدن 
علم و دانش در عرصه سهم گیری از بازار بین المللی، موضوع 
پیچیده ای است که نیاز به تعامل مستمر با دنیا دارد و متاسفانه 
ما از این اصل، غافل شده ایم. می خواهیم همین جا در داخل 
کشورمان، بنشینیم و بازارهای دنیا را به سمت صنایع خودمان 
هدایت کنیم. واقعیت این است که چنین چیزی اتفاق نمی افتد. 
باید مولفه های موثر بر بازارهای بین المللی را شناسایی کرد و 
این موضوع نیاز به مدیرانی دارد که در عرصه بین المللی صاحب 
دانش و تجربه باشند. بنابراین یک نقش اساسی که دولت باید 
در زمینه توسعه صادرات ایفا کند، فراهم کردن بستر الزم برای 
بهره مندی شرکت ها از مدیران بین المللی و تقویت ارتباطات 
زمینه این  در  را  لیسانس  تحت  تولید  مثال  است.  المللی   بین 

 می توان نام برد. 

 بنابراین توسعه تولید تحت لیسانس را گام مثبتی در مسیر 
توسعه صادرات ارزیابی می کنید؟ 

من به این نوع از تولید بسیار اعتقاد دارم. به دلیل اینکه نه تنها 
باعث باالبردن کیفیت می شود، بلکه به نوعی با دانش روز دنیا 
هم آشنا می شویم. کسی که تولید تحت لیسانس را در پیش 
استانداردها خواهد  از  بسیاری  به رعایت  باشد، مجبور  گرفته 
شد. زیرا شرکت های خارجی به دلیل اهمیتی که برای حیثیت 
جهانی برند خود قائل هستند، تالش می کنند که کیفیت را قربانی 
رفتن  باال  باعث  اجبار،  همین  و  نکنند  ای  موضوعات حاشیه 
کیفیت می شود. اگر سازمان غذا و دارو بتواند این موضوع را به 
درستی دنبال کند، شاهد تعدد باالی شرکتهای داروسازی با عنوان 
تولید تحت لیسانس هستیم. ضمن اینکه تولید تحت لیسانس از 
منظر دیگری نیز حائز اهمیت است و آن نیروی کار و اشتغالزایی 
است. اشتغالی که سبب ارتقای دانش پرسنل و ارتقای سطح 

توانمندی ها می شود. 

 در آن بحثی که راجع به نقش دولت در توسعه صادرات 
داشتید، نکته دیگری باقی ماند؟

یکی از چالش های صنایع داروسازی، قدیمی بودن قوانین در 
سازمان غذا و دارو است. واقعیت این است که قوانین این حوزه 
نسبت به رشد و توسعه ای که در طول این سال ها اتفاق افتاده، 
جامانده است. و این موضوع همچون یک دست انداز و سرعت 
گیر در مقابل نوآوری های شرکت ها عمل می کند. نتیجه این 
می شود که به مرور زمان، فرصت های بالندگی شرکت ها 
به دلیل سایه انداختن قوانین قدیمی بر صنعت، هدر می رود. 
انرژی مردان صنعت، صرف گذر از موضوعاتی می شود که در 
نهایت ارزش افزوده ای برای صنعت ایجاد نمی کند. دوستان 
شاغل در سازمان غذا و دارو نیز به دلیل حجم مسئولیتی که 
بر عهده دارند و مشکالتی که به طور روزمره با آن مواجه می 
شوند، در این مدت نتوانسته اند قوانین را بروز رسانی کنند. 
بنابراین بایداعتراف کنیم که علی رغم همه ی تالش هایی که 

صورت گرفته، فاقد قوانین پیشرو هستیم. 
مثال تنوع بسته بندی، موضوعی است که از آن غافل مانده ایم. یا 
اینکه در حال حاضر به دلیل مشکالت صنعت و حمایت سازمان 
از صنعت اجازه ی قرارداد در خارج از کشور را نمی دهند اما 
میتوان گفت که این موضوع میتواند کمک حال بهبود دانش شود.

 بنابراین معتقدید که قوانین سازمان غذا و دارو نیاز به 
تغییر اساسی دارد؟

این یک اصل است که قوانین باید با توجه به نیاز زمانه تغییر کند. 
در حال حاضر به دلیل نقص قوانین برای موضوعات ساده باید 
به سازمان غذا و دارو مراجعه کرد و درباره ی مشکالت پیش رو 
در صنعت، ساعت ها به گفتگو نشست که طبیعتا این موضوع 
مشکالت بسیاری به دنبال دارد. همانطور که اشاره شد، انرژی 
زیادی برای موضوعات فرعی در حال صرف شدن است. بنابراین 
باید با همکاری نمایندگان همه ذینفعان، یک بازنگری کلی در 

قوانین صورت بگیرد.

 فارغ از بحث صادرات، وضعیت حمایت های دولت از 
صنعت داروسازی را چطور می بینید؟ 

هرچنـد کـه در سـال هـای اولیـه ی انقـالب و دوران جنـگ 
حمایت هایـی چون تخصیص ارز و تسـهیالت بانکی به سـمت 
شـرکت های داروسـازی  هدایت شـد ولی در این 5 یا 6 سـال 
گذشـته شـاهد حمایت خاصی نبوده ایم. واقعیت این اسـت که 
می توانسـتیم بسـیار بهتر از اینها باشـیم اما کمبودهـای زیادی را 
تـا بـه حال شـاهد بـوده ایم که سـرعت توسـعه ایـن صنعت را 

به شـدت کاهش داده اسـت.

 وجود مالیات بر ارزش افزوده بر دارو را مثبت ارزیابی 
می کنید یا منفی؟

سـالها است که در سندیکای تولیدکنندگان دارو موضوعاتی 
چـون ارزش افـزوده در حـال بحث اسـت و آثـار و تبعات 
آن مـورد ارزیابـی قـرار مـی گیـرد. در حـال حاضـر بـرای 
تمـام اقـالم ارزش افـزوده پرداخت می شـود اما بـرای دارو 
نمـی توانیـم ارزش افـزوده دریافت کنیم. این بـه معنای آن 
اسـت کـه کارخانجـات داروسـازی، بـرای خرید بسـیاری 
اقـالم دیگر که بـرای تولید دارو مصرف می شـوند، مالیات 
ارزش افـزوده پرداخـت مـی کننـد ولی نمـی تواننـد آن را 

دریافـت کنند.

سازی  کیفی  برای  دارو  و  غذا  سازمان  های  سیاست   
تولیدات ایرانی را نتیجه بخش می بینید؟

بهرحال در طول این سال ها شاهد هستیم که کیفیت داروهای 
ایرانی، رو به افزایش است. این یعنی سیاست های سازمان غذا 
و دارو، نتیجه بخش بوده است. مروری بر وضعیت کارخانجات 
نشان می دهد که سازمان غذا و دارو برای کیفی سازی، فشارهایی 
را در نظر گرفته که ضمن رعایت حال شرکت ها، موجب بهبود 
به  کشیدن  نفس  ی  اجازه  یعنی  است.  شده  تولیدات  کیفیت 

شرکت ها و همزمان فشار برای ارتقای کیفی. 

های  شرکت  تعدد  که  معتقداند  صاحبنظران  برخی   
کوچک داروسازی و تولید داروهای معمولی مشابه، برای 
صنعت داروسازی ایران مخاطره آفرین است، نظرتان در 

این خصوص چیست؟
وقتـی کارخانـه ای بـا هدفـی نامعلـوم راه اندازی می شـود، به 
مـرور مجبور می شـود بـرای چرخیـدن چرخ اقتصـادی خود، 
بـه تولیـد داروهـای پر مصـرف و معمولـی رو بیـاورد. بنابراین 
بـازار داروهـای معمولـی، با ورود شـرکت های کوچک اشـباع 
شـده و اسـتراتژی های  فروش، فشـرده تر و دشـوارتر و حتی 

شـاید مفسـده برانگیز شود.
 به دنبال آن، با توجه به محدود بودن بازار داخلی، شرکت ها 
مجبور به حداقل رسانیدن هزینه ها می شوند که گاه بر کیفیت 

تولید هم اثرگذار است.   
البته بیشتر از تعدد شرکت های داروسازی، تعدد شرکت های 
پخش به صنعت داروسازی لطمه زده است. هرچند شرکت های 
پخش بزرگتر رفتار معقولی را در فضای رقابتی از خود نشان می 
دهند، اما شرکت های کوچکتر، باعث آسیب به تولید کنندگانی 

می شوند که استانداردها باالی کیفی را رعایت می کنند.

 دلیل این تعدد را چه می دانید؟
عوامل مختلفی در این فرآیند موثر هستند ولی نکته اساسی که 
این مشکل را تشدید کرده، موضوع عدم اطالع رسانی شفاف 
 است. اگر از تعداد کارخانه ها، تعداد محصوالت، تعداد پروانه ها

 و.... اطالعات صحیحی موجود باشد، شرکت های داروسازی 
تولید خود  داشته ها درباره ی  این  با مطالعه روی  توانند  می 

تصمیم گیری درستی داشته باشند. 
البتـه بـه طـور کلـی، چالشـی کـه در حـوزه ی دارو و مکمـل 
هـا وجـود دارد، عـدم وجـود آمـار اسـت. یعنـی نمی تـوان به 
آمارهـا تکیـه کـرد و برنامـه ریـزی هـا را بـر پایـه آن اسـتوار 
کـرد. واقعیـت این اسـت که در چنین شـرایطی آمارهـا کارکرد 
 خـود را از دسـت داده انـد. حتـی بایـد بگوییم کـه در حوزه ی

 درمان نیز آمار قابل اتکایی وجود ندارد. 

در حال حاضر به دلیل نقص 
قوانین، برای موضوعات 

ساده باید به سازمان غذا و 
دارو مراجعه کرد و درباره 
ی مشکالت پیش رو در 

صنعت، ساعت ها به گفتگو 
نشست که طبیعتا این 

موضوع مشکالت بسیاری به 
دنبال دارد

خوشبختانه متخصصین 
توانمندی در کشور حضور 
دارند، اما این متخصصین 
از بازار روز دنیا نباید جدا 
شوند. مشکلی که االن 

وجود دارد این است که 
عملیاتی شدن علم و دانش 
در عرصه سهم گیری از 
بازار بین المللی، موضوع 
پیچیده ای است که نیاز به 
تعامل مستمر با دنیا دارد 
و متاسفانه ما از این اصل، 

غافل شده ایم

ست ا ه  د ا د ست  د ز  ا را  د  خو رکرد  کا  ، ر آما    
ست ا ه  هند د ر  زا آ  ، رو ا د و  ا  غذ ن  زما سا ر  د ننی  ا قو ن  د بو میی  قد   

بشکنیم را  ت  عا طال ا د  زا آ ش  گرد بر  برا ر  د مت  و مقا    
   باید مؤلفه های موثر بر بازارهای کشورهای همسایه را بشناسیم

رم ا د د  عتقا ا ا  ید شد نس  لیسا تحت  لید  تو به  من     
کند تغیری  نه  زما ز  نیا به  جــه  تو با  ید  با ننی  ا قو    

انرژی زیاد برای موضوعات فرعیگفت و گو با دکتر پیمان ترحمی
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دکرت محمد عبده زاده

دانشکده   1375 سال  التحصیل  فارغ   
داروسازی دانشگاه تهران است. 

 تا سال 1385 در دانشگاه علوم پزشکی ایالم 
و پس از آن در سازمان غذا و دارو به عنوان 

رئیس اداره امور داروخانه ها و بعد به عنوان 

رئیس اداره برنامه ریزی و معاون اجرایی اداره 

کل دارو فعالیت کرده است. 

 بر حســـــب موقعیــت ســـــازمانی، در 
کمیسیون های مختلف عضویت داشته است. 

و  غذا  سازمان  در  وی  مسئولیت  آخرین   
دارو، مدیر کلی اداره دارو بوده است.

مدیــره  هیــات  در  عضویــت  ســابقه   
ســندیکای تولیدکننــدگان دارو و همچنیــن 

عضویـــت در ســـــندیکای تولیدکننــــدگان 

دارد.  غذایــی  مکمل هــای 

 حدود دو سال مدیر عامل رشکت داروسازی 
اسـوه را در پرونـده کاری خـود ثبـت کرده و 

در حـال حـارض نیـز حـدود 2 سـال از مدیـر 

 عاملی وی در رشکت داروسـازی ویتان فارمد 

می گذرد.

حال صنعت اصال خوب نیست 
تولید و واردات دو مقوله جدا از هم هستند

حال صنعت اصال خوب نیست گفت و گو با دکتر محمد عبده زاده
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ــته  ــت دارو را دس ــکالت صنع ــم مش ــر بخواهی  اگ
بنــدی کــرده و ســپس ریشــه یابــی کنیــم، ایــن دســته 

ــد؟ ــه چــه شــکل انجــام مــی دهی ــدی را ب بن
ــش  ــا چال ــه ب ــا همیش ــور م ــت دارو در کش ــفانه صنع متاس
مواجــه بــوده اســت. همیشــه در شــرایط حســاس بــوده ایم و 
بــه ایــن دلیــل بســیاری از برنامــه ریــزی هــا ابتــر رهــا شــده 
اســت. ایــن یــک واقعیــت غیــر قابــل کتمــان اســت کــه اتفاقا 
اگــر آن را بپذیــرم، اولیــن گام بــرای یافتــن راه رهایــی صنعت 
داروســازی از مشــکالت و معضــالت فعلــی را برداشــته 
ایــم. امــا بــه طــور کلــی برخــی از ایــن چالــش هــا، ریشــه 
در عملکــرد اهالــی ایــن صنعــت دارد و نتیجــه نــوع مدیریــت 
افــرادی اســت کــه در ایــن حــوزه مشــغول بــوده انــد و برخی 
نیــز تابعــی از اقتصــاد کالن کشــور بــوده و مدیــران دارویــی، 

نقشــی در آن نداشــته انــد. 

 مشــکالت صنعت داروســازی را بیشــتر متوجــه کدام 
مقطــع تاریخــی مــی دانید؟

مشــکالتی کــه امــروز گریبــان صنعــت داروســازی را گرفتــه، 
یــک شــبه ایجــاد نشــده اســت. از گذشــته آمــده و بــه آینــده 
هــم منتقــل مــی شــود. مگــر اینکــه فکــر ریشــه ای بــه حــال 
آن کــرد. بنابرایــن بایــد رونــد را بررســی کنیــم و ریشــه یابــی 

و آســیب شناســی را در اولویــت قــرار دهیــم.

ــکالت  ــالت و مش ــن معض ــی مهمتری ــور کل ــه ط  ب
ــد؟ ــی دانی ــه م ــت را چ ــه ای صنع ریش

ــودن صنایــع  اوالً ریشــه بســیاری از مشــکالت، در دولتــی ب
ــش رو  ــرای نجــات صنعــت در پی ــا راه دیگــری ب اســت. م
ــی  ــرعت خصوص ــه س ــد ب ــع بای ــه صنای ــز اینک ــم ج نداری

شــوند. 
دوم اینکــه صنعــت بایــد بــه ســمت صــادرات پیــش بــرود. 
ــت و  ــد رف ــه ســقوط خواه ــدون صــادرات، صنعــت رو ب ب

ایــن واقعیتــی اســت کــه بایــد بــاور کنیــم
ســوم اینکــه صنعــت بایــد ســود آور شــود. هرآنچــه کــه مانع 
ــد لیســت کــرد و  ســودآور شــدن صنعــت مــی شــود را بای
بــرای آن راهکارهــای مناســب کــه منافع همــه ذینفعــان در آن 

لحــاظ شــده، تعریــف کــرد.
چهــارم اینکــه، مــا بــه شــدت نیــاز بــه گســترش آمــوزش 

ــع  ــه در صنای ــی اســت ک ــوزش موضوع ــم. آم داری
ایــران، شــدیدا مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت.

 آیــا سیاســتگذاری هــا در حــوزه دارو را مصون 
از خطــا مــی دانید؟

همــه در ایجــاد حــال و روز فعلــی صنعــت دارو، 
نقــش داشــته انــد و نمــی تــوان کســی را 

مصــون از خطــا دانســت. در حــوزه سیاســتگذاری و اجــرا 
ــگ پاســخگویی  ــه متاســفانه فرهن ــم ک ــراف کنی ــد اعت بای
ــی، چــه در داخــل صنعــت دارو و  ــران ایران ــان مدی در می
چــه در خــارج آن، چنــدان عمــق نــدارد و ایــن موضوعــی 
ــه صــورت جــدی و  ــران روی آن ب اســت کــه بایــد در ای
همــه جانبــه کار شــود. متاســفانه یــک مدیــر، چهــار ســال 
بــه گونــه ای عمــل مــی کنــد و بــدون اینکــه پاســخگویی 
خاصــی در رابطــه بــا نــوع عملکــرد و دســتاوردهای خــود 
داشــته باشــد، تغییــر مــی کنــد. مدیــر دیگــری بــر ســر کار 
مــی آیــد و مســیر را بــه ســمت دیگــری تغییــر مــی دهــد. 
اولیــن کاری کــه مدیــر جدیــد انجــام مــی دهــد این اســت 
کــه آییــن نامــه هــا را تغییــر می دهــد و چــارت ســازمان را 
عــوض مــی کنــد و بعــد از مدتــی، ایــن مدیــر جدیــد هــم 
بــدون اینکــه بــه کســی پاســخگو باشــد، تغییــر مــی کند و 
ایــن چرخــه بــه همیــن شــکل ادامــه پیدا مــی کنــد. منابع و 
امکانــات، در هــر دوره هزینــه مــی شــود و در نهایــت هیچ 
نقشــه راهــی کــه بــر ســر آن تفاهــم کلــی وجــود داشــته 

باشــد، پیــش گرفتــه نشــده اســت.  

 منظور شما از سودآور شدن صنعت چیست؟
بــرای اینکــه یــک صنعتــی پویا، شــکوفا، بالنــده و زنده باشــد، 
بایــد ایــن صنعــت ســود آور شــود. این یــک فرمــول اقتصادی 
اســت کــه دنیــا آن را مــورد توجــه قــرار داده اســت. شــما هــر 
طــوری بخواهیــد نــگاه کنیــد، همینطــور اســت. اگــر جلــوی 
ســودآوری یــک صنعــت ســد شــود، در واقــع آن صنعــت را 

بــه ســمت پرتــگاه هــل داده ایــم.
قیمــت تمــام شــده، در صنایــع کشــور مــا بــاال اســت. نــرخ 
تــورم، نــرخ تهیــه پــول، نــرخ تهیــه عوامــل تولیــد، همــه بــاال 
اســت و در مقابــل بهــره وری پاییــن اســت. ایــن هزینــه هــا، 
ســودآوری شــرکت هــا را در خــود هضــم مــی کنــد و اجــازه 
ــه،  ــن مرحل ــد. در ای ــی ده ــت نم ــه صنع ــعه ب رشــد و توس
ــود و  ــی ش ــا م ــظ بق ــر حف ــز ب ــا متمرک ــرکت ه ــالش ش ت
نگرانــی وقتــی افــزون مــی شــود کــه شــرکت هــا بــرای بقای 
ــد.  ــه ســمت تســهیالت بانکــی برون ــور شــوند ب خــود مجب
ــم  ــرض کنی ــر ف ــی اگ ــازی، حت ــت داروس ــروز در صنع ام
کــه قیمــت یــک دارو، بــرای شــرکت مــی توانــد ســودآوری 
ایجــاد کنــد، ولــی وقتــی مطالبــات شــرکت هــا از شــش مــاه 

حال صنعت اصال خوب نیست گفت و گو با دکتر محمد عبده زاده

هــم بیشــتر مــی شــود، دیگــر حاشــیه ســودی بــرای شــرکت 
هــا باقــی نمــی مانــد. شــرکت هــا بــه دنبــال بانــک هــا مــی 
رونــد کــه وام بگیرنــد و ایــن اول آن راهــی اســت کــه صنعت 

را روز بــه روز فرســوده تــر و ناکارامــد تــر مــی ســازد. 

 چه توقعی از دولت دارید؟
دولــت اگــر مــی خواهــد در اقتصــاد کالن بــه صنعــت کشــور 
و نــه صرفــا بــه صنعــت دارو کمــک کنــد، بایــد کاری کنــد 
کــه صنعت ســودآور باشــد. یــک ســری تســهیالت، امکانات، 
راهکارهــا، مشــوق هــا قائــل شــود کــه ســرمایه هــا جــذب 
ــازی  صنعــت شــود. اگــر صنعــت ســودآور شــود، دیگــر نی
نیســت کــه دولــت دســتور بدهــد، بخشــنامه صــادر کنــد و 
محدویــت بگــذارد تــا ســرمایه هــا به ســمت صنعــت هدایت 
ــه ســمت همــان صنعتــی کــه  شــود. خــود ســرمایه گــذار ب
دولــت مــی خواهــد توســعه پیــدا کنــد، مشــتاقانه حرکت می 
ــای  ــازار ه ــال و ب ــازار ارز، ط ــه در ب ــای اینک ــه ج ــد و ب کن
دیگــر ســرمایه گــذاری کنــد، در تولیــد ســرمایه گــذاری مــی 

کنــد.

 برخــی معتقدانــد کــه وضعیت ســال گذشــته صنعت 
داروســازی بهتــر از امســال بــوده اســت، ایــن جملــه 

چــه معنایــی بــرای شــما متبــادر مــی شــود؟
بــه یــک معنــا، میتوانــد ایــن جملــه معــادل ایــن باشــد کــه 

ــد. ــوده ان ــد نب ــی کارآم ــا روش هــای اجرای سیاســت هــا ی

 نقــاط بحرانــی کــه ســد راه ســودآور شــدن صنعــت 
اســت، کــدام انــد؟

بــرای اینکــه صنعــت سودآورشــود، بایــد هزینــه تولیــد پاییــن 
بیایــد و هزینــه تولیــد وقتــی پاییــن مــی آیــد کــه بهــره وری 
بــاال باشــد. بنابرایــن اولیــن گام ایــن اســت کــه ببینیــم دنیــا 
چــه مســیری را بــرای افزایــش بهــره وری طــی کــرده اســت. 
ــدی وجــود  ــا ســه نقطــه کلی ــن، در کشــور م ــر ای عــالوه ب
دارد کــه هزینــه صنعــت را افزایــش مــی دهــد. اولیــن نقطــه، 
بیمــه تامیــن اجتماعــی اســت. دومیــن نقطــه، اداره دارایــی و 
ــی  ــا هســتند. یعن ــک ه ــات اســت. و ســومین نقطــه بان مالی
ــه نقطــه  ــا بگیــرد و هنــوز تولیــد ب قبــل از اینکــه صنعــت پ
شــروعش نرســیده، صاحــب صنعــت بایــد پرداخــت بــه ایــن 
ــه  ســه مرکــز را شــروع کنــد. در واقــع تولیدکننــده، هنــوز ب
نقطــه ســودآوری نرســیده، بیــش از 50 درصــد از طریــق ایــن 
ــت  ــه دول ــی ک ــکار شــده اســت. در صورت ــز، بده ســه مرک
بایــد اجــازه دهــد کــه ایــن صنعــت جــان بگیــرد و بعــد از 
کنــار اشــتغال زایــی آن، دولــت بــه صــورت اتوماتیــک منتفــع 
مــی شــود. از صــادرات آن، دولــت ســود مــی بــرد. مشــکالت 
اقتصــادی، اجتماعــی و... همــه ی اینهــا مثــل یــک زنجیــر بــه 
هــم وصــل هســتند، اگــر صنعــت جــان بگیــرد، بســیاری از 
ــع معضــالت اجتماعــی  ــرای رف ــت ب ــی کــه دول ــه های هزین

متحمــل مــی شــود، کاهــش پیــدا مــی کنــد.

ــت  ــی در دریاف ــش خصوص ــکل بخ ــن مش  مهمتری
ــت؟ ــهیالت چیس تس

وقتــی بــرای دریافــت تســهیالت، بــه بانــک مراجعــه مــی 
ــاال اســت و  کنیــد، بانــک مــی گویــد هزینــه پــول مــن ب
بــرای دریافــت تســهیالت ارزان قیمــت تــر، بایــد دولــت 

بــه مــن ایــن مقــدار اعتبــار بدهــد، و وقتــی دولــت اعتبــار 
مــی دهــد، آن وقــت بخــش هــای دولتــی و نیمــه دولتــی، 
مقــدس هســتند و بخــش هــای خصوصــی مکــروه. 
واقعیــت ایــن اســت کــه بخــش خصوصــی در رقابــت بــا 
بخــش دولتــی و شــبهه دولتــی، بــرای دریافــت تســهیالت، 

معمــوال از پیــش بازنــده اســت. 

ــت  ــت صنع ــات مثب ــن اتفاق ــم مهمتری ــر بخواهی  اگ
ــر را لیســت  ــد دهــه اخی ــران در طــول چن ــی ای داروی

ــی شــمارید؟ ــر م ــوارد را ب ــدام م ــم، شــما ک کنی
مهمتریــن اتفــاق در صنعــت داروســازی، خودبــاوری بــود که 
متاثــر از فضــای انقــالب اتفــاق افتــاد. صنایــع مــا بــه ســمت 
ژنریــک ســازی حرکــت کــرد. داروســازان ایرانــی بــر تــوان 
ذاتــی خودشــان تکیه کردنــد و توانســتند بســیاری از داروهای 
ــاظ  ــه لح ــد. ب ــد کنن ــان تولی ــور را خودش ــاز کش ــورد نی م
توســعه دانشــکده هــای داروســازی نیــز رشــد چشــمگیری 
ــی در یــک مرحلــه، دچــار اشــتباه شــدیم. یــک  داشــتیم. ول
دیــوار دور خودمــان کشــیدیم و فکــر کردیــم خودمــان همــه 
ــدان  ــرون را چن ــای بی ــا دنی ــاط ب ــم و ارتب ــی دانی ــز را م چی
جــدی نگرفتیــم. در اینجــا خطــا کردیــم. البتــه بخشــی از ایــن 
خطــا، متوجــه خــود داروســازان اســت و یــک قســمتی هــم 
متاثــر از شــرایط بیــن المللــی اســت کــه بــر کشــور حاکــم 
شــد. شــما نمــی توانیــد یــک سیســتم بانکــی داشــته باشــید 
کــه تحــت شــدیدترین تحریــم هــای بیــن المللــی اســت و 
بتوانیــد بــه همــان راحتــی ســابق، با دنیــا ارتبــاط مالــی برقرار 

کنیــد و کار کنیــد.

 و مهمتریــن اتفــاق مثبتــی کــه در ایــن چنــد ســال 
ــاده؟ اتفــاق افت

ــازی،  ــت داروس ــد بخــش در صنع ــه نوی ــن نقط االن مهمتری
ــش  ــا در بخ ــرکت ه ــت. ش ــی اس ــش خصوص ــور بخ حض
ــوی شــدن هســتند.  خصوصــی آهســته آهســته، در حــال ق
ــتانداردهای  ــد، اس ــرده ان ــانی ک ــروز رس ساختارهایشــان را ب
بهتــری ایجــاد کــرده انــد، ارتبــاط بــا کشــور هــای خارجــی 
ــن  ــد و .... ای ــرار داده ان ــه هــای خــود ق ــت برنام را در اولوی
ــگ  ــگ و مارکتین ــات برندین ــی، ادبی ــای خصوص ــرکت ه ش
را خیلــی بهتــر از دولتــی هــا آموختــه انــد. وضعیــت 
 GMP آن هــا خیلــی بهتــر و مناســب تــر از دولتــی هــا 

اســت. درآمدهایشــان را خــرج هزینــه اصــالح ســاختار کیفی 
ــن  ــی، ای ــش خصوص ــع بخ ــد. در واق ــرده ان ــان ک خودش
ــازی  ــادالت داروس ــه مع ــت را دارا اســت ک ــی و ظرفی توانای

ــزد.  ــه هــم بری کشــور را ب

قطعا تولید تحت لیسانس 
یک کمپانی مولتی نشنال، 
می تواند تاثیر مثبتی بر 

بسیاری از مولفه های تولید 
در کشور ما داشته باشد و 
 کیفیت، رفتار، GMP و ...

 را در شرکت های ما
 ارتقاء دهد

باید به توسعه بحث تولید 
قراردادی در کشورمان 
بیشتر توجه شود. دلیل 

ندارد همه عالقه مندان به 
صنعت داروسازی، کارخانه 

احداث کنند

د شو لب  غا یز  سا رو ا د صنعت  بر  یت  را د صا ه  نگا ید  با    
هستند هم  ز  ا ا  جد له  مقو و  د ت  ا رد ا و و  لید  تو   

یم بگری جید  را  ید  ا رد قرا لید  تو سعه  تو رت  ضرو   
د شو یم  قط  سا ت  حیا ز  ا  ، شد نبا ر  و آ د سو که  صنعیت    

ست ا ه  نکرد ز  با یه  خری ه  بنگا  ، ه لیدکنند تو   
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منظورتــان ایــن اســت کــه بخــش خصوصــی 
می توانــد بخــش دولتــی را پشــت ســر بگــذارد؟

شــاید اگــر االن واقــع بینانــه برخــورد کنیــم و مثــال در بحــث 
ــه وضــوح  ــم، ب ــی کنی ــا را درســت ارزیاب ــی، شــرکت ه مال
ــته  ــی،  ورشکس ــای قدیم ــرکت ه ــی از ش ــه خیل ــم ک ببینی
هســتند و بــا ایــن ســبک و ســیاق نمــی تواننــد ادامــه بدهنــد 

و بایــد در آینــده نزدیــک تعطیــل شــوند.

ــازی  ــت داروس ــه صنع ــش فاصل ــداز کاه ــم ان  چش
ــد؟ ــی بینی ــه م ــی را چگون ــا ســطح GMP جهان ــران ب ای

اگــر چــه ایــن فاصلــه در بخــش دولتــی، زیــاد اســت ولــی 
ــر  ــیار بهت ــب بس ــه مرات ــت ب ــی، وضعی ــش خصوص در بخ
اســت، خیلــی از شــرکت هــای خصوصــی جدیــد التاســیس 
یــا شــرکت هایــی کــه فعــال هســتند، توانســته انــد شــرایط 
ــن ســبقت  ــد. بنابرای ــرای خودشــان فراهــم بکنن ــی را ب خوب
ــن حــوزه کامــال  ــی در ای ــن بخــش خصوصــی از دولت گرفت

مشــهود اســت.

 نظرتــان دربــاره تولیــد تحــت لیســانس چیســت؟ آیا 
گســترش آن در ایــران را مفیــد مــی دانیــد؟

قطعــا تولیــد تحــت لیســانس یــک کمپانــی مولتــی نشــنال، 
مــی توانــد تاثیــر مثبتــی بــر بســیاری از مولفــه هــای تولیــد 
در کشــور مــا داشــته باشــد و کیفیــت، رفتــار، GMP و ...را در 
شــرکت های مــا ارتقــاء دهــد. امــا نکتــه اساســی ایــن اســت 
کــه نبایــد بــازی بخوریــم، نبایــد بازیچــه بشــویم، بلکــه بایــد 
ــرای  ــیم. ب ــور باش ــزوده در کش ــاد ارزش اف ــال ایج ــه دنب ب
ــدا و  ــد ابت ــانس، بای ــت لیس ــد تح ــه تولی ــت در برنام موفقی
انتهــای برنامــه کامــال مشــخص باشــد. مهمتریــن فاکتــور، این 
اســت کــه مباحــث ســودآوری مقطعــی و اســتفاده از مشــوق 

هــا، بــر بحــث انتقــال تکنولــوژی غالــب نشــود.

ــه  ــی ک ــای کوچک ــرکت ه ــورد ش ــان در م  نظرت
داروهــای معمولــی و مشــابه تولیــد مــی کننــد و االن 

ــت؟  ــده، چیس ــاد ش ــم زی ــان ه تعدادش
ــاور  ــی ب ــم. یعن ــد ســازی بروی ــه ســمت برن ــد ب ــا بای اوال م
کنیــم کــه شــرکت هایــی در بــازار موفــق تــر هســتند کــه بــر 
ــن موضــوع  ــد. ای روی برندینــگ محصــوالت خــود کار کنن
ــاور  ــک ب ــه ی ــل ب ــازی تبدی ــع داروس ــان صنای ــد در می بای
ــی  ــش تخصص ــک دان ــازی ی ــد س ــه برن ــود ک ــی ش عموم

اســت کــه شــدیدا بــه آن نیــاز دارنــد و در صورتــی کــه روی 
آن تمرکــز و ســرمایه گــذاری نکننــد، ممکــن اســت بــازار را 

ــد. از دســت بدهن
ــر صنعــت داروســازی  ــی ب ــگاه صادرات ــد ن دوم اینکــه بای
ــه ســمت  ــد شــرکت هــا، ب ــه دی غالــب شــود. یعنــی زاوی
ــفانه  ــل. متاس ــه داخ ــد و ن ــور باش ــارج کش ــای خ بازاره
ــه  ــد، برنام ــی ندارن ــگاه صادرات ــا ن ــای م ــرکت ه االن، ش
صادراتــی ندارنــد و اصــال فکــر نمــی کننــد کــه نیــازی بــه 
صــادرات دارنــد یــا اگــر فکــر هــم کننــد، آن ســاختار هــای 
GMP مــا اجــازه نمــی دهــد کــه بــه دنبال صــادرات باشــند. 

همــه در بــازار داخــل تمرکــز کــرده انــد و بــازار داخــل هم 
از ایــن محصــوالت اشــباع اســت. بنابرایــن اقتصــاد دارو، به 

مــرور دچــار انحــراف مــی شــود.
ســوم اینکــه بحــث تولیــد قــراردادی را مــد نظــر قــرار دهیــم 
و از ایــن اســتراتژی بــرای پیشــبرد اهــداف تولیــد بهــره بگیریم 
ــد را  ــد تولی ــک، فراین ــای کوچ ــاد کارگاه ه ــای ایج ــه ج و ب
بــه تولیدکننــدگان قــوی بســپاریم. متاســفانه همه مــی خواهیم 
خودمــان کارخانــه بزنیــم و هزینــه کنیــم و بــا ظرفیــت خیلــی 
ــته  ــز دس ــه چی ــم هم ــی خواهی ــون م ــم، چ ــن کار کنی پایی

خودمــان باشــد. ولــی دنیــای مــدرن، ایــن را نمــی پذیــرد.

 یعنــی گســترش تولیــد قــراردادی را موجــب تقویــت 
صنعــت داخلــی مــی دانید؟

ــورمان  ــراردادی در کش ــد ق ــث تولی ــعه بح ــه توس ــد ب بای
ــه  ــدان ب ــه من ــدارد همــه عالق بیشــتر توجــه شــود. دلیلــی ن
ــد  ــه بزننــد. یــک نفــر مــی توان صنعــت داروســازی، کارخان
ســرمایه گذاری کنــد و یــک کارخانــه بــا ظرفیــت بســیار بــاال 
راه انــدازی کنــد و بــرای 50 نفــر بــا برندهــای مختلــف تولید 
کنــد. در ایــن مســیر هــم هــردو طــرف منتفــع مــی شــوند. 
هــم آن کســی کــه بــرای راه انــدازی کارخانــه ســرمایه گذاری 
کــرده، ســود مــی بــرد و هــم صاحــب برنــد، بیهــوده ســرمایه 
اش را صــرف تاسیســات تولیــد نکــرده اســت و مــی توانــد 

ســرمایه خــود را در ســایر فرایندهــای مربوطــه فعــال کنــد.
متاســفانه ایــن فرهنــگ در ایــران خیلــی ضعیــف اســت. در 
ــدازی  ــک راه ان ــای کوچ ــم کارگاه ه ــی روی ــه م ــه هم نتیج
مــی کنیــم. و بعــد از آن بدلیــل کمبــود ســرمایه، نمــی توانیــم 
ســاختارهای قــوی و اســتانداردهای بــروز فراهــم کنیــم. چــرا 
کــه ایجــاد ایــن مولفــه هــا، ســرمایه در گــردش مــی خواهــد 
و ســرمایه مــا در زمیــن و تاسیســات و .... بلوکــه شــده اســت. 
ــای  ــه ه ــادی کارخان ــداد زی ــاهد تع ــت ش ــن جه ــه همی ب
ــه  ــی ک ــتیم. در صورت ــان هس ــه ج ــک و نیم ــف، کوچ ضعی
ــی  ــه های ــی، کارخان ــی و آمریکای شــما در کشــور های اروپای
را مــی بینیــد کــه اصــال بــرای خودشــان برنــد ندارنــد و فقــط 

تولیــد قــراردادی انجــام مــی دهنــد

 آیــا همیــن کارخانــه هــای فعلــی، تمایلــی بــه عقــد 
قــرارداد بــا صاحبــان برنــد دارنــد؟

ــد  ــگ تولی ــث فرهن ــا در بح ــد، م ــاره ش ــه اش ــور ک همانط
ــن  ــراردادی بســیار ضعیــف هســتیم. فرهنــگ ســازمانی ای ق
موضــوع در ایــران، نیــاز بــه تقویــت دارد. واقعیــت این اســت 
کــه حتــی آنهایــی کــه کارخانــه هــای بــا ظرفیــت بــاال دارنــد، 

هــم تمایــل چندانــی ندارنــد کــه کانترکــت انجــام دهنــد.

قیمت تمام شده، در صنایع 
کشور ما باال است. نرخ 

تورم، نرخ تهیه پول، نرخ تهیه 
عوامل تولید، همه باال است 
و در مقابل بهره وری پایین 

است. این هزینه ها، سودآوری 
شرکت ها را در خود هضم 

می کند و اجازه رشد و توسعه 
به صنعت نمی دهد

 نظر شما با ادغام شرکت های دارویی چیست؟
بــه نظــر مــن مرجینــگ و ادغــام شــدن شــرکت هــا، خیلــی 
ــک  ــا کم ــور م ــازی کش ــت داروس ــرای صنع ــد ب ــی توان م
کننــده باشــد. خصوصــا در بخــش دولتــی، کار بســیار خوبــی 
اســت و شــرکت ها را از رقابــت هــای بیهــوده رهــا میکنــد و 
ســاختارهای مدیریتــی را نیــز تقویــت مــی کنــد. ضمــن اینکه 
ــر مــی  ــر ت ــر و امــکان پذی ــز راحــت ت امــکان نظــارت را نی
ســازد. عــالوه بــر ایــن قطعــا روی کیفیــت محصــوالت نیــز 

مــی توانــد اثرگــذار باشــد.

 موافــق ایــن سیاســت هســتید کــه واردکننــدگان را 
بــه اجبــار بخشــنامه وادار بــه راه انــدازی ســایت تولید 

؟ کنند
تولیــد و واردات دو مقولــه جــدا از هــم هســتند کــه هــر یــک 
آدم هــای خــاص خودشــان را مــی طلبــد. اینگونــه نیســت که 
یــک تولیدکننــده خــوب، الزامــا یــک واردکننــده خــوب هــم 
بشــود و برعکــس یــک واردکننــده خــوب، الزامــا بتوانــد یک 
تولیدکننــده خــوب شــود. شــما هــر چــه قــدر هــم بــه آنهــا 
فشــار بیاوریــد، از آنجایــی کــه  ایــن دو در یــک فــاز نیســتند، 
ــه صــورت  ــر ب ــورد نظــر حاصــل نمــی شــود. اگ نتیجــه م
شــکلی و ظاهــری هــم حاصــل شــود، در محتــوا اتفاقــی کــه 
منتظــر بــوده ایــم، رخ نــداده و فقــط صــورت قانونــی حفــظ 
شــده اســت. مهــم ایــن اســت کــه سیاســتگذاران بایــد بــرای 
تولیــد و واردات برنامــه داشــته باشــند. از یــک ســو نمــی توان 
همــه ی محصــوالت وارداتــی را تبدیــل بــه تولیــد کــرد، یعنی 
نمــی تــوان توقــع داشــت کــه همــه محصــوالت را خودمــان 
تولیــد کنیــم و از ســوی دیگــر نمــی تــوان درهــای کشــور را 
تمــام و کمــال بــر روی محصــوالت وارداتــی بــاز کــرد. بلکــه 
راهــکار اساســی ایــن اســت کــه بایــد برنامــه داشــت و نقطــه 
ــراط و  ــد از اف ــرد. بای ــف ک ــان را درســت تعری شــروع و پای

تفریــط پرهیــز کــرد.

 در رابطــه بــا قوانیــن ســازمان غــذا و دارو، بعضــی 
ــن ســازمان قدیمــی  ــه قوانی ــد ک صاحبنظــران معتقدان
اســت و مشــمول زمــان شــده و بایــد بــه طــور کلــی 
مــورد بازنگــری قــرار گیــرد و یــک دیــدگاه دیگــر هم 
ــد،  ــی می دان ــک را کاف ــات کوچ ــه اصالح ــت ک هس

نظــر شــما در ایــن خصــوص چیســت؟
بــه نظــر مــن وقــت آن رســیده کــه دســت از تبصــره و بنــد 
اضافــه کــردن بــه قانــون ســال 1334 برداریــم و یکبــاره، کل 
آن را مــورد بازنگــری قــرار دهیــم. درواقــع، رفــو کــردن ایــن 
قانــون، دیگــر نمــی توانــد گره گشــای مشــکالت باشــد. البته 
توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ضوابــط و آییــن 
نامه هــا، از آنجایــی کــه معمــوال ترجمــه رفرنــس هــای بیــن 
المللــی اســت و گــروه هــای کارشناســی روی آن مــدام کار 
مــی کننــد، نمــی تــوان گفــت کــه ضعــف یــا عقــب افتادگــی 

خاصــی در آن هــا وجــود دارد.  

 دارو را به عنوان یک کاال استراتژیک می بینید؟
بــه نظــر مــن، دارو یــک کاالی اســتراتژیک اســت ولــی کاالی 
اســتراتژیک بــه ایــن معنی نیســت کــه نبایــد دیــدگاه بازرگانی 
و تجــاری نســبت بــه آن داشــت. تولیدکننــده که بنــگاه خیریه 
نیســت. متاســفانه مــا از کاالی اســتراتژیک بــودن، یــاد گرفتیم 

ــال اینکــه  ــم. مث ــم رو ســرش و متوقفــش کنی کــه فقــط بزنی
مطالباتــش را شــش مــاه به تاخیــر بیاندازنــد، افزایــش قیمتش 
را تاییــد نکننــد و بعــد توقــع هــم داشــته باشــیم کــه صنعــت 
رشــد کنــد. البتــه همانطــور کــه اشــاره شــد، یــک مقــداری از 
مشــکالت، ناشــی از خــود صنعــت اســت ولــی یک قســمت 
دیگــرش هــم همیــن اتفاقاتــی اســت کــه به اســم اســتراتژیک 
بــودن، بــر ایــن صنعــت روا شــده اســت. کاالی اســترتژیک، 
برنامــه ریــزی اســتراتژیک مــی خواهــد، حمایت اســتراتژیک 

ــی خواهد. م

ــی  ــای غذای ــل ه ــث مکم ــه بح ــاه ب ــزی کوت   گری
داشــته باشــیم، آیــا صنایــع داروســازی ایــران، توانســته 
انــد ظرفیــت بــازار مکمــل هــای غذایــی را در اختیــار 

بگیرنــد؟
کارخانجــات داروســازی در ایــن زمینــه فعــال هســتند ولــی 
واقعیــت ایــن اســت کــه ســهم بــازار مکمــل هــای خارجــی،  
ــن در  ــر م ــه نظ ــت. ب ــب اس ــا غال ــه ه ــای داروخان ــر فض ب
حــوزه مکمــل، جــا بــرای کار کــردن زیــاد اســت. ولــی نکتــه 
ای کــه حائــز اهمیــت اســت آن اســت کــه در حــال حاضــر، 
تولیــد مکمــل در صنایــع داروســازی، در اولویت اول نیســت. 
یعنــی شــرکت هــا بــر روی تولیــد دارو متمرکــز هســتند و مــا 
بایــد بــه ســمتی برویــم کــه کارخانــه تولیــد مکمــل داشــته 

. شیم با

 در مــورد تبلیغــات در حــوزه مکمــل هــا چــه نظــری 
ــکوفایی  ــبب ش ــات، س ــازی تبلیغ ــا آزادس ــد؟ آی داری

صنعــت مکمــل هــا نخواهــد شــد؟
القــای مصــرف، موضــوع بســیار خطرناکــی اســت کــه باید در 
خصــوص آن، همــه ی مالحظــات را در نظــر گرفــت. مــن بــا 
تبلیغــات عمومــی مکمل هــای غذایی، چنــدان موافق نیســتم. 
چــون باالخــره یکســری ضوابــط بیــن المللــی اســت کــه مــا 
 بایــد آن ضوابــط را رعایــت کنیــم. وقتــی کــه مکمــل هــای

ــت  ــود و تح ــی ش ــه م ــاران اضاف ــخه بیم ــی روی نس  غذای
پوشــش بیمــه هــم نیســتند، بارهــای هزینــه زیــادی را بــرای 

بیمــار ایجــاد مــی کننــد.

االن مهمترین نقطه 
نوید بخش در صنعت 

داروسازی، حضور بخش 
خصوصی است. شرکت 
ها در بخش خصوصی 
آهسته آهسته، در حال 

قوی شدن هستند

حال صنعت اصال خوب نیست گفت و گو با دکتر محمد عبده زاده
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تعهد یا تخصص؟ مسئله این است
باید جراحی های بزرگی انجام دهیم

تعهد یا تخصص؟ مسئله این استگفت و گو با دکتر محمد بشری

دکرت محمد برشی

  متولد 1351 است.

علـوم  دانشـگاه  از   1377 سـال   
پزشـکی تهران، در رشـته پزشـکی 
فـارغ التحصیـل شـده و مدیریـت 
MBA را نیـز در دانشـگاه صنعتـی 
شـریف، در سـال 1386 بـه پایـان 

رسـانیده اسـت.
 بـا او در رابطـه بـا وضعیت فعلی 
تولیـد و واردات دارو گفتگـو کرده 
ایـم و مهمتریـن تغییراتـی کـه باید 
در ایـن حـوزه اتفـاق بیافتـد را از 

وی جویـا شـده ایم.
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است نابخشودین  گناه  یک  دولیت،  و  خصویص  بخش  آمیخنت  درهم    
 با افزایش تعرفه واردات دارو، در گام نخست بیمار را جرمیه کرده ایم

 باید سرمایه ها را به سمت صناییع که مزیت رقابیت دارند، هدایت کرد
رد ا برد یز  سا رو ا د صنعت  سر  ز  ا ست  د و  کند  لطف  لت  و د  

کند فکر  یت  را د صا ر  زا با به  رد  ا ند ت  د عا ما  یز  سا رو ا د صنعت     
ید نگری را  صنعت  رشد  جلیو   ، یر ا قیمتگذ ب  سرکو با   

برد پیش   ، س مقیا به  صرفه  بر  مبتــین  ید  با را  لید  تو    
فقم ا مو رصد  د صد  ، رو ا د یز  سا یم  بو با    

  برخـی معتقدانـد ریشـه هـای رشـد و توسـعه 
صنعـت دارویـی کشـورمان به بحث هـای مدیریتی 
و مکانیسـم تصمیم سـازی هـا و تصمیـم گیری ها 
بـاز مـی گـردد و در ایـن راسـتا وقتـی بحـث بـه 
ارزیابـی تـوان مدیریتی مدیـران دارویی می رسـد، 
یکـی از موضوعـات قدیمـی که این روزهـا دوباره 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه، بحث تعهـد و تخصص 
اسـت. بـه طـور مشـخص، تخصـص افـراد را در 
قبـال ایفـای مسـئولیتی کـه برعهـده گرفته انـد، تا 

چـه میـزان پر اهمیـت مـی دانید؟
در ایـن خصـوص یـادآوری یـک جملـه زیبا و کوتـاه از 
شـهید چمران، مناسـبت دارد. از ایشـان سـوال می شـود 
بـه نظر شـما تخصـص مهم تر اسـت یا تعهـد؟ و وی در 
جـواب می گوید: »تقـوا، از تخصص الزم تر اسـت، آن را 
مي پذیـرم. امـا مي گویـم آن کـس کـه تخصـص نـدارد و 

کاري را مي پذیـرد، بي تقواسـت.« 
بـر اسـاس تفکر شـهید چمران بایـد گفت انسـان متعهد، 
هیـچ گاه به خـودش اجـازه قبـول کاری را نمي دهد که از 
علـم و توانـش خارج اسـت. تعهد خیلی موضـوع مهمی 
اسـت ولـی اگر کسـی بدون داشـتن تخصص، مسـئولیتی 

را قبـول کـرد، قطعـا آن آدم، فرد متعهدی نیسـت.
فـارغ از بحـث های سیاسـی، به طور کلی وقتـی انتصاب 
هـا را در دسـتگاه های اجرایی و دولتـی مروری می کنیم، 
مـی بینیـم در برخـی از پسـت هـای دولتـی، افـراد صرفا 
بـر اسـاس تعهدشـان آمـده انـد و تخصص چنـدان مورد 
توجـه نبـوده اسـت. معیار اصلـی این بوده کـه فالنی، آدم 
خوبـی اسـت، مسـئولیت پذیر اسـت، مقید بـه حفظ بیت 
المـال اسـت، هنجارها را رعایـت می کنـد، دزدی نکرده، 
زد و بنـد نکـرده، رشـوه نگرفتـه و .... ولی ایـن بحث که 
آیـا تخصـص ایـن پسـت و تجربـه اجرایی چنین سـمتی 
را داشـته؟ به جزئیات و حواشـی این شـغل اطـالع دارد؟ 
جریانـات فکـری این حـوزه را می شناسـد؟ اصال ادبیات 
ایـن بخـش را مـی دانـد؟و ...، بـه اولویـت هـای بعـدی 

است. واگذار شـده 

  آیا این مشـکل، با سـوق دادن مدیران به کسـب 
تحصیـالت عالـی، در طـول چنـد سـال گذشـته 
برطـرف نشـده اسـت؟ یـا اینکـه شـرایط بهتـری 

اسـت؟ نشـده  حاصل 
اتفاقـا دردآور ایـن اسـت کـه وقتـی بـه بحـث تخصـص 
توجـه مـی شـود، بازهم پیش فـرض های قبلـی بر منطق 
انتصـاب هـا سـایه مـی انـدازد و صرفـا شـکل ظاهـری 

ماجـرا درسـت می شـود. 
یعنـی سیسـتم را بـرای یـک سـری افـراد کـه از نظـر مـا 
فـی ذاتـه آدم هـای متعهـدی هسـتند آنچنان تسـهیل می 
کنیـم کـه ایـن آدم هـا بـا حداقل سـواد و مهـارت، تبدیل 
مـی شـوند بـه افـرادی دارای مـدرک، کـه بـه ظاهـر می 
تواننـد آن پسـت هـا را در اختیـار بگیرنـد ولـی واقعیـت 
ایـن اسـت که این شـکل مـدرک گرفتـن، الزاما تخصص 
بـه همـراه نمـی آورد و اصـال تخصـص، صرفـا ناشـی از 
مـدرک نیسـت و مولفـه هـای دیگـری هـم در آن ایفـای 

نقـش مـی کنند.

  ولـی تجربـه نشـان داده ایـن افـراد توانسـته اند 
چـرخ سـازمان هـا را به حرکـت در آورند و مسـیر 

پیشـرفت را طـی کنند.
بـدون تردیـد اگـر غیـر متخصـص تریـن آدم هـا هـم در 
یـک سـمتی قرار گیرنـد، بعـد از مدتی و به بهـای آزمون 
و خطاهـای مختلـف، یـک چیزهایـی یـاد مـی گیرنـد و 
مـی تواننـد یـک سـری لغـات و اصطالحـات را بـه کار 
ببرنـد و بـه هرحـال یـک زاویـه دیـدی پیدا مـی کنند که 
ممکـن اسـت جاهایـی هـم بـه کار آیـد، ولـی بی شـک 
فرصـت سـوزی هـای زیـادی رقم مـی زنند و قطعـا اگر 
فـرد متخصصـی بـه جای وی نشسـته بـود، می توانسـت 
مسـیر بهتـری را در پیـش گرفته و با هزینـه کمتر، فرصت 

آفرینـی های بیشـتری ایجـاد کند. 
وقتی شـما در پسـت مدیریت، بخواهید با آزمون و خطا، 
کار یـاد بگیریـد، نتیجـه ای جز از دسـت دادن فرصت ها 
و هـرز دادن منابـع و امکانـات نخواهیـد داشـت. جـای 
آمـوزش هـای اولیه، پیـش از پسـت های مدیریتـی و در 
بدنـه کارشناسـی اسـت کـه افـراد بـرای دوران مدیریتـی 

خـود تجربه انـدوزی مـی کنند.

  یعنـی افـراد متعهد هـم ممکن اسـت تصمیماتی 
بگیرنـد کـه مبتنی بر منفعت شـخصی اسـت؟

متاسـفانه در طول چند سـال گذشـته، آنقـدر تصمیم های 
ایـم  دیـده  کارشناسـی  کار  بـدون  و  سـطحی  مقطعـی، 
و آنقـدر بخشـنامه هـا دیـده ایـم کـه عمـر آن هـا حتـی 
بـه یـک مـاه هـم نرسـیده اسـت و بعضـی وقـت هـا هم 
منافـع گـروه خاصـی در آن هـا احسـاس مـی شـود، کـه 
اجمـاال فقـط چنـد گزینـه بـه ذهـن متبـادر می شـود؛ یا 
بایـد بگوییـم مشـخصا منافـع شـخصی مدیـران سـبب 
صـدور این بخشـنامه ها شـده یـا اینکه این مدیـران، خطا 
و اشـتباهات فاحـش انجـام داده انـد و یـا اینکـه سیسـتم 

دچـار اختالل شـده اسـت. 

  بـه طـور اجمالـی، ایـن منافـع اغلب به سـمت 
تولیدکننـدگان اسـت یـا واردکنندگان؟

مـن اصـال نمـی گویـم ایـن گـروه تولیـد کننده اسـت یا 
وارد کننـده، یـا اینکـه وارد کننـده خاصی اسـت که وصل 

بـه یـک آدم یا یک گروه اسـت، اصال نمی خواهم کسـی 
را متهـم کنم، ولی وقتی سـابقه و ریشـه برخی تصمیمات 
را جسـتجو مـی کنیـد، به یـک نقطـه مبتنی بـر مرجعیت 
علمـی نمی رسـید. پـس یکی از آن سـه گزینه بـاال روی 
داده اسـت. یعنی یـا منفعت طلب یا بی تدبیری شـخصی 

و یـا اختالل سیسـتمی صورت گرفته اسـت.
مثـال فـرض بفرماییـد یک شـرکت بـه موجب قـراردادی 
کـه نـه کارشناسـی بـوده، نه اقتصـادی بـوده و نـه به نفع 
کشـور بـوده، یـک پـروژه ای را شـروع کـرده و حـاال در 
بـه  و  و معضالتـی شـده  آن دچـار مشـکالت  اجـرای 
قـول معـروف پـروژه در مرحلـه اجرایـی، به دسـت انداز 
برخـورد کـرده، حـاال می آید بـا البی خاص خـودش در 
سـازمان هـای تصمیم سـاز و تصمیم گیر، بـرای حمایت 
از آن قـرارداد اشـتباه، تبصـره یـا مـاده ای را بـه یک آیین 
نامـه یـا بخشـنامه اضافه مـی کند که بـه موجـب آن، کار 
غیـر اقتصـادی و غیـر منطقی خـودش را جلو ببـرد. ولی 
واقعیـت ایـن اسـت کـه بـا ایـن کار، یـک راهـی را در 
آییـن نامـه ها بـاز می کنـد که کشـور از آن ناحیـه، ده ها 

ضربـه ی دیگـر هـم می خـورد.

 بسـیاری از تصمیمـات بـه صورت کمیسـیونی و 
کمیتـه ای گرفته می شـود، و این موضـوع می تواند 
مانع سـوء اسـتفاده ها یا خطاهای شـخصی شـود.

همـه مـی دانیـم و در مواجهه بـا اعضای کمیسـیون های 
مختلـف تجربـه کـرده ایـم کـه بـا وجـود اینکـه اعضای 
کمیسـیون، هریـک تنهـا یک حـق رای دارنـد ولی حرف 
همـه اعضـای کمیسـیون، الزاما یـک قدرت، قـوت، نفوذ 

و بـرش را ندارد. 
بـا  هـا،  کمیسـیون  اعضـای  از  بسـیاری  هرحـال  بـه 
چرخه هـای مختلـف، از سـوی یـک فـرد منتصـب شـده 
انـد و بـه کمیسـیون راه یافتـه انـد و طبیعتـا بـه گونـه ای 
انتخـاب شـده اند کـه از افکار نفر اول خیلی دور نباشـند.
ضمـن اینکـه فـرد منتصـب هـم مجبـور اسـت مالحظـه 
شـرایط را کنـد تـا دور بعـد هـم انتخاب شـود و خالصه 
خروجـی کار آن اسـت که همه سـعی می کننـد به حرف 

هـای انتصـاب کننـده، رنگ و لعـاب بهتـری دهند.

  یعنـی منافـع فـردی ممکن اسـت با نقـاب تعهد 
جـای پای خـود را محکـم کند؟    

وقتی فرآیند تصمیم سـازی ها، کارشناسـی نشـده باشـد، 
خواسـته یـا ناخواسـته بـه گـرداب منابع شـخصی سـوق 

داده می شـود.

  البتـه مشـاوران می توانند ایـن فرد غیر متخصص 
را از موضوعـات و مشـکالت مختلـف آگاه کنند و 
بـا مشـاوره های خـود، نقاط ضعـف وی را جبران 

. کنند
مشـاوره ها  همیـن  جهـت  از  اتفاقـا 
اسـت کـه نگرانی راجـع بـه مدیران 
مـی  برابـر  چنـد  متخصـص  غیـر 

شـود. چون بسـته بـه اینکه چه کسـی 
بخواهـد بـه ایشـان مشـورت بدهـد، ممکن 

اسـت آن تله نهفته در مشـاوره ها را اصال نبینند. همیشـه 
مدیـران متعهـد از جاهایـی ضربـه مـی خورنـد کـه مـی 
گوینـد ایـن طـرف را چـون فالنـی معرفـی کـرده، قابـل 

اسـت. اعتماد 

 البتـه خوشـبختانه مدیران، دائم العمر در پسـت ها 
باقـی نمـی مانند، تغییر مـی کنند و امیـد به حضور 
مدیـران متخصـص و بهره مندی از تـوان مدیریتی و 

دانش ایشـان هنوز پابرجا اسـت.
آثـار و تبعـات تصمیمـات مدیریتـی، ممکـن اسـت فـرا 
نسـلی باشـد، یعنـی نتیجه آن چندین نسـل بعـدی را هم 

تحـت شـعاع قراردهد. 
مثـال انحـالل سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی، یکی از 
آن تصمیماتـی بـود کـه زمینـه سـاز بسـیاری از تصیمات 
دیگر شـد. باعث شـد مسـئولیت برخـی برنامـه ریزی ها 

و تصمیـم گیـری هـا به اسـتانداری هـا واگذار شـود. 
احـداث کارخانـه هایـی کـه مصـرف آب باالیـی دارنـد 
ماننـد صنعـت فـوالد و نیـروگاه هـای سـیکل ترکیبی در 
مناطـق کویـری، نتیجـه چنیـن تصمیماتـی بود. حـال اگر 
پـس از گذشـت زمـان، مدیـر متخصصـی وارد چرخـه 
شـود، خطاهایـی کـه قبال صـورت گرفتـه، زندگـی چند 

نسـل را ممکـن اسـت تحـت شـعاع قـرار دهد.

  فساد سیستماتیک چگونه شکل می گیرد؟
همـه مـا افراد و کارشـناس هایـی را در ادارات و سـازمان 
هـا دیـده ایـم کـه وضعیـت اقتصـادی آن هـا یـک بـاره 
آنچنـان جهشـی پیـدا کـرده کـه بعیـد بـه نظـر می رسـد 
منشـاء آن یک مسـیر تعریف شـده وشناسـنامه دار باشـد. 
بـا کولـه بـار خالی آمده اند و پسـت گرفته انـد و وقتی از 
پشـت میـز مدیریتی به سـازمان دیگری منتقل می شـوند، 
وضعیـت مالی و اقتصادی آن ها صد چندان شـده اسـت. 
ضمـن اینکـه وقتـی ایـن افـراد در سیسـتم های بازرسـی 
و قضایـی، تبرئـه شـوند، این سـیگنال به بدنه کارشناسـی 
ارسـال می شـود که وقتـی آن ها از چنـگال عدالت، عبور 
کـرده انـد، فسـاد مـا کـه در مقابـل فسـاد آن هـا، عددی 

نیسـت و بـه ایـن صـورت خـود را توجیه مـی کنند.
بـه ایـن ترتیـب عمـال آن گنجینـه کارشناسـی کـه بتواند 
در سـالهای آتـی مدیـران میانی، ارشـد و حتی معـاون ها 
را تشـکیل دهـد هـم دچار فسـاد می شـوند و سیسـتم از 
سـالمت اداری محروم می شـود و بعد مجبور می شـویم 
کـه یـک نفـر از بیـرون سـازمان، به صـرف متعهـد بودن، 

وقتی شما در پست مدیریت، 
بخواهید با آزمون و خطا، 

کار یاد بگیرید، نتیجه ای جز 
از دست دادن فرصت ها و 
هرز دادن منابع و امکانات 

نخواهید داشت

به هرحال بسیاری از 
اعضای کمیسیون ها، با 

چرخه های مختلف، از سوی 
یک فرد منتصب شده اند و 
به کمیسیون راه یافته اند و 
طبیعتا به گونه ای انتخاب 
شده اند که از افکار نفر 
اول خیلی دور نباشند.

ضمن اینکه فرد منتصب 
هم مجبور است مالحظه 
شرایط را کند تا دور بعد 
هم انتخاب شود و خالصه 

خروجی کار آن است 
که همه سعی می کنند به 
حرف های انتصاب کننده، 
رنگ و لعاب بهتری دهند

تعهد یا تخصص؟ مسئله این استگفت و گو با دکتر محمد بشری
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  بـا ایـن دیـدگاه، الزامـا مدیـران شـرکت هـای 
دارویـی یا مدیران سـازمان غـذا و دارو یـا مدیران 
وزارت بهداشـت یـا حتـی خـود وزیر، نیاز نیسـت 

پزشـک یا داروسـاز باشـد؟
دقیقا همین طور است.

 مثـال وقتی فرآیند انتخاب وزیرهای بهداشـت کشـورمان 
مـرور  را  اسـالمی  شـورای  مجلـس  دوره  چندیـن  در 
کنیـد، مالحظـه مـی کنیـد کـه بـرای نماینـدگان محتـرم 
مجلـس، مهـم ایـن اسـت کـه یـک اسـتاد دانشـگاه، یک 
فـوق تخصـص، یـک کسـی کـه دارای مقـاالت علمـی 
در ژورنـال هـای بیـن المللـی اسـت، انتخـاب شـود. در 
صورتـی که فقط یـک معاونت وزارت بهداشـت، متمرکز 
بر فعالیتهای پژوهشـی اسـت و بقیـه ایـن وزارتخانه، کار 
دیگـری انجـام می دهد کـه طبیعتا تخصص مرتبـط با آن 

را مـی طلبد. 

  دولـت برای رشـد صنعت داروسـازی چـه باید 
؟ کند

مـا بایـد صنایـع را بر اسـاس مزیت هـای رقابتی، لیسـت 
کنیـم و یکسـری از آن هـا را انتخـاب کنیـم و همه جهت 
گیـری ها، سـرمایه گـذاری ها و امکانات کشـور را در راه 
توسـعه آن هـا متمرکز کنیـم و تمامی مکانیسـم های الزم 
بـه جهـت تسـهیل قوانیـن و حمایت از سـرمایه گـذار را 
بـرای ایـن صنایع منتخب، فراهـم کنیم و بیهوده، سـرمایه 
های کشـور را در مسـیرهای دیگـر هرز ندهیـم. البته این 
بـه معنـای آن نیسـت کـه سـایر صنایـع را تعطیـل کنیـم، 

بلکـه بایـد صنایـع را اولویت بنـدی کنیم.

  و اگـر صنعـت داروسـازی در ایـن لیسـت قرار 
؟ د بگیر

اگـر صنعـت داروسـازی در این لیسـت قرار بگیـرد که به 
نظـر مـن قـرار دارد، دولـت باید چنـد کار مهم و اساسـی 
انجـام دهـد که واقعا خیلی سـخت اسـت و شـبیه به یک 

جراحی بزرگ اسـت.

  مهمتریـن جراحـی ای که بایـد در دولت صورت 
بگیـرد تـا صنعـت داروسـازی بـه بالندگی برسـد 

اسـت؟ کدام 
اول اینکـه دولـت باید دسـت از سـر این صنعت بـردارد. 
ایـن بهتریـن کاری اسـت کـه دولـت مـی توانـد بـرای 
صنعـت دارو کشـور انجـام دهـد. چـرا کـه تجربه نشـان 
داده هرجـا مکانیسـم دخالـت دولـت زیـاد می شـود، آن 

صنعـت آسـیب مـی بیند. 
صنعـت خودروسـازی، نمونـه واضـح آن اسـت. مثـال 
دیگـرش هم صنعت داروسـازی اسـت. پیـش از انقالب، 
کشـور ما در حوزه داروسـازی سـرآمد کشـورهای منطقه 
بود. از همه کشـور های همسـایه تعداد داروسـاز بیشتری 
داشـتیم، کارخانـه های به روزتری داشـتیم، شـرکت های 
مولتی نشـنال در ایران شـعبه داشـتند و کارخانـه مالکیتی 
داشـتند. امـا آمدیـم و بـا ورود دولـت، داشـته هایمـان را 

راندیـم و مسـیر این صنعـت را دولتـی کردیم.

  ولـی علـی رغـم دولتـی شـدن کمپانـی هـای 
مولتـی نشـنال، ماشـین آالت آن روزگار در ایـران 

باقـی مانـد و بـه کار خـود ادامـه داد.
متاسـفانه تصـور مـی کردیـم اثاثیه، ابنیـه و دسـتگاه های 
داروسـازی کـه باقـی مانـده انـد، مـی تواننـد مسـیر را 
بـرای ادامـه کار بـاز کنند. ولـی واقعیت این اسـت که آن 
چیـزی کـه توانسـته ایـن سیسـتم را پیـاده سـازی و اجرا 
کنـد، مدیریـت بود، نـه سـاختمان و ماشـین آالت و ... و 
متاسـفانه دسترسـی مـا به آن دانـش محدود شـد. بنابراین 
بـا آن ماشـین آالت، شـروع کردیـم بـه تولیـد قـرص و 
کپسـول و آمپـول و هـر دارویی کـه دلمان می خواسـت، 
ولـی بازهـم رشـد مدیریتـی، همـگام با علـم دنیـا، اتفاق 

فتد. نیا

  البتـه حداقـل مـی تـوان گفـت کـه در بایوتک 
موفقیـت هـای بزرگـی حاصل شـده اسـت.

بایوتک حوزه ارزشـمندی اسـت که خوشـبختانه ایرانی ها 
هـم بـه آن ورود کـرده انـد، امـا واقعیت آن اسـت که اگر 
مـا حجـم ادعایـی تولیـد داروهـای بایوتـک کشـور را با 
خروجی صنایع بایوتک کشـور مقایسـه کنیـم، متوجه می 
شـویم خیلـی از ایـن تولیـد هایـی کـه در بایوتـک به آن 
مـی بالیـم، به مفهـوم واقعی تولید نیسـتند. البتـه من چون 
تخصـص ویـژه در ایـن زمینـه نـدارم، نمـی توانـم اظهار 

نظـر کامال تخصصـی کنم. 

  بنابرایـن اولیـن جراحـی بـزرگ ایـن اسـت که 
دولت، دسـت از سـر این صنعت بـردارد، در چنین 

شـرایطی چگونـه از تولید حمایت شـود؟
اتفاقـا یکـی از مهمتریـن مشـکالت تولیـد داخـل، همین 
قضیـه حمایـت هـای بی حـد و حصر اسـت. واقعـا چرا 
صنعـت مـا علی رغـم همه توانایـی ها و همـه حمایت ها 
بـه سـمت صـادرات پیـش نرفتـه اسـت؟ آیـا ایـن توقع 
نابجایی اسـت که بعـد از چند دهه حمایـت، االن صنعت 

داروسـازی، صـادرات محور شـده باشـد؟ 
واقعیـت ایـن اسـت کـه صنعـت داروسـازی در ایـران، 
اصـال عـادت نکـرده بـه بـازار صادراتـی فکر کنـد، چه 

بـه صرف سـالم بـودن، بیاوریم بـه عنوان مدیـر منصوب 
. کنیم

 ولـی فرامـوش نکنیـد کـه آن آدم مجبـور اسـت بـه یک 
سـری مشـاوره هـا گوش کنـد و این مشـاور هـا از همان 
بدنـه کارشناسـی خواهد بـود که خصوصیـات آن وصف 
شـد و در نتیجـه فقـط نـام آدمـی کـه پاییـن کاغـذ امضا 
مـی کنـد عوض می شـود و مکانیسـم تصمیمات سـازی 

تغییـری نمـی کند.

را چگونـه  مدیـران سـالم  اوصـاف،  ایـن  بـا    
کـرد؟ شناسـایی  می تـوان 

بـه نظـر من، هرکس ادعای سـالم کار کـردن دارد، بیاید و 
اظهـار نامه های مالیاتی چند سـال گذشـته خـودش را که 
بـه موجـب آن اظهارنامه 10 تا 25 درصـد از درآمدهایش 
را مالیـات داده ارائـه کنـد. اگـر کسـی از نظـر مالیاتـی 
درسـت رفتـار کرده باشـد، مـی توانـد ادعای شـفافیت و 

سـالمت داشـته باشد.

  نتیجـه حضـور مدیـران بخـش خصوصـی در 
پسـت هـای مدیریتـی دولتـی را چطـور ارزیابـی 
مـی کنیـد؟ آیـا مـی تواند کمکـی به تغییـر نگرش 
مدیریـت هـای دولتـی در کشـور کـرده و منجر به 

نفـوذ تخصـص بـه بدنـه دولت شـود؟
آمیختـن بخش خصوصـی و دولتی یک گناه نابخشـودنی 
اسـت، خصوصـا در کشـوری نظیـر مـا که دولـت از A تا 

Z را مـی خواهد نظـارت کند. 
درکشـوری کـه دولـت بـزرگ اسـت، مداخله گر اسـت، 
رتبـه شـفافیت پایین اسـت، موانـع چراغ خامـوش و غیر 
تعرفـه ای زیاد اسـت، دولـت بودجه متمرکـز خرید دارد، 
واگـذاری امـور بـه تشـکل هـا چنـدان قـدرت نگرفتـه، 
تعـداد اسـناد برای شـروع تولید یـا تجارت بسـیار زیادتر 
از متوسـط جهانی اسـت، تمـام مجوزهـا در اختیار دولت 
اسـت و...، در چنیـن کشـوری، اگـر مدیـر دولتـی، در 
بخـش خصوصـی منافع داشـته باشـد، تصمیم سـازی ها 
و تصمیـم گیـری هـا، خواسـته یـا ناخواسـته، جهـت دار 

بود.  خواهـد 
فقط کافی اسـت کـه مجوزهای آن بنـگاه خصوصی،کمی 

زودتـر) مـن اصـال نمـی گویـم تعـداد مجـوز بیشـتر و 
محکـم تـر(، فقـط کمـی زودتـر صـادر شـود، ایـن برای 
آن بنـگاه کفایـت مـی کند که رقبـا را در نوردیده و سـهم 

بـازار خـود را چنـد برابـر کند. 
من اصال وارد بحث بیشـتر نشـدم، وارد تسـهیل فرایندها 
برای یک شـرکت نشـدم، اگـر هریک از این هـا را درنظر 
بگیریـد، طبیعـی اسـت که سـرعت و قدرت بنـگاه بخش 
خصوصـی ای کـه بـه بخـش دولتـی گـره خورده اسـت، 
صـد افـزون مـی شـود و در ایـن شـرایط معنایـی تحـت 
عنـوان رقابت سـالم بوجـود نخواهد آمد و دقیقـا یکی از 

معانـی رانـت هم همین اسـت.

  آیـا انتشـار مقـاالت علمـی معتبـر را مـی توان 
شـاهدی بـر تخصـص افـراد تلقـی کرد؟

مهم، توانایی ایفای مسـئولیت اسـت. هـر جایی، تخصص 
خاص خـودش را می طلبد.

 متاسـفانه مـا بـرای بهبـود چهـره تعهدگرایی، بـه مدرک 
گرایـی پنـاه بـرده ایـم و هنـوز نتوانسـته ایـم از اسـارت 

مـدرک گرایـی، خودمـان را رهـا کنیـم.
 مادامـی کـه مدیـران کشـور در جاهایـی که مـی خواهند 
تصمیـم سـازی کننـد، صرفـا بر پایـه مـدرک تحصیلی و 
مقـاالت علمـی انتخـاب مـی شـوند و تـوان مدیریتـی و 
توانمنـدی بـرای تحلیـل های اقتصـادی مـورد توجه قرار 

نمـی گیـرد، ایـن وضعیت باقـی خواهـد ماند.
ایـن موضـوع تبعـات دیگـری را هـم بـه دنبـال داشـته 
کـه  تقلبـی  مقـاالت  بـار  تاسـف  بحـث  مثـال  اسـت. 
چندیـن بـار بـه صورت بیـن المللـي موجـب آبروریزي 
شـده اسـت. مـا االن اسـاتیدي داریم کـه تعـداد مقاالت 
خروجي آن ها در یک سـال، حتی با احتسـاب سـاعات 
خـواب، اسـتراحت، مسـافرت هـای تفریحـی و کاری، 
مطـب، جلسـات رسـمي و بـا توجه بـه مسـئولیت هاي 
اداري کـه دارنـد، آنچنـان اسـت کـه شـاید بایـد در هـر 
ده دقیقـه، یـک مقالـه منتشـر کرده باشـند. واضح اسـت 
کـه ایـن مقالـه ها فقط اسـم ایشـان را یدک می کشـد و 
حتـی ممکـن اسـت آن مدیـر از موضـوع مقالـه هـم بي 
خبـر باشـد. بعـد به دلیـل همان رویکـرد مقالـه محور و 
مـدرک محور، چنیـن افتخاراتـي، منجر بـه انتصاب یک 
مدیـر و یـا ارتقـای وی بـه رتبه هـاي عالي تر مي شـود. 

تعهد یا تخصص؟ مسئله این استگفت و گو با دکتر محمد بشری

وقتی فرآیند تصمیم سازی ها، 
کارشناسی نشده باشد، 
خواسته یا ناخواسته به 

گرداب منابع شخصی سوق 
داده می شود

به نظر من، هرکس ادعای 
سالم کار کردن دارد، بیاید و 
اظهار نامه های مالیاتی چند 
سال گذشته خودش را که 
به موجب آن اظهارنامه 10 
تا 25 درصد از درآمدهایش 
را مالیات داده ارائه کند. اگر 
کسی از نظر مالیاتی درست 
رفتار کرده باشد، می تواند 
ادعای شفافیت و سالمت 

داشته باشد
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برسـد کـه بـرای آن برنامه ریـزی کند. چـون یک محیط 
کشـور  داخـل  در  انحصـاری  و  اختصاصـی  و  ایزولـه 
برایـش فراهـم کـرده ایـم کـه دیگر نیـازی به صـادرات 
نـدارد. نیـازی بـه ورود بـه رقابـت در بازارهـای جهانی 
نـدارد. وقتـی فضـای کسـب و کار خـود را بررسـی می 
کنـد مـی بیند کـه در ایران تقاضـا به انـدازه کافی وجود 
دارد، رقیـب خارجـی هـم کـه نیسـت، رقیـب داخلـی 
هـم کـه تکلیفـش مشـخص اسـت، مثل خودش اسـت. 

بنابرایـن کجـا بـرود بهتـر از اینجا؟ 
پـس بایـد بگوییـم یکـی از مصادیـق اینکه دولت دسـت 
از سـر ایـن صنعت بـردارد، این اسـت کـه حمایت های 
خـود را سـاماندهی کنـد و به دنبـال ایجاد انحصـار برای 

تولیـد داخل نباشـد.

  و مصداق دیگرش؟
بـا سـرکوب  دولـت، تصـدی گـری اش را کـم کنـد. 
قیمتگـذاری، جلوی رشـد صنعت را نگیـرد. واقعیت این 
اسـت کـه دولـت بـا مداخله بیـش از حـد، نه اجـازه می 
دهـد ایـن صنعـت بـزرگ شـود و نه اجـازه مـی دهد در 

ایـن حالت بهینـه حداقلـی قـرار بگیرد.

  دومیـن جراحـی کـه دولت بایـد در خـود ایجاد 
کنـد کدام اسـت؟

قوانیـن و مقـررات در حـق همـه فعـاالن ایـن حـوزه بـه 
صـورت عادالنـه و یکسـان اعمـال شـود. مثال اگر کسـی 
از سـازمان غـذا و دارو ایـن مجـوز را اخـذ کـرد کـه دارو 
را بـه صـورت بالـک وارد کشـور کـرده و در ایـران بسـته 
بندی کند، اجازه دهد بقیه هم همین کار را داشـته باشـند، 
انحصـار ایجـاد نکند. چـون اگر محیط رقابتی نباشـد، این 

رانـت، به فسـاد مـی انجامد.

  آیا معتقد هسـتید کـه داروی ایرانی در بسـیاری 

از مواقـع، توانسـته واردکننـدگان را وادار به تجدید 
نظـر در قیمـت داروهـای وارداتی کند؟ 

بلـه، داروی ایرانـی اسـت کـه مـی تواند قیمـت داروهای 
خارجـی را بشـکند. خصوصـا در حوزه بایوتـک که واقعا 
قیمت هـا بـاال اسـت. مـن بـا بومـی سـازی صددرصـد 
موافقـم، ولـی با اینکه به صـرف حمایـت از تولید داخل، 
داروی بـی کیفیت به دسـت مـردم بدهیم، کامـال مخالفم.
مثـال بـا توجه بـه پیشـرفت هایی کـه در حـوزه داروهای 
بایوتـک در کشـورمان اتفـاق افتـاده، به طـور مثال عرض 
مـی کنـم کـه نبایـد این تصـور حاکم شـود که چـون می 
خواهیـم از تولیـد داخـل حمایـت کنیـم، در کیفیـت یـا 
کمیـت مطالعات بالینی، سـختگیری هـای کمتری صورت 

بگیرد.
اتفاقـا بایـد کیفیـت در راس برنامـه ها باشـد. اگـر داروی 
ایرانـی هم نتوانسـت شـاخص هـای الزم را کسـب کند، 
بایـد دوبـاره بازگـردد بـه ابتدای مسـیر تا خـود را اصالح 
کنـد. ایـن، برای آینده صنعـت ثمر بخش تـر خواهد بود، 
تـا اینکه با سـهل گیری و چشـم پوشـی بخواهیـم داروی 

ایرانـی را زودتـر بـه بازار عرضـه کنیم.

  در کشـور مـا، سیاسـت محدودسـازی واردات، 
همـواره بـه عنـوان یـک ابـزار حمایـت از تولیـد 
ایـن  اثربخشـی  آیـا  بـوده اسـت.  داخـل مطـرح 

می کنیـد؟ ارزیابـی  مثبـت  را  سیاسـت 
پیـام کلیـدی دنیـا، رقابـت اسـت. در رقابـت اسـت کـه 
پتانسـیل هـا وظرفیـت هـا شـکوفا مـی شـود. بایـد رقیب 
خارجـی در بازار حاضر باشـد تـا تولیدکننـده ایرانی بداند 
کـه بـا چـه کسـی و با چـه سـطحی از کیفیت، قرار اسـت 
رقابـت کنـد. ولی متاسـفانه این موضوع در فضـای دارویی 
کشـور، اغلـب فراموش می شـود و تنها راه حلـی که برای 
حمایـت از تولیـد داخل مـورد توجه قرار مـی گیرد همین 
اسـت کـه اول واردات را محدود کنند و بعد به هر صورت 
کـه شـده می خواهند داروی ایرانـی را روانه بازار کنند. این 
درحالـی اسـت کـه بـا افزایش تعرفه یـا ایجـاد محدودیت 
واردات، در گام نخسـت بیمـار را جریمـه کرده ایم. چرا که 
اگـر بیمـار داروی خارجـی بخواهد یا باید بـا قیمت گزاف 
از قاچاقچـی بخـرد، یـا با یک سـری مشـکالت عدیـده از 
خـارج از کشـور تهیه کنـد. بنابرایـن محدودیـت واردات، 

پایمـال کردن حـق مصرف کننده اسـت. 

  بازگردیـم بـه بحـث جراحـی هایـی کـه بایـد 
بـرای رشـد صنعـت داروسـازی انجـام شـود. یک 

مـورد ایـن بـود کـه دولـت دسـت از سـر صنعت 
داروسـازی بـردارد، دومیـن مـورد ایـن شـد کـه 
قوانیـن بـرای همه بـه صورت یکسـان اجرا شـود. 

امـا سـومین جراحـی کدام اسـت؟
در دنیـای امـروز بحث صرفه بـه مقیـاس در تولید مطرح 
اسـت. تولیـد کـردن همـه چیز قطعـا اشـتباه اسـت، البته 
داشـتن تکنولـوژی و دانـش فنـی ضـروری اسـت ولـی 
پیـاده سـازی و سـاخت آن محصولی که تکنولـوژی آن را 

دارید، ممکن اسـت اشـتباه باشـد.
 مـا االن در دنیـای امـروز، محصولی را مشـاهده می کنیم 
کـه در 5 کشـور، کارهـای مختلـف روی آن انجـام مـی 
شـود، یـک جـا بـه خاطر داشـتن صرفه بـه مقیـاس، ماده 
اولیـه آن تولیـد می شـود، جـای دیگر ممکن اسـت بالک 
آن تولیـد شـود، یـک جـای دیگر مثال بسـته بنـدی اولیه، 

یـک جـای دیگر هم بسـته بنـدی ثانویـه و...
بایـد ببینیـم صرفـه اقتصـادی مـا کجا اسـت، اینکـه الزاما 
تولیـد را از مرحلـه آغازش، دنبال کنیـم، در برخی داروها 

شـاید سیاست درسـتی نباشد. 
مثـال اجرایـی ایـن سیاسـت، در صنعـت خودروسـازی 
کامـال مشـهود اسـت. وقتـی مـا خـودروی چینـی را در 
کشـور خودمـان مونتـاژ مـی کنیم بـه خاطر این اسـت که 
تولیـد آن، صرفـه بـه مقیـاس نـدارد و اال قطعا مـی توانیم 

خـودروی بـا کیفیـت تـر از آن را تولیـد کنیـم. 

  یعنـی موافق این سیاسـت که همـه فعاالن حوزه 
دارو به سـمت تولید سـوق داده شوند، نیستید؟

متاسـفانه در صنعـت داروسـازی، اجبار کـرده ایم که همه 
تولیدکننده بشـوند و تولید را هم از نقطه صفر آن شـروع 

کنند. 
بـا ایـن سیاسـت کـور تولیـد کن، سـرمایه گـذاری هـا را 

صنعت داروسازی در ایران، 
اصال عادت نکرده به بازار 

صادراتی فکر کند، چه برسد 
که برای آن برنامه ریزی کند. 

چون یک محیط ایزوله و 
اختصاصی و انحصاری در 
داخل کشور برایش فراهم 
کرده ایم که دیگر نیازی به 
صادرات ندارد. نیازی به 

ورود به رقابت در بازارهای 
جهانی ندارد

هدایـت کـرده ایـم به برخی حـوزه های غیر بهینـه ی دارو 
و فرصـت را از سـایر بخـش های صنعـت دارو گرفته ایم. 
وقتـی سـودی حاصـل نمـی شـود، پولـی وجـود نخواهد 
داشـت که در زیرسـاخت ها سـرمایه گذاری کنیم و نتیجه 
آن، ایـن مـی شـود کـه اسـتانداردها و تـوان رقابـت مـا از 
کشـورهای همسایه نظیر عربسـتان و ترکیه کمتر می شود.
در واقـع آنچـه کـه در صنعت داروسـازی، جایـش خالی 
اسـت و بـه شـدت نبـود آن احسـاس مـی شـود، همیـن 
سیاسـت صرفـه بـه مقیـاس اسـت. بایـد میـزان صرفه به 
مقیـاس تولیـد داروهـای مختلـف را بررسـی و ارزیابـی 
کنیـم. بایـد تولیـد هـر دارو را از آن فازی شـروع کنیم که 
برایمـان به صرفه اسـت. اگـر دارویی را بـه صورت بالک 
وارد کنیـم و اینجـا بسـته بنـدی کنیم، قیمت نهایـی آن به 
صرفـه تـر شـود، نبایـد بـه دنبـال سیاسـت تولیـد از ابتدا 
باشـیم. چـرا باید وقت، انـرژی و بودجه کشـور را صرف 

تولیـد آن کنیم؟ 
اگـر هـم دولت مـی خواهـد حمایت کنـد، بایـد حمایت 
خـود را بـر روی دارویـی متمرکـز کنـد کـه تولیـد آن در 
داخـل کشـور به صرفه اسـت، یـا اینکه می توانـد تفاوت 
معنـی داری در تکنولـوژی ایجـاد کنـد. بـا بازگذاشـتن 
دسـت کارخانـه هـای داخلـی کـه اتفاقـا بالـک وارد می 
کننـد و اعطـای قیمت مناسـب بـه آن ها، باید پـول اضافه 
ای بـه کارخانجـات تزریق شـود تا بتوانند در زیرسـاخت 

هایشـان، سـرمایه گـذاری مجـدد کنند.  

به نظر من، هرکس ادعای 
سالم کار کردن دارد، بیاید و 
اظهار نامه های مالیاتی چند 
سال گذشته خودش را که 
به موجب آن اظهارنامه 10 
تا 25 درصد از درآمدهایش 
را مالیات داده ارائه کند. اگر 
کسی از نظر مالیاتی درست 
رفتار کرده باشد، می تواند 
ادعای شفافیت و سالمت 

داشته باشد
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دکرت محمد رضا فاضلی 

دانشـکده  داروغـذا  کنـرتل  گـروه  اسـتاد    

داروسـازی دانشگاه تهران و مدیر مرکز تحقیقات 

تضمیـن کیفیـت دارو در دانشـگاه اسـت.

 تجربـه مدیریت اداره کل دارو در سـازمان 
غـذا و دارو و مدیـر عاملـی رشکـت مـادر 

تخصصـی را هـم در پرونـده خـود دارد. 

های  چهره  جزء  ها  پروبیوتیک  عرصه  در   
رسشناس است و می توان گفت که اولین کسی 

بوده است که در ایران آزمایشگاه پروبیوتیک در 

دانشکده داروسازی بنا کرده است. 

 با    ایشان درمورد وضعیت صنعت پروبیوتیک ها 
 و چالش های این صنعت به گفتگو نشسته ایم

 و ناخواسته به بحث های کالن دارویی کشور و 

 وضعیت تولید و واردات دارو و پیش فرض های

 توسعه صنعت داروسازی کشور هم گریز 

زده ایم.

شکار فرصت ها 
 از ظرفیت خالی شرکت ها
 باید استفاده کرد

شکار فرصت هاگفت و گو با دکتر محمد رضا فاضلی
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  تاریخچه رویکرد بشر به پروبیوتیک ها را توضیح دهید
یک تئوری وجود دارد به نام تئوری تمیز شدن یا هایجینیک 
بهداشتی،  مشکالت  از  بسیاری  میگوید  Hygienic theoryکه 

پزشکی و برخی بیماری هایی که ما االن با آن مواجه هستیم، 
ناشی از به هم خوردن تعادل فلور میکروبی بدن انسان است. 
در واقع هر شخصی، بنا بر نقل قول های متفاوت، بین 2 تا 
که  دارد  بدن  در  ارگانیزم  میکرو  خود،  های  سلول  برابر   10
 این ها سالها است با بدن وی درآمیخته و در ارتباط بوده اند
توانسته  بدن  ایمنی  سیستم  آمیختگی،  هم  در  این  اثر  در  و   
مواد  مصرف  که  اخیر  دوران  در  ولی  کند.  تنظیم  را  خودش 
ضد میکروبی، ضد عفونی کننده و انتی بیوتیک تشدید شده 
و موازین بهداشتی سختگیرانه و مواد یکبار مصرف گسترش 
پیدا کرده و جزو نمادهای تجدد شده، متاسفانه همین ها، تعادل 
نتیجه ای که حاصل شده  اند و  میکروبی بدن را بهم ریخته 
این است که ما امروزه با یکسری بیماری های متعدد مواجه 
شده ایم که مربوط به سیستم ایمنی است. منظورم بیماری های 
اتوایمیون Autoimmune disease  مثل آرتریت روماتوئید و یا 
MS و برخی بیماری های حساسیتی است. اگر منشا همه ی 

اینها را بخواهیم پیدا کنیم، به آن برمیگردد که تعادل میکروبی 
بدن ما به هم ریخته است. قبال شاید در خیلی از خانواده ها 
به خصوص بخشهای روستایی بیماری های انگلی شایع بود 
و تقریبا بچه ای نبود که بیماری انگلی نداشته باشد و االن می 
بینم که کمتر با این موضوع مواجه هستیم. اما نکته اساسی این 
است که امروزه اعتقاد بر این است که خود انگل ها در تنظیم 

سیستم ایمنی بدن انسان نقش خیلی مهمی دارند.
به همین دلیل و به خاطر این نقصی که در تنظیم فلور میکروبی 
بدن پیش آمده، بحث پروبیوتیک ها مطرح شد تا ما حداقل 
را  رفته  دست  از  های خوب  میکروب  آن  از  بخشی  بتوانیم 
بازیابی کنیم و سالمت انسان را دوباره به دست بیاوریم. این 
امریکا مطرح شد  ابتدا در کشور های اروپایی و  موضوع در 
از  باید  ما  طبعا  که  رسید  ایران  به  آن  موج  کم  کم  سپس  و 
مصرف  با  توانیم  می  ما  حال  هر  به  چون  کنیم،  استقبال  آن 
پروبیوتیک ها خیلی از بیماری ها را پیشگیری کنیم و بعضی از 
بیماری ها را درمان کنیم. البته طبیعتا پروبیوتیک ها باید دسته 
بندی شوند. یکسری پروبیوتیک های عمومی وارد بازار شده 
و االن کم کم به سمت پروبیوتیک های اختصاصی پیش میرود 
که قطعا در چند سال آینده شاهد پروبیوتیک هایی که برای 
که چربی  پروبیوتیکی  مثال  اند  طراحی شده  مصارف خاص 
با صراحت  باید  بنابراین  بود.  بیاورد، خواهیم  پایین  را  خون 
داروخانه خیلی  قفسه  در  این محصوالت  که  کرد  بینی  پیش 

بیشتر خواهد بود.

   بنابراین صنعت پروبیوتیک ها به دنبال آن است که از 
میکروب ها به نفع سالمت بشر بهره برداری کند؟

بیماری  که  است  گونه   100 فقط  میکروب،  نوع  هزار   4 از 
به اصطالح فرصت طلب  اگر  زا هستند و 300 مورد را هم 
بنامیم، جمعا 400 گونه می شود، الباقی  هر کدام می توانند 
در ارتقاء سالمت نقش داشته باشند. در دنیا کارهای تحقیقاتی 
خیلی بزرگی در حال انجام است تا از این میکروب ها برای 
تامین و ارتقای سالمت انسانها استفاده کنند. و ما هم نباید از 
باید این بحث پروبیوتیک ها  دنیا عقب باشیم و به هر حال 
جایگاه خودش را پیدا کند و البته نکته قابل توجه اینکه االن 
یکی از بزرگترین پروژه های تحقیقاتی دنیا تهیه نقشه ژنتیکی 
به اصطالح میکروبهای فلور بدن است که از آن نقشه ژنتیکی 
انسانی فراتر است، به خاطر اینکه تعداد ژن های میکروبی بین 

100 تا 200 برابر ژن های انسانی است .

   آیـا مـواد اولیـه تولیـد پروبیوتیـک ها وارد کشـور 
می شـود؟

 برای تکثیر میکروارگانیزم ها نیاز به زیرساخت هایی است که 
در ابتدا در ایران فراهم نبود. ولی خوشبختانه از چند سال پیش 
ما در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مرکز 
رشد دارویی با ارائه ی محصوالتی که به هر حال پایه میکروبی 
داشتند توانستیم کشت انبوه میکروبها را در فرمانتور بهینه سازی 
کنیم. این موضوع هم برای تولید داروهای نو ترکیب و هم برای 
پروبیوتیک ها حائز اهمیت بود و امروزه این تکنولوژی را به 
راحتی در اختیار داریم و خوشبختانه تمام مواد API  مصرفی 
آن را به عنوان پروبیوتیک می توانیم تولید کنیم. یعنی ما به هیچ 
وجه وابسته به واردات مواد اولیه پروبیوتیک از خارج از کشور 
نیستیم. این هم به لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ استراتژیک 

به نفع ما است.

وضعیت پیشرفت صنعت تولید پروبیوتیک ها درکشور 
چگونه است؟ آیا رضایت بخش است؟

و  استاندارد  های  میکروارگانیزم  از  مخلوطی  االن  ما 
میکروارگانیزم های بومی را استفاده می کنیم. کلکسیون خیلی 
خوبی از میکروب های بومی داریم که در فرایند های تحقیقاتی 
از فراورده های مختلف اعم از فراورده های لبنی، منابع انسانی 
و منابع گیاهی جدا شده است. بنابراین منابع میکروبی، فرایند 
داریم.  را   کردن  فرایند خشک  هم  و  میکروبی  تکثیر  تولید 
از  استفاده  بدون  را  ها  میکروارگانیزم  میتوانیم  اینکه  ضمن 
دستگاه لیوفیلیزاتور که یک دستگاهی است که نسبت به اسپری 
دراییینگ فرایند مشکل تر است، خشک کنیم و بدون اینکه به 
پوتنسی یا زنده مانی خود میکروارگانیزم ها خللی وارد بشود.

  آیا فرهنگسازی برای گسترش پروبیوتیک ها در کشور 
جدی گرفته شده است؟

یکی از بحث های ضروری در رابطه با پروبیوتیک ها، بحث 
فرهنگسازی است. زمانی که ما کار پروبیوتیک را شروع کردیم، 
شاید در ایران کمتر کسی حتی پزشکان آگاهی از آن داشتند. 
به هر حال میکروب، سال ها در فرهنگ خانواده های ایرانی به 
عنوان یک عامل آلوده کننده معرفی شده و حاال باید به عنوان 

یک عامل سالمتی، شناسانده شود.

  وضعیت تبلیغات عام پروبیوتیک ها چطور است؟
موضـوع تبلیغـات نیـز موضوع مهمی اسـت. شـما مـی توانید 
یک ماست پروبیوتیک را در صدا و سیما تبلیغ  کنید ولی مثال 

بـرای تبلیـغ قطـره پروبیوتیـک که باید حتمـا نوزاد بخـورد تا 
 فلور میکروبی روده اش شکل بگیرد و از یکسری از بیماری ها

دارد.  وجـود  جـدی  هـای  محدودیـت  بمانـد،  امـان  در   
مطالعـات متعدد نشـان داده مصـرف همین قطـره پروبیوتیک، 
بـه خصـوص در سـال اول خیلـی مهـم اسـت و مـی توانـد 
از بیمـاری هـای روتاویروسـی پیشـگیری کند. ایـن در حالی 
اسـت کـه میدانیـم بیمـاری روتاویروسـی یک چیـزی حدود 
نیـم میلیـون نـوزاد را در دنیـا هر سـاله از بین می بـرد که اگر 
فضـا بـرای تبلیغـات باز باشـد، قطعا با سـهولت بیشـتری می 

تـوان در ایـن خصـوص اطـالع رسـانی کرد.

  نـگاه وزارت بهداشـت بـه بحـث پروبیوتیـک هـا 
چطـور اسـت؟

وزارت بهداشت و به هر حال مسئولین بهداشتی کشور باید یک 
نگاه ویژه تری به پروبیوتیک داشته باشند و مصرف پروبیوتیک 
را از حالت به اصطالح فانتزی خارج کنند. چون واقعا می تواند 

در پیشگیری از بسیاری از بیماری ها نقش داشته باشد.

  به طور مصداقی، منظورتان چیست؟
توصیه من واقعا این است که پروبیوتیک ها باید تحت پوشش 
بیمه ها قرار گیرند. چرا که می توانند در ارتقاء سطح بهداشتی 
و سالمت انسان ها موثر باشند. حتی به جهت اینکه پروبیوتیک 
دارند، گسترش  بیماریها  برخی  به  نسبت  پیشگیرانه  نقش  ها 
مصرف آن ها می تواند از لحاظ اقتصادی هم به نفع بیمه ها 
تمام شود. مثال یک سری از خانواده هایی که در انها بیماری 
های اتوایمون است می توانند بقیه فلور میکروبی خود را غنی 

تر کنند و شانس احتمال یکسری بیماری ها کمتر می شود.

را در چه حد  داروسازی کشورمان  پتانسیل صنایع    
ارزیابی می کنید؟

من توانایی و پتانسیل کشور را در تولید دارو بسیار باال می بینم. 
نیروی انسانی شایسته در دانشکده های داروسازی ما به وفور 
حضور دارد. در کنار داروسازان، متخصصان غیر داروساز از 
قبیل بیوشیمیست ها و بیوتکنولوژیست ها هم به صورت حرفه 
ای با هم همکاری می کنند. زیرساخت صنعتی و ماشین االت 
ما هم به نسبت بد نیست، هرچند که در این دوره ی تحریم 
اما این پتانسیل وجود دارد که  یک مقدار آسیب دیده است. 
حتی فرآورده هایی که  فکر می کنیم امکان تولیدش در داخل 
نیست را در داخل تولید کنیم. چه بسا در چند سال گذشته 
این موضوع به کرات اثبات شده و نشان داده شده که به طور 
مثال فرآورده هایی که جرات نزدیک شدن به آن ها را نداشتیم، 
مثل بحث فراورده های بایوتک، امروز تکنولوژی اش را در 
اختیار داریم. ولی به هر حال برای ارتقای توانمندی ها، همیشه 
ارتباط و تعامل با خارج کشور، یک ضرورت است. مثال یکی 
از راه ها این است که شرکت های داخلی، تالش کنند با یک 
کمپانی معتبر خارجی، ارتباط برقرار کنند و تولیداتشان را تحت 
لیسانس آن کمپانی انجام دهند، یعنی از پتانسیل هایی که در 

تولید تحت لیسانس نهفته است، بهره برداری کنند.

ــت  ــد تح ــتراتژی تولی ــن اس ــش گرفت ــی پی   یعن
ــع  ــای GMP صنای ــه ارتق ــد منجــر ب لیســانس، می توان

ــود؟ ــی ش ــازی داخل داروس
به هر حال ضعف در GMP یکی از مشکالت ما در صنعت 

پروسه  دنیا یک  در همه جای    GMP البته  است.  داروسازی 
ی داینامیک است، یعنی شما نمی توانید بگوییدGMP  دارم و 
همین جا می توانم ثابت بمانم. چرا که ضوابط و استانداردها، 
دائما در حال ارتقا است. شرکت های بزرگ چند ملیتی معموال 
جایگاه خودشان را مرتبا ارتقا می دهند و یک سری ضوابط را 
به زیر مجموعه هایشان تحمیل می کنند و بنابراین سایر شرکت 
ها ناگزیراند مرتب به دنبال این جریان بروند و و من معتقدم 

که تولید تحت لیسانس می تواند در این مسیر راهگشا باشد. 

  برای اینکه صنعت داروسازی ایران، فاصله خود را با 
استاندارهای جهانی کم کند، چه پیشنهادی دارید؟ 

که  است  این  آن  و  دارد  وجود  مبنایی  و  مهم  موضوع  یک 
استاندارد تولید دارو را نمی شود به شرکت های تولید کننده 
تحمیل کرد. مثال در هندوستان، شرکت هایی را می بینیم که 
با GMP  خیلی باال و با استانداردهای جهانی، تولیداتشان را 
به امریکا و اروپا صادر می کنند و به موازات آن ها، شرکت 
هایی هم هستند که استانداردهایشان متوسط است و بعضی ها 
هم خیلی پایین است وحتی بسیار پایین تر از کشور ما است 
و همه مشغول به تولید هستند و هر کدام بسته به بازار هدفی 
که دارند، استانداردهایشان را دنبال می کنند. یعنی یک دستور 
دولتی نیست که به هر حال شما موظف هستید که مثال همه ی 
شرکت ها این استاندارد را داشته باشند. البته یک کف استاندارد 

وجود دارد.
در ایران هم منطقی نیست که شما االن به طور مثال به 100 یا 
200 تا کارخانه ای که در ایران مشغول به تولید هستند، بگویید 
که همه باید مثال این استاندارد خاص را داشته باشید. چنین 

چیزی امکان پذیر نیست.
که  ها  شرکت  همه ی  به  کنید  تحمیل  بخواهید  شما  اینکه   
اما  افتد.  نمی  اتفاق  این  قطعا  باشند  داشته  را  اروپا  استاندارد 
هر شرکتی می داند که اگر مثال استاندارد باالتری داشته باشد، 
باالخره یکسری امتیازاتی برایش ایجاد خواهد شد. همه این 

امتیازها، الزاما دولتی نیست. 

شکار فرصت هاگفت و گو با دکتر محمد رضا فاضلی

ند گری ر  قرا ها  بیمه  شــش  پو تحت  ید  با ها  تیک  بیو پرو    
نیستند تحمییل   ، رو ا د لید  تو ی  ها رد ا ند ستا ا   

کنیم لید  تو به  ر  ا د ا و را  ین  زرگا با ی  ها شرکت  رد  ا ند یم  لزو   
شد با شت  ا بهد رت  زا و با  ید  با ا  غذ و  رو  ا د لیت  مسئو   

به هر حال این یک قابلیت 
است که از ظرفیت های 
خالی شرکت ها استفاده 
شود و به نظر من امر قابل 
قبولی است. یعنی شرکت 

هایی که سایت تولید 
ندارند، از طریق عقد قرارداد 
با شرکت های تولیدی به 
عنوان شرکت تولید کننده 

محصول ارائه کنند

باید از تجربه جهان بهره 
برداری کرد. مسئولیت دارو 
و غذا در همه ی کشورها به 
عهده وزارت بهداشت است. 
و حاال در ایران سازمان غذا 

و دارو هست. و در اکثر 
کشور ها استاندارد، یک امر 

دولتی نیست
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دکرت پیام دین دوست

از  درمان  و   بهداشت  خدمات    PhD   

دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

 دکرتای پزشکی را از دانشگاه علوم  پزشکی 

تهران و MBA رهربی و  مدیریت پزشکی را از 

دانشکده مدیریت Rotman دانشگاه تورنتو، 

کانادا اخذ کرده است.

رشکتهای  و  دارو  بهستان  رشکت  موسس   

گروه دارویی بهستان از جمله بهستان تولید، 

گذاری  رسمایه  هولدینگ  و  پخش  بهستان 

بهفار است که هم اکنون بزرگرتین هولدینگ 

سالمت  کاالهای  حوزه  در  بخش خصوصی 

محور در ایران محسوب می شود. 

 عضو  موسس و عضو هیت مدیره اتحادیه 

وارد کنندگان دارو است.

 حوزه علمی مورد عالقه وی، بررسی نظام های 

 بیمه و قیمت گذاری دارو در جهان و همچنین

 بازار دارویی جهان است.  در حوزه کسب 

و کار، عالقه و تخصص ایشان رهربی و مدیریت 

اسرتاتژیک است. 

 دین دوست هم اکنون عالوه بر مدیریت 

بهفار و راهربی طرحهای  عاملی هولدینگ 

 توسعه ای گروه بهستان در ایران، طرح های

منطقه  در  دارویی  کار  و  کسب  گسرتش   

خاورمیانه را هدایت می کند.

چرا ما شکست می خوریم؟
  تدارکات چی شده ایم
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 ریشـه های قـدرت و ضعف هـای صنایع داروسـازی 
اسـت؟ ایران کدام 

جـدای از نقـاط ضعـف و قـدرت کـه در وضعیت کالن کشـور ما 
وجـود دارد، صنعـت داروسـازی مبتال به مسـائل خـاص خودش 
اسـت. مثـال یکـی از ریشـه هـای قـدرت و  ضعـف صنعـت 
داروسـازی ایـران، حمایـت های بی شـائبه بدنـه دولتی بخصوص  
سـازمان غـذا و دارو اسـت کـه باعـث  شـده از طرفـی بـا ایجـاد 
انحصارهـای مختلف، این صنعت از پر سـودترین صنایـع در ایران 
باشـد ) قـدرت ( و از طـرف دیگـر با تسـامح و گذشـت در مورد 
سـطح کیفیـت، ایـن صنعـت چابکـی الزم بـرای رقابـت و انگیزه 

کافـی بـرای بهتر شـدن را نداشـته باشـد )ضعف(  
همچنیـن صنعـت دارویـی ایـران از نظام بیمه همگانـی قدرت می 
گیـرد ولـی از طـرف دیگر وضعیت بـد مالی نظام سـالمت و بیمه 
هـا کـه متاثـر از اقتصـاد کالن ضعیف کشـور اسـت، انگیـزه بهتر 

شـدن و سـرمایه گـذاری بـرای آینده را مـی گیرد.

 چگونه می توان صنعت داروسازی ایران را متحول کرد؟ 
سـازمان غـذا و دارو بایـد وظیفه اصلی خود کـه اطمینان از کیفیت 
محصـوالت و خدمات اسـت را دنبـال کند. به طوری کـه با ارتقاء 
سـطح مطالبه گـری از کیفیت، انگیـزه کافی برای بهتر شـدن را در 

صنعـت ایجاد کند.
از طـرف دیگـر وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و وزارت 
اقتصـاد و دارایـی بایـد بـا مکانیـزم های تشـویقی، ماننـد قیمت 
گـذاری ترجیحـی، معافیـت هـای مالیاتـی، وام های کـم بهره و 
... امکانـات و انگیـزه های بیشـتر برای توسـعه صنعـت مدرن و 

پیشـرو ایجـاد کنند. 
متاسـفانه سیاسـت هـای حمایتی مـا به جـای آنکه ایجابی باشـد، 
سـلبی اسـت. یعنـی برخـالف کشـورهای توسـعه یافته، بـه جای 
آنکـه امکانات بهتری برای جذب سـرمایه گـذار اختصاص دهند) 
ایجابـی( ، مـی خواهند با جلوگیری از فعالیت دیگـران ) مثال وارد 
کننـدگان ( بـه روش های غیر مرسـوم در دنیا ماننـد افزایش تعرفه 
واردات یا محدودیت در واردات، از صنعت حمایت کنند) سـلبی(

نتیجه چنین رویکردهایی، همین می شـود که االن شـاهد هسـتیم، 
یعنـی بـی انگیزگـی بـرای سـرمایه گـذاری و بهتـر شـدن از یک 

طـرف، ترویـج قاچـاق و افزایـش قیمـت دارو از طـرف دیگر 

  آیا صنعت داروسازی ایران، داروساز زده شده است؟ 
شـاید بهتر باشـد بگوییـم صنعت داروسـازی با شـرایط موجود 
بهتر اسـت بـه علوم دیگر مانند اقتصاد و مدیریت مسـلح شـود. 
ضمـن ایجـاد زمینـه حضور اقتصـاد دانـان و متخصصیـن علوم 
مدیریـت در صنعت داروسـازی، با توسـعه آموزش داروسـازان 
بـه علوم فوق، از »داروسـازان مدیـر« یا »داروسـازان اقتصاددان« 

در سـطوح مدیریتی اسـتفاده کرد.

 چـرا در رقابت با صنایع داروسـازی کشـورهای دیگر 
شکسـت می خوریم؟

1- الزامـات سـازمان غـذا و داروی ایـران بـرای تهیه مسـتندات و 
اقدامـات تضمیـن کیفیت محصول ضعیف تر و سـهل گیرانه تر از 
سـازمانهای مشـابه در دیگر کشـورها اسـت. نتیجه آن می شود که 
یـک کارخانـه ایرانـی وقتی مـی خواهـد وارد بازار دیگر کشـورها 
شـود، نمـی توانـد الزامات ثبت در کشـور هـدف را به جـا بیاورد. 
2- شـرکت هـای مـا کوچـک هسـتند و  بنیه سـرمایه گـذاری برای 
ورود بـه دیگـر بازارها را ندارند. مثال فـروش بزرگترین کارخانه های 
ایرانی، در دامنه 100 الی 200 میلیون دالر اسـت. این عدد را مقایسـه 
کنیـد با شـرکت عبـدی ابراهیم ترکیه کـه با فروش یک میلیـارد دالر 

به شـدت در حال سـرمایه گـذاری و نفوذ در منطقه اسـت.
3- شـرکتهای مـا تمرین رقابـت در داخل را ندارند. طبیعی اسـت 
کـه قـدرت، دانـش و از همـه مهم تر اعتمـاد به نفس بـرای رقابت 

در بـازار خارجی را نخواهند داشـت. 
4- کارخانجـات ما ژنریک سـاز هسـتند. این درحالی اسـت که 
سیاسـت همه کشـورها این اسـت که صنعت ژنریک خودشـان 
در  ژنریـک  محصـوالت  ورود  امـکان  لـذا  باشـند.  داشـته  را 
کشـورهای هـدف در منطقـه بدون سـرمایه گذاری و  مشـارکت 
بـا شـرکت های بازار هدف، سـخت شـده اسـت. در ایـن زمینه 
هـم بایـد بگوییـم کـه کوچـک بـودن شـرکتهای ایرانـی، امکان 

سـرمایه گـذاری را دشـوار می سـازد.

 چگونه می توان داروسازی ایران را موجب هویت بخشی 
ملی و به وجه تمایز ایران از سایر کشورها تبدیل کرد؟

در ابتـدا بایـد نگاه کالن مسـئولین ارشـد مملکت نسـبت بـه دارو 
اینچنیـن باشـد. از رفتـار مسـئولین و نـه شـعار و حـرف ایشـان، 
چنیـن بـر مـی آیـد کـه آنهـا بـه صنعـت و واردات بـه دیـده یک 
تـدارکات چـی نگاه مـی کنند. یعنی انتظار دارنـد هم صنعت و هم 
واردات، فقـط تامیـن کننده دارو با حداقل قیمت باشـد. و اشـتغال 
زایـی، ایجـاد ارزش افـزوده، توسـعه دانش مدیریـت و تکنولوژی 

داروسـازی بـرای آنهـا اهمیت چندانی نـدارد. 
بـه عنـوان مثـال، مجموعـه ما چندین سـال اسـت کـه در صنعت 
جمـع آوری پالسـما و تولیـد محصـوالت خونی سـرمایه گذاری 
کـرده اسـت. از نظـر کیفیـت عملیـات و محصـول، جـزو  معدود 
 GMP شـرکت هـای ایرانـی در بخـش دارو هسـتیم کـه تاییدیـه
سـازمان هـای خارجـی را اخذ کرده ایـم. حدود 200 نفـر که اکثرا 

 حقایـق و مغالطـه هـا در صنعـت داروسـازی ایـران 
کدام انـد؟

از صنعـت  انتظـار دولـت  ایـن اسـت کـه در عمـل،  حقیقـت 
داروسـازی، تـدارکات داروی  ارزان اسـت و مغالطـه آن اسـت کـه 
فکـر کنیـم دولت از صنعـت داروسـازی به طـور عمومی حمایت 

کند. مـی 
بـه نظـر مـن آنچه کـه تاکنـون دیده ایـم حمایـت بدنه سـازمان از 
بخـش هـای خاصـی از صنعـت در دورهـای مختلـف بـه روش 

د شو مسلح  یگر  د م  علو به  ید  با  ، یز سا رو ا د صنعت     
سید بشنا رسمیت  به  را  نس  لیســا تحت  لید  تو   

ید نرب ال  با د  خو ز  ا لیل  د یب  را  ت  قعا تو    
ست ا زا    ف  نحرا ا و  بزرگ  ی  خطا  ، کیفیت ســطح  رد  مو ر  د مح  تسا    

متخصـص هسـتند در این مجموعـه کار می کننـد و ارزش افزوده 
ایجـاد مـی کنند. اگر نگاه سـازمان غـذا و دارو به ایـن مجموعه به 
دیـد تـدارکات چی نبـود، قیمت محصوالت نهایـی را در طی چند 
سـال گذشـته علی رغـم افزایش نـرخ ارز و تورم، ثابـت یا با تغییر 
کـم نگـه نمـی داشـت. االن مـا در وضعیتی هسـتیم که از سـرمایه 
گـذاری در ایـن بخـش پشـیمانیم. در حالی که هـم اکنون صنعت 
پالسـما در ایـران در وضعیـت منحصر به فردی در منطقه اسـت و 
پتانسـیل باالیی دارد و اگر مسـئولین می خواسـتند، این صنعت به 
راحتـی می توانسـت منبع درآمد و اشـتغال زایی برای ایران باشـد.

 دولـت، در قبـال صنایـع داروسـازی، چه هـا باید می 
کـرد و نکرد؟

بـا بررسـی صنعـت دارو در ترکیه و اردن که پیشـرفت های بسـیار 
خوبـی در زمینه داروسـازی داشـته اند، دو نکته مهـم و قابل توجه 

مشـاهده می کنیم
1- ایجاد سـاز و کار بازار آزاد و رقابت در کنار الزامات سـختگیرانه 

کیفیت 
2- ارائـه مشـوق هـای اقتصـادی و مالی برای سـرمایه گـذاری در 

صنعـت دارو و بزرگتر شـدن شـرکتها. 
یـک نمونـه مهـم از این مشـوق هـا را می تـوان در قیمـت گذاری 
محصـوالت دارویـی در این کشـورها دید. به طوری کـه در هر دو  
کشـور، قیمت محصـوالت تولید داخل نزدیک قیمـت داروی برند 
اصلـی اسـت. ایـن در حالی اسـت کـه بیمـه همگانـی دارو در هر 
دو  کشـور برقـرار اسـت، یعنـی دولت پذیرفته اسـت کـه از جیب 
خـودش پـول  بدهـد و داروی گـران بخـرد و در عـوض صنعـت 

موفق و ارزش آفرین داشـته باشـد.

 وضعیـت جمعیتـی ما، صنعت داروسـازی ایـران را به 
کدام سـو فرا مـی خواند؟

 بـه نظـر مـن دو موضـوع در ایـن خصـوص مطـرح اسـت. یـک 
مـورد، وضعیـت جمعیتی مـا اسـت و دیگری وضعیـت اقتصادی 

دولـت و مردم اسـت. 
جمعیت ایران در حال پیر شـدن اسـت. این یعنی نیـاز به داروهای 
مرتبـط بـا بیماری های مزمـن مانند دیابـت، قلب و عـروق و ... و 
همچنیـن نیاز بـه داروهای جدیـد در درمان سـرطان های مختلف 

در حال افزایش اسـت.
از سـوی دیگر متاسـفانه شـاهد هسـتیم کـه منابع دولـت در زمینه 

سـالمت رو بـه کاهـش و مـردم در حال فقیرتر شـدن هسـتند. 
برآینـد ایـن نیروهـا، حرکت صنعت ایـران در جهت تولیـد داروی 

است.  ارزان 

چرا ما شکست می خوریم؟گفت و گو با دکتر پیام دین دوست

سازمان غذا و دارو 
باید وظیفه اصلی خود 
که اطمینان از کیفیت 

محصوالت و خدمات است 
را دنبال کند. به طوری که 
با ارتقاء سطح مطالبه گری 
از کیفیت، انگیزه کافی برای 

بهتر شدن را در صنعت 
ایجاد کند

 از رفتار مسئولین، چنین بر 
می آید که آنها به صنعت 
و واردات به دیده یک 
تدارکات چی نگاه می 

کنند. یعنی انتظار دارند هم 
صنعت و هم واردات فقط 
تامین کننده دارو با حداقل 
قیمت باشد. و اشتغال زایی، 
ایجاد ارزش افزوده، توسعه 
دانش مدیریت و تکنولوژی 
داروسازی برای آنها اهمیت 

چندانی ندارد

مسـامحه گـری در کیفیـت و اعطـای انحصـار بوده اسـت. 

 آیـا تولیـد تحـت لیسـانس مـی توانـد از صنایـع 
کنـد؟ گشـایی  گـره  ایـران،  داروسـازی 

خیـر؛ قرار نیسـت تولید تحـت لیسـانس در ایران شـق القمر کند. 
ایـن ادعـا را مخالفیـن تولیـد تحـت لیسـانس در موقعیـت هـای 
مختلـف ارائـه مـی کنند و  سـپس ایـن مـدل از کسـب و کار را به 

دلیـل حـل نکردن مشـکالت صنعـت داروسـازی مـی کوبند!
بـه نظـر مـن تولیـد تحت لیسـانس یـک مـدل کسـب و کار برای 
ارزش آفرینـی بیشـتر در داخـل اسـت. در واقـع، بـا انجـام بخش 
هایـی از پروسـه تولیـد یا کل پروسـه تولیـد در داخـل، دارویی که 
تـا دیـروز به صـورت کامل وارد کشـور می شـد، اکنـون در داخل 
تولیـد مـی شـود. حداقل نتیجـه این مـدل، انتقال دانـش مدیریت، 
ایجـاد فرهنـگ کیفیـت مـداری در سـازمان هـای ایرانی، اشـتغال 
و ارزش آفرینـی در داخـل و تامیـن داروی  مـورد نیـاز بیمـاران و 

جلوگیـری از روی آوردن آنهـا بـه داروی قاچـاق اسـت. 
سـهم چنیـن مدلـی از بـازار ایـران حتـی اگـر محدودیـت هـا را 

بردارنـد، بیـن 3 الـی 5 درصـد کل بـازار ایـران خواهـد بـود. 
انتظـار هیـچ حمایت و امتیازی هم نیسـت. اگر سـازمان بـرای این 
کار امتیـازی مـی دهـد، اشـتباه می کنـد. کافی اسـت سـازمان این 
مدل از تولید را به رسـمیت بشناسـد و  با آن مانند دیگر بخشـهای 

صنعـت البته با ثبـات مقررات برخـورد کند. 
بیشـتر  لیسـانس  تحـت  تولیـد  بـا  را  برخـورد  ایـن  شـخصا 
می پسـندم و توصیـه ام بـه همـکاران ایـن اسـت کـه بـه دنبال 
امتیـاز خاصـی در تولیـد تحـت لیسـانس نباشـند و توقعات را 

بـی دلیـل از خـود بـاال نبرنـد!! 



55 54 فصلنامه درمان یاب ،شمـاره 16 بهار 1397فصلنامه درمان یاب ،شمـاره 16 بهار 1397

قیمتگذاری را از دنیا یاد بگیریم
مدیرعاملی غیر داروسازها

قیمتگذاری را  از دنیا یاد بگیریمگفت و گو با دکتر سید ابراهیم هاشمی

دکرت سید ابراهیم هاشمی 

  عضـو هیأت مدیـره انجمن صنعت پخش 

است.  ایران 

 سـال هـا مناینـده انجمـن در کمیسـیون 
دبیـر  هـم  مقاطعـی  در  و  بیسـت  مـاده 

بـوده اسـت.  انجمـن  ایـن  کمیتـه دارویـی 

مدیـر عامـل رشکت پخـش هجـرت و رشکت 

پخـش فـردوس را در کارنامه خود دارد و االن 

مدیرعامـل رشکـت سـینا پخـش ژن اسـت.

 ورودی سـال 1366 دانشـگاه است و دوره 
خدمت رسبـازی را در داروخانه 29 فروردین 

ارتش گذرانده اسـت. 

 در آن روزگار، در سـازمان تامیـن اجتامعی 
در واحد بازرسـی مشـغول به کار شـده و به 

مـرور پلـه های ترقی را سـپری کرده اسـت. 

مسـئول  درمـان،  معـاون  ویـژه  مناینـده   
بازرسـی کل سازمان در حوزه درمان، مسئول 

امور دارو و پاراکلینیک درمان غیر مسـتقیم 

و رئیـس گـروه بررسـی شـاخص هـای آماری 

معاونـت درمـان بوده اسـت.

 عضویت در شورای بررسی و تدوین دارویی 
تعهدات  دارویی  کمیته  همچنین  و  ایران 

دارویی سازمان های بیمه گر و نیز تعیین 

تعرفه های پزشکی و پیراپزشکی، تجربیات 

ارزنده ای را نزد وی شکل داده است.
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مهمترین نقطه قوت و ضعف صنعت داروسازی
نقطـه قـوت صنعـت داروسـازی خصوصـا بایوتـک، نیروی 
انسـانی مصمم و با انگیزه، تکنولوژی جدید با اسـتانداردهای 
بسـیار بـاال و R&D  اسـت که باعث شـده بخش عمـده ای از 

کاالهـا در ایران قابلیت تولید داشـته باشـند. 
نمونـه بـارز ایـن توانایـی، عـالوه بـر تامیـن داروی مـورد 
نیـاز مردم کشـورمان، این اسـت که توانسـته ایـم داروهای 
بایوتـک را بـه بسـیاری از کشـورهای دنیـا صـادر کنیـم، 
داروهـای خـود را در اروپـا ثبـت رسـمی کنیـم و اینکـه 
لیسـانس  تحـت  ترکیـه  بارداروسـازی های  اولیـن  بـرای 
کارخانه هـای ایرانـی اقـدام به تولیـد دارو خواهـد کرد. بی 
شـک در بقیـه مـوارد نیز می توانیـم اقدامـات بزرگی انجام 
دهیـم. امـا باید یـاد بگیریم کـه جهانی بیاندیشـیم و اصول 

آن را رعایـت کنیـم. 
از سـوی دیگـر نقطه ضعف صنعت داروسـازی این اسـت 

کـه توان رقابـت در خارج از کشـور را ندارد.
البتـه نکتـه قابـل توجه آن اسـت کـه، بخش عمـده ضعفی 
بحـث  بـه  مربـوط  دارد،  وجـود   GMP بخـش  در  کـه 
مستندسـازی ها اسـت. درعلـم داروسـازی باید مسـتندات 
بـه گونـه ای باشـند کـه تولیـدات در هـر سـری تولیـد بـا 
سـری قبل قابل مقایسـه باشـد و بتوانیم بر اساس مستندات 
اثبـات کنیـم که همان پروسـه و همـان کیفیت انجام شـده 
اسـت و واقعیت این اسـت که بیشـترین ضعف مـا در این 
قسـمت اسـت. همین عـدم رعایت اصول مستندسـازی ها 
به نقطه ضعفی برای داروسـازی کشـور تبدیل شـده اسـت 
و الزم اسـت شـرایطی ایجاد شـود که با رعایت این مولفه 

هـا، تـوان رقابتـی صنعت را افزایـش داد.
کشـور سـوئیس، حدود 8 میلیون جمعیت دارد اما توانسـته 
خـود را به عنـوان یکی از پرچمـداران صنعت داروسـازی 
معرفـی کنـد، دلیـل ایـن موضـوع این اسـت کـه برخالف 

کشـور مـا اسـتانداردهای الزم را رعایـت می کنند. 

فاصله صنعت پخش ایران با جهان
در صنعـت پخـش کشـورمان تـا حـدود یـک دهـه پیش، 
روش هـا سـنتی بـود، اما امروزه شـرایط به گونـه ای تغییر 

کـرده کـه در سـطح جهـان حرف بـرای گفتـن داریم.
اما چند بحث وجود دارد:

اول اینکـه در تمـام دنیا میـزان انبارش به وضوح کم شـده 

و در واقـع داروخانـه انبـار نگهـداری دارو نـدارد کـه در 
ایـران ایـن موضـوع بـه دالیـل مختلـف از جملـه نگرانـی 
بابـت کمبود دارو، سـبب شـده هـر جـزء از زنجیره پخش 
مجبور شـود معـادل چند ماه مصـرف خـود را ذخیره کند. 
 JUST IN TIME بنابرایـن شـرایط الزم بـرای ایجـاد بحـث

فراهم نشـده اسـت.
دوم اینکه، انتقال دارو در ایران گران تمام می شود. واقعیت 
داریم،  ایران  در  که  ضوابطی  و  و  قواعد  با  که  است  این 
انتقال دارو در سطح شهر بسیار مشکل است. مثال  بحث 
مثل  مجوزهایی  گرفتن  برای  هرساله  پخش  های  شرکت 
طرح ترافیک با چالش های زیادی مواجه هستند. یا اینکه 
هزینه خرید خودرو برای صنعت پخش باال است و ده ها 

هزینه دیگر که باید کاهش پیدا کند.
سـوم اینکـه در کشـورهای پیشـرفته از دسـتگاه هـا بـرای 
بسـته بنـدی سفارشـات داروخانـه اسـتفاده می شـود اما در 
کشـور ما این دسـتگاه ها گران هسـتند و پشـتیبانی پرهزینه 
ای دارنـد. بـه طـوری کـه هزینه پرسـنلی نیروی انسـانی در 
ایـران، از هزینـه پشـتیبانی دسـتگاه هـا کمتر تمام می شـود.
ولـی بـه هر حال بایـد بدانیم که دنیا به این سـمت حرکت 
کـرده که با اسـتفاده از ابزارهـای الکترونیکی، بـا دقت باال، 
کار بسـته بنـدی سفارشـات داروخانه ها را انجـام دهد. به 
ایـن صـورت کـه کاالهای پـر مصـرف داروخانه هـا را در 
دسـتگاه هـای تمـام مکانیزه قـرار می دهند و نیـاز مصرفی 
داروخانـه را بـه صـورت تلفنی یا آنالیـن دریافت می کنند 
و پس از وارد سیسـتم شـدن، اقالم هر داروخانه در قفسـه 
چیـده شـده و آدم هـا خشـاب هـا را پر مـی کننـد. کنترل 
ایـن موضـوع که دارو درسـت چیده شـده یا خیـر به دلیل 
اینکـه وزن جعبـه هـا بایـد اسـتاندارد باشـد بـه راحتـی بر 

اسـاس وزن انجام مـی پذیرد.
اما در سیسـتمی که در ایران برقرار اسـت، نیروهای انسـانی 
ایـن کارهـا را انجـام می دهند و تسـمه نقاله سفارشـات را 
جـا بـه جـا مـی کنـد، در ایـران تنهـا یـک شـرکت پخش 
تقریبـا بـه آن صـورت فعالیـت می کند کـه آن هـم به این 

دلیـل اسـت که نـوع کاالیـش کامال متفاوت اسـت.

میزان حمایت دولت از صنعت داروسازی
حمایـت از صنایـع در گذشـته و در زمانـی که نوسـازی با 
پـول دولتـی انجام شـد، صورت گرفتـه اما درحـال حاضر 

حتـی یـک ریـال از ایـن حمایـت هـا وجـود نـدارد و این 
صنایـع در بدتریـن شـرایط ممکـن قـرار دارنـد. حمایـت 
دولـت در حـال حاضر از این شـرکت ها، صرفـا در بخش 

جلوگیـری از واردات اسـت.

واردات، بازار رقابت را داغ می کند
ایـن را بدانیـم کـه همـواره در ایـران بایـد واردات دارو 
وجـود داشـته باشـد، زیـرا اگـر واردات نباشـد صنعـت 
داروسـازی ماننـد صنعـت خـودرو بیمـار می شـود. الزمه 
رشـد صنعت این اسـت کـه رقیـب خارجی وجود داشـته 
باشـد. اما سـهمش بایـد قابل قبول باشـد، این گونه نباشـد 
کـه واردات صنعـت مـا را نابـود کنـد، الزم نیسـت هـر 
دارویـی وارد شـود، بلکه باید بـه تعداد محدود، با شـرایط 
مدیریـت شـده و در راسـتای رقابتـی کـردن کاال و افزایش 

کیفیـت محصـوالت داخلـی صـورت گیرد.
بایـد بـاور کنیم کـه اگـر تولید داخل مناسـب و بـا کیفیت 
صـورت بگیـرد، کاالی خارجی بـه طور اتوماتیـک از بازار 
حـذف مـی شـود یا اینکه سـهم آن بسـیار اندک می شـود.

قیمتگذاری
مداخلـه بیـش از اندازه دولت در قیمت گـذاری دارو، صنعت 
را گرفتـار مصیبـت هـای متعـدد کـرده اسـت. ایـن درحالی 
اسـت کـه تجربه دنیا نشـان می دهد کـه مداخلـه دولت باید 

در بحـث بیمه ای باشـد نـه در قیمت گـذاری اولیه. 
متاسـفانه مکانیـزم قیمـت گـذاری در کشـور مـا اشـتباه 
اسـت. کشـورهایی نظیـر اسـترالیا، کانـادا و انگلسـتان در 
ایـن خصـوص بسـیار دقیـق کارکـرده انـد، بـه طـوری که 
زمانـی که قرار اسـت یک دارو به سیسـتم بیمـه و حمایتی 
دولـت وارد شـود، نظـام بیمـه ای وارد مذاکـره شـده و 
قیمـت بـا بیمه هـا توافق مـی شـود. در واقـع ازآنجایی که 
تولیدکننـده دارو مـی داند زمانـی که دارو وارد این سـیکل 
شـود، حجـم بزرگی از فـروش اتفـاق خواهد افتـاد، دخل 
وخـرج خودش را محاسـبه می کند و بر اسـاس آن، خرید 

راهبـردی و فـروش راهبـردی صـورت مـی گیرد.

تعداد زیاد دارو در نسخه پزشکان
 ایـراد کشـور مـا ایـن اسـت کـه نظـارت درسـت صورت 
نمـی گیرد و پزشـک با نوشـتن بی رویـه داروهـا، بیمار را 
مجبـور بـه هزینه هـای گزاف بـرای تهیه دارو مـی کند که 
ایـن موضـوع نیز باعـث ایجـاد فشـار مضاعف بـه بیمه ها 
خواهـد شـد کـه ایـن سـاختاری اشـتباه اسـت و بایـد باز 

مهندسـی شود.

حذف داروهای OTC از لیست بیمه ها
اقـالم زیادی از داروهای بدون نسـخه در بـازار وجود دارد 
کـه الزم اسـت از لیسـت بیمـه هـا حذف شـوند. بـه طور 
مثـال همـه مـا زمانـی را به یـاد داریم کـه در کشـور ما 70 
میلیـون آمپـول ب کمپلکـس و ب12 مصرف می شـد، آن 
روز جمعیـت ایـران زیـر 70 میلیـون نفـر بـود، تقریبـا در 
اکثـر نسـخه هـا بـدون توجه بـه عـوارض تزریـق، تجویز 
مـی شـد. ولـی وقتـی از لیسـت بیمـه هـا خـارج شـد، نه 
تنهـا باعث ایجاد مشـکل خاصـی برای بیماران نشـد، بلکه 

عـوارض و سـوء مصـرف آن هـم از بیـن رفت.

کنید غ  ا د را  بت  رقا   
نیستیم بلد  یز  سا مستند    

د شو یم  م  متا ن  گرا  ، رو ا د ل  نتقا ا   
ست ا حد  ز  ا بیش  لت  و د خله  ا مد   

د شو یمن  یص  خصو حیت  را ین  ا به  صنعت    

بی تجربگی نکنید
یکـی از مشـکالت کشـور ما در حـوزه سیاسـتگذاری، بی 
تجربگـی اسـت. مثـال نمی تـوان 200 قلـم دارو را در یک 
نوبـت از لیسـت بیمه ها خـارج کرد و باید ایـن موضوع با 

برنامـه ریـزی و در فازهای مختلف صـورت بگیرد.

ترکیب خریداران
بیـش از 50 درصـد خریـد دارو توسـط دولـت انجـام می 
شـود و 25درصـد مابقـی نیـز توسـط بیمـه ها خریـداری 
مـی شـود. بنابرایـن خریـدار عمـده داروهـا دولـت اسـت 
و بـه همیـن جهـت اسـت کـه شـرکت هـا در بحـث عدم 
بازگشـت پـول و جریـان نقدینگـی، ابتـکار عمـل ندارنـد

عوارض دولتی بودن صنعت داروسازی و پخش
 بایـد از چهارچوبـی که در دنیا بـه کار رفته، درس بگیریم. 
امـروزه اکثـر بخش هـای بـزرگ دارویـی کشـورمان نظیر 
تیپیکـو، شـفا، برکـت، هـالل و ... در اختیار دولـت یا نیمه 
دولتـی هـا اسـت. بخش عمده سـهام هـا در دسـتان دولت 
قـرار دارد. بزرگتریـن درد ایـن مجموعـه ها هم این اسـت 
کـه نقدینگـی شـرکت به خـارج از شـرکت انتقـال میابد و 

شـرکت فلج می شـود.
ایـن موضـوع در بحـث صنعـت پخـش نیـز وجـود دارد. 
بـه طـوری کـه در حـال حاضـر اکثر شـرکت هـای توزیع 
دارو مثـل پخـش هجرت، پخـش البـرز، داروپخش، پخش 
اکسـیر، پخـش رازی، قاسـم ایـران و .. به شـکلی دولتی یا 

نیمـه دولتی  اسـت.

باید باور کنیم که اگر تولید 
داخل مناسب و با کیفیت 
صورت بگیرد، کاالی 

خارجی به طور اتوماتیک 
از بازار حذف می شود یا 
اینکه سهم آن بسیار اندک 

می شود

 تجربه دنیا نشان می دهد که 
مداخله دولت باید در بحث 
بیمه ای باشد نه در قیمت 

گذاری اولیه
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 ایجاد فضای دو قطبی
میان تولید و واردات، غفلت زا است

ایجاد فضای دو قطبی میان تولید و واردات، غفلت زا استگفت و گو با دکتر وحید محالتی 

دکرت وحید محالتی 

 متولد 1348 است. 
دانشـکده   1373 سـال  التحصیـل  فـارغ   
داروسـازی دانشـگاه تهران و دارای MBA از 

سـازمان مدیریـت صنعتـی اسـت. 

 عضـو هیـات مدیـره انجمـن رشکـت هـای
صنعت پخش و از اعضای انجمن داروسـازان 

ایران و انجمن علمی داروسـازان است. 

 مدیریت عاملی رشکت پخش رازی و همچنین
 رشکـت پخـش داروپخـش را در کارنامـه خـود 

دارد. 

 بـا او در مورد محدودیت هایی که گریبانگیر 
صنعت داروسازی شده و شکوفایی این صنعت 

را کند کرده است، به گفتگو نشسته ایم. 

مرز حمایت از تولید داخل را بشناسیم
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 برخی صاحب نظران معتقداند برای حمایت از صنایع 
دارویی، باید واردات محدود شود، با این گزاره تا چه حد 

موافق هستید؟
متاسفانه به محض اینکه بحث حمایت از تولید داخل مطرح می 
شود، همه ی نگاه ها به سمت محدود شدن واردات متوجه می 
شود. در صورتی که نباید حمایت از تولید داخل را صرفا در این 
قالب ترسیم کرد. همه کشورهای دنیا از صنایع خود حمایت 
می کنند و ممکن است در این مسیر، حتی مجبور شوند که در 
مقابل واردات، محدودیت هایی تعریف کنند ولی واقعیت این 
است که ایجاد فضای دو قطبی میان تولید و واردات، آنچنان 
از  غافل شدن  ای جز  نتیجه  کنیم،  می  مشاهده  ایران  در  که 
از جنبه  بهتر است  از تولید داخل ندارد.  ابعاد حمایت  سایر 
های دیگری به این موضوع نگاه شود و واقعا نسبت به رفع 
مشکالت تولیدکنندگان، اقدام عاجل تدارک دید.  شرکت های 
داروسازی در کشور ما با دانش فنی و اشتغال زایی ای که ایجاد 
کرده اند، این پتانسیل را دارند که در رده بندی ها جزء مهمترین 
صنایع قرار گیرند و به کانون توجه سیاستگذاران تبدیل شوند 
ولی متاسفانه وضعیت به گونه ای است که صنایع داروسازی، 
امروز آنچنان مورد بی مهری قرار گرفته اند که برای بقای خود 
مجبور به التماس و خواهش از مسئوالن شده اند. اگر حمایت 
ها از صنایع داروسازی به شکل درست برنامه ریزی شده بود 
و از تجربیات جهانی در این خصوص بهره برداری شده بود، 

مروز وضعیت این صنایع به این شکل نبود. 

 وضعیت کیفی داروهای تولید داخل را در چه حد می 
دانید؟

بسیاری از داروهای ایرانی، کیفیت مناسبی دارند ولی شرکت 
های داروسازی نتوانسته اند به خوبی و به درستی، کیفیت آن 
ها را برای پزشکان تشریح کنند. متاسفانه حتی باید اعتراف 
کرد که علیرغم استفاده مردم از داروهای تولید داخل، اما بازهم 
دید مناسب و شایسته به داروهای تولید داخل وجود ندارد. به 
طور کلی معرفی یک دارو در جهان امروز، یک دانش و یک 
مهارت است که باید مورد توجه صنایع داروسازی کشورمان 
قرار گیرد. واقعیت این است که باید نگرش مناسب نسبت به 
داروهای داخلی ایجاد شود و این موضوع یک فرآیند زمان بر 
است و باید مبتنی بر مرجعیت علمی صورت پذیرد. در حال 
حاضر جز تعداد محدودی از شرکت های داروسازی در کشور، 
دیگر شرکت ها، نگاه چندان دقیقی به این موضوع ندارند و در 
نتیجه ی عدم سرمایه گذاری مناسب در این بخش، آسیب های 

متعددی به فعالیت داروساز های داخل کشور وارد می شود. 

بودن  محدود  از  ناشی  کیفیت،  این  به  رسیدن  آیا    
واردات نبوده است؟

نگاهی به صنعت خودروسازی، ما را با این واقعیت روبرو می 
سازد که حمایت بی چون و چرا از یک صنعت، نمی تواند منجر 
به ارتقای کیفیت تولیدات شود. متاسفانه باید گفت برخی دیدگاه 
نیز  ها به دنبال آن است که همین تجربه را در صنعت دارو 
رقم بزند. یعنی می خواهند با ایزوله کردن یک صنعت و بستن 
درهای ورود رقیب، آن را حمایت کنند. در صورتی که کیفیت، 

فقط در   فضای رقابتی است که ارتقا پیدا می کند.
دارند،  دولتی  هویت  دارویی،  صنایع  اینکه  معتقداند  برخی 
زمینه ساز رشد کیفی محصوالت شده است، آیا موافق این 

نظر هستید؟

شاید این موضوع در مقطع ابتدای انقالب و دوران جنگ صحیح 
بوده باشد ولی با ورود به دوران توسعه و بازسازی کشور، آن 
چیزی که موتور محرکه بهینه سازی صنایع است، رقابت است و 

معموال رقابت در میان بخش خصوصی شکل می گیرد.

  مرز حمایت ها را چه می دانید؟
نکته ی حائز اهمیت در این موضوع، کیفیت مناسب داروهای 
تولید داخل است. بی شک در صورتی که کیفیت تولیدات، 
پایین تر از یک حد مشخص و یک استاندارد تعریف شده باشد، 
حمایت معنایی پیدا نمی کند. حمایت باید به گونه ای باشد که 

روند رشد کیفی را از یک پایه حداقلی کیفیت، بهبود ببخشد.

خصوص  در  ایران  داروسازی  صنایع  وضعیت    
برندسازی چگونه است؟

متاسفانه صنایع دارویی ما در این زمینه خیلی قوی عمل نکرده اند 
و جای کار زیادی در این حوزه، وجود دارد. شاید یکی از دالیلی 
 که ما بازارهای صادراتی را در کشورهای منطقه از دست داده ایم،
 به همین موضوع باز می گردد. تمام نکات از جمله مباحث 
تبلیغات و بازاریابی و...  باید مبتنی بر اصول برندسازی پیاده 
سایر  به  نسبت  داروها  برخی  ارجحیت  اوقات  گاهی  شود. 
داروها توسط همکاران داروساز و افرادی که در داروخانه های 
کشور مشغول فعالیت هستند و حتی پزشکان، به دلیل موفقیت 

آن شرکت در بحث برندسازی است.

را  داروسازی  صنایع  که  نادرستی  سیاست  مهمترین   
تحت فشار قرار داده کدام است؟

در صورتی که نگاه واقع بینانه و منصفانه داشته باشیم، مروری 
بر عملکرد چند ساله سازمان غذا و دارو نشان می دهد که این 
سازمان کمک های شایان توجهی به شرکت های داروسازی 
در کشور کرده ولی مشکل اصلی و ریشه ای در کشور ما این 
است که می خواهیم همه چیز را بر اساس قیمت تمام شده، 
شدن  گرفته  نادیده  سبب  موضوع  این  کنیم.  گذاری  قیمت 
بسیاری از مولفه ها می شود که در نهایت به کند شدن رشد 

صنعت می انجامد. 

 یعنی استراتژی قیمتگذاری باید به صورت کلی تغییر کند؟
باید مطابق یک برنامه تدوین شده، به سمت قیمت گذاری برای 
محصول در سطح بازار حرکت کنیم. به عنوان مثال برخی از 
داروها در کشور در حال تولید است که بیماران در صورت 
برند،  این داروها را همراه خود می  از کشور  به خارج  سفر 
زیرا در سایر کشور های دنیا جهت تهیه ی این داروها باید 
هزینه ی باالتری را پرداخت کنند. این نشان می دهد که این 
دارو، ظرفیت آن را دارد که برای شرکت داروسازی، سودآوری 
بیشتری داشته باشد ولی سیستم قیمتگذاری جلوی آن را گرفته 

است.
می  پیدا  کاهش  داروسازی،  های  شرکت  سودآوری  وقتی   
کند، یقینا کیفیت محصول در بلند مدت تحت شعاع قرار می 
گیرد. بسیاری از پروژه های مطالعات و تحقیقاتی که در صنایع 
داروسازی رقم می خورد، نیاز به تامین اعتبار و بودجه دارد که 
محل تامین آن، همین سودی است که برای شرکت حاصل شده 
است. بنابراین با کاهش سودآوری صنایع داروسازی، گام به گام 
به سمت حذف برنامه های تحقیق و توسعه پیش خواهیم رفت. 
عرضه دارو در فضای رقابتی، می تواند هم به کنترل قیمت ها 

کمک کند و هم ارتقای کیفیت را به دنبال داشته باشد.

   این موضوع تاچه میزان عملیاتی شده است؟
در آیین نامه های جدیدی که در حال شکل گیری است این 
موضوعات در حال بررسی است و سعی شده قیمت گذاری ها 
به جای اینکه بر پایه هزینه ها و قیمت تمام شده باشد، بر اساس 
قیمت تمام شده و درصدی از قیمت بین المللی و داروهای 

اصلی تعیین شود. 

  از حاشیه سود دارو راضی هستید؟
فارغ از بحث نحوه قیمتگذاری، نکته ی دیگری که اهمیت 
دارد، موضوع حاشیه ی سود است. همه سازمان ها، به دنبال 
پایین آوردن حاشیه ی سود دارو هستند. این موضوع شاید تا 
جایی درست بود، ولی استمرار آن، نتیجه ای جز از دست رفتن 

دستاوردهای نظام دارویی نخواهد داشت.

  برای کاهش هزینه های صنعت داروسازی چه پیشنهادی 
دارید؟

دنیا به این سمت حرکت کرده که از استراتژی ادغام و اکتساب برای 
کاهش هزینه ها و افزایش پتانسیل و هم افزایی استفاده کند. در 
 همه جای دنیا شاهد آن هستیم که برخی کارخانه ها و شرکت های

 پخش، ادغام شده اند و واحد های بزرگتر تشکیل داده اند. و 
به نظر این مسیر برای شرکت های ایرانی نیز می تواند گزینه 

مناسبی باشد. 

  آیا این موضوع منجر به ایجاد انحصار نمی شود؟
از نظر بنده این به معنای انحصار نیست. بلکه رقابت غولها نام 
مناسب تری برای این موضوع است. در واقع خدمات و سطح 

سرویس عالی با یکدیگر در حال رقابت هستند. 

غول های  با  رقابت  توان  ایرانی،  های  غول  این  و    
بین المللی را خواهند داشت؟

در بازار داخلی، در مواجهه با شرکت های قدرتمند خارجی، 
های  کارخانه  که  است  این  ایرانی  های  شرکت  بقای  شرط 
داخلی تبدیل به تعداد محدودی رقیب قدرتمند شوند تا بتوانند 

با کمپانی های خارجی رقابت کنند.

 این ادغام صرفا در شرکت های داروسازی اتفاق می افتد 
یا ادغام داروسازی ها با شرکت های پخش است؟ 

هر دو شکل آن قابل تصور است. به طور مثال محصولی را در 
کشور داریم که 26 کارخانه، آن را تولید می کنند. به ازای تعداد 
 کمی که هر شرکت تولید می کند، مجبور است مرتبا آمادگی های

 مربوطه را ایجاد کند. طبیعتا به این شکل قیمت تمام شده با هزینه 
ی اضافی همراه است. از سوی دیگر این ها در بازار رقابت شدید 
دارند. بازهم باید بگوییم که هزینه های دیگری بر ایشان مترتب 
 خواهد شد. بنابراین واقعیت اقتصادی این است که این شرکت ها
ناپذیر امکان  رقابت  که  رسید  خواهند  نقطه  این  به  روزی    

 است و باید برای ادغام و اکتساب قدم بردارند. تعداد تولید 
کنندگان از 26 شرکت به 4 شرکت کاسته شده و تعداد تولید 
باال می رود و باعث پایین آمدن قیمت تمام شده ی محصوالت 
می شود. از سوی دیگر ادغام شرکت های تولید و توزیع دارو، 
نیز رویه ای است که در دنیا روند رو به رشدی دارد. این مساله 
موجب عدم نیاز به انبارداری کاالها می شود و هزینه های تمام 

شده کاهش می یابد. 

  ادغام ها می تواند برای توسعه صادرات مفید باشد؟
دقیقا از همین جا باید بحث صادرات شکفته شود. قطعا شرکت 
های قدرتمند ایرانی در بازار جهانی، بهتر می توانند با قیمت 

های رقبای خارجی رقابت کنند.

  در رابطه با تولید تحت لیسانس چه نظری دارید؟
بهره  الگو  از همین  نوعی  به  نیز  لیسانس  تولید تحت  تقریبا 
برداری می کند ولی به شکلی دیگر. نوعی هم افزایی است. 
وقتی کمپانی خارجی متقاعد می شود که تولید محصوالت خود 
را در سایت تولیدی شرکت های ایرانی انجام دهد، برای طرفین 
سودآور خواهد بود. از یک سو برای طرف ایرانی می تواند به 
ارتقای کیفیت تولید و انتقال دانش فنی منجر شود و از سوی 
دیگر برای شرکت خارجی می تواند زمینه ساز حضور قوی 
بنابراین یکی  بازار منطقه شود.  ایران و حتی در  بازار  تر در 
از رویکردهای مفید برای صنعت داروسازی کشورمان، دنبال 

کردن همین سیاست تولید تحت لیسانس است.

  آینده صنعت پخش را چگونه می بینید؟
ها  این سال  در  دنیا  که  ببینیم  باید  این سوال  به  پاسخ  برای 
چه تغییراتی کرده است. با توجه به پایین بودن حاشیه سود 
شرکت های پخش از یک سو و از سوی دیگر رقابت بین این 
شرکت ها، افزایش کیفیت ارائه خدمات از سوی شرکت های 
مذکور مستلزم اتخاذ راه حل های جدید و توجه به تجربیات 

سایر کشورها در این زمینه است. 
اگر مشکالت فعلی برطرف شود و مسیر شرکت های پخش 
مجددا به سمت توسعه و ارتقا بازگردانده شود، می توانیم شاهد 

تغییرات زیادی در صنعت پخش باشیم.
یکی از این تغییرات می تواند حذف انبار داروخانه ها باشد.

نظر  از  دارو  نبودن  سودمند  علیرغم  کشور  داروخانه های 
خرید  برای  مضاعف  گذاری  سرمایه  به  مجبور  اقتصادی، 
داروخانه در  انبار  نام  به  ای  پدیده  انبارش آن شدند و  دارو و 
مشاهده  دیگری  کشور  هیچ  در  که  آمده  وجود  به  کشورمان 
نمی شود. به طور کلی یکی از اهداف طراحی یک زنجیره تامین 
دارو، باید کاهش هزینه تمام شده در این زنجیره باشد و یکی 
در  انبارش  سطوح  کاهش  زمینه  این  در  ابزارها  ترین  مهم  از 
 زنجیره تامین است. دنیا به سمت توزیع روزانه دارو گام های

 بزرگی برداشته است. توزیع دارو در این کشور ها با برنامه روزانه 
به  ایران  داروخانه های  در  دارو  توزیع  ولی  گیرد،  می  صورت 
صورت هفتگی است . با توزیع روزانه دارو، داروخانه ها نیازی به 
انبارداری و صرف هزینه های گزاف برای بیمه کردن موجودی و 
حفظ شرایط نگهداری از نظر دما و رطوبت و سایر الزامات یک 
انبار دارویی نخواهند داشت و این امر در نهایت منجر به کاهش 

هزینه تمام شده در زنجیره تامین خواهد شد.

یم برو ها  ل  غو بت  رقا سمت  به  ید  با   
؟ ست ا ه  کرد چه  نیا  د ببنیم  ید  با   

ست ا ه  شد رو  ا د ن  جا ی  بال   ، ه شد م  متا قیمت  س  ســا ا بر  رو  ا د یر  ا قیمتگذ   
کنیم ل  نبا د را  ب  کتسا ا و  م  غا د ا ی  تژ ا سرت ا   

می خواهند با ایزوله کردن 
یک صنعت و بستن درهای 
ورود رقیب، آن را حمایت 

کنند. در صورتی که 
کیفیت، فقط در   فضای 
رقابتی ارتقا پیدا می کند

ایجاد فضای دو قطبی میان تولید و واردات، غفلت زا استگفت و گو با دکتر وحید محالتی

دنیا به این سمت حرکت 
کرده که از استراتژی ادغام 

و اکتساب برای کاهش 
هزینه ها و افزایش پتانسیل 
و هم افزایی استفاده کند. 
در همه جای دنیا شاهد آن 
هستیم که برخی کارخانه ها 
و شرکت های پخش، ادغام 
شده اند و واحد های بزرگتر 

تشکیل داده اند. و به نظر 
این مسیر برای شرکت های 
ایرانی نیز می تواند گزینه 

مناسبی باشد
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 چگونه با شرکت های دارویی
  بین المللی رقابت کنیم؟
تنبیه و تشویق برای ارتقای استانداردها

چگونه با شرکت های دارویی  بین المللی رقابت کنیم؟گفت و گو با دکتر محسن خطیبی

دکرت محسن خطیبی

 پزشـک اسـت و PhD اقتصـاد دارو را از 
دانشـگاه شهید بهشـتی دریافت کرده است. 

 از سـال 1378 در صنعـت دارو فعالیـت 
دارد و در برهـه هـای مختلـف در سـازمان 

غـذا و دارو مشـغول بـوده اسـت.

 در رشکـت های مختلف دارویی تولیدی و 
وارداتـی فعالیت داشـته و در حـال حارض به 

مـدت 2 سـال اسـت کـه مدیـر عامـل رشکت 

داروسـازی الحاوی است. 

از  قبـل  کـه  الحـاوی  داروسـازی  رشکـت   
انقـالب بـا عنوان پـارک دیویس بناشـده بود، 

امـروز بزرگرتیـن رشکـت تولید کننـده مکمل 

اسـت.  ایران 
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چالش نیروی انسانی ورزیده
هر صنعتی به اندازه کیفیت منابع انسانی آن، ثروتمند است، 
خوشبختانه صنایع داروسازی و حوزه های مرتبط با کیفیت 
و رگوالتوری جزء ثروتمندترین صنایع است. ولی نیروهای 
تخصصی دیگری که در صنایع داروسازی مشغول بکار هستند 

اکثرا تجربی بوده و دانش آکادمیک کمتری دارند.
همه می گویند نیروی کار در ایران زیاد است و بیکاری تشدید 
شده و ... ولی وقتی به سراغ جذب نیروی انسانی می رویم، 
به وضوح می بینیم که نیروی تخصصی و حرفه ای که بتواند 
مسئولیت  و  کند  کار  تخصصی  به صورت  دارو  صنعت  در 
واحدهایی غیر از رگوالتوری و کیفیت را بعهده بگیرد، واقعا 
اندک است و این مشکل وقتی دوچندان می شود که مکانیزم 
شناسایی افراد متناسب هر شغل، بسیار دشوار و پیچیده انجام 

می شود و استعداد یابی نیز به سختی صورت می گیرد.
متاسفانه اکثر دپارتمان منابع انسانی شرکتهای داروسازی  صرفا 
به تنظیم »قراردادهای پرداخت حقوق و دستمزد« محدود شده 
و کمتر جایی، اثری از راهبردهای نوین مدیریت منابع انسانی 
دیده می شود. و بدیهی است که سازمان، فاقد راهبرد توسعه 
منابع انسانی، نه میتواند نیروی انسانی ماهر و حرفه ای را جذب 
کند، نه میتواند از مزایای حضور آن بهره برداری کند و نه میتواند 
نیروهای قوی خود را حفظ کند. به همین جهت باید عرض 
کنم یکی ازمهمترین چالش هایی که در ایران وجود دارد، بحث 

نیروی انسانی است. 

چالش قیمتگذاری
قیمت گذاری دارو در ایران، همیشه یک موضوع چالش برانگیز 
بوده و در دوران تغییرات ناگهانی و افزایشی نرخ ارز به معضل 
تبدیل می شود، خصوصا اینکه قیمت ها معموال منطبق بر نرخ 
رشد برابری ارز با ریال  اصالح نمی شود و از همه مهمتر در 
شرایط عادی که تغییر نرخ ارز وجود ندارد، متاسفانه حتی با 

نرخ تورم هم رشد نمی کند. 
این موضوع برای صنعت دارو می تواند مخرب و آزار دهنده 
)فویل،  مانند  تولید  های  نهاده  یک سری  مثال  بعنوان  باشد. 
بلیستر، شیشه مواد بسته بندی ثانویه و ....(، حقوق دستمزد، 
هزینه های کیفی و هزینه های بازاریابی و معرفی محصول، 
ندارند  اجازه  کارخانجات  ولی  کنند  می  پیدا  قیمت  افزایش 
موقعی  ما  کنند.  ایجاد  نهایی  محصول  قیمت  در   تغییری 
می توانیم بگوییم قیمت گذاری درست صورت گرفته که هر 
سال مطابق با تورم، قیمت ها اصالح شود. سازمان غذا و دارو، 
فقط ماده اولیه را می بیند ولی واقعیت چیز دیگری است. ماده 
اولیه، تنها بخشی از هزینه های یک دارو را تشکیل می دهد، 
بنابراین با کنترل قیمت ماده اولیه، نمی توان قیمت دارو را کنترل 
کرد. در واقع قیمت بقیه نهاده های تولید، در اختیار سازمان غذا 
و دارو نیست با این شرایط قیمت گذاری دارو و با توجه به 

تاخیری که طی یکسال اخیر در وصول مطالبات بوجود آمده، 
تقریبا می توان گفت که سود و مارژین شرکت های دارویی 
از بین رفته است و شرکتهای دارویی روزهای بسیار سختی را 

می گذرانند. 
دارو  چند  دارویی  شرکتهای  اکثر  که  است  این  واقعیت   
استراتژیک و پرسود دارند و بقیه محصوالت خود را بخاطر 
تکمیل شدن سبد دارویی تولید می کنند و برای آنها ارزش 
افزوده ای ندارد. قیمت گذاری توسط سازمان غذا دارو انجام 
می شود و برای اکثر داروها بصورت »کاست پالس« صورت 

می پذیرد.  
 ،OTC البته با توجه به شیوه جدید قیمت گذاری دارو های
میتوان گفت که این شیوه تقریبا توانسته در شرایط سخت فعلی، 

تاحدودی به داد شرکت های دارویی برسد. 

همگام با تورم پیش برویم
همانطور که اشاره شد، هزینه تمام شده دارو، مولتی فاکتوریال 
است و سازمان غذا و دارو صرفا امکان مدیریت قیمت بخش 
کوچکی از نهاده های تولید دارو را در اختیار دارد و بقیه نهاده 
ها بر اساس نرخ تورم و تغییرات افزایشی نرخ تورم، قیمتشان 

افزایش پیدا می کند. 
بنابراین عدم افزایش قیمت دارو به اندازه نرخ تورم، به معنای 
کاهش بنیه مالی و نقدینگی شرکت های داروسازی است که در 
بلند مدت به کاهش کیفیت دارو منجر می شود. براین اساس، 
چاره ای جز این وجود ندارد که قیمت داروهای ژنریک و برند 
در ابتدای هر سال همگام با تورم، بصورت کلی افزایش قیمت 

داشته  باشد. 

تولید تحت لیسانس
یکی از ضعف های صنعت داروسازی در ایران، ساختارهای 
ساختمانی،  تکنولوژیک،  فنی،  لحاظ  از  ها  شرکت  قدیمی 
تجهیزاتی و کیفی می باشد. تجربه نشان داده که یکی از روش 
هایی که میتواند ما را به تکنولوژی های روز دنیا مجهز کند ، 

توسعه تولید تحت لیسانس در داخل کشور است. 
تولید تحت لیسانس، نه تنها می تواند منجر به انتقال تکنولوژی 
از لحاظ SOP هایی که در شرکت ها حاکم می  بلکه  شود، 
شود نیز می تواند مسبب رشد صنعت شود. اگر فرایند تولید 
در کشور ما توسط یک شرکت خارجی معتبر راه اندازی شود 
می توانیم شاهد ارتقای کیفی صنعت داخلی باشیم. چرا که در 
صنعت داروسازی، همه چیز صرفا تکنولوژی و یا فرموالسیون 

نیست. 
پیش نیازهای اولیه بسیار مهم هستند و دقیقا در فرایند تولیدتحت 
لیسانس، این پیش نیاز هایی که شرکت های معتبر خارجی از 
ما درخواست می کنند و آن دوره های آموزشی ای که برای 
نیروهای متخصص ما می گذارند، می تواند ارزش افزوده زیادی 
 در صنایع داروسازی ایجاد کند. در این مسیر، فرهنگ سازمانی ای

 که در شرکت بدست می آید، می تواند تحول آفرین باشد. 
اگر هر شرکتی در ایران بتواند قراردادی با یکی از شرکت های 
مولتی نشنال معتبر منعقد کند و یک داروی از آن شرکت ها را 
به صورت تحت لیسانس تولید کند، می توانیم به استانداردهای 
الزم دست پیدا کنیم، البته به شرط اینکه تولید تحت لیسانس 
را به معنای بسته بندی ثانویه ندانیم و سازمان غذا و دارو نیز 
برای شرکتهایی که به معنای واقعی تولید تحت لیسانس می کنند 

تسهیالتی را قائل شود. 

ند شو یم  ف  حذ چک  کو ی  ها شرکت    
د شو ح  صال ا نه  لیا سا رم  تو با  بق  مطا ید  با رو  ا د قیمت    

یم بگری جید  را  ل  نشنا لیت  مو ی  ها شــرکت  با  بت  رقا ین  متر   
  در صنعت داروسایز، همه چزی صرفا تکنولوژی و یا فرموالسیون نیست

هزینه تمام شده دارو، 
مولتی فاکتوریال است و 
سازمان غذا و دارو صرفا 

امکان مدیریت قیمت بخش 
کوچکی از نهاده های تولید 
دارو را در اختیار دارد و بقیه 
نهاده ها بر اساس نرخ تورم 
قیمتشان افزایش پیدا می کند

تنبیه و تشویق برای ارتقای استانداردها
سازمان غذا و دارو برای ارتقای GMP باید یک سری سیاست 
  GMP های تشویقی پیش بگیرد. مثال اگر یک شرکت از نظر
تایید شد، سازمان غذا و دارو در قیمت گذاری کمکش کند. تا 
این انگیزه و عالقه مندی برای ارتقای GMP دائما در شرکت 

ها فعال بماند. 
البته در عین حال سیاست های تنبیهی هم می تواند کمک کند، 
مثال به شرکت هایی که GMP ندارند اجازه تولید محصول جدید 
ندهند یا با درخواست آن شرکتها برای قیمت گذاری داروهای 
برند-ژنریک مخالفت کنند  و براساس ضوابط داروهای ژنریک 

قیمت گذاری کنند. 

محدودیت برای واردات
با محدود کردن واردات، مخالف هستم. با این نوع تصمیمات، 
به شرکتهای تولید کننده داخلی آسیب میزنیم و اجازه رقابت 
سالم و بازاریابی را در مقابل شرکتهای وارداتی از آنها می گیریم. 
واقعا چرا ما بازار افغانستان و عراق را به این سرعت از دست 
نیست،  کیفیت  و  استاندارد   ،  GMPموضوع فقط  ایم؟  داده 
با اصول  اکثر شرکتهای تولید کننده ما  موضوع عدم آشنایی 
رقابت تبلیغات، بازاریابی و معرفی صحیح داروها است. وقتی 
ما در کشور خودمان  که پزشکان هم زبان خودمان هستند و 
شرکت ها هم از حمایت های داخلی و دولتی برخوردار هستند، 
نتوانیم با شرکت مولتی نشنال رقابت کنیم، چه انتظاری است که 
بتوانیم در بازارهای جهانی و صادراتی موفق عمل کنیم.  نحوه 

ی رقابت با شرکت های مولتی نشنال بسیار مهم است. 
رقابت این نیست که آنها را در ورود محدود کنیم، ما باید از 
پتانسیل هایی که در کشور خودمان وجود دارد استفاده کنیم و 
همین جا، این موضوع را تمرین کنیم. ما باید یاد بگیریم که 
دارو را چگونه معرفی، عرضه و بازاریابی کنیم. اگر توانستیم 
در کشور خودمان، با آنها یک رقابت سالم داشته باشیم، قطعا 
می توانیم در کشورهای دیگر هم با آنها رقابت کنیم و سهمی 
از بازار کشورهای خارجی بگیریم و محصوالتمان را به فروش 

برسانیم. 

سیاستگذاری برای تبلیغات
تبلیغات داروهای اتیکال، داروهای OTC  و مکمل های دارویی 
باید از هم جدا دیده شوند و برای هریک مستقال سیاستگذاری 
شود. در حوزه ای که مصرف کننده، تصمیم گیرنده نیست و 
پزشک تجویز می کند، طبیعتا باید تبلیغات و اطالع رسانی، 

صرفا نسبت به پزشک انجام شود و تبلیغات عمومی ممنوع 
باشد. ولی در خصوص مکمل های غذایی و همچنین داروهای 
OTC  باید سیاست ها آسان تر باشد به طور کلی همه باید 

تالش کنند تا سواد مردم در خصوص اصول تغذیه و مکمل 
های غذایی افزایش پیدا کند و به موازات آن، تبلیغات و اطالع 
رسانی در مورد مکمل های غذایی که مصرف کننده در تهیه و 

انتخاب نوع و برند آن ها مختار است، باید آزاد شود.

تعدد تولیدکنندگان داروهای مشابه و معمولی
برخی داروهای ایرانی، نزدیک به پانزده رقیب داخلی دارند. 
باید  بازار تولیدات داخلی، اولین گامی که  با توجه به اشباع 
هولدینگ های دارویی بردارند این است که محصوالت مشابه 
را حذف کنند و زیر مجموعه های خود را به سمت تولید 
محصوالت تخصصی و متمایز هدایت کنند. باید استراتژی خود 
را مشخص کنند که هر شرکت روی داروی خاصی تمرکز 
کند و از تولید داروهای مشابه ممانعت کنند. بازار داخلی واقعا 
اشباع شده و شرایط به گونه ای است که شرکت ها با ابزارهایی 
نظیر جایزه دادن کاالیی، نقدی و .... کاالی خود را به فروش 

می رساندد. 

چرخه ایجاد مشکالت برای شرکت های دارویی
در طرح تحول سالمت اتفاقی که رخ داده این است که تعداد 

مراجعات به بیمارستان ها افزایش پیدا کرد.
 مردم به درمان هایی پرداختند که یا ضروری نبود یا چندین سال 
متراکم شده بود و این باعث شد که هزینه زیادی برای بیمارستان 
ها، شرکت های پخش دارو و سازمان های بیمه گر ایجاد شود و 
چون منابع مالی مناسب و پایدار برای آن تدارک دیده نشده بود، 
پرداخت مطالبات شرکت های دارویی، هر ماه به تاخیر  افتاد تا 
اینکه وضعیت به گونه ای است که حتی مطالبات از حد یک 

سال نیز عبور کرده است. 
با توجه به شرایطی که در حال حاضر صنعت دارو در ایران 
دارد و با توجه به فشاری که از سوی طرح تحول سالمت بر 
شرکت های دارویی وارد شده، به نظر می رسد که به زودی 
ها  رقابت  نتیجه  در  می شوند،  های کوچک حذف  شرکت 
سنگین تر و اصولی تر می شود. اگر مشکل مطالبات شرکت 
ها  شرکت  این  به  نقدینگی  و  نشود  برطرف  دارویی  های 
تزریق نشود، باید اعتراف کنیم که از آنجایی که توان شرکت 
یک  روی  شوند صرفا  می  مجبور  بزودی  است،  محدود  ها 
بینی پیش  بنابراین  کنند.  تمرکز  خاص  داروهای  از   سری 
 می شود بزودی لیست کمبود داروها از مرز 100 عدد بگذرد.  

سازمان غذا و دارو برای 
ارتقای GMP باید یک سری 
سیاست های تشویقی پیش 
بگیرد. مثال اگر یک شرکت 
از نظر GMP  تایید شد، 
 سازمان غذا و دارو در

 قیمت گذاری کمکش کند



67 66 فصلنامه درمان یاب ،شمـاره 16 بهار 1397فصلنامه درمان یاب ،شمـاره 16 بهار 1397

 این شکل از قیمت گذاری
 منسوخ شده است 
عدم ثبات سیاست های ابالغی، فرصت ها را می سوزاند

این شکل از قیمت گذاری منسوخ شده استگفت و گو با دکتر شهروز صارمی

دکرت شهروز صارمی 

 دكرتاي عمومي داروسازي خود را از دانشگاه 
علـوم پزشـي تهـران در سـال 1374 اخـذ کرده 

و سـال 1390 نیـز تحصیـالت دكـرتاي تخصيص 

)Ph.D( فارماسـيوتيكس )داروسـازي صنعتي( 

را در همین دانشـگاه به پایان رسـانده اسـت.

 از سـال  1377 وارد صنعت داروسـازی شده و 
در رشکت های داروسـازی شهردارو، اسوه، تهران 

شـیمی، آریـوژن، ابوریحان و ... مسـئولیت های 

مختلفی را برعهده داشـته است. 

 در حالی که چند ماه از حضور وی به عنوان 
مدیـر عامل رشکت داروسـازی بـاران می گذرد، 

با ایشـان در خصـوص مهمرتین موانع پیرشفت 

صنعـت داروسـازی ایـران و راهکارهـای کمک 

بـه این صنعت گفتگو کـرده ایم.
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 اگر بخواهیم سه مشکل از مهمترین مشکالت صنعت 
دارو را نام ببرید، کدام ها را در اولویت می دانید؟ 

در حال حاضر مهمترین دغدغه ما مربوط به مباحث نقدینگی 
نبود ولی واقعیت  البته قبال هم شرایط چندان مناسب  است. 
این است که امروز، وضعیت از حد توانایی و ظرفیت تحمل 
صنعت دارو گذشته است. در سال های گذشته، شرکت های 
داروسازی می توانستند نسبت به بازگشت نقدینگی، حداکثر 
پس از چهار تا شش ماه حساب باز کنند ولی در حال حاضر 
این  از 400 روز رسیده است.  باالتر  به  بازگشت پول حتی  
موضوع، فشار زیادی به شرکت های داروسازی وارد کرده و آن 
ها را مجبور به روی آوردن به دریافت تسهیالت بانکی کرده و 
استمرار این چرخه، به نوبه خود سبب افزایش هزینه های مالی 
می شود و اگر هزینه تامین نقدینگی برای صنعت داروسازی، 
ورشکستگی  و  نیرو  تعدیل  شاهد  شک  بی  باشد،  اینچنین 

بسیاری از شرکتها خواهیم بود. 
مسئله دیگر، عدم ثبات سیاست های ابالغی است. در واقع 
ما آسودگی خاطر نداریم که به طور مثال برای یک بازه زمانی 
حتی چهار ساله، تصمیمات و جهت گیری های ابالغی  ثابت 

باقی بماند. بنابراین برنامه ریزی ها تکیه گاه محکمی ندارد.
سومین موضوع، بحث دولتی یا نیمه دولتی بودن این صنعت 
نمایش  به  از چنین وضعیتی،  مثبتی  دنیا تجربه چندان  است. 
توجه  مورد  باید  که  است  ای  تجربه  این  و  است  نگذاشته 
سیاستگذاران قرار گیرد. باید بر اساس یک نقشه راه، شرکت 
های نیمه دولتی و دولتی هر چه سریع تر به بخش خصوصی 
واگذار شوند. چرا که سیستم های دولتی ثابت کرده اند که به 
هیچ وجه بنگاه دارهای خوبی نیستند. انقدر هزینه ها و حاشیه 
هایشان زیاد است و بروکراسی حاکم بر آنها وقت گیر و کند 
است که فرصت های سودآوری و بالندگی بنگاه از بین می رود.

 آیا اجرای طرح تحول سالمت، مسبب اصلی کمبود 
نقدینگی در صنعت داروسازی شده است؟

نمی توان گفت که صرفا طرح تحول سالمت مسبب این همه 
این موضوع، یک بحثی است که  بلکه  مشکالت بوده است. 
فاکتورهای متعددی در آن ایفای نقش می کند. در واقع طرح 
تحول سالمت، طرح ارزشمندی بود که بار زیادی را از دوش 
خانواده ها و دریافت کنندگان خدمات درمانی برداشت ولی 
مورد  منابع  تخصیص  عدم  و  صحیح  مدیریت  عدم  دلیل  به 
واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  دوش  بر  را  بار  این  نیاز طرح، 
دارو و تجهیزات پزشکی گذاشت. در واقع منابع مشخص و 
پایداری برای هزینه های این طرح تعریف نشده بود و هزینه 
ها از جیب تامین کنندگان دارو، پرداخت شد. واضح است که 
این مسیر را نمی توان به صورت بلند مدت به همین شکل 
پیمود و حتما باید برای انجام چنین هزینه هایی، منابع مناسبی 
درنظر گرفت. البته در همه کشورها، منابع محدود هستند، ولی  
کشورهای پیشرو با مدیریت صحیح و کنترل هزینه ها، وضعیت 

یم نشو قف  متو ن  ما د خو ی  ها شته  ا د ر  د   
نیست یر  ستو د یند  فرا  ، یه سرما ب  جذ   

ببیند را  مرزها  ر  ا تر  فرا ید  با ه  لیدکنند تو   
تقسیم سود سالیانه باال، توان شرکت ها را کاهش داده است   

را اداره می کنند. دولت باید، با تدبیر  و آینده نگری، برخی 
از هزینه های غیر الزم و اضافه را حذف کرده و بودجه های 
آن را صرف امور اساسی کند. به طور مثال با بودجه یک ماه 
یارانه کشور، تمام مطالبات دارویی کشور قابل پرداخت است. 
بنابراین اقتصاد کشور باید به سمتی حرکت کند که بیشترین 
افراد  به همه  یارانه  نیست  نیازی  قطعا  کند.  ایجاد  را  بازدهی 
جامعه پرداخت شود و اگر صرفا همان 3 دهک پایین جامعه که 
واقعا نیاز به یارانه دارند، مشمول یارانه بشوند )حتی دو تا سه 
برابر مبلغ دریافتی فعلی(، کفایت کند. به هرحال شکی وجود 
ندارد که نمی توان هزینه هایی ایجاد کرد ولی منابع مشخص و 

پایدار برای تامین آن هزینه ها لحاظ نکرد.

 دارو را یک کاال استراتژیک می دانید؟
 به تعریفی که صورت می گیرد، وابسته است. باید دید که چه 
چیزی را استراتژیک می گوییم و از استراتژیک نامیدن یک کاال 

چه توقعی ایجاد می کنیم.
استراتژیک است، چرا که کمبود  از یک دیدگاه، دارو کاالی 
آن فاجعه برانگیز است و می تواند عالوه بر بحران های حوزه 
سالمت، حتی چالش های  امنیتی هم ایجاد کند. ولی از سوی 
بسیار  بزرگ،  صنایع  نسبت  به  آن  مالی  گردش  میزان  دیگر 
نیست. جمع کل  استراتژیک  اصال  منظر،  این  از  و  است  کم 
گردش داروی کشورمان به نرخ مصرف کننده، تقریبا حدود 

14 هزارمیلیارد تومان است که نسبت به کل بودجه 
همچون  صنایعی  مالی  گردش  یا  و  کشور 

هر  در  است.  کوچکی  عدد  پتروشیمی، 
حال بنظر من صنعت دارو با توجه به 

اینکه با سالمت آحاد ملت مرتبط 
و  مراقبت  شدت  به  باید  است 
حمایت گردد و صالح نیست با 
مشکالت عدیده به حال خود 

رها شود.

داروسازی  صنایع  فاصله   
جهانی  استانداردهای  با  ایران 

مقایسه  اصال  آیا  است؟  چگونه 
و  اهمیت  خارجی،  با  داخلی  صنعت 

این فاصله را  توان  ضرورتی دارد؟ چطور می 
بهبود بخشید؟

به هر حال، صنعت داروسازی یک صنعت جهانی است که 
همه کشورها در توسعه آن ایفای نقش می کنند. بنابراین برای 
پیشرفت در این صنعت، باید نگاه جهانی داشت و شرایطی را 
فراهم کرد که همواره خودمان را با سایر کشورها مقایسه کنیم. 
بنابراین توجه به فاصله صنایع داروسازی ایران با استانداردهای 

جهانی، یک موضوع بسیار مهم و سرنوشت ساز است.
بر  باید  کشور  داروسازی  کارخانجات  اینکه  دیگر،  سوی  از 
اساس رعایت اصولGMP  فعالیت داشته باشند، اصال موضوعی 
رقابتی  در جهان  باشد.  داشته  وجود  آن شکی  در  که  نیست 
امروز، داشتن GMP  حداقل شرط برای حضور در عرصه بین 
المللی است. اما نکته اساسی این است که چطور بایدGMP  را 
ارتقای  نیاز  منبع می توان سرمایه مورد  از کدام  ارتقاء داد و 
GMP را تامین کرد. واقعیت این است که استانداردها، سال به 

سال در حال ارتقاء هستند و رعایت آنها، هزینه بر  است. برای 
به روز نگه داشتن GMP باید دائما" هزینه کرد. وقتی شرکت 

ها با بحران نقدینگی مواجه می شوند، خواسته یا ناخواسته، 
درست یا نادرست، موضوعGMP  به اولویت دوم یا سوم منتقل 
ارتقای  یا  بماند، صرف حفظ  باقی  پولی  اگر  یعنی  می شود. 

GMP می شود. 

ضمن اینکه موضوع GMP یک موضوع شرکت محور است. 
یعنی یک شرکت ممکن است GMP خیلی باالیی داشته باشد و 
یک شرکت دیگری، GMP حداقلی را رعایت کرده باشد. بنابراین 
 شرکت به شرکت متفاوت است و نمی توان گفت همه ی شرکت ها

 در یک سطح هستند.

 چرا وضعیت GMPشرکت های بخش خصوصی بهتر از 
شرکت های دولتی و نیمه دولتی است؟

بسیاری از شرکت ها مخصوصا شرکت های نیمه دولتی، به 
دلیل اینکه تقسیم سود سالیانه باالیی دارند، یعنی حتی بیش از 
80 درصد سودشان را تقسیم می کنند، نمی توانند ذخیره مالی 
مناسبی برای انجام پروژه هایی نظیر ارتقای GMPکنار بگذارند. 
واقعیت این است که اگر وضعیت شرکت ها را مرور کنیم، 
به وضوح مشاهده می کنیم که خیلی از شرکت های قدیمی، 
طی  در  و  دارند  سابقه  سال   50 باالی  یعنی  هستند،  اینگونه 
دوران، همیشه در شرایطی بوده اند که اغلب  سودی که طی 
یک سال از فروش محصوالت حاصل شده را میان سهامداران 
که  ماند  نمی  پولی  مسئله،  همین  خاطر  به  اند.  کرده  تقسیم 
دلیل،  همین  به  و  کنند   GMP مستمر  ارتقاء  صرف  بخواهند 

معموال شرکت های دولتی و نیمه دولتی، GMP پایین تری از 
نیست و  اینگونه  البته در همه موارد  بخش خصوصی دارند. 
برنامه   GMP هستند شرکت های دولتی ای که در خصوص
بالعکس  اند و  داده  انجام  مناسبی  ریزی و سرمایه گذاریهای 
شرکتهای کامال" خصوصی که به دالیل مختلف سرمایه گذاری 

های بسیار اندکی در این زمینه کرده اند.

 با تولید تحت لیسانس موافق هستید؟
با تولید تحت لیسانس کامال موافقم و آن را در راستای توسعه 
صنعت دارو می دانم ولی به شرط اینکه واقعا" فرآیند تولید از 
ابتدا در داخل کشور اتفاق بیافتد. متاسفانه گاهی اوقات شاهد 
را  بندی  بسته  مراحل  فقط  های خارجی،  که شرکت  هستیم 
چه  که  کنند  می  فکر  و  دهند  می  انتقال  کشورمان  داخل  به 
این  اند،  کرده  ایران  داروسازی  در حق صنعت  بزرگی  لطف 
موضوعات باید خاتمه پیدا کند و مسیر آن بسته شود. بستر این 
سوء استفاده ها را نیز تغییر مدیریت ها فراهم می کند. برخی 
شرکت های خارجی می آیند و به مدت یکی دو سال،  دارو 
ثانویه در اختیار  بندی  بلیستر جهت بسته  را فرضا" بصورت 
شرکت داخلی که اغلب نماینده آن شرکت نیز هست قرارداده 
کنند  می  برداری  بهره  داخل  تولید  به  مربوط  تسهیالت  از  و 
و زمانی که نوبت به عمل کردن به تعهداتشان فرا می رسد، 
و  نظارتی  های  دستگاه  در  مدیریتی  تغییر  یک  با  مثال  بطور 
رگوالتوری  یا به دالیل دیگر دوباره روز از نو آغاز می شود 
و با تمدید همان شرایط بسته بندی، چیزی به نام انتقال دانش 

فنی یا تکنولوژی اتفاق نمی افتد. 

  کدام یک از دهه های صنعت داروسازی درایران نقطه 
ی طالیی صنعت داروسازی بوده است؟

به نظر من اوایل دهه ی 80 دهه طالئی صنعت داروسازی بوده 
است. بسیاری از شرکت ها در این دوره به بالندگی رسیدند. 
حمایت های دولت به طور مثال در تخصیص ارز و نوسازی 
ماشین االت در همان چند سال اتفاق افتاده است. کال شرایط 
اقتصادی در دهه ی 80 بهتر بود و توانست رشد قابل توجهی 

را در صنعت داروسازی رقم بزند.

 تعدد شرکت های کوچکی که محصوالت مشابه تولید 
یا  است  ایران  داروسازی  صنعت  مثبت  نکته  کنند،  می 

منفی؟
به طور کلی، به نظر من هر کسی که تصمیم دارد و می خواهد 
در تولید وارد شود و سرمایه گذاری کند، به نوعی در حال از 

خود گذشتگی است. 

یعنی چنین فردی، به دلیل عالقه اش به صنعت و کارآفرینی 
است که می خواهد ورود پیدا کند واال که در این چند سال 
ثابت شده که تولید، در مقایسه با سایر فعالیت های اقتصادی، 
تصمیم  قاطعانه  که  بنابراین کسانی  ندارد.  سودآوری چندانی 
گرفته اند که وارد تولید دارو شوند، را باید قدر دانست و بدون 
فوت وقت، باید به ایشان مجوز بدهند و اجازه دهند که سرمایه 

گذاری خودشان را انجام بدهند. 
بنابراین با دستور و محدودیت نباید شرکت ها را غربال کرد و 
مثال سرمایه گذاران کوچک را از صنعت دور کرد یا اینکه ایشان 

را مجبور به تولید محصوالت خاصی کرد. 

موضوع GMP یک موضوع 
شرکت محور است. یعنی 
یک شرکت ممکن است 
GMP خیلی باالیی داشته 

باشد و یک شرکت دیگری، 
GMP حداقلی را رعایت 

کرده باشد. بنابراین شرکت به 
شرکت متفاوت است و نمی 
توان گفت همه ی شرکت ها 

در یک سطح هستند

بسیاری از شرکت ها 
مخصوصا شرکت های 

نیمه دولتی، به دلیل اینکه 
تقسیم سود سالیانه باالیی 

دارند، یعنی حتی بیش از 80 
درصد سودشان را تقسیم 

می کنند، نمی توانند ذخیره 
مالی مناسبی برای انجام 

پروژه هایی نظیر ارتقای  
GMP کنار بگذارند

این شکل از قیمت گذاری در دنیا منسوخ شده استگفت و گو با دکتر شهروز صارمی
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 دیدگاه های جهانی
 برای استانداردسازی 
کشورهای منطقه از ما پیشی گرفته اند

دیدگاه های جهانی برای استانداردسازیگفت و گو با دکتر فردوس نصیری زاده

دکرت فردوس نصیری زاده 

دانشـکده   1374 سـال  التحصیـل  فـارغ   
داروسـازی دانشـگاه علوم پزشکی تهران است. 

 در طول بیسـت سـال گذشته، در بخش های 
مختلـف صنعـت داروسـازی حـارض بـوده و از 

بازرگانی و مسـئولیت فنـی تا مدیریت تولید و 

مدیریـت کارخانه را تجربه کرده اسـت. 

 سابقه ی مدیر عاملی رشکت های داروسازی 
زهـراوی  و داروسـازی لقـامن را مـی تـوان از 

نقـاط شـاخص کارنامه کاری وی دانسـت.

 بـا او در مورد دالیل از دسـت دادن بازارهای 
 صادراتـی صحبـت کـرده ایـم و در ایـن گفتگو

 مولفـه هـای مختلـف کـه بـر توسـعه صنعت 

دارو اثرگـذار هسـتند را بررسـی کـرده ایـم.
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 برآورد شما از میزان ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی 
چیست؟

من فکر می کنم هرچند در مجموع اقداماتمان خوب بوده و در 
حقیقت سعی بر این شده که محصوالت با کیفیت مناسبی را تولید 
فاصله  با هدفهایمان هنوز خیلی  این است که  اما واقعیت  کنیم، 
داریم. وقتی که دقیق به وضعیت جهانی بازار دارو نگاه می کنیم، 
به وضوح مشاهده می کنیم که کشورهای هم تراز ما توانسته اند 
یکسری استاندارد ها را بهتر و قویتر از ما رعایت کنند و به دنبال 
آن هم توانسته اند حضور چشمگیرتری در سطح بازار های جهانی 
داشته باشند. این نشان می دهد که ما یک مقدار از بحث پیاده سازی 

استانداردها در سطح جهانی غافل بوده ایم. 

 نتیجه این عقب ماندگی چه بوده است؟
در واقـع مـا بیشـتر بـازار داخـل را دیده ایم تـا بازار هـای جهانی، 
یعنـی خیلـی سـعی نکرده ایـم فراتـر از مرزهایمان، به دنبـال بازار 
هـدف باشـیم. زمانـی کـه یک محصـول را تولیـد می کنیـم، بازار 
داخـل را بررسـی مـی کنیم، سـهم بـازار داخل را نگاه مـی کنیم و 
ایـن یـک نقطه ی ضعفی اسـت که مـا متاسـفانه داریـم. البته االن 
وضعیـت فـرق کرده اسـت. همه متوجه شـده اند که بـازار داخل، 
بـرای محصوالت دارویی معمول، اشـباع شـده اسـت. تعداد تولید 
کننـده هـا زیاد اسـت و ایـن بازار، نمـی تواند این حجـم تولیدات 
را پوشـش دهـد. بنابرایـن، همه متنبه شـده اند کـه کاش زودتر به 
ایـن فکـر مـی افتادیم و یـک اقداماتـی را برای این موضـوع انجام 
مـی دادیم. امید که شـرایط سـخت فعلـی، ما را ناچار کنـد در این 

خصـوص قـدم های جـدی برداریم.

  آیا این امکان وجود دارد که بتوانیم بازارهای قبلی را باز 
پس بگیریم؟

به هرحال، شرایط امروز اینگونه است که برخی کشورهای همسایه 
به دلیل اینکه روی موضوع استاندارد های جهانی، قوی تر از ما کار 
کرده اند، توانسته اند در بازارهای خارجی، جا پای محکمی برای 
خودشان ایجاد کنند و فرصت ها را به نوعی از ما گرفته اند. ابتدا 
باید این واقعیت را ببینیم و دالیل آن را تحلیل کنیم. بعد از گذر از 
این فاز، ما هم اگر بحث استانداردهای جهانی را جدی بگیریم، قطعا 
می توانیم مسیر بازپس گیری بازارهای قبلی خودمان را بپیماییم، 

هرچند که طبیعتا با هزینه ی بیشتری، این موضوع محقق می شود.

  به نظر شما، حمایت دولت از تولید دارو در این سالها 
چطور بوده است؟

من فکر میکنم دولت تا جایی که توانسته است واقعا سعی کرده 
از صنایع دارویی حمایت کند و سیاست کلی هم بر شکل گیری 
حمایت ها بوده است، ولی نکته اساسی این است که آیا اصوال 
حمایت دولت از صنایع، در بلند مدت، منجر به نتایج مثبت خواهد 
شد یا خیر؟ این را باید با توجه به دستاوردهای جهانی تحلیل کرد 
که نقش دولت ها در پیشرفت صنایع چیست و چگونه می توانند 

بهترین نقش را ایفا کنند.

رد ا ند ن  یا پا  ، کیفیت   
ست ا ه  شد ر  گرفتا ها  نظیر  تنگ  خم  و  پیچ  ر  د ت  را د صا    

ــت س ا ین  آفر ن  بحرا  ، یل معمو ت  ال محصو ن  کنندگا لید  تو د  تعد  
کنند یم  طلب  ما  ز  ا تیر  ال با ی  ها رد ا ند ستا ا  ، یت را د صا ی  رها زا با   

  شرایط تحریم ها تا چه میزان بر ازدست رفتن بازارهای 
صادراتی تاثیر داشته است؟

تحریم ها همانطورکه می دانید به صورت غیر مستقیم، بر تولید دارو 
تاثیر منفی داشته است. این موضوعی است که نمیتوان آن را انکار 
کرد. وقتی مبادالت مالی با کشورهای خارجی دچار مشکل می شود 
طبیعتا ما نمیتوانیم به موقع و به سهولت مواد اولیه تهیه کنیم. بنابراین 
خطوط تولیدمان دچار وقفه و یا مشکالتی می شود که هزینه زا 
است. ضمن اینکه وقتی مراودات مالی با جهان به سختی انجام می 
شود، طی کردن مسیر برای پیاده سازی برخی از استانداردها دشوار 
می شود. بنابراین از این جهت، توسعه صادرات منوط به توسعه 
دیپلماسی اقتصادی دولت است. هر چقدر دولت، مسیر تراکنش 
های بین المللی را ساده تر و کم هزینه تر سازد، توانایی شرکت های 

داروسازی برای توسعه صادرات شکفته تر می شود.

اینکه تجربه دنیا می گوید رقابت در تولید،    علی رغم 
موجب ارتقای کیفیت می شود، چرا تعدد تولیدکنندگان دارو 

در ایران، تبدیل به یک چالش شده است؟
همانطـور که اشـاره شـد، تعدد تولیـد کنندگانی کـه می خواهند با 
تولیـد محصـوالت معمولـی، صرفا در بـازار داخلـی فعالیت کنند، 
تبدیـل بـه یـک معضل و چالـش برای صنعت داروسـازی کشـور 
شـده اسـت. چرا کـه آن ها بـه عنوان بنـگاه های اقتصـادی، دنبال 
آن هسـتند که برای مجموعه ی خودشـان سـودآوری ایجاد کنند، 
بنابراین مجبور می شـوند با شـرایط مختلف، برای خود سـهمی از 
بـازار را تصاحـب کنند و از آنجایی که بازار داخلی قابل گسـترش 
نیسـت، ایـن موضـوع از یـک سـو رقابت هـای ناسـالمی در بازار 
دارویـی کشـور ایجـاد مـی کنـد کـه واقعا برخـی از شـرکت ها را 
بـرای ادامـه ی کار بـه شـدت دچـار مشـکل مـی کند و از سـوی 
دیگـر شـرکت هـا را بـا مشـکالت مالـی مواجـه مـی سـازد. اکثر 
ایـن کارخانجـات داروسـازی کـه محصـوالت معمولـی ای تولید 
مـی کننـد کـه تعدد تولیـد کننـده دارنـد، االن در زمینه فـروش آن 

محصـوالت در بازار دچار مشـکل هسـتند.

  آیا مجوزهایی که دولت صادر کرده، در تعدد این شرکت 
ها  تاثیر داشته است؟

شرکت های داروسازی ما، فقط بازار داخل کشور را دیده اند و حتی 
برای تصاحب این بازار، حاضر به نوآوری هم نشده اند. یعنی رفته اند 
و همان تولیدات معمول را انجام داده اند. در واقع به جای اینکه 
روی محصوالت جدید تمرکز کنند و کار کنند، همه رفته اند و بازار 
داخلی را رصد کرده اند که در حال حاضر چه محصوالتی در بازار 
موفق است و خواستند یک سهمی از بازار موجود را بگیرند. همین 
موضوع باعث شده که االن می بینیم تعداد زیادی کارخانه هستند که 
همه محصوالت مشابه هم تولید می کنند و با شرایط یکسان در بازار 
حضور دارند و مجبور شده اند برای سهمگیری از بازار داخلی، با هم 
رقابت کنند. در این خصوص سیاستگذاران و بازیگران دارویی کشور 

باید، هوشمندانه تر برنامه ریزی و آینده نگری می کردند.

  آیا تولید تحت لیسانس می تواند مسیر صادرات را تقویت کند؟
من فکر می کنم تولید تحت لیسانس، البته با رعایت شرایطی، می 
تواند برای وضعیت شرکت های داروسازی کشور ما بسیار مفید و 
تحول آفرین باشد. در واقع یکی از راه های نجات صنعت داروسازی 
کشور، بهره برداری صحیح از ظرفیت تولید تحت لیسانس است. 
کمپانی های برتر دنیا که دانش بیشتری از ما دارند، طبیعتا در زمینه 
های مختلف میتوانند موجب ارتقای توانمندی های داخلی شوند و 

راه را برای صادرات دارویی کشور هموار کنند. 

فنی  دانش  بحث  به  صرفا  موضوع  این  که  است  این  واقعیت 
داروسازی یا ماشین آالت تولید محدود نمی شود. دانش مدیریت، 
مارکتینگ، استانداردسازی، کاهش هزینه ها و ده ها موضوع دیگر می 
تواند در کنش و واکنش هایی که در طول تولید تحت لیسانس اتفاق 
می افتد، بهینه شود. حتی فرهنگ سازمانی شرکت های داروسازی 
ما، نیز بهبود پیدا می کند. من چون قبال با کمپانی های قوی جهانی 
کار کرده ام، وقتی نتایج را مرور می کنم، می بینم  که در طول 
مدت همکاری، دیدگاههای خیلی خوب و جدیدی را به مجموعه ها 
اضافه می کنند که نتیجه نهایی آن، ارتقای توانمندی های داخلی ما 

است و اینکه بتوانیم محصوالت هم تراز جهانی را تولید کنیم.

  چه نکاتی بهنگام عقد قراردادهای تولید تحت لیسانس 
باید مدنظر باشد؟

نکتـه اول این اسـت که مـا در زمینه محصوالت فعلـی و عمومی 
ای کـه داریـم، بـه آن دانش کافی دسـت پیـدا کرده ایـم. به خوبی 
و حتـی هـم تـراز با کمپانـی های خارجـی می توانیـم تولید کنیم. 
بنابرایـن نقطـه ای کـه مـا نیاز بـه تولید تحـت لیسـانس داریم، در 

خصـوص داروهای جدید اسـت.
نکته دوم این است که کمپانی مورد نظر باید جزء کمپانی های خوب 
آن حوزه باشد، نه اینکه به سراغ کمپانی های هم تراز خودمان برویم. 
بنابرایـن تولیـد تحـت لیسـانس مـی توانـد راهـی بـرای توسـعه 
صنعـت داروسـازی در کشـور باشـد، بـه شـرطی که کمپانـی ها، 
کمپانـی هـای خوب جهانی باشـند و محصـوالت هم محصوالت 
جدید باشـند. اگر بخواهیـم محصوالت فعلی خودمـان را بیاوریم 
و ایـن کار را انجـام بدهیـم بـه نظـر من مـا به جز اینکه این سـهم 
بازار هـای خودمـان را از دسـت بدهیـم، خیلـی نمیتوانیـم چیـز 

جدیـدی بـه دسـت بیاوریم.
نکتــه ســوم اینکــه طبیعــی اســت کــه کمپانــی هــای 
ــت  ــان جذابی ــرایطی برایش ــوع در ش ــن موض ــم، ای ــی ه خارج
ــد از  ــن بای ــود. بنابرای ــن ش ــم تامی ــان ه ــع ایش ــه مناف دارد ک
 تنــگ نظــری هــا دوری کنیــم و در سیاســتگذاری هــای

ــا  ــرکت ه ــن ش ــرای ای ــا ب ــوق ه ــری مش ــت، یکس  کالن دول
ــود.  ــه ش ــر گرفت درنظ

طبیعتـا یکـی از ایـن مشـوق هـا میتواند همین کسـب سـهم بازار 
بـرای محصـوالت تولیـدی باشـد. اتفاقـاً  چنـد موردی هـم که از 
قبـل تولیـد محصوالت تحت لیسـانس اتفـاق افتاده، در شـرایطی 
بـوده کـه بـرای آن محصـول جدید کـه تولیدکننـده ای در کشـور 
نداشـتیم، یـک سـهم بـازاری برای تولیـد تحت الیسـنس دادیم تا 

آن محصـول را در کشـورمان تولیـد کردند. 
مختلف  در حوزه های  که  دانشی  انتقال  بواسطه  هم  آن  دنبال  به 
را  دیگری  محصوالت  داخلی،  کننده های  تولید  گرفت،  صورت 
توانستند تولید کنند. حتی محصوالت مشابه آن هم بعدا توسط سایر 

تولیدهای داخلی، تولید شد.

 آیا حد و مرزی برای کیفیت تولید دارو وجود دارد؟
تجربه من در همکاری با شرکت های برتر دنیا نظیر"رش" نشان 
تولید که  تعهدات  کنار  در  دارو،  تولید  می دهد که در حوزه ی 
به  محصوالت  اینکه  بابت  از  دادیم  می  انجام  همیشه  باید  ما 
کیفیت  به  توجه سیستماتیک  باشند،  داشته  بازار وجود  در  موقع 
سازی  پیاده  برای  مسیر  باشد،  حاکم  سیستمی  نگاه  اگر  بود. 
شود.   می  هموار  جهانی،  بازارهای  نیاز  مورد  استانداردهای 
برای  منتهایی  که  دانست  گسترده  ی  مقوله  یک  باید  را  کیفیت 
 آن وجود ندارد و هر روز، گامی نو در مسیر تحقق آن برداشته 
می شود. بنابراین در فعالیت های تولیدی، نباید به حداقل استانداردها 

دیدگاه های جهانی برای استانداردسازیگفت و گو با دکتر فردوس نصیری زاده

بسنده کرد. واقعیت این است که اگر محصولی را تولید کنیم که با 
نمونه های خارجی بتواند رقابت کند، متقابال ما هم می توانیم در 

بازارهای خارجی، با آن ها رقابت کنیم.

 آیا بستن درهای واردات دارو می تواند کمکی به صادرات 
کشور کند؟

به هرحال رقابت، کیفیت آفرین است. نباید بازار را به گونه ای ایزوله 
کرد که تولیدکننده ها بی نیاز از رقابت با محصوالت کیفی تر بشوند.

 در حـوزه داروهایـی کـه در داخـل کشـور تولید می شـود، من با 
واردات حداکثـر10 درصـد از برنـد هـای اصلی، بـرای اینکه یک 
مقایسـه یـا رقابتـی در بـازار داخلی پیش بیایـد، موافق هسـتم. اما 
در خصـوص واردات بـا برندهای پرایویت، چنیـن رویکردی را نه 
تنهـا صحیح نمـی دانم، بلکه موجب ازدسـت رفتن دسـتاوردهای 

دارویی کشـور مـی بینم.

  به نظر شما، بحث های قیمتی، در ازدست رفتن بازارهای 
صادراتی موثرتر بوده است یا بحث های کیفی؟

مـروری بر گذشـته هـای نه چندان دور نشـان می دهـد که ما قبال 
بـه راحتی بـه بازار کشـورهای اطـراف ورود پیـدا می کردیم. آنجا 
بیشـتر بحـث های قیمتـی مطرح بود و ما می توانسـتیم سـهم بازار 
خوبـی کسـب کنیم. ولـی غافل از اینکـه بزودی کشـور هایی مثل 
هنـد و چیـن مـی آیند و بـا قیمت های خیلـی پایین تر از مـا، این 

بـازار ها را از مـا می گیرند.
 و دقیقـا همیـن اتفـاق افتـاد و مـا چـون آنجـا بـر فرایندهـای 
برندسـازی هم تمرکـز چندانی نکرده بودیـم و در داخل نیز بحث 
اسـتانداردهای جدیـد را هم پیـاده نکرده بودیم، بـه تدریج جایگاه 
خودمـان را از دسـت دادیـم. از سـوی دیگـر بـه مـرور سیسـتم 
بهداشـت و درمـان آن کشـورها اسـتانداردهای بیشـتری را طلـب 
کردنـد  و مـا هـم چـون روی ارتقـای اسـتانداردها برنامـه ریـزی 
نکـرده بودیم، بنابراین نتوانسـتیم بازارهای از دسـت رفته خودمان 
را بازپـس بگیریـم و درواقع جایـگاه رقبای تازه به دوران رسـیده، 

مسـتحکم تر شـد
واقعیـت ایـن اسـت کـه امـروز متاسـفانه نـه خیلـی بازارهـای 
مناسـبی  سـازی  برنـد  خیلـی  نـه  داریـم،  ای  قـوی  صادراتـی 
کـرده ایـم، نـه اسـتانداردهای جدیـد مـورد تقاضـای جهانیـان 
 را پیـاده کـرده ایـم و نـه خیلـی توانسـته ایـم از داشـته هایمـان

 مراقبـت و محافظـت کنیم. بنابرایـن از زوایـای مختلف در بحث 
صـادرات دچـار مشـکل هسـتیم. پـس بایـد هرچـه زودتـر برای 
مسـائلی همچـون تاخیـر در مطالبـات و تامیـن نقدینگی شـرکت 
هـای داروسـازی گـره گشـایی شـود، تا تـوان و تمرکز مدیـران و 
سیاسـتگذاران صـرف توسـعه صنعت داروسـازی کشـور شـود. 

تعداد زیادی کارخانه 
هستند که همه محصوالت 
مشابه هم تولید می کنند و 
با شرایط یکسان در بازار 
حضور دارند و مجبور 

شده اند برای سهمگیری از 
بازار داخلی، با هم رقابت 
کنند. در این خصوص 
سیاستگذاران و بازیگران 

دارویی کشور باید، 
هوشمندانه تر برنامه ریزی و 

آینده نگری می کردند

کیفیت را باید یک 
مقوله ی گسترده دانست 

که منتهایی برای آن وجود 
ندارد و هر روز، گامی نو 
در مسیر تحقق آن برداشته 

می شود
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مدخلی بر نورومارکتینگ 
و کاربردهای آن در تحقیقات بازاریابی 
محصوالت حوزه سالمت محور

مدخلی بر نورومارکتینگدکتر حافظ سوسن

دکرت حافظ سوسن

  فـارغ التحصیـل سـال 1367 دانشـگاه علوم 
پزشـکی تربیز در رشته داروسـازی و کارشناسی 

ارشـد مدیریـت  اجرایـی )eMBA ( بـا گرایـش 

بازاریابی و توسـعه صادارات از دانشگاه عالمه 

طباطبایی  اسـت.

رشکـت  در  مدیریـت  سـابقه  سـال  پنـج   

تجهیـزات  واردات  حـوزه  در  سـاممیکرو، 

آزمایشگاهای، تست و اندازه گیری و پزشکی و 

پنج سـال سـابقه مدیریت در گروه رشکت های 

لیـوار )وارد کننـده، تولید کننده و توزیع کننده 

دارد. غذایـی(  مکمل هـای 

  عضـو هیئـت مدیـره اتحادیـه واردکننـدگان 
مکمـل هـای غذایـی ایران اسـت.

  در حـال حـارض عـالوه بـر مدیریـت عاملـی 
یـک رشکـت در حـوزه مکمـل هـای غذایـی، 

 Canadian Natures مشـاور بازاریابی رشکـت

Plenty  در کشـورهای GCC & CIS اسـت.

  در ایـن مقالـه سـعی شـده ضمـن معرفـی 
نورومارکتینـگ، نحـوه اسـتفاده از تکنیک های 

آن در افزایش اثر بخشـی کمپین های بازاریابی 

در صنایـع داروسـازی مورد بررسـی قـرار گرفته 

و بـه تعـدادی از ابهامـات در ایـن خصـوص 

پاسـخ داده شـود. 

  ضمن اینکه بحث اصول اخالقی در استفاده 
از تکنیکهـای نورومارکتینـگ نیـز موضوع حائز 

اهمیتـی اسـت کـه در ایـن مقالـه بـه آن توجه 

شـده است.
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امـروزه صنایـع داروسـازی بـا چالـش جدیـدی درافزایـش 
هزینه هـای بازاریابـی و کاهـش فـروش محصـوالت خـود 
روبرو هسـتند. هـدف اصلی این شـرکت ها ایجـاد تمایز و 
اثر بخشـی بیشـتر بـر فرآیند انتخـاب مخاطبین خـود، یعنی 
پزشـکان، داروسـازان و مصـرف کننـدگان نهایی می باشـد.

بـه دلیـل تغییرات بـه وجود آمـده در نحوه زندگـی افراد، 
میـزان مصـرف داروهـا و مکملهـای غذایـی رشـد قابـل 
توجهـی داشـته و طبیعتا رقابت شـرکت هـای تولید کننده 
فـراورده هـای حوزه سـالمت برای بدسـت آوردن سـهم 
بیشـتری از بـازار نیـز افزایـش یافتـه اسـت. در سـالهای 
بـه  شـایانی  کمـک  نورومارکتینـگ  از  اسـتفاده  اخیـر 
تحقیقـات در شـناخت رفتـار افراد و نحـوه تصمیم گیری 

آنهـا کرده اسـت. 

بازاریابی عصب پایه )نورومارکتینگ (
تشـکیل  بازاریابـی  و  عصـب  واژه  دو  از  نورمارکتینـگ 
شـده اسـت و بیانگـر مطالعـات بازایابـی بـر اسـاس علـوم 
عصـب شناسـی اسـت. بازاریابـی عصـب پایـه، ابـزاری در 
تحقیقـات بازاریابـی اسـت کـه با توجـه به عملکـرد مغز و 
سیسـتم اعصاب بـدن طراحی شـده اسـت.  نورومارکتینگ 
از  بـر اسـاس اعصـاب و مغـز، شـاخه ای  بازاریابـی  یـا 
نورواکونومیـک در علـوم شـناختی اسـت. نورواکونومیـک 
شـاخه علمـی چند رشـته ای ) مولتی دیسـیپلین( اسـت که 
در برگیرنـده علوم اعصاب، اقتصاد و روانشناسـی اسـت که 
هدف آن بررسـی فرایند انتخاب توسـط انسانها و گروههای 

اسـت. اجتماعی 

پدر نورومارتینگ را بشناسیم
ایـن روش نخسـتین بـار در سـال 1990 از سـوی اسـاتید 
دانشـگاه هـاروارد مـورد بررسـی قـرار گرفت. بـا این حال 
پروفسـور ال اسـمیدز از برنـدگان جایـزه نوبـل اقتصـاد را 

بـه عنـوان پـدر نورومارتینـگ مـی شناسـند، چـرا کـه 
نخسـتین بـار وی بـود کـه درسـال 2002  واژه 

نورومارکتینـگ را بکاربـرد.
در سـال 2002 تنهـا در امریـکا بیـش از 600 
میلیـارد دالر روی ابـزار های سـنتی تحقیقات 
بـازار هزینـه شـده ولـی بـر اسـاس بررسـی 
هـای بـه عمـل آمـاده بیـش از 70 درصـد این 
و  فـروش  افزایـش  بـه  کمکـی  تحقیقـات 

انـد و تنهـا  اثربخشـی تبلیغـات نکـرده 
نقـش تایید و یـا تکذیب اطالعـات قبلی 

را داشـته و در ارائـه راهـکار بـه مدیـران 
بازاریابـی به منظـور افزایش فروش 

ناتـوان بـوده اند.
بازاریابی  تحقیقات  فرآیند  در 

سیم بشنا را  قیع  ا و ه  ند گری تصمیم    
یب یا ر زا با ی  ها ینه  هز هش  کا ی  برا یه  را   

یس نشنا ا رو و  د  قتصا ا  ، ب عصا ا م  علو آمیخنت    
ه گا آ د خو نا و  ه  گا آ د خو ی  ها کنش  ا و   

دسته بندی تکنیک ها
نـورو مارکتینـگ دارای روش هـا و تکنیک هـای خاص می 
باشـد کـه هـر کـدام از آنها فعالیت هـا و تغییـرات به وجود 
آمـده در بخـش خاصـی از ذهـن را تحلیل می کننـد. اصلی 

تریـن ایـن تکنیک هـا عبارتند از :
)EEG( 1. الکترو آنسفالوگرافی

)GSR( 2. جی اس ار
)MEG( 3. ام ای جی

)FMRI( 4. اف ام ارای
)SST( 5. اس اس تی

)Eye Tracking( 6. ردیابی حرکات چشم
)PET( 7. پی ای تی
)ERP( 8. ای آر پی

Face Reader 9. نرم افزار

الکترو انسفالوگرافی 
الکتـرو انسـفالوگرافی )نـوار مغـزی(، ثبـت فعالیـت هـای 
الکتریکـی مغـز اسـت. در ایـن تکنیـک الکترودها بـر روی 
سـطح پوسـت قـرار می گیرند و سـیگنال الکتریکـی مغز از 
طریـق ایـن الکترودهـا ثبـت می گـردد. تمامـی کارکردهای 
احساسـی و فیزیولوژیـک انسـان از مغز نشـات مـی گیرند. 
بنابـر ایـن بـا کمـک این سیسـتم ها می تـوان به منبـع بروز 
سـیگنال ناشـی از محـرک هـای خارجـی و تاثیـری کـه در 

امـواج مغـزی مـی گـذارد، دسـت یافت.

بیومتریک 
سیسـتم های بیومتریک ) زیسـت سنجش ( از خصیصه های 
زیسـتی و رفتاری انسـان اسـتفاده می کننـد، روش GSR  که 
بر اسـاس رسـانایی الکتریکی سطح پوسـت قرار دارد، یکی 
از مهمتریـن سنجشـهای سـاده و در عیـن حـال کاربـردی 

سـایکو فیزیولـوژی محسـوب مـی شـود. رسـانایی سـطح 
پوسـت با متغیرهـای بسـیاری مانند عواطف و احساسـات، 
حـاالت شـناختی، اسـترس و درد .... تغییـر مـی کنـد. بنابر 
ایـن مـی تـوان از این دسـتگاه بـرای مطالعه محصـول، تاثیر 
بازاریابـی یـا پیام تبلیغاتی اسـتفاده کرد. بـا ارایه یک محرک 
بیرونـی مانند نمایش محصـول جدید، تغییر چیدمان و حتی 
نحـوه صحبـت یـا گفتگـو، حـاالت درونی اشـخاص تغییر 
کـرده و سـبب تغییـر در هدایـت پوسـتی مـی شـود کـه به 
صـورت سـیگنال فیزیولوژیـک ، قابـل ثبت و آنالیز اسـت .

یکی دیگر از روشـهای بیومتریک اسـتفاده از نمودار حرارتی 
چهـره اسـت. ایـن ویژگی یکی از شـاخصه هایی اسـت که 

در تمامـی افـراد حتی دو قلوها نیز متفاوت اسـت.

ردیابی حرکات چشم 
بـا پیشـرفت دانـش و ارتقا کیفیـت و دقت ردگیری چشـم، 
از  یکـی  بـه   Eye Tracking چشـم  ردیابـی  سیسـتم های 
مهمتریـن و کارامدتریـن ابزارهـا در حـوزه مطالعـه رفتار و 

توجـه انسـانی تبدیـل شـده اند.
مغز انسـان به صورت خودکار، چشـم را به سـمتی می دوزد 
کـه توجـه را جلـب کـرده و حـاوی اطالعات ارزشـمندی 
اسـت. بنابرایـن با ردیابی مسـیر چشـم، می تـوان اطالعاتی 

را دریافـت کـرد کـه مغـز در آن لحظه پـردازش می کند.
صاحبـان فروشـگاه هـا )دراگ اسـتورها( و تولیدکننـدگان 
محصـوالت بـا بهـره گیـری از ایـن ابـزار مـی توانند بسـته 
بنـدی و چیدمـان محصـوالت را مطابـق بـا توجه مشـتریان 
و مخاطبیـن خـود بهبـود بخشـند وشـرکت های تبلیغاتی و 
بازاریابـی بـا کمـک ایـن تکنولـوژی مـی تواننـد تیزرهـا و 

تبلیغـات، جـذاب تـری تولیـد کنند.

میزان خون اکسیژنه در مغز را بسنجید 
در روش اف ام ار ای )FMRI( یـا تصویربـرداری کاربـردی 
از رزونانـس مغناطیسـی مغـز، ویژگـی هـای مغناطیسـی 
هموگلوبیـن خـون را اندازه گیـری می کند. بـه عبارت دیگر 
میـزان خـون اکسـیژنه در مغـز را می سـنجد. در اثـر افزایش 
فعالیـت هـای هـر بخـش در مغـز میزان خـون اکسـیژنه آن 
بـاال مـی رود و آن قسـمت بـه صـورت نـوری قرمـز رنگ 
مشـخص مـی گردد. عصب شناسـان با بررسـی ایـن فعل و 
انفعـاالت متوجه می شـوند کـه در هرلحظه کـدام بخش از 

مغـز  مورد اسـتفاده اسـت.
در بررسی اثر بخشی تبلیغات ضد سیگار، با چاپ عکس های 
 ضایعات ناشی از مصرف سیگار، در افراد با استفاده از روش

 اف ام ار ای مشـخص گردیـد نـه تنها تبلیغات ضد سـیگار 
روی پاکت های سـیگار بی تاثیر اسـت، بلکه اسـتفاده از این 
تصاویـر بـا فعـال کـردن بخش امیـال و هوس مغـز موجب 
شـدت یافتـن رفتار مصـرف سـیگار و افزایش فـروش آنها 

گردیده اسـت.
شـرکت پپسـی در دهـه هفتـاد میـالدی بر اسـاس پروژه 
تحقیقـات بازاریابـی خـود متوجـه شـد هنگامـی کـه از 
افـراد خواسـته مـی شـد بـدون اطـالع از برنـد محصول 
مـزه پپسـی را بـر کـوکا کـوال ترجیـح مـی دادنـد، ولـی 
همانگونـه کـه مـی دانیـم این افـراد هنـگام خریـد برند 
کوکاکـوال را انتخـاب مـی کردنـد. 30 سـال بعـد و در 
سـال 2003 در روشـی متفـاوت بـا اسـتفاده از ام ار ای 

هنگامی که از مشتریان پرسش به عمل می آید، در اکثر مواقع 
مردم آن چیزی را به زبان می آورند که تصور می کنند دیگران 
انتظار شنیدنش را دارند و فرآیند پاسخ در سطح خودآگاه 
تحقیقات  که  است  حالی  در  این  افتد.  می  اتفاق  ذهنشان 
نشان می دهد بسیاری از فرآیندهای تصمیم گیری در سطح 
ناخودآگاه ذهن انجام می پذیرد، نه در سطح خودآگاه. شاید 
باور کردنی نباشد ولی 85 تا 95 درصد از تصمیمات انسان در 

سطح ناخودآگاه او گرفته می شود.

چشم انداز نورومارکتینگ
نـورو مارکتینـگ یـک نظـم نویـن در اسـتفاده ازتکنیـک 
هـای پزشـکی در فهـم چگونگـی واکنش سیسـتم اعصاب 
مرکـزی) مغـز ( بـه محـرک هـای بازاریابـی اسـت. آینـده 
بازاریابـی عصب پایه در شـناخت مکانیسـم هـای مغزی  و 
پـردازش اطالعات)تجاری( به منظور پیش بینـی رفتار افراد 

)خریـداران( و هدایـت رفتـار آنـان بنـا گردیده اسـت.

استخراج اطالعات پنهان از سطح ناخودآگاه
نورو مارکتینگ رویای بازاریاب ها برای ورود به دنیای درون 
و مغز مشتریان را به حقیقت تبدیل کرده است. هدف اصلی 
نورومارکتینگ استخراج اطالعات پنهان از مغز انسان )سطح 
ناخودآگاه( است. بنابراین، در نورومارکتینگ هیچ سوالی از 
افراد پرسیده نمی شود، بلکه اطالعات بوسیله دستگاه های 
این اطالعات  استخراج می گردد که  افراد  از ذهن  خاصی 
قابلیت استناد دارند. امروزه به لطف این روش و به کمک 
نتایج  به  توان  پزشکی می  مهندسی  در  نوین  فناوری های 
مطلوب در تحقیقات بازاریابی و بازار سنجی محصوالت و 
کاهش هزینه های تبلیغات امیدوار بود و می توان واکنش های 
مغزی، هیجانی و یا ادراکی ذهن مخاطبین در برابر محرک های 

بازاریابی را مورد بررسی قرار داد.
اگـر علم عصـب شناسـی را در دوران نوزادی خـود در نظر 
بگیریـم، بازاریابـی عصـب پایه یـا نورومارکتینـگ هنوز در 

دوران جنینـی به سـر مـی برد.

 در جستجوی یافتن پاسخ به پرسشهای ذیل است
1. کـدام یک از ابزارهای تبلیغاتی از جذابیت بیشـتری برای 

مخاطبین برخوردار هستند؟
2. کـدام بخش از این تبلیغـات دارای 
بیشـترین ماندگاری در ذهن مخاطبین 

باشند؟ می 

ارزیابی 
اسـتفاده از تکنیـک هـای نـورو مارکتینگ 
و  تبلیغاتـی  ابزارهـای  اولیـه  ارزیابـی  در 
انتخـاب موثرتریـن آنهـا می توانـد از یک 
سـو باعـث افزایـش اثـر بخشـی و کاهـش 
هزینـه هـای شـرکتهای تولیـد کننـده و وارد 
کننـده ایـن نـوع کاالهـا شـده و از سـوی دیگـر 
زمینـه سـاز آشـنایی بـه واکنش هـای خـود آگاه و 
ناخـودآگاه گروههـای هدف بـه ابزارهـای تبلیغاتی 
مـورد اسـتفاده پیـش از معرفـی محصـوالت جدید 
گـردد. ضمـن اینکـه بـه حفاظـت از هویت برنـد نیز 

کمـک قابـل توجهـی خواهـد کرد.

در بازاریابی عصب پایه 
دانشمندان به این نتیجه 
رسیده اند که اغلب 

تصمیمات خرید از سوی 
مغز قدیم گرفته می شود.
بسیار مهم است شما پیام 

خود را به نحوی انتقال دهید 
که به طور مستقیم تصمیم 
گیرنده واقعی ) مغز قدیم ( 

را تحت تاثیر قرار دهد

نورمارکتینگ از دو واژه 
عصب و بازاریابی تشکیل 

شده است و بیانگر مطالعات 
بازایابی بر اساس علوم 

عصب شناسی است

مدخلی بر نورومارکتینگ  دکتر حافظ سوسن
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ایـن تحقیـق تکـرار شـد و نتایـج نشـان مـی داد زمانـی 
کـه آزمـون شـونده از برند نوشـابه اطالعی نـدارد حوزه 
چشـایی در مغـز او فعـال می شـود، امـا زمانی کـه برند 
نوشـابه بـه او گفته می شـود بخـش حافظـه او تحرکاتی 
را نشـان مـی دهـد. در نتیجـه در ایـن حالـت کوکاکـوال 
گزینـه انتخابـی است.براسـاس روشـهای نورومارکتینگ 
برنـد،  بـه  تبلیغـات و وفـاداری  مشـخص گردیـد کـه 

انگیـزه قـوی تـری نسـبت به مـزه ایجـاد مـی کند.
تسـخیر  قـدرت  کوکاکـوال  قدرتمنـدی همچـون  برنـد 
قسـمتی از قشـای جلویـی مغـز کـه در فرآینـد تصمیـم 
گیـری دخیـل اسـت را دارد. قسـمت جلویـی مغـز بـه 
عنـوان مرکـز کارکردهـای اجرایی در مغـز در نظر گرفته 
کوتـاه  کنتـرل حافظـه  توجـه،  مسـئول  کـه  مـی شـود 
مـدت و بیشـتر فعالیـت هـای مربـوط بـه فکـر کـردن 
مثـل برنامـه ریـزی اسـت. بـر  اسـاس نتایـج بـه دسـت 
نوشـیدن  از  کننـدگان  کـه مصـرف  در شـرایطی  آمـده 
برنـد کوکاکـوال آگاه باشـند در بیشـتر مـوارد آن را بـر 
پپسـی ترجیـح مـی دهنـد و ناحیـه کارکردهـای اجرایی 
مغـز آنهـا فعـال خواهـد بـود، اما زمانـی که آنهـا از برند 
آگاه نباشـند طعـم پپسـی را بر کوکاکـوال ترجیح خواهند 
داد، در ایـن حالـت فعـال ترین قسـمت مغـز دیگر مرکز 
کارکردهـای اجرایی نبوده و قسـمتی در سـاختار لیمبیک 
خواهـد بـود. این قسـمت از مغز مسـئول رفتـار غریزی 

و احساسـی ما اسـت. 

آنالیز چهره 
سیسـتم Face Reader  برنامـه ای برای آنالیز چهره اسـت 
کـه می تواند حـاالت عاطفی و تغییـرات فیزیکی اجزای 
صـورت  ) ماننـد بـاز یـا بسـته بـودن چشـم ها یـا لب( 
را در چهـره شـخص، شناسـایی کنـد. ایـن سیسـتم مـی 
توانـد 6 احسـاس اولیـه پایـه را تشـخیص دهد: شـادی، 
غـم، عصبانیـت، تعجب، تـرس، انزجار و حالـت خنثی.
یکـی از کاربردهای گسـترده ایـن نرم افـزار قدرتمند در 
مطالعـات بـازار، آزمـون کارایی یـا رفتار مصـرف کننده 
اسـت.با اسـتفاده از این نـرم افزار می تـوان واکنش افراد 

نسـبت بـه محصوالت جدید را مـورد ارزیابی قـرار داد.

مغز انسان دارای سه بخش می باشد
بـر اسـاس پژوهش های انجـام گرفته در علـوم اعصاب، 

مغز انسـان دارای سـه بخش می باشـد.
1. مغـز جدیـد یـا کورتکـس: این بخـش از مغـز داده 
هـای منطقـی را پـردازش می کنـد و اسـتنباط های خود 

و نتایـج را در اختیـار دو بخـش دیگـر قرار مـی دهد.
2. مغـز میانـی: ایـن ناحیـه از مغـز وظیفـه پـردازش 
هیجانهـا و احساسـات را بـر عهـده دارد و حاصـل کار 

خـود را در اختیـار دیگـر بخـش هـا مـی گـذارد.
3. مغـز قدیـم و یـا مغز خزنـده: ایـن بخش، از سـایر 
بخـش هـا درونـداد می گیـرد ولـی تصمیم آخـر در این 
بخـش گرفته می شـود. مغـز قدیـم عهـده دار فعالیتهای 

اصلـی ما بـرای بقا اسـت. 
اگـر مخاطبیـن ما ربـات های منطقـی و متفکـری بودند. 
مرحلـه، تشـخیص  بـه سـه  تنهـا  بازاریابـی  فعالیتهـای 
مشـکل، تمایـز و نشـان دادن منافـع بـرای حل مشـکل، 
انتخـاب و تصمیـم بـه خریـد خالصـه مـی گردیـد. در 
بازاریابـی عصـب پایه دانشـمندان بـه این نتیجه رسـیده 
انـد کـه اغلـب تصمیمـات خریـد از سـوی مغـز قدیـم 
گرفتـه مـی شود.بسـیار مهم اسـت شـما پیام خـود را به 
نحـوی انتقـال دهیـد که به طور مسـتقیم تصمیـم گیرنده 

واقعـی ) مغـز قدیـم ( را تحـت تاثیـر قـرار دهد.

خصوصیات مغز قدیم را بهتر بشناسیم
ابزارهـای  بـا  شـده  انجـام  تحقیقـات  از  اسـتفاده  بـا   
نورمارکتینـگ بایـد شـش عامـل کـه مـی توانـد موجب 
ابزارهـای  اثربخشـی  افزایـش  و  قدیـم  مغـز  تحریـک 

باشـیم: داشـته  نظـر  در  را  تبلیغاتـی گردنـد، 
1. مغـز قدیـم خـود محـور: مغـز قدیـم ارگان حفـظ 
حیـات و بقـا اسـت و بـه شـکل خودخواهانـه ای تنهـا 
دغدغـه وجـود و بقـا خـود را دارد. معیـار تصمیم گیری 
مغـز قدیـم بـر دوری از درد و کسـب آسـایش و لـذت 
محصـوالت  بازاریابـی  و  فـروش  در  بنابرایـن  اسـت. 
پرداختـن بـه دالیـل منطقـی کافـی نیسـت و بایـد بـه 
مخاطـب نشـان دهیـم کـه محصـوالت و خدمـات مـا 
چگونـه آنهـا را از ناراحتـی و درد محافظـت مـی کنـد.  
درتبلیغـات دارویـی باید بـر منفعـت بیماران دراسـتفاده  
از دارو ) اسـتفاده از روشـهای FAB در تهیـه ابزارهـای 
تبلیغاتـی(  و میـزان اثربخشـی فرآورده مصرف شـده در 

افزایـش سـالمتی و طـول عمـر افـراد تاکیـد گـردد.
2. مغـز قدیـم بدنبـال تضـاد اسـت:  وقتـی در چیزی 
تغییـر ایجـاد می شـود ایـن بخـش تحریـک مـی شـود . 
تصمیـم گیـری در ایـن بخش بـدون ادراک تغییـر انجام 
نمـی شـود. اگـر قورباغـه ای را در آب جـوش بیندازید 
بالفاصلـه بـه بیـرون می جهـد. ) تضـاد باال میـان درجه 
حـرارت محیـط و آب جـوش ( ولی اگـر قورباغه را در 
درون آب ولـرم قـرار دهیم و حـرارت آب را کم کم باال 
ببریـم قورباغـه به دلیـل عـدم ادراک تضـاد، دلیلی برای 

جهـش نمـی یابـد و بیـرون نمی پـرد و مـی میرد.
3.  اسـتفاده از کلمـات قبل/بعـد از مصـرف ، بـا/ 
بـدون، کم/زیـاد ... می توانـد توجه مغـز قدیم را در 

در فرآیند تحقیقات بازاریابی 
هنگامی که از مشتریان 

پرسش به عمل می آید، در 
اکثر مواقع مردم آن چیزی را 
به زبان می آورند که تصور 

می کنند دیگران انتظار 
شنیدنش را دارند

ابزارهـای تبلیغاتـی بـه خـود جلـب نماید.
4. مغـز قدیـم دیربـاور و شـکاک اسـت: مغز انسـان 
بیـش از 450 میلیـون سـال قدمت دارد ولـی کلمات تنها 
40 هـزار سـال اسـت کـه بوجـود آمـده انـد و کلمـات 
از آن  پیـش  نوشـتاری قدمـت 10 هـزار سـاله دارنـد. 
ارتباطـات انسـانی محـدود بـه ایجـاد صداهـای نامفهوم 
،ایمـا و اشـارات  مـی گردیـد. این پدیده نشـان می دهد 
کـه مغـز قدیـم 45 هـزار برابـر قدیمـی تـر از کلمـات 
نوشـتاری اسـت و از آنجایـی که مغز قدیـم قابلیت الزم 
جهـت پـردازش زبـان نوشـتاری را نـدارد، اسـتفاده از 
کلمـات علـی الخصوص کلمـات پیچیـده موجب کندی 
درک پیام شـما شـده و به طـور اتوماتیک حجـم انبوهی 
از پـردازش اطالعـات را بردوش مغز جدیـد می گذارد. 
مغـز قدیم، تنهـا اطالعات سـاده، اثبات پذیـر و ملموس 

را مـی پذیرد.
5. مغـز قدیـم ابتدا و انتهـای پیام را به یـاد می آورد: 
مغـز قدیـم بصـورت ناخـودآگاه در ابتـدا و انتهـای هـر 
تعامـل هوشـیارتر خواهـد بود. اگـر مغز قدیم بـه راحتی 
بتوانـد بـا ابتـدا و انتهـای قـوی ازیـک موقعیـت ارتباط 
ایجـاد کنـد، نیـازی نیسـت تـا انـرژی مصـرف کـرده و 
محتـوی میانـی را درک کند.قـراردادن محتـوا) مزیتهـای 
رقابتـی( در ابتـدا و تکـرار آن در انتها بسـیار مهم اسـت. 
مغـز قدیـم بـا انجـام مقایسـه، راحتر مـی توانـد تصمیم 
بگیـرد. اگـر در ابتـدا ویژگـی هـای کاالهـای ضعیف تر 
معرفـی گـردد، مغـز قدیـم از آن به عنـوان مبنایـی برای 

مقایسـه و تصمیـم گیـری اسـتفاده مـی نماید.
6. در تهیـه ابـزار بازاریابـی بایـد بـر ابتـدا و انتهای 
پیـام تمرکـز کـرد: سـه مزیـت کلیـدی ،وجـه تمایز و 
مزیـت رقابتـی خـود را در مقایسـه بـا رقبـا در ابتـدا و 

انتهـای پیـام ذکـر نماییـد.
طراحـی  در  اسـت:  محـور  تصویـر  قدیـم  مغـز   .7
ابزارهـای تبلیغاتـی خـود از تصاویـر اسـتفاده نماییـد. 
اثربخشـی یـک تصویـر کـه براسـاس فاکتورهـای قبلـی 
انتخـاب شـده باشـند مـی توانـد از هـزار کلمـه کـه در 

کاتالوگهـا و بروشـور بـکار مـی رونـد بیشـتر باشـد.
8. مغـز قدیـم هیجـان طلـب و احساسـی اسـت: 60 
تـا 85 درصـد تمامـی اطالعاتـی کـه بـه مغـز منتقل می 
شـوند، از طریـق بینایـی اسـت. واژگان در متـن تبلیغات 
بـا مغـز جدیـد تحلیـل مـی شـوند ولـی تصاویر بـا مغز 
قدیـم. اغلـب تصمیمـات مـا بصـورت احساسـی گرفته 
مـی شـود کـه از طریق حـواس پنجگانه مـا وارد مغز می 
شـود. بـر ایـن اسـاس اسـتفاده از بسـته بنـدی مناسـب، 
پخـش موسـیقی در هنگام خریـد، اسـتفاده از مواد معطر 

.... از مـوارد مذکـور می باشـند.

نورومارکتینگ و اصول اخالقی
موضـوع تبلیـغ فـرآورده هـای دارویـی و مکمـل هـای 
مـا  اسـت.  برانگیـز  بحـث  و  حسـاس  بسـیار  غذایـی 
بصـورت روزمـره بـا افزایـش تبلیغـات بـرای اسـتفاده 
از ایـن فـرآورده هـا بـرای تـرک سـیگار، تـرک اعتیـاد، 
درمـان ناتوانـی هـای جنسـی و الغـری .... در سراسـر 
دنیـا مواجه هسـتیم. هـدف اصلی ایـن تبلیغـات افزایش 
فـروش بـا تحـت تاثیـر قـراردادن ناخـود آگاه و متقاعد 

بازاریابی عصب پایه، ابزاری 
در تحقیقات بازاریابی است 
که با توجه به عملکرد مغز و 
سیستم اعصاب بدن طراحی 

شده است

مدخلی بر نورومارکتینگ  دکتر حافظ سوسن

کـردن مخاطبیـن به اثر بخشـی ایـن فرآوردها می باشـد، 
در حالـی کـه بسـیاری از ایـن فـراورد های فاقـد اثرات 
عـوارض  آنهـا  و مصـرف  بـوده  تاییـد  مـورد  درمانـی 
ناخواسـته ای بدنبـال دارد. از طـرف دیگـر بـا توجـه به 
هزینـه بسـیار بـاالی تولیـد داروهـای جدیـد و تبلیغات 
بـرای معرفـی انهـا، شـرکت های تولیـد کننده بـه منظور 
کاهـش هزینه هـای میلیـاردی تبلیغاتـی خـود نیـاز بـه 
اسـتفاده از روشـهای موثر تـر در تحقیقـات بازاریابـی و 
حفاظـت از برنـد خـود در مقابـل رقبـا دارنـد و تـالش 
مـی کنند بـا اسـتفاده از تکنیک های بازاریابـی نوین، این 
هزینـه هـا را کاهـش داده و مخاطبیـن خود) پزشـکان و 
متخصصیـن ( را متقاعـد بـه تجویـز داروی مـورد نظـر 

. یند نما
بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع در کشـورهای مختلـف 
در  نورومارکتینـگ  هـای  روش  از  اسـتفاده  عواقـب  و 
تبلیغـات بـه منظـور متقاعـد کـردن مصـرف کننـدگان و 
بـار مالـی افزایـش مصـرف فـرآورده هـای سـالمت که 
هـم بیمـاران و هـم سـازمان هـای بیمـه گـر و دولت را 
تحـت تاثیـر قـرار خواهنـد داد، مقـررات سـخت گیرانه 
 ...FDA ,EMA, ای توسـط سـازمان هـای مختلـف ماننـد
تنظیـم گردیـده  اسـت آنچـه کـه مسـلم اسـت تناقـض 
میـان اسـتفاده از ناخـودآگاه افراد بـه منظـور افزایش اثر 
بخشـی ابزار هـای تبلیغاتـی و مقـررات سـخت گیرانه به 
منظـور حفاظـت از حقـوق مصرف کننـدگان و دولت به 

سـادگی قابـل حـل نمی باشـد . 
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دکرت محمد بقایی

 متولد 1348 در شهرستان آمل است. 

داروسازی  دانشکده  در  را   1372 تا   1366 سال   

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به تحصیل مشغول بوده 

است. دارای مدرک MBA است.

 از عالقه مندان و پژوهشگران حوزه کازمتیک است. 

برای رشد و توسعه  از آن هایی است که قلبش   

صنعت ملی می تپد و حضور در عرصه بین املللی را 

الزمه ارتقای صنعت کشور می داند. 

 عضو انجمن محققني موي رس اروپا، عضو انجمن 

انجمن  رئيس  انگلستان،  كازمتيك  شيمي  متخصصني 

خاورميانه،  كشورهاي  كازمتيك  شيمي  متخصصني 

سخرنان کنفرانس علمی HPCI اروپای مرکزی در ورشو 

لهستان  28 سپتامرب 2016، سخرنان كنفرانس آسيايي 

متخصصني شيمي كازمتيك 2017 كرمان، بوده است.

 عضو کمیته علمی نظارت بر تبلیغات دارو، غذا و 

فراورده های آرایشی و بهداشتی به مدت 11 سال از 

سال 1385 تا کنون بوده است. 

 بيش از 30 عنوان اخرتاع و  13 جلد كتاب هاي 

متنوع تخصيص تالیف کرده است. اهل شعر است و 

چند دفرت شعر دارد. عالوه بر این، از آن هایی است که 

به بهره برداری از پتانسیل های حوزه آی تی، شدیدا 

اعتقاد دارد. 

 شعار وی این است: »كازمتيك شغل من نيست، 

عشق من است و من متام تالشم را براي توسعه علم 

كازمتولوژي در خاورميانه به كار خواهم بست. انجام 

اين مهم به تنهايي ممكن نيست و نيازمند همكاري 

همگاين است«

 واردات باید در قالب
 اهداف ملی و منطقه ای باشد

واردات باید در قالب اهداف ملی و منطقه ای باشد دکتر محمد بقایی 

   از مالزی یاد بگیریم
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مصاحبـه اختصاصـی مجلـه بیـن املللـی SOFW آملـان بـا دکـرت محمد 

بقایـی، مشـاور عالـی انجمـن صنایـع شـوینده و آرایشـی و بهداشـتی 

دربـاره صنعـت کازمتیـک در ایـران:

 دوره هایی تاریخی صنعت 
شوینده و آرایشی و بهداشتی در ایران

تاریخچـه 50 سـاله صنایع شـوینده و آرایشـی و بهداشـتی 
در ایـران را مـی تـوان بـه 4 دوره تقریبا مجزا تقسـیم بندی 
اسـالمی  انقـالب  از  قبـل  بـه  مربـوط  اولیـن دوره،  کـرد. 
ایـران اسـت کـه ما در آن شـاهد حضـور کمپانی هـای بین 
المللـی و چنـد ملیتی در ایران هسـتیم، دوره ایـی که در آن 
برنـد هـای چنـد ملیتـی در ایـران اقـدام بـه تولیـد و توزیع 

محصـوالت خـود مـی کردند. 
اما دوره بعدی، دوره بعد از انقالب است که خود می تواند 
از  بعد  اول  دوره  شود.  بندی  تقسیم  متفاوت  دوره  سه  به 
به  تنها  ما  این دوره  در  دفاع و جنگ است.  انقالب، دوره 
فکر تامین نیازهای اولیه و اساسی مردم بودیم. در این دوره 
غربی  کشورهای  جانبه  همه  های  تحریم  شرایط  در  ایران 
کشورمان  مرزهای  از  دفاع  ما  دغدغه  اولین  و  داشت  قرار 
بازسازی  و  پایداری  دوره  انقالب  از  بعد  دوم  دوره  بود. 
بودند.  بازسازی  نیازمند  از جنگ  بود. صنایع، پس  صنعت 
در طول این دوره دانشگاه های ما نیز برای حل مشکالت 
صنعت دست به کار شدند، اما کشور برای این نوسازی و 
بازسازی نیازمند سرمایه گذاری و زمان بود . سومین دوره 
بعد از انقالب که هم اکنون نیز در آن قرار داریم دوره توسعه 
 و نوآوری است. در این دوره شاهد آغاز گفتمانی سازنده

 فی ما بین دانشگاه و صنعت هستیم. 
شما می دانید که صنعت شوینده، آرایشی و بهداشتی صنعتی 
و  متخصصین  ها،  دانشگاه  ما  کشور  و  است  بنیان  دانش 
دانشمندان خوب و شناخته شده ایی در زمینه های داروسازی، 
شیمی ، پزشکی ... دارد. البته در سیزدهمین کنفرانس آسیایی 
کرمان ما شاهد حضور فعالشان با ارائه مقاالت گوناگون بودیم. 
امروز صنعت آرایشی و بهداشتی و شوینده ما توان ساخت همه 
محصوالت کازمتیک و شوینده را در ایران دارد و هیچ مشکل 
جدی و عملی در زمینه فرموالسیون و تولید محصوالت جدید 

در کشور وجود ندارد. 

 چالش اصلی صنعت محصوالت 
مراقبت شخصی و خانگی در ایران 

آن چیزی که امروز برای صنعت ما در ایران مهم است کاهش 
هزینه های تولید و سربار آن، و همچنین افزایش تولید و بهره 
وری است که می تواند از طریق انتقال تکنولوژی برطرف گردد.  
 وقتی ما از انتقال تکنولوژی حرف می زنیم، منظور ما انتقال 
ماشین آالت تولید شامپو، کرم و لوسیون نیست بلکه منظور 
انتقال تکنولوژی های پیشرفته است که برای ساخت مواد اولیه 
استفاده می شوند یا ماشین آالتی که کیفیت محصوالت تولیدی 

را واقعا افزایش می دهند.

آینده نگری برای صنعت شوینده آرایشی و بهداشتی ایران 
صنعت ما امروزه منتظر دریافت پیشنهاداتی برای همکاری های 
مشترک برای تولید محصوالت جدید در ایران و صادرات آن به 
کشور های منطقه و جهان است. البته من فکر می کنم این اتفاق  
می تواند با تالش شرکای تجاری آینده ما در زمینه صادرات 
برند های داخلی ما به خارج از کشور نیز کامل تر شود. ما توان 
مطالعاتی و تحقیقاتی فراوانی در دانشگاه های کشور داریم که 
می تواند در خدمت این اهداف مشترک قرار گیرد. از طرف 
دیگر شما می دانید ایران دارای منابع منحصر به فردی از گیاهان 
است که می تواند زمینه تحقیقات و بیزینس مشترکمان باشد . 

ایران دومین  که همه می گویند  است  این  ذکر  نکته شایان   
مصرف کننده بزرگ محصوالت کازمتیک در خاورمیانه است 
که البته نکته درستی است اما در کنار این مهم باید توجه کرد 
که ایران، بزرگترین و بهترین تولید کننده این محصوالت در 
خاورمیانه نیز می باشد. در حال حاضر بخش بزرگی از بازار 
ایران در اختیار کاالهای قاچاق و تقلبی است، اما با سیاست 
های جدید دولت هر روزه سهم کاالهای قاچاق از بازار درحال 
کاهش است و مطمئنا این امر سبب بهبود وضعیت تولید و 

واردات قانونی کشور در آینده خواهد شد.  

حجم بازار ایران 
براساس آمارهای موجود، ایران حدود 15 میلیون مصرف کننده 
محصوالت کازمتیک دارد و این جمعیت نیز در حال افزایش 
است. خانواده های ایرانی  تقریبا 4/5 درصد از درآمد خود را به 
صورت سالیانه صرف محصوالت کازمتیک می نمایند. بر اساس 
برآورد ها حجم بازار کلیه محصوالت آرایشی و بهداشتی و 
شوینده در ایران حدود 4/2 میلیارد دالر است و در حال حاضر 
ایران هفتمین مصرف کننده کاالهای کازمتیک در جهان است . 

حضور کمپانی های خارجی در بازار ایران
است  داخلی  شرکتهای  از  حمایت  دولت،  سیاست  امروزه   
و کمپانی های جهانی بر اساس الگویی که تشریح شد، می 
توانند با کمپانی های فعال ایرانی وارد گفتگو و تعامل شوند. 
ما به عنوان تولید کنندگان  محصوالت کازمتیک هرگز مخالف 
واردات قانونی این محصوالت به داخل نیستیم زیرا با حضور 
آنها ما می توانیم از آنها الگو گرفته و با عقد قراردادهای مشترک 
با برندهای بین المللی می توانیم فرصت صادرات محصوالتمان 
به کشورهای دیگر را نیز بیابیم. اما معتقدیم واردات کاالهای 
کازمتیک به داخل کشور باید در قالب اهداف ملی و منطقه ایی 

که در جهت حمایت از صنعت داخلی است قرار گیرد. 
کمپانی های مختلف جهانی می توانند در زمینه های تجهیزات، 
توسعه خطوط تولید و انتقال تکنولوژی های پیشرفته برای تامین 
و تولید مواد اولیه با کمپانی های ایرانی مشارکت کنند. البته الزم 
است یاد آور شویم ما در داخل کشور شرکت های تولید کننده 
ماشین االت و تجهیزات خوبی داریم که می توانند با آنها وارد 

تعامل گردند.

انجمن صنایع شوینده آرایشی و بهداشتی ایران 
سال  از 21  ایران  بهداشتی  و  آرایشی  انجمن صنایع شوینده 
پیش آغاز به کار کرده است و حدود 200 عضو ثابت دارد و 
اعضای آن تولید کنندگان محصوالت مختلف از جمله پودرهای 
شوینده، مایعات، محصوالت کازمتیک و بهداشتی و مواد اولیه 

این صنعت هستند. 

ن یرا ا ر  زا با ر  د یج  ر خا ی  ها ین  کمپا ر  حضو ی  برا ه  را نقشه     
مللیل ا بنی  ی  ها برند با  ک  مشرت ی  ها د ا رد قرا   

شیت ا بهد ییش  را آ ر  زا با ز  ا ق  چا قا سهم    

براساس آمارهای موجود، 
ایران حدود 15 میلیون 

مصرف کننده محصوالت 
کازمتیک دارد و این 

جمعیت نیز در حال افزایش 
است. خانواده های ایرانی  
تقریبا 4/5 درصد از درآمد 
خود را به صورت سالیانه 

صرف محصوالت کازمتیک 
می نمایند

مقدمه
هر کس به فراخور حال و روز خود، به تناسب نیاز خود و بسته به سابقه ی خود، 
تعریفی از برند و برند سازی دارد. انجمن بازاریابی آمریکا، برند را به این صورت 
تعریف می کند: برند یعنی یک نام، عبارت، نشانه یا عالمت یا ترکیبی از اینها که 
با هدف متمایز کردن یک کاال یا خدمت از سایر کاالها و خدمات یک فروشنده 
با کاال و خدمات سایر  یا برای ایجاد تمایز میان کاال و خدمت یک فروشنده 

فروشندگان به کار گرفته شود.
همگان می دانیم برند یا یک نام تجاری، زمانی موفق و ارزشمند است که توسط 
مردم مورد استقبال قرار گیرد. هر چند ارزش یک برند بیشتر معنوی است اما برای 
هر کارآفرینی که در حوزه های جغرافیایی خاص و محدود به فعالیت می پردازد، 
دانستن ارزش مادی برندی که با آن تولید، مارکت و بیزنس می نماید از اهمیت 

فراوانی برخوردار است .
شاید همگام با تعریف برند، تعاریف متعددی نیز برای برند ملی وجود داشته باشد، 
اما من تعریف خاصی از برند ملی دارم و آن هم اینکه :برند ملی هویت ملی هر 
ملتی است؛ برند ملی خط قرمز ملتها است، چون تنها با اتکا به آن است که جنبش 

اشتغالزایی زنده می ماند و ما می توانیم به آینده فرزندان مان امیدوار باشیم.
چندی پیش، مقاله ای را در خصوص برنامه دولت مالزی برای تقویت حوزه 
برندینگ و کارآفرینی دیدم که در اینجا تالش می کنم برداشتی آزاد از آن را 

ارائه کنم.

 1Malaysia
دولت مالزی چند سال قبل حدود سالهای 2011-2012 ، در کنار تالش های 
فراوانی که برای تشویق کارآفرینان محلی انجام داد اقدام به خلق و معرفی برندی 
ملی تحت عنوان 1Malaysia  کرده و به ایجاد فضایی استثنایی و ویژه برای کسانی 
که می خواهند بدون دغدغه برندینگ، به نحو محسوسی فضای کسب و کار خود 

را توسعه داده و به تولید و اشتغال زایی ملی بپردازند، اقدام نمود.
دولت مالزی در برنامه ایجاد برند ملی خود تحت عنوان 1Malaysia نه تنها به دنبال 
ایجاد یک هم صدایی و اتحاد در جامعه چند نژادی و قومیتی خود بود، بلکه به 
دنبال تامین نیاز های اولیه و مصرفی جامعه ، بخصوص افراد متعلق به خانوارهای 

با درآمد پایین و متوسط با قیمتی مناسب و معقول بود.
این روش برندینگ انتخاب مطمئنی برای کارآفرینان محلی است تا به مارکت 

محصوالت خود بدون دغدغه برندینگ و معرفی کاال و برند بپردازند.
شاید بیشترین جاذبه و مزیت رقابتی این نوع برندینگ قیمت محصوالت آن است 
که بین 30 الی 50 درصد کمتر از محصوالت تولیدی برند های رقیب است. البته 
دولت مالزی مکان های عرضه خاصی را نیز برای ارائه این نوع از محصوالت 

همانند مراکز عرضه همیشه حراج نیز در نظر گرفت است .
برند 1Malaysia مورد استقبال گسترده مصرف کنندگان قرار گرفت و دولت نیز با 
افزودن سه دسته کاالیی دیگر عالوه بر آن چیزهایی که در این برند موجود بود 
یعنی: فروش ماهی تازه، کتاب و محصوالت نساجی به محبوبیت و مقبولیت این 

برند افزود.

)One District One Industry( برند های محلی تحت پوشش برنامه 
 یا یک ناحیه یک کارخانه

برنامه )SDSI( یا همان یک ناحیه یک کارخانه توسط دولت مالزی برای مهیا نمودن 
شرایط عرضه و فروش برای کارآفرینانی که تمایل به تولید برند شخصیشان دارند 
توسط دولت مالزی معرفی گردید.در این برنامه کارآفرینان این فرصت را دارند تا 
برند خود را بر اساس پتانسیل شخصی تولید نموده و از طریق یک سیستم و کانال 

هایپرمارکت معرفی نموده و به فروش برسانند.
این برنامه سکوی پرتابی است برای توزیع محصوالت برند های محلی از طریق 
هایپرمارکت های معروف و شناخته شده است که در اختیار تولید کنندگان و 

صاحبان برند کارآفرین محلی قرار می گیرد.
این فرصتی است برای کارآفرینان تا هایپر مارکت ها بین المللی از طریق شعب 
خارجی و بین المللی خود اقدام به معرفی و فروش محصوالت آنها در خارج از 
مالزی نماید ) البته دولت طی قرار داد خاصی که در برنامه گنجانده است هایپر 
مارکتها را ملزم نموده است که در صورت احراز شرایط خاص کیفیتی از سوی 
محصوالت تولید داخل اقدام به معرفی آنها در شعب خارج از مالزی خود بنماید.

در برنامه )SDSI( کاالهایی همچون نوشیدنی ها ، مواد غذایی، صنایع دستی ، 
محصوالت زیبایی ، لباس و اکسسوری قرار دارد و دولت این فرصت استثنایی 
را برای زنده ماندن صنعت و ایجاد اشتغال پایدار برای کارآفرینان داخلی مهیا 

نموده است .

نکات کلیدی 
برند مهیا کننده نیازهای عقلی و احساسی فرد از طریق ساده سازی و در دسترس 
قرار دادن مولفه های تاثیر گذار است. انتخاب یک برند امری کامال شخصی است 
و اعتماد به یک برند تنها و تنها امری ساختنی است نه ایجادی و دستوری یعنی 
اعتماد به یک برند بر اساس مولفه هایی در فرد شکل می گیرد و اعتماد سازی تنها 

به واسطه دارا بودن برخی از عوامل مهم و تاثیر گذار شکل می گیرد.
انتخاب یک برند یا کاال تنها زمانی صورت می پذیرد که نیاز های مادی ، فرهنگی 
، اجتماعی و احساسی فرد مصرف کننده یا خریدار با ارزشها ، مزیت های رقابتی 

و داشته های یک کاال یا یک برند مطابقت و هم پوشانی داشته باشد.
به هر حال برخی از عوامل تاثیر گذار بر انتخاب یک برند عبارتند از عوامل فرهنگی 

و اجتماعی، قیمت و قدرت خرید مردم و محل عرضه
با نگاهی به دو برنامه 1Malaysia و )SDSI( حمایتی توسط دولت مالزی در می یابیم 
طراحان آن به خوبی به تمام زوایای این مولفه های تاثیر گذار بر انتخاب مصرف 

کننده توجه نموده اند.
دولت مالزی در این طرح به فکر کمک و گسترش اتحاد ملی بود، انتخاب نام برند 
"یک مالزی" نشان از مطالعه طوالنی مدت، صحیح دست اندرکاران طرح بر روی 
عوامل تاثیر گذار بر مصرف کنندگان دارد، به عالوه همانگونه که گفته شد دولت با 
راه اندازی این برند به نوعی به صحیح ترین وجه ممکن هم به اقتصاد ملی و هم 

به اقتصاد خانواده کمک نموده است.
دولت با ایجاد این برند و پیاده سازی این طرح به خوبی می تواند پروژه های 

حمایتی خود را هم برای مردم و هم برای صنعت به اجرا درآورد.
در این طرح به نکته بسیار مهمی نیز توجه شده است و آن هم امور فرهنگی و 
اجتماعی است، مصرف کنندگان نیاز های خود را در بستر تبلیغات فرهنگی منطبق 
با ارزش های جامعه دریافت می نمایند و دولت نیز به خوبی از ایجاد ناهنجاری 

های اجتماعی ممکن جلوگیری می نماید.
در این طرح تولید کنندگان نیز با اطمینان خاطر از وجود بازار های مصرفی تنها 
به تولید می پردازند، هزینه های سربار را کاهش می دهند و با اطمینان خاطر به 

طرح های توسعه ایی خود می اندیشند ...
در پروژه یک ناحیه یک کارخانه SDSI نیز دولت با ایجاد فرصتی طالیی بستر 
مناسبی را برای صاحبان برند داخلی ایجاد نموده است، فرصتی که با آن کارآفرینان 
به راحتی می توانند در کنار برند های بزرگ عرض اندام و رقابت نمایند، خود را 
در معرض معرفی بین المللی قرار دهند، وارد حوزه های جغرافیایی جدید گردند، 
ارز آوری نمایند و در مجموع اشتغال زایی کنند و به پایداری فرصت های شغلی 
قبلی کمک نمایند. پروژه هایی که می توان آنها را در زمره پروژه های جهادی و 

نجات بخش اقتصاد ملی هر کشوری از جمله ایران دانست. 

اقتصاد مقاومتی با برندسازی اقالم سالمت محور

واردات باید در قالب اهداف ملی و منطقه ای باشد دکتر محمد بقایی 
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 قاچاق، زائیده محدودیت
 بی برنامه واردات 
گفتگو میان ذینفعان را توسعه دهیم

قاچاق، زائیده محدودیت بی برنامه وارداتگفت و گو با دکتر حمیدرضا محمدی 

دکرت حمیدرضا محمدی

 پزشـک و دارای دکـرتای مدیریـت خدمـات 
بهداشـتی و درمانـی اسـت

 از فعاالن پرسـابقه در امر واردات محصوالت 
آرایشـی و بهداشـتی و از اعضـاء فعـال انجمن 

وارد کننـدگان فراورده های آرایشـی، بهداشـتی 

و عطریـات ایران اسـت.

ایـن  واردات  زمینـه  در   1380 سـال  از   
فراورده هـا فعالیـت مـی کنـد و از جمله عالقه 

و  تشـکلی  گروهـی،  هـای  فعالیـت  منـدان 

اسـت.  انجمنـی 

 موضوعـات متعـددی را در زمینـه واردات و 
تولیـد محصـوالت آرایشـی و بهداشـتی بـا وی 

طـرح کـرده ایـم کـه بـرای همـه عالقـه مندان 

بـرای ایـن حـوزه می توانـد جـذاب و خواندنی 

باشد.



87 86 فصلنامه درمان یاب ،شمـاره 16 بهار 1397فصلنامه درمان یاب ،شمـاره 16 بهار 1397

  تاریخچه تشـکیل انجمن وارد کننـدگان فرآورده های 
آرایشـی، بهداشـتی و عطریـات ایـران چگونـه بـوده 

اسـت؟ انجمـن االن در چـه وضعیتی قـرار دارد؟
ایـن انجمن در سـال 1384 از ادغام چند تشـکل کـه در حوزه 
آرایشـی و بهداشـتی فعالیـت مـی کردنـد، شـکل گرفـت و 
هـدف ایـن بـود که بـه عنوان یـک تشـکل فراگیر، تمـام وارد 
کننده هـای ایـن اقـالم را زیر چتر خـودش قـرار داده و با ایجاد 
فضـای مناسـب برای تبادل نظـر میان فعاالن اقتصـادی مرتبط، 
بـه شـکل گیـری خـرد جمعـی کمـک کند تـا مشـکالت این 
حـوزه، بـه تدریـج شناسـایی و بـرای آن هـا راه حل مناسـب 

اندیشـیده شود.
 انجمـن در حـال حاضـر 103 عضو فعـال دارد کـه عمده آنها 
در سـالیان اخیـر عضـو انجمن شـده انـد و با تالشـهای هیات 
مدیـره، اخیـرا هـم مجمـع عمومـی سـاالنه ی انجمـن برگزار 
شـده و اساسـنامه جدیدش مصوب شـده اسـت که نویدی بر 

دور تـازه فعالیـت های انجمن اسـت. 
خوشـبختانه تعـدادی کمیتـه تخصصـی در انجمـن تشـکیل 
شـده از جملـه کمیتـه هـای محصـوالت مراقبـت از پوسـت، 
محصـوالت مراقبـت از مـو، عطریات، آرایشـی و بهداشـت و 
دهـان و دنـدان کـه شـرکتهایی کـه در هر کـدام از ایـن حیطه 
هـا فعـال هسـتند در این کمیته ها مشـارکت دارند و جلسـات 

منظـم ماهانـه برگزار مـی کنند. 
یکی از برنامه های انجمن، فعالیت های آموزشـی اسـت که از 
آن جمله می توان به  دوره های آموزشـی برای مسـئولین فنی 
شـرکت ها اشـاره کرد. آخریـن دوره ای که در حـال برگزاری 
اسـت، دوره نمونه گیری محصوالت آرایشـی بهداشتی است .

حـدود 2 سـال پیـش، رئیس هیـات مدیره انجمـن، تفاهم نامه 
ای بـا سـازمان غـذا و دارو امضـا کرد که بر اسـاس آن بنا شـد 
بعضـی از وظایفـی که سـازمان غـذا و دارو در زمینه ی نظارت 
بـر واردات محصـوالت آرایشـی بهداشـتی انجـام مـی دهـد، 
بـه انجمـن تفویـض شـود و انجمـن در ایـن قضیه مشـارکت 

بیشتری داشـته باشد. 

 برخـی معتقدانـد فرآورده های آرایشـی و بهداشـتی، 
کاالهـای لوکـس هسـتند، نظر شـما در ایـن خصوص 

؟ چیست
ما همیشـه مـی گوییم همه ی افراد جامعـه در روز حداقل یک 
رده از محصوالتـی کـه در حـوزه آرایشـی  بهداشـتی تولیـد یا 
وارد مـی شـوند را مصرف می کنند. بنابراین وقتی همه اقشـار 
جامعـه از یـک سـری از کاالها اسـتفاده کنند، دیگـر نمی توان 

بـه طـور کلی بـه آن لوکس اطـالق کرد.
البتـه معمـوال وقتـی صحبت از محصوالت آرایشـی بهداشـتی 
مـی شـود، اغلـب ذهـن ها بـه سـمت لـوازم آرایش مـی رود، 
در حالـی کـه محصوالتـی کـه در حیطـه تعریـف محصوالت 

آرایشـی بهداشـتی قـرار می گیرند، بسـیار وسـیع هسـتند. 

از لوازم آرایش شـروع می شـود، تا شـوینده ها مثل شـامپو و 
صابـون که مصرف روزمـره دارند و حتی بعضی از محصوالت 
تخصصـی مانند محصوالت تخصصی مراقبت از پوسـت و مو 

که توسـط پزشـکان نسـخه می شـوند، رانیز در بر می گیرد. 
بـا توجـه بـه طیـف محصوالتـی که بـا آن بـه صـورت روزانه 
سـر و کار داریـم، شـاید بتوانیـم بگوییم این محصـوالت جزو 
ملزومـات زندگـی روزمـره افـراد اسـت و در رده محصـوالت 
سـالمت محـور طبقـه بنـدی مـی شـوند. بنابرایـن نمـی توان 

آن هـا را در دسـته بنـدی کاالهـای لوکـس طبقـه بنـدی کرد.

 ارزش کل بازار محصوالت آرایشـی و بهداشـتی ایران 
را چقـدر ارزیابی می کنید؟

آمارهـای بین المللی، بازار آرایشـی بهداشـتی ایـران را بین 2/2 
تـا 4/5 میلیـارد دالر تخمین می زند. 

ایـران دومیـن بـازار مصـرف ایـن محصـوالت در خاورمیانه و 
هفتمین در دنیاسـت. 

کل بـازار ایـن محصـوالت در دنیـا حـدود 550 میلیـارد دالر 
اسـت و بـا توجه به اینکه ایـران با حـدود 1/2 % جمعیت دنیا، 
حـدود 0/6 % مصـرف بین المللی این محصـوالت را دارد، می 
توانیـم نتیجـه بگیریـم که مصرف مـردم مـا در اسـتاندارد بین 

المللـی، مصرف باالیی نیسـت.
امـا بـه هر حال، بـازار حـدودا 3 میلیـارد دالری در کشـور ما، 
نشـان دهنـده فرصـت خوبـی اسـت کـه در ایـن بـازار بـرای 

توسـعه و ایجـاد اشـتغال وجـود دارد . 

 چنـد درصـد بـازار را کاالی قاچـاق تصاحـب کرده 
ست؟ ا

ابتـدا بایـد به یک مشـکل اساسـی اشـاره کنیم و آن این اسـت 
کـه در خصوص آمار، متاسـفانه در کشـور مـا، مباحث چندان 
دقیـق و منضبـط دنبـال نمی شـود، در نتیجـه آمارهـا ، چندان 

قابـل اتـکا و اعتماد بـرای برنامه ریزی نیسـتند. 
شـاید بهمین دلیل اسـت که مراجع مختلـف آمارهای متفاوت 

منتشـر می کنند. 
از سـوی دیگـر شـرکت هـای مطالعـه بـازار که در سـطح دنیا 
فعالیـت مـی کننـد و گزارشـات بـه نسـبت دقیقی منتشـر می 

کننـد هـم در ایـران خیلی فعال نیسـتند. 
در خصوص قاچاق، وزارت بهداشـت مدعی اسـت 50 درصد 
بـازار محصـوالت آرایشـی بهداشـتی در ایـران قاچاق اسـت، 
انجمـن صنایع شـوینده، بهداشـتی و آرایشـی معتقد اسـت که 
ایـن آمـار حـدود 60 درصد بازار اسـت. ولی آنچـه که همه در 
آن متفـق القـول هسـتند این اسـت که حجـم عمده بـازار این 

فـرآورده هـا را کاالی قاچـاق تشـکیل می دهند. 

 آیا کاالی قاچاق را کاالی تقلبی می دانید؟
دکتـر رسـول دینارونـد به عنـوان رئیـس وقت سـازمان غذا و 
دارو معتقدبـود »هـر کاالی قاچاق، تقلبی اسـت، چون از لحاظ 
کیفیـت و اصالـت، وضعیتـش نامعلـوم اسـت« و ایـن حرف، 

کامال منطقی اسـت.
کاالیـی کـه یـک واردکننـده رسـمی عرضـه مـی کنـد، تمـام 
مراحـل ارزیابـی کیفـی را مـی گذرانـد، بـا شـرایط اسـتاندارد 
حمل می شـود و وضعیت حمل و نقل آن تحت کنترل اسـت. 
انبـار شـرکت هـا مرتـب توسـط وزارت بهداشـت رصـد می 
شـود، محصـوالت مرتـب آزمایـش دوره ای مـی شـوند و در 

سـطح عرضـه هـم کنتـرل مـی شـوند و اگـر مشـکلی در این 
میان مشـاهده شـود، دقیقا صاحب اصلی کاال مشـخص اسـت 
و باید پاسـخگو باشـد. ولی کاالی قاچاق، بدلیل انجام نشـدن 
هیـچ یک از پروسـه های نظارتی باال، بی شـک برای سـالمت 

جامعـه مخاطره آمیز اسـت. 

 اگـر بخواهیـم دالیـل گسـترش قاچـاق را لیسـت کنیم، 
برخـی افـراد، عـدم وجـود شـبکه توزیـع منسـجم و قابل 
کنتـرل و رصـد را جـزو مهمتریـن عوامل کنتـرل ناپذیری 

قاچـاق مـی داننـد. آیـا موافـق این نظر هسـتید؟
واقعیـت ایـن اسـت کـه هرچند دولت تـالش مضاعفـی را در 
ایـن سـال ها برای محدودسـازی بـازار قاچاق این فـراورده ها 
انجـام داده اسـت، ولـی به دلیـل چند وجهی بـودن معضالت، 

کنترل این قضیه سـخت اسـت. 
شـاید یکـی از دالیـل آن، ایـن باشـد کـه در کشـور ما شـبکه 
توزیـع بالـغ و قـوی در حـوزه توزیع فـروارده های آرایشـی و 

بهداشـتی شـکل نگرفته است. 
بـر مبنـای یکسـری آمـار حـدود 100 هـزار فروشـگاه اعم از 
داروخانـه، فروشـگاه آرایشـی بهداشـتی، سـوپر مارکـت و .... 
در ایـن زمینـه فعالیـت مـی کننـد و تـوان فـروش محصوالت 
آرایشـی بهداشـتی را دارند و در کنار آن ها هم مکان های زیر 
پلـه ای وجود دارد که خیلی از اینها شناسـنامه دار هم نیسـتند. 
از آنجایـی کـه شـبکه توزیـع دراین حوزه سـازماندهی نشـده 

اسـت، کنتـرل ایـن شـبکه توزیع چندان آسـان نیسـت. 
مـا واقعـا یک شـرکت پخـش سراسـری شناسـنامه دار و فعال 
کـه در زمینـه ی محصوالت آرایشـی بهداشـتی متمرکز باشـد، 

نداریم. 
البتـه شـرکت های پخشـی که بـه صورت اختصاصـی فعالیت 
کننـد، وجـود دارنـد ولی این هـا، محصوالت خاصـی را برای 
شـرکت هـای مشـخص توزیـع مـی کننـد. همچنیـن  تعـداد 
زیـادی نماینـدگان توزیعـی کـه  بـه صـورت اسـتانی فعالیت 
مـی کننـد، هم وجـود دارند ولی شـرکت پخشـی که مسـتقال 
بـا یک شـبکه توزیـع مفصـل و منسـجم، کاالهای آرایشـی و 
بهداشـتی را از تامیـن کننده هـا دریافت و توزیع کنـد، نداریم. 
در صورتـی کـه در حـوزه توزیـه دارو، یک چیـزی نزدیک به 

40 مـورد از ایـن شـرکت های پخش وجـود دارد. 
درواقع مسـئله اساسـی این اسـت که خیلی از پخش هایی که 
در محصـوالت آرایشـی بهداشـتی کار می کنند، شناسـنامه دار 
نیسـتند و حتی شـرکت هـای ثبت شـده هم نیسـتند. این یک 
واقعیتـی اسـت که کنتـرل وضعیـت توزیع این محصـوالت را 

دشـوار کرده است.
البتـه در کنـار ایـن موضـوع، یکی از بحـث های دیگـر که در 
ایـن بخـش وجـود دارد ایـن اسـت که بر اسـاس آمـار دولت، 
در سـالی حـدود 9 میلیـون مسـافرت خـارج از کشـور اتفـاق 
مـی افتـد و واقعیت این اسـت که بعـد از لباس، شـاید دومین 
کاالیـی کـه مـورد توجـه مسـافرها قـرار دارد، همیـن اقـالم 

آرایشـی بهداشـتی است. 
درواقـع بـه خاطـر حجـم کـم و قیمـت نسـبتا بـاال، همیشـه 
و  آرایشـی  اقـالم  مسـافری  حمـل  بـرای  زیـادی  تقاضـای 
بهداشـتی، وجـود دارد کـه چنـدان هم تحت نظـارت و کنترل 

دولـت نیسـت. 

 آیـا محـدود شـدن واردات رسـمی، به قاچـاق دامن 

ین یگز جا ن  و مد مه  برنا شنت  ا د ن  و بد ت  ا رد ا و یت  د و محد    
مد نجا ا یم  ق  چا قا یش  فزا ا به 

ل کنرت بل  قا و  منسجم  یع  ز تو شبکه  د  جو و م  عد   
نیستند هم  یو  بر رو ت  ا رد ا و و  لید  تو  

ق  چا قا با  بله  مقا ی  برا ن  ردکنندگا ا و و  ن  ــدگا لیدکنن تو ع  جما ا   

با ممنوع شدن واردات 
رسمی، واردکننده قانونی و 
شناسنامه دار به تدریج از 

گردونه تجارت حذف شده 
و بازار به دست قاچاقچیان 

می افتد

تعداد تولیدکننده های ایرانی 
محدود است. این تولید 

کنندگان، تنها بخشی از بازار 
را می توانند پوشش دهند 
و بخشی از بازار هم توسط 
برندهای خارجی، پوشش 

داده می شود

است؟  زده 
در واقـع یکی از مشـوق های قاچاق و عوامل اصلی گسـترش 
ایـن پدیـده شـوم را بایـد در نـوع سیاسـتگذاری های رسـمی 

جسـتجو کرد. 
متاسـفانه مبتنـی بر تجربه چند دهـه اخیر، باید اذعـان کنیم که 
یکـی از مهمتریـن دالیلی که قاچـاق در سـالهای اخیر تقویت 
شـده، سیاسـت هایی اسـت که در برخـورد با واردکننـده ها و 
در محدود کردن واردات رسـمی، در پیش گرفته شـده اسـت. 
مثـال در چهـار سـال گذشـته شـاهد آن بـوده ایم کـه واردات 
بعضـی از محصـوالت، دفعتا ممنوع شـد، ولی آیـا مصرف آن 
هـا متوقف شـده اسـت؟ گزارش هـای انجمن نشـان می دهد 

کـه مصرف متوقف نشـده اسـت.
 متاسـفانه بـه این مقوله توجه نمی شـود که مصـرف کننده ای 
کـه بـه طور مثال 15- 16 سـال، یک برند مشـخص را مصرف 
مـی کنـد و در کشـور هم تولید متناسـب بـا آن وجود نـدارد، 
وقتـی واردات رسـمی آن برنـد ممنـوع مـی شـود، بازهـم بـه 
دنبـال برنـد مـورد نظر خودش می گـردد و این فشـاری که بر 
بـازار وارد مـی شـود، طبیعتـا فروشـگاه ها را به سـمت عرضه 

کاالی قاچـاق هدایـت می کند. 
یعنـی فروشـگاه هـا بـه خاطـر تقاضایـی کـه در بـازار وجود 
دارد، برنـد مـورد سـفارش مصرف کننده را حتی اگر به شـکل 

غیرقانونـی واردکشـور شـده باشـد، عرضه خواهنـد کرد. 
بـه عبـارت دیگـر، بـا ممنـوع شـدن واردات رسـمی، فقـط 
واردکننـده قانونـی و شناسـنامه دار از گردونـه تجـارت حذف 

شـده و بـازار بـه دسـت قاچاقچیـان افتـاده اسـت.
همانطـور کـه اشـاره شـد در جلسـات انجمـن گـزارش هایی 
داریـم کـه واردکننـدگان کاالهایی که ورود کاالهایشـان ممنوع 
شـده، بخصـوص مثـال در مـورد واردکننـدگان کاال از ترکیـه، 

شـاهد توزیع گسـترده کاالهایشـان در بازار هسـتند. 
بـا گذری بر فروشـگاه های سـطح شـهر بـه وضوح مـی توان 
چنیـن کاالهایـی که به صورت قاچاق وارد کشـور شـده اند را 

در فروشـگاه ها مشـاهده کرد.

 یعنـی بـا ایجـاد محدودیـت بـرای واردات، مصـرف 
کننـده بـه سـمت کاالی داخلـی متمایـل نمی شـود؟

تعـداد تولیدکننـده هـای ایرانـی محـدود اسـت. ایـن تولیـد 
کننـدگان، تنهـا بخشـی از بـازار را مـی توانند پوشـش دهند و 
بخشـی از بازار هم توسـط برندهای خارجی، پوشـش داده می 
شـود. بنابرایـن مصرف کننـده ای که کاالی مورد نظـر خود را 
از میـان برندهـای خارجی انتخـاب کرده، در واقـع تعادل میان 

قیمـت و کیفیـت کاال را پذیرفته اسـت. 
حـاال اگـر بـا مداخلـه گـری دولـت، واردات آن کاال از منابـع 
رسـمی محدود شـود و جایگزینی هم برای آن وجود نداشـته 
باشـد، تولیـد داخل هـم جواب گـوی تقاضای مصـرف کننده 
نباشـد، برنـد هـای دیگر هـم از لحاظ قیمتی و کیفیـت نتوانند 
ایـن فاصلـه را پـر کننـد، در واقـع ایـن تقاضـا در بـازار بدون 
پاسـخ باقـی مـی مانـد و دقیقـا قاچاقچـی هـم دنبـال همیـن 

اسـت.  فرصت 

اتحاد علیه قاچاق فرآورده های آرایشی و بهداشتی گفت و گو با دکتر حمیدرضا محمدی 
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االن آمارنامه های غیر رسـمی که از سـوی رسـانه های خارج 
کشـور مثل یـورو مونیتور منتشـر می شـوند، بیانگر آن اسـت 
کـه کاالهایـی کـه جلـوی آن گرفته شـده، مصرف کننـده یا به 
سـمت برندهـای خارجـی کـه در حال حاضـر در بـازار فعال 
هسـتند، رفتـه اسـت و یـا اینکـه به سـمت قاچاق تمایـل پیدا 
کرده اسـت. یعنی سـهم بازار بین این دو تقسـیم شـده اسـت 
و ایـن مسـئله ای اسـت کـه در حقیقـت سیاسـتگذاران ما باید 

بـه آن توجـه کنند.

 بنابراین تولید و واردات، رقیب هم نیستند؟
خیـر، رقیـب هـم نیسـتند. مشـکل بزرگـی کـه درکشـور مـا 
خیلـی شـایع اسـت و سـبب انحراف انـرژی ها و پتانسـیل ها 
شـده، دقیقـا همیـن موضوع اسـت کـه متاسـفانه تولیدکننده و 
واردکننـده را روبـروی هـم قرار داده اند، بـه گونه ای که بجای 
آنکـه تـوان افراد بـر رفع معضـل اصلی مملکت یعنـی قاچاق 
کاال متمرکـز شـود کـه حـدود 50 تـا 60 درصـد را در اختیـار 
خـود قرار گرفته، تولیـد و واردات را رقیب هم نشـان داده اند.

 بـر ایـن اسـاس وقتـی جنابعالـی تولیـد و واردات را 
در مقابـل هـم نمـی بینیـد، آیا ایـن دو می تواننـد کنار 

یکدیگـر قـرار گرفتـه و هـم افزایی ایجـاد کنند؟
آمـار رسـمی خود انجمن صنایع شـوینده، آرایشـی بهداشـتی 
ایـران اینگونـه بیـان مـی کنـد کـه 60 درصـد بـازار در اختیار 
کاالی قاچـاق اسـت و از 40 درصـد بقیـه حـدود 33 درصـد 
محصـوالت تولیـد داخـل اسـت و حـدود 7 درصـدش را 
محصـوالت وارداتی قانونی تشـکیل می دهنـد. بنابراین رقیب 

اصلـی تولیـد و واردات، کاالی قاچـاق اسـت. 
ولی متاسـفانه االن مشـکل این اسـت که تولید کننده ها و وارد 
کننـده هـا بـه جـای اینکه توجـه به معضـالت اصلی و ریشـه 
ای بـازار که همان قاچاق و تقلب اسـت داشـته باشـند، درگیر 

مباحـث حاشـیه ای شـده و مقابل همدیگر قـرار گرفته اند. 
بنابرایـن بـه نظـر من مراجـع تصمیم گیـر باید تـالش کنند از 
تقابلـی کـه بین تولید کننـده و وارد کننده ایجاد شـده، بکاهند، 
نـه اینکـه بـدون اینکه یـک برنامـه مشـخصی در بازار داشـته 

باشـیم، بـه این جریـان دامن زده شـود.
متاسـفانه بواسـطه تقابلی که میان تولید و واردات ترسـیم شده، 
تولیـد کننـده به جـای اینکـه برود حـل مشـکالت اصلی اش 
کـه همـان مبـارزه با قاچاق یا تسـهیل امور بانکـی و بیمه ای و 
مالیاتـی و ... را طلـب کند، رقیب اصلی خـود را واردکننده می 

دانـد و تالش مـی کند جلـوی واردات را بگیرد.

 راه حـل عملیاتـی و اجرایـی کـه متناسـب فضـای 
اقتصـادی کشـور ما باشـد، بـرای محدودسـازی قاچاق 

؟ چیست
راه حـل ایـن اسـت کـه فعـاالن صنعـت آرایشـی و بهداشـتی 
اعـم از واردکننـده و تولیدکننـده در کنـار یکدیگـر بنشـینند و 

معضـالت جـدی و اصلـی بـازار را بـا هـم بررسـی کنند. 
در مـورد بحـث قاچـاق متحـد شـوند. بایـد تولیدکننـدگان و 
واردکننـدگان در امـر مطالباتشـان از دولت بـرای کنترل قاچاق 
کاال متحـد عمـل کنند. فشـار را بجای اینکـه روی هم بیاورند، 
روی سیاسـتگذاران و مسـئوالن اجرایی متمرکـز کنند و کنترل 

قاچـاق را مطالبه کنند. 
در مـورد بحث شـبکه ی توزیـع، رویکرد واحـد پیش بگیرند. 

اصـالح سـاختار شـبکه توزیـع در کشـور مـی توانـد بـه حل 
معضـل قاچـاق هم کمـک بسـیاری کند. 

 پیـش فرض مورد نیاز برای همسـو شـدن تولیدکننده 
و واردکننـده را چـه می دانید؟

شـرط اصلـی تحقق ایـن مهم آن اسـت که دولت باید شـرایط 
ایـن دیالـوگ مشـترک و نشسـتن کنـار هـم را فراهـم کنـد. 
متاسـفانه در بعضـی از مواقـع در سـازمان غذا و دارو یا سـایر 
ارگان های متولی تولید و تجارت، صداهایی شـنیده می شـود 

کـه دقیقا معـارض ایـن همگرایـی و هم افزایی اسـت. 
مثـال اینکـه می گویند ما جلـوی واردات فـالن محصول را می 
گیریـم و یـا اینکـه واردات یـک محصـول را منوط به کسـب 
اجـازه از انجمـن تولیدکننـدگان می کنند، این سیاسـتی اسـت 
کـه تقابل بین انجمـن تولیدکننده ها و واردکننده ها را تشـدید 
مـی کند. یعنـی به جای اینکـه اینها را کنار یکدیگر بنشـانیم و 
دیالـوگ بیـن اینها را تسـهیل کنیم، فرصت هـا و ظرفیت های 
مشـترک بیـن اینهـا را پیـدا کنیـم و به اشـتراک بگذاریـم و به 
ایـن سـمت هدایـت کنیم و بگوییـم چقدر از ایـن محصوالت 
قابـل تولیـد اسـت و چقدر باید وارد بشـود و سـهم بـازار هر 
کدام مشـخص بشـود و شـرایط را بـه رقابت موجـود در بازار 
بسـپاریم و متولـی این کار را خود انجمن هـا کنیم و از انجمن 

هـا کمـک بگیریم، آنهـا را در مقابـل هم قرار مـی دهیم. 

 آیـا دلیـل ممنوعیـت هایـی کـه نسـبت بـه واردات 
اعمـال مـی شـود، اشـباع بـازار داخلـی اسـت؟

بـی تردید اگـر تولیدکنندگان ایرانی برای توسـعه فروش خود، 
فقـط توجـه بـه بازارهـای داخلی داشـته باشـند، با وجـود این 
ظرفیـت محـدودی کـه در بـازار ایـران وجـود دارد، خیلـی از 

برندهـا، تولیدشـان در داخل کشـور بـه صرفه نخواهـد بود.
تولیدکننـده ایرانـی، باید بتوانـد بازارهای صادراتـی برای خود 
ایجـاد کنـد. یعنـی تمرکـز بایـد بـر بـازار صادراتی باشـد و تا 
زمانـی کـه زمینه تحقـق این مهم فراهم نشـود، دولـت هر چه 
قـدر کـه جلـو واردات کاال را بگیـرد، تنهـا اتفاقی کـه رخ می 

دهـد این اسـت کـه قاچـاق، جایگزین می شـود.

  میـزان حمایـت دولـت در ایـن سـال هـا از واردات 
چطـور بوده اسـت؟

اصـوال دولـت حمایـت چندانـی از بحـث واردات نمـی کند. 
اجمـاال مقولـه ی واردات در کشـور مـا ایـن طـور اسـت کـه 
وقتـی در مـورد واردات صحبت می کنیم خیلی با خوشـرویی 
برخـورد نمـی شـود و حتی در بعضی از جلسـات رسـما ما را 

متهـم بـه خیلی از مسـائل مـی کنند. 
ولـی واقعیت این اسـت کـه در طول این سـال ها کـه واردات 
رسـمی و قانونـی آزاد شـده، یـک عـده ای از تجار خوشـنام، 
صالـح و زحمتکـش این کشـور که هر فعالیت شـغلی دیگری 
مـی توانسـتند انجـام بدهند و هر سـرمایه گـذاری دیگری می 
توانسـتند انجـام بدهند و در هـر جای دیگر دنیا می توانسـتند 
کسـب و کار موفقـی ایجـاد کننـد، در ایـن کشـور سـرمایه 
گـذاری کردنـد و تالش کردند کاالی با اصالت، سـالم و معتبر 
بیـن المللـی را بـا پرداخـت کلیـه حقـوق و عـوارض قانونـی 

واردکشـور کننـد و تحویـل مصرف کننـده بدهند. 
اگـر مـروری بر اشـتغالزایی اعضـای انجمن کنیم، شـاید بتوان 
اذعـان کـرد کـه اعضای انجمن حدود 50 هزار شـغل مسـتقیم 

و نزدیـک بـه 300 هـزار شـغل غیر مسـتقیم ایجاد کـرده اند و 
اغلـب افـرادی کـه در زیـر مجموعه هـای این انجمن شـاغل 
شـده انـد، افـراد تحصیـل کـرده جامعه هسـتند، چـون اغلب 
فعالیـت هـا متمرکـز بر امـور بازرگانـی، بازاریابـی و فروش و 
از ایـن قبیـل اسـت و در ایـن رده هـا افـرادی کـه حداقل فوق 

دیپلـم به بـاال هسـتند، جذب می شـوند. 
بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از نیازهای فعلی کشـور اشـتغالزایی 
اسـت، بایـد رویکـردی اتخـاذ شـود کـه از ظرفیت هـای این 
مجموعـه هـا اسـتفاده بهینـه شـود نـه اینکـه هـر روز بجـای 
تقویـت توانمنـدی هـای اعضـای انجمـن در اشـتغالزایی و 
توسـعه مشـاغل، باعث از دسـت رفتن شـغل فعاالن فعلی این 

شـد.  صنف 
ایـن یـک واقعیت دردناک اسـت کـه افرادی کـه در این صنف 
فعال هسـتند، اگر از فعالیت رسـمی محروم شـوند، خواسته یا 
ناخواسـته، دانسـته یا نادانسـته، آرام آرام جذب گروه های غیر 
رسـمی و فعـاالن در زمینه قاچـاق این فرآورده ها می شـوند. 

  توقع شما از دولت چیست؟
مهمتریـن دغدغـه مـا رعایـت قانون بهبود مسـتمر کسـب و 
کار و احکام برنامه های توسـعه اسـت . از یک سـو، در حال 
حاضـر باوجـود اینکه بر طبق نـص صریح قوانین باالدسـتی، 
ایجـاد موانـع غیـر تعرفـه ای بـرای فعالیـت اصنـاف خـالف 
قانـون شـمرده می شـود، متاسـفانه بازهم شـاهد انـواع موانع 

غیرتعرفه ای هسـتیم. 
از سـوی دیگـر بـر خـالف بعضـی از قوانیـن ) مـواد  3 و 24 
قانون بهبود مسـتمر محیط کسـب و کار و قانون برنامه ششـم 
توسـعه ( نظر انجمن هـای تخصصی چندان مـورد توجه قرار 
نمـی گیـرد. بـر اسـاس قانون بهبـود مسـتمر محیط کسـب و 
کار، دولـت اوال موظـف اسـت بـا انجمـن هـای تخصصی در 
زمینـه حـوزه کاریشـان مشـورت کنـد. یعنـی اگـر قرار اسـت 
مثـال واردات یـک مقولـه ای را ممنـوع اعـالم شـود، دولـت 
بایـد موضـوع را با انجمن هـای تخصصی مربوطـه طرح کند، 
اطالع دهد که چنین چیزی در دسـتور کار اسـت، شـما نظرتان 
چیسـت و چـه برنامه جایگزیـن دارید و چـه راهکارهایی می 
توانیـد ارائـه بدهیـد که هم نظـر دولت در زمینه سیاسـت های 
اقتصـاد مقاومتـی برآورده شـود و هم شـما این تعداد اشـتغالی 

کـه ایجاد کردیـد از دسـت نرود. 
دوم ایـن کـه مـاده بیسـت و چهار قانـون بهبود مسـتمر محیط 
کسـب و کار تصریـح می کند که دولت اگر قصـد دارد قانونی 
تغییـر دهد، بایـد در یک فاصلـه زمانی مشـخص این موضوع 
را اطـالع رسـانی کنـد. بـا عـدم اطـالع رسـانی و تصمیمـات 
خلـق السـاعه،  شـرکت هایـی کـه فعالیـت رسـمی و قانونـی 
دارنـد، دچـار شـوک می شـوند و تنها کسـی که از این شـوک 
بهـره بـرداری مـی کنـد قاچاقچی اسـت. بـه طور مثـال وقتی 
فعالیـت شـرکتی کـه به تنهایی، سـهم عمـده ای از بـازار را در 
اختیـار دارد، با یک بخشـنامه ناگهانی، دچار اختالل می شـود، 
محصـوالت تقلبـی یـا محصوالت درجـه دو یا سـه جایگزین 

آن مـی شـود و ایـن وسـط مصرف کننـده لطمه مـی بیند.
ضمـن اینکـه انجمـن هـا و اتحادیه ها، ایـن پتانسـیل را دارند 
که یکسـری از وظایف سـازمان های دولتی نظیر سـازمان غذا 
و دارو یـا سـازمان توسـعه تجـارت را بـر عهـده بگیرند، یعنی  
اگـر دولـت بـا هوشـمندی از ظرفیت ها و پتانسـیل هـای این 
انجمـن هـا اسـتفاده کنـد، همانطور کـه در قانون برنامه ششـم 

توسـعه و درقانـون توسـعه کسـب و کار بیان شـده، مـی تواند 
تصـدی یکسـری فعالیت هـا را از خـود دور کند . 

  آیـا شـورای گفتگـوی بخـش خصوصـی و دولـت، 
در مسـیر انتقـال نقطه نظـرات فعاالن اقتصادی توانسـته 

موفـق عمـل کند؟
بی شـک این شـورای گفتگـوی دولت و بخـش خصوصی که 
در اتـاق بازرگانـی راه انـدازی شـده، یک حرکت مثبتی اسـت 
کـه مـی توانـد نتایـج خوبـی به ثمـر بنشـاند. ولـی بازهـم به 
نظـرم می رسـد مسـئولین ذیربط، کمی بـا تردیـد وارد گفتگو 
بـا فعـاالن اقتصـادی می شـوند، در حالی که من فکـر می کنم 

سیاسـتگذاران باید از این گفتگو بیشـتر اسـتقبال مـی کردند.
بایـد بـه صـورت دوره ای و منطبـق بـر یک برنامه مشـخص، 
انجمن هایـی کـه در مسـیر یـک موضوع قـرار دارند، همـراه با 
مدیـران سـازمان های دسـت انـدرکار آن حوزه، مثـل گمرک، 
سـازمان توسـعه و تجارت، سـازمان غذا و دارو  و ... دور یک 

میز بنشـینند و نقطـه نظرات یکدیگر را بشـنوند.

  بـا توجـه به مطرح شـدن بحـث اقتصـاد مقاومتی و 
ضـرورت حمایـت از تولیـد ملـی، چه جایگاهـی برای 

واردکننـدگان کاال قائل هسـتید؟
حـرف مـا ایـن اسـت که درسـت اسـت کـه تولید ملـی، یک 
ارزش و یـک اصـل اسـت و تقویـت تولیـد ملـی و کاالی 
ایرانـی و سـاخت داخـل یـک وظیفـه ملـی اسـت و ماهـم به 
آن اعتقـاد مسـلم داریـم، اما به شـرط اینکـه واقعا بـا برنامه ای 
جلـو بـرود که تمـام ذینفعانی کـه در بـازار وجود دارنـد، دیده 
بشـوند، نـه اینکـه ما یک قسـتی از بـازار را نبینیم و بعد سـراغ 
قسـمت دیگـری از بازار برویـم و از آن بخواهیم حمایت کنیم، 

درچنیـن حالتـی، فقـط به نفـع قاچـاق عمل کـرده ایم.
 پـس اگـر دولت مـی خواهد برنامـه ای بـرای واردات یا برای 
محـدود کردن واردات یا برای جایگزیـن واردات تدارک ببیند، 
اولیـن نکتـه ای که باید توجه کند این اسـت کـه باید صاحبان 
یعنـی ذینفعـان این عرصـه اعم از توزیـع، تولیـد، واردات را با 
هـم در کنـار هـم دعـوت کند تـا صـدای یکدیگر را بشـنوند 
و بـا حضـور مدیـران دولتـی و سیاسسـتگذاران مربوطـه، یک 
برنامه مشـترک و اصول مشـترک مدون کننـد و بعد این اصول 

مشـترک را بـا همراهی یکدیگر جلـو ببرند.
بـه نظـر من مهمتریـن اصـول آن، می توانـد این باشـد که اوال 
برنامـه مبـارزه بـا قاچاق، بـا هماهنگـی انجمن هـای ذینفع، با 

مبتنی بر تجربه چند دهه 
اخیر، باید اذعان کنیم یکی 

از مهمترین دالیلی که 
موجب قاچاق در سالهای 
اخیر شده، سیاست هایی 
است که در برخورد با 

واردکننده ها و در محدود 
کردن واردات رسمی، در 

پیش گرفته شده است

با توجه به حجم کم و قیمت 
نسبتا باالی فرآورده های 

آرایشی  بهداشتی، همیشه 
تقاضای زیادی برای حمل 
مسافری این اقالم وجود 
دارد که چندان هم تحت 
نظارت و کنترل دولت 

نیست

اتحاد علیه قاچاق فرآورده های آرایشی و بهداشتی گفت و گو با دکتر حمیدرضا محمدی 
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قـدرت و شـدت، پیـش بـرود و کارگروه های مشـترک بخش 
خصوصـی و دولتـی در ایـن زمینـه بـا محوریـت انجمـن هـا 

تشـکیل شود.
دوم اینکـه بـه اصـل تقویـت تولیـد تحت لیسـانس بـا در نظر 
 Economy( گرفتـن بحث مزیـت رقابتی و ابعاد اقتصادی تولیـد
of scale ( توجـه شـود. ببینیـم مـا چه محصوالتـی را می توانیم 

در حجـم و اسـتانداردهایی تولیـد کنیـم کـه تـوان صـادارت 
داشـته باشیم و تسـهیالت و امکاناتی را برای تشویق شرکتهای 
خارجی برای تولید تحت لیسـانس در نظـر بگیریم و بعد وارد 

این بشـویم کـه محدودیت ایجـاد کنیم.

  وضعیـت صـادرات محصـوالت آرایشـی بهداشـتی، 
چگونـه اسـت؟ آیـا صـادرات چشـمگیری در ایـن بخش 

می گیـرد؟ صـورت 
من اسـتناد مـی کنم به مصاحبه یکی از مسـئوالن انجمن تولید 
کننـدگان صنایـع شـوینده، آرایشـی و بهداشـتی که ایشـان می 
گویـد مـا یـک کارخانـه ای در ایـران داشـتیم کـه علـی رغـم 
همـه تـالش هـا، در صـادرات چنـدان موفـق نبـود و مجبـور 
شـدیم برویـم در ترکیـه کارخانـه بزنیـم تا موفق باشـیم. چون 
اگر روی محصولمان عبارت »سـاخت ایـران« درج می کردیم، 

نداشـت.  اقبال جهانی 
اگر شـما در نمایشـگاه هـای معتبر بین المللـی و منطقه ای در 
ایـن صنعـت حضور پیـدا کنید، شـاید حداکثر در بیـن هزاران 
شـرکت، یـک یـا دو شـرکت ایرانی ببینیـد. مثال در نمایشـگاه 
»بیوتـی میـدل ایسـت« کـه هـر سـال در دوبـی برگـزار مـی 
شـود و تقریبـا مهمترین نمایشـگاه منطقه ای صنعت آرایشـی 
و بهداشـتی اسـت، امسـال فقـط دو شـرکت ایرانـی آن هم در 
قالـب شـرکتهایی کـه در ترکیه ثبـت کـرده بودنـد، در پاویون 

ترکیـه حضور داشـتند. 
آمار صادرات محصوالت آرایشـی بهداشـتی هم که در وزارت 
صنعـت وجود دارد گویای این اسـت کـه در این بخش چندان 

موفق نبـوده ایم . 

  دلیل این موضوع را بحث کیفیت می دانید؟
واقعیـت این اسـت کـه موفقیت در صـادرات، متاثـر از عوامل 

متعـددی اسـت کـه فقط یکـی از آنها کیفیت اسـت. 

متاسـفانه در کشـور مـا روی »برندینـگ ملـی« کار چندانـی 
صـورت نگرفتـه اسـت. در صورتـی کـه یکـی از دالیلـی کـه 
بعضـی از کشـور های همسـایه مـا توانسـتند در بـازار هـای 
صادراتـی موفـق شـوند، این بود کـه روی برند ملی خودشـان 
کار کردنـد و فعالیت هایـی را تـدارک دیدنـد کـه برنـد ملـی 
خودشـان را توسـعه دادنـد و نمونـه آن هم ترکیه اسـت. آن ها 
یکسـری فعالیـت همـه جانبـه انجـام دادنـد تـا در رده بنـدی 

برندینـگ کشـورها، برنـد خودشـان را بـاال آوردنـد. 
امیـدوارم با فعال شـدن معاونـت اقتصـادی در وزارت خارجه 
و توجـه دولـت به امر دیپلماسـی اقتصـادی، موضـوع افزایش 
جایـگاه برنـد ملـی هـم در دسـتور کار سـازمان هـای ذیربـط 
ماننـد سـازمان میـراث فرهنگـی، سـازمان توسـعه تجـارت و 

وزارت خارجـه قـرار بگیـرد . 

  در سـالهای آینده مرزها شکسـته می شـود و مجبور 
هسـتیم در فضـای جهانـی و رقابـت های جهانـی قرار 
بگیریـم. آیا کشـور ما بـرای رویارویی با چنیـن روزی، 

آماده شـده اسـت؟
همـه چیز از مسـیر تمرین کـردن و مداومت حاصل می شـود. 
مـا االن بدون شـک، آمادگی پیوسـتن بـه WTO را نداریم ولی 
این مسـیری اسـت که بالخـره بایـد بپیماییم. و ایـن به معنای 

آن اسـت که باید آمادگـی پیداکنیم. 
اگـر آمـاده نباشـیم، بازارهـا را یـک بـه یـک بـه رقبـا واگـذار 
خواهیـم کـرد. همان طور کـه االن در بازار افغانسـتان و عراق، 

ایـن اتفـاق در حـال روی دادن اسـت.

  فاصله ی ما با استانداردهای جهانی تولید چقدر است؟  
مـا در کشـورمان بـرای تولیـد، ظرفیت سـازی کرده ایـم و حتی 
بحـث نوسـازی صنعـت و کارخانـه های جدیـد، مد نظـر قرار 
گرفتـه اسـت ولـی نکتـه اینجـا اسـت که فقـط کمیـت، کفایت 
نمـی کنـد. بلکـه باید زیرسـاخت هـای ارتقـای کیفیـت فراهم 
باشـد. این عرصه ای اسـت که باید روی آن بیشـتر تمرکز شود. 
اگـر برندهای بیـن المللی بخواهند برای تولیـد وارد بازار ایران 
شـوند، حتـی برندهـای درجه دو بیـن المللی، توقعـات آن ها، 

خیلـی بیـش از این چیزی اسـت که االن فراهم شـده اسـت. 

  نظر شما در مورد تولید تحت لیسانس چیست؟
مقولـه هایـی مثـل تولید تحت لیسـانس، جوینت ونچـر و این 
قبیـل سیاسـت ها، باعـث می شـود که صنعت مـا یک جهش 
پیـدا کند. شـرکت های بیـن المللی وقتی وارد یـک بازاری می 
شـوند و مـی خواهنـد در آنجا تولیـد کنند، یکـی از نکاتی که 
خیلـی روی آن تاکیـد مـی کننـد ایـن اسـت که نمـی خواهد، 
ذهنیـت مصـرف کننـده هـا راجع بـه برندشـان خراب شـود، 
در نتیجـه مقولـه هـای کیفـی را خیلی مـد نظر قرار مـی دهند. 
و موضـوع دیگـری کـه بسـیار بـه آن اهمیت مـی دهند بحث 
اقتصـاد مقیـاس یـا Economy of sclae اسـت بـه ایـن 
جهـت وقتـی یک شـرکت خارجی مـی آید و جوینـت ونچر 
مـی کنـد و یـا تولیـد تحـت لیسـانس مـی کنـد، قطعـا تطابق 
بـا اسـتانداردهای GMP ، وضعیت ماشـین آالت، پروسـه های 
تولیـد و .. را بررسـی می کند. همه ی اینها را با اسـتانداردهای 
روز دنیـا مطابـق می کنـد و این برای شـرکت های تولید کننده 

مـا واقعا یک فرصت مناسـب اسـت. 

  آیـا شـرکت هـای ایرانـی از توسـعه تولیـد تحـت 
لیسـانس اسـتقبال مـی کنند؟

تولیـد تحـت لیسـانس، یـک موضـوع دوطرفـه اسـت. از یک 
سـو، شـرکت های بـزرگ بیـن المللی هسـتند کـه دانش فنی 
تولیـد را در اختیـار دارند و از سـوی دیگر شـرکت های تولید 
کننـده داخلـی هسـتند کـه سـاختار، کارخانـه و سـخت افزار 

تولیـد را دارند. 
بایـد بسـتری فراهم شـود که ایـن دو کنار یکدیگر بنشـینند و 
ظرفیـت ها و پتانسـیل های موجود را بررسـی کننـد و در کنار 
یکدیگـر بـه طرح های همـکاری واحـد برسـند. یعنی مکمل 
یکدیگـر شـوند. همان اتفاقی کـه در حوزه دارو در چند سـال 

پیش افتاده اسـت.
مـا اگـر به دنبـال تقویت اقتصاد کشـور باشـیم، باید شـرایطی 
فراهـم کنیـم که انجمن تولید کننـده ها و واردکننـده ها با هم، 
هم افزایی داشـته باشـند، بـه طوری که از ظرفیـت هایی که در 

کشـور وجود دارد، بیشـترین بهره برداری شـود. 
بایـد کاری کـرد تـا برند هـای خارجی به داخل کشـور جذب 
شـوند و هـر کـدام از کارخانـه هـای مـا حداقـل با یـک برند، 
حتـی بـا یک برند درجـه دو بین المللـی، قـرارداد تولید ببندد. 
این باعث می شـود دانشـی که در خارج از کشـور وجود دارد 

به مـا هم منتقل شـود. 

  آیـا در شـرایط فعلـی سـطح اسـتانداردهای داخلی 
بـرای توسـعه تولید کفایت مـی کند یا اینکـه الزاما باید 

به سـطح اسـتانداردهای جهانی دسـت پیـدا کنیم؟
ایـن موضـوع بسـتگی بـه بـازار هدفـی دارد کـه شـرکت هـا 

تـالش مـی کننـد بـه آن دسـت پیـدا کننـد. 
بـازار هدف داخلـی و بین المللـی، الزامـات متفاوتی می طلبد. 
باالخـره وقتـی شـما مـی خواهیـد وارد بـازار بیـن المللـی 
شـوید، حیطـه رقابـت خیلـی گسـترده تـر مـی شـود و شـما 
بـا شـرکت هایی رقابـت مـی کنیـد کـه از لحـاظ بازاریابـی 
قـدرت زیـادی دارنـد و طبیعـی اسـت که بایـد از جنبـه های 
مختلـف قوی باشـید، تا بتوانیـد در رقابت موفق شـوید. حتی 
گاهـی اوقـات بـرای ورود بـه یـک بـازار مجبـور هسـتید که 

اسـتانداردهای کیفـی تولیدتـان را ارائـه بدهیـد. 

  تولیـد تحـت لیسـانس مـی توانـد تضمیـن 
کننـده توسـعه صـادرات از ایـران باشـد؟

یکی از خصوصیات شـرکت های بـزرگ بین المللی 
این اسـت که توان بازاریابی و بازار گشایی 
زیـادی دارنـد و اگر شـما این شـرکت ها 
را بتوانید متقاعد کنید که در شـرکت شـما 

سـرمایه گـذاری کننـد و تولیـد کننـد، به هر 

حـال اینهـا دنبـال بازارهای خـارج ایران هـم خواهند رفت.
خوشـبختانه کشـور مـا به دلیـل موقعیـت اسـتراتژیکی که در 
منطقه ای دارد و موقعیت ی که در مسـیر جاده ابریشـم دارد به 
خوبـی ایـن پتانسـیل را دارد که مسـیر صادراتی به کشـورهای 

اطراف شـود. 
اگـر از پتانسـیل مناظق آزاد هم اسـتفاده شـود، عـالوه بر اینکه 
صـادرات را توسـعه مـی دهد، بازارهای بیشـتری حتـی بیرون 

از بازارهـای منطقـه ای می توانـد ایجاد کند.

  در پایـان جمـع بنـدی و پیشـنهاد خود را بـه دولت 
در حـوزه  واردات  هـای   سیاسـت  بحـث  مـورد  در 

محصـوالت آرایشـی و بهداشـتی بفرماییـد؟
همـان طور که اشـاره شـد، به نظـر من ایجـاد محدودیت برای 
واردات، بـدون داشـتن برنامـه مـدون جایگزیـن، صرفـا منجر 
بـه افزایـش قاچـاق می شـود و رنـج آور این اسـت که سـهم 
بـازاری کـه قاچـاق خواهد گرفـت، را نمـی توانیم بـه راحتی 

از آن پـس بگیریم.
دلیـل آن هم این اسـت کـه وقتی مردم کاالیـی را با یک قیمت 
ارزان تـر، از قاچاقچـی خریـداری کننـد، به ایـن قیمت عادت 
مـی کننـد و آن وقت وارد کننده مجبور اسـت هزینـه زیادی را 
صـرف کند تا بتواند سـهم بازار از دسـت رفتـه کاالی اصلی و 

با کیفیـت را برگرداند.
دولـت به جـای اینکه روی محـدودی سـازی واردات و تقابل 
بـا واردکننـده متمرکز شـود و هـر روز با یک بخشـنامه جدید، 
واردات را محـدود کند، بایـد روی محدود کردن قاچاق تمرکز 
کنـد و کاری کند که سـهم بـازاری کـه امروز قاچاقچـی دارد، 

بصورت عادالنه بین تولید و واردات رسـمی تقسـیم شـود.                                       
در خصـوص سـهم بـازار واردات، مـن معتقدم سـهم بـازاری 
کـه در حـال حاضـر واردات از بـازار کشـور دارد، سـهم بازار 
منطقی ای اسـت و اگر جلوی قاچاق کاال گرفته شـود و سـهم 
آن بـه صـورت معقول با همین نسـبتی که هسـت، بیـن تولید 
کننـده هـا و وارد کننده ها تقسـیم شـود، نه فقـط ظرفیت های 
تولیـدی مـا بـه کار گرفتـه مـی شـود و فعـال می شـود، بلکه 
واردکننـده ها هم می توانند سـهم معقول و مناسـب خودشـان 
را از بـازار داشـته باشـند و در گروههـای هـدف خودشـان 
فعالیـت کننـد و هـر دو گـروه سـهم خوشـان را از ایـن بـازار 

ببرنـد و نیـازی بـه محدود کردن کسـی نباشـد.   آمارهای بین المللی، کل 
بازار فرآورده های آرایشی 
و بهداشتی جهان را حدود 

55 میلیارد دالر و بازار ایران 
را بین 2/2 تا حدود 3/2 
میلیارد دالر تخمین می زند

وقتی همه اقشار جامعه 
از یک سری از کاالها به 
صورت روزانه استفاده 

می کنند، نمی توان به طور 
کلی به آن کاالها، لوکس 

اطالق کرد.

اتحاد علیه قاچاق فرآورده های آرایشی و بهداشتی گفت و گو با دکتر حمیدرضا محمدی 
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دیپلماسی سالمت 
گردشگري سالمت را یک فرصت بدانیم

دیپلماسی سالمت گفت و گو با دکتر سید محمد اکرمی 

دکرت سید محمد اکرمی 

 دانشـیار ژنتیـک پزشـکی در دانشـگاه علـوم 
پزشـکی تهران اسـت. 

 15 سال سابقه علمی دانشگاهی دارد. 
 پزشـکی را در دانشـگاه علوم پزشـکی تهران 
دانشـگاه  در  را  پزشـکی  ژنتیـک  و  خوانـده 

ناتینگهـام انگلسـتان سـپری کـرده اسـت.

  عضویـت در هیئت مدیـره رشکت پاالیش و 

پژوهش خون وابسـته به وزارت بهداشت را در 

کارنامـه خـود دارد و بـه تازگی بـه عنوان رئیس 

مجتمـع دارویـی درمانـی هـالل ایـران انتخاب 

شـده است.   
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مجتمع دارویی درمانی هالل 
تاریخ تاسـیس این موسسـه به سـال 1343 باز می گردد 
کـه خانـم پـری آگاهـی آرش، این موسسـه را وقف کرد 
و اداره آن را بـه رئیـس شـیر خورشـید سـابق کـه رئیس 
جمعیـت هـالل احمـر االن اسـت واگـذار کـرد. هرچند 
کـه تـا سـال 1378 از ایـن محـل به عنـوان انبار وسـایل 
هـالل احمـر اسـتفاده مـی شـد ولـی از ایـن تاریـخ بـا 
همـت و تـالش وافر خانم دکتـر رهیده کـه رئیس وقت 
سـازمان تدارکات پزشـکی هـالل احمر بودنـد، درمانگاه 
هـا یکـی پس از دیگـری در اینجا تاسـیس شـد و امروز 
از معـدود پایـگاه هـای جامـع و مهم سـالمت در منطقه 

شـرق تهران اسـت.

دانش توسعه صادرات
نکتـه بسـیار مهم در بحث صادرات، این اسـت کـه صادرات 
یـک دانـش پیچیـده و درهـم تنیده بـا موضوعـات مختلف 
دارد.  مختلـف  ابزارهـای  بـه  نیـاز  درآن،  موفقیـت  اسـت. 
شناسـایی ظرفیـت های ایـران و شناسـایی بازارهـای هدف 
ضـروری اسـت. بـه نظـر مـی رسـد مـا هنـوز بـه بالندگـی 
کافـی در ایـن عرصه نرسـیدیم. ما بایـد روی بازاریابی مدرن 
دارویی بیشـتر کار کنیم و بازارهـای هدف و خصوصیات آن 

را بهتر بشناسـیم.
طبیعـی اسـت کـه مقاومـت هـای جـدی در کشـور هـای 
هـدف در رابطـه بـا ثبـت دارو هـای ایرانـی وجـود دارد 
کـه مـا بایـد در این خصوص هم اسـتقامت داشـته باشـیم 
و هـم از مسـتندات معتبـر بـرای تشـریح پتانسـیل هـا و 
توانایـی هـای کشـورمان اسـتفاده کنیـم. هنوز بسـیاری از 
کشـورها اطـالع درسـتی از ایـن حجـم انبـوه توانمنـدی 
داروسـازان ایرانـی ندارنـد، به طـور مثال نمـی دانند که ما 
96 درصـد داروی مـورد نیاز کشـور خودمـان را در داخل 
تولیـد می کنیم. معدود وزرای بهداشـت کشـورها هسـتند 

کـه بـا ظرفیت هـای ایران آشـنا باشـند.
البتـه واقعیـت ایـن اسـت کـه بایـد ایـن بلـوغ در بیـن 
شـرکت هـای دارویـی مـا فراهـم شـود کـه نـگاه ایشـان 
بـه سـمت بازارهـای صادراتـی تغییـر کنـد و خودشـان را 

بازارهـای کشـورهای خارجـی آمـاده  بـرای حضـور در 
کننـد. بایـد مستندسـازی را جـدی بگیرنـد،GMP  هـا را 
بـروز کننـد. بـه نظرم اگر تابوی صادرات شکسـته شـود و 
شـیرینی صادرات بـرای صاحبـان دارویی صنایـع دارویی 
مـا فراهـم شـود، قطعا اسـتعداد ایرانـی، توانمنـدی ایرانی، 
ظرفیت هـای ایرانـی بیـش از اینهـا فعـال خواهد شـد. در 
ایـن زمینـه میتـوان به طـور مثـال از تجـارب ارزشـمند و 

بالنـده صنایـع غذایـی اسـتفاده کرد. 

نقش مدیران
و  اسـت  موفقیـت  بـزرگ  عامـل  یـک  مدیریتـی،  ثبـات 
کشـور مـا به ایـن موضوع نیـاز دارد. رفت و آمـد مدیران، 
بسـیاری از برنامـه ریزی هـا را ابتر می کند. بحث مشـوق 
هـا نیـز حائـز اهمیـت اسـت. مدیرانـی کـه بـه طـور مثال 
مجموعـه انهـا در دو شـیفت کاری، فعالیـت مـی کننـد، 
نـو آور هسـتند، خطرپذیـر هسـتند، منابـع انسـانی را بهتر 
و موثرتـر چیدمـان مـی کننـد، بایـد مشـوق هـای بهتـری 
برایشـان فراهـم شـود، ارتبـاط بـا دنیا هـم موضـوع حائز 
اهمیتـی اسـت. در دنیـای امـروز، نمـی توان توقع داشـت 
کـه همـه چیـز را خودمـان تجربه کنیـم. بایـد از تجربیات 
سـایر کشـورها بهـره بـرداری کـرد. ایـن بهـره بـرداری، 
صرفـا از طریـق مطالعه نیسـت، بلکه نیاز بـه ارتباط گیری 

بـا مراکز مشـابه در سـایر کشـورها دارد.

گردشگری سالمت
ایجـاد ارزش افـزوده برای کشـور و ارزآوری، صرفا از طریق 
صـادرات دارو نیسـت. بلکه بحث گردشـگری سـالمت هم 
میتوانـد در این خصوص مد نظر باشـد. در واقع در صادرات 
دارو، کاالی تولیـد داخل را به خارج کشـور ارسـال می کنیم 
و در گردشـگری سـالمت، خدمـات مـورد نیـاز خارجی ها 
را ارائـه مـی دهیـم. که هـر دو می تواند برای کشـور منفعت 

ایجـاد کند، شـغل ایجاد کند.

انواع گردشگری سالمت
سـه نـوع گردشـگری را مـی توانیـم در نظـر بگیریـم. 
آدم هـای سـالم وارد مـی  تندرسـتی، کـه  گردشـگری 
روان خودشـان  و  ارتقـای سـالمت روح  بـه  و  شـوند 
مـی پردازنـد. ایـن افـراد الزامـا بیمـار نیسـتند و نیـاز به 
بسـتری در بیمارسـتان نیسـت. دوم، گردشـگری درمانی 
اسـت کـه اطبـا ورود پیدا مـی کننـد و خدمـات درمانی 
و  می دهنـد  ارائـه  کننـدگان  مراجعـه  شـرایط  متناسـب 
سـوم، گردشـگری پزشـکی اسـت کـه نیـاز بـه بسـتری 
شـدن در بیمارسـتان و اعمـال جراحی و مـواردی از این 

دسـت  دارنـد.

شبکه های مجازی و الکترونیکی
با اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی، مدارک بیمار را ارسـال 
مـی کنند، پزشـک در ایران مـدارک و مسـتندات دریافتی را 
مطالعـه می کنـد و نیازمنـدی هایی که برای تشـخیص بهتر 
ممکن اسـت مـورد توجه باشـد، مثل آزمایشـات بیشـتر، ام 
ار ای، سـی تـی اسـکن را هـم مـی توانـد درخواسـت کند، 
حتـی پزشـک در ایـران بـا روش هـای جدید تله مدیسـین 
مـی توانـد امکان معاینه مریض در کشـور مبدا را هم داشـته 
باشـد و نهایتا برای بیمار هزینه جراحی و بسـتری محاسـبه 

می شـود.

کشورهای هدف
در حـال حاضـر، توجـه اغلـب مراکـز کشـورمان به سـمت 
عـراق اسـت، امیدواریـم کـه این ظرفیت نـه تنهـا در عراق، 
بلکه در سـایر کشـور های خلیج فارس، کشـور های اسیای 
میانـه   CIS و حتـی در کشـوری دور دسـت چـون اسـترالیا 

فراهم شـود.

رشته های هدف
رشـته هـای خاصـی را مـردم بـرای گردشـگری درمانـی 
اسـتفاده مـی کننـد، انـواع و اقسـام درمـان های سـرطان ها، 
اعمـال جراحـی زیبایی، خدمـات ژنتیک پزشـکی، تعویض 
مفاصـل، پیونـد اعضـا، جراحـی قلـب از مواردی اسـت که 
از نظـر مـردم مهـم اسـت. دلیـل آن ممکن اسـت بـه خاطر 
نوبـت هـای طوالنی در کشـور مبدا ، نبـود متخصص کافی 
در آن کشـور و یـا بـه خاطـر قیمت مناسـب در کنار کیفیت 
بسـیار باال در ایران باشـد، بهرحال مردم کشـورهای دیگر به 
دالیـل مختلـف ممکن اسـت ترجیـح دهند که بـرای درمان 

بـه کشـور ما سـفر کنند.

ارائه خدمات به ایرانی ها
بـه هیـچ وجـه توسـعه گردشـگری سـالمت بـه ایـن معنـا 
نیسـت کـه خدمـات را بـه ایرانـی ها ندهیـم. این امـر قطعا 
بـه ارتقـای اسـتانداردهای سـالمت در ایـران مـی انجامـد. 
بخـش عمـده خدمـات بیمارسـتان هـای دولتـی در اختیـار 
ایرانـی هاسـت و ظرفیـت خالی بخش خصوصـی به کمک 

گردشـگری درمانـی مـی آید.

رقابت باعث رشد می شود
باعـث  درمانـی  گردشـگری  کـه  داده  نشـان  دنیـا  تجربـه 
ارتقـای اسـتاندارد هـای ارائه خدمـات می شـود. ما مطمئن 
هسـتیم که اگر گردشـگری سـالمت در کشـور بالنده شـود، 
کیفیـت ارائـه خدمات حتـی به خـود ایرانی ها هـم افزایش 
چشـمگیری پیـدا مـی کنـد. همیشـه فضـای رقابتی، سـبب 

ارتقـای کیفیت شـده اسـت.

دالل ها باید حذف شوند
شفافیت  سمت  به  سرعت  به  سالمت  گردشگری  فضای 
به  که  کسانی  آن  هستیم  امیدوار  و  است  حرکت  حال  در 
را  این خدمات  شفاف  غیر  ای،  حرفه  غیر  داللی،  صورت 
انجام می دادند، هرچه زودتر ساماندهی شوند. هر چه در 
امر گردشگری سالمت، تعلل شود بازار به سمت داروهای 

سیم بشنا را  یی  رو ا د ن  ر مد یب  یا ر زا با ید  با رو  ا د ت  را د صا ر  د فقیت  مو ی  برا   
کنیم به  تجر ن  ما د خو را  چزی  همه  ن  ا تو یمن   ، ز مرو ا ی  نیا د ر  د   

ند شو ف  حذ ید  با مت  سال شگیر  گرد زه  حو ر  د ها  ل  ال د   
  اطالع رساین بنی امللیل در حوزه گردشگیر سالمت باید تقویت شود

یم ر ا د یگر   د ی  رها کشو ر  د ت  تبلیغا ش  گسرت به  ز  نیا     

قاچاق، داروهای غیر استاندارد، خدمات غیر استاندارد پیش 
می رود. این هم منجر به آسیب به گیرندگان خدمت در زمینه 
گردشگردی سالمت می شود و هم به چهره کشور ما آسیب 

سنگینی وارد می کند. 

توسعه صنعت گردشگری سالمت
این  در  زیادی  تجربیات  کامال مشخص است و  کار  روش 
خصوص در دنیا وجود دارد که باید از آن ها الهام گرفت. 
این خصوص  در  ملیتی  چند  بزرگ  های  دید شرکت  باید 
چگونه پیشرفت کرده اند. ما باید جمعیت کشور هدف را 
بدانیم، کارخانجات دارویی، فعاالن عرصه دارویی را بشناسیم. 
از پتانسیل کنگره های علمی و پزشکی استفاده کنیم. اساتید 
کشورهای مبدا را بشناسیم و توانمندی های خودمان را به 
ایشان معرفی کنیم. بی تردید شرکت در نمایشگاه های بین 
المللی و حضور در کنفرانس های بین المللی بسیار موثر است. 

دیپلماسی سالمت
در  را  خود  جای  سالمت  دیپلماسی  موضوع  خوشبختانه 
مذاکرات باز کرده است که این هم می تواند مکمل فعالیت 
های مرتبط باشد. امیدوارم وزارت امور خارجه با تغییراتی که 
در سیستم خودش داده و در حال راه اندازی معاونت اقتصادی 
است، بتواند گام مثبت دیگری در این زمینه بردارد. همراهی 
بخش خصوصی سالمت در سفر مسئولین ارشد دولتی بسیار 

موثر است.

 وضعیت ایران  
مـا هنـوز در ایـن عرصـه مشـغول تمریـن هسـتیم و تمرین 
هـای مان تاکنـون خوشـبختانه موفق بـوده اسـت. همانطور 
کـه اشـاره شـد، بـا وجود کیفیـت بـاالی خدمـات درمانی و 
قیمـت ارزان، بـه علـت نبود تبلیغات مناسـب، هنوز کشـور 
مـا نتوانسـته جایگاهـی کـه شایسـته اش اسـت، در بـازار 

گردشـگری سـالمت بدسـت آورد.

دست اندازها  
متاسفانه ما یک مدتی به خاطر بحث تحریم ها و همچنین به دلیل 
فراز و فرودهای قیمت ارز یک مقداری تعلل، توقف و رکود داشتیم 
اما خوشبختانه از زمانی که بحث اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درون زا 

و برون نگر مطرح شد، به نظرم کار سرعت بیشتری گرفت.  

روش کار در حوزه 
گردشگری سالمت کامال 
مشخص است و تجربیات 
زیادی در این خصوص 

در دنیا وجود دارد که باید 
از آن ها الهام گرفت. باید 
دید شرکت های بزرگ 

چند ملیتی در این خصوص 
چگونه پیشرفت کرده اند

ایجاد ارزش افزوده برای 
کشور و ارزآوری، صرفا از 
طریق صادرات دارو نیست. 

بلکه بحث گردشگری 
سالمت هم میتواند در این 

خصوص مد نظر باشد

دیپلماسی سالمت گفت و گو با دکتر سید محمد اکرمی 
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کیفیت، حرف اول را می زند 
رقیب را نباید حذف کرد

کیفیت، حرف اول را می زند گفت و گو با دکتر سید حسین اردهالی 

دکرت سیدحسین اردهالی 

عضـو  ویـژه،  مراقبت هـای  فوق تخصـص    

هیـأت علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید 

بهشـتی و از چهره های رسشـناس این حـوزه در 

ایـران محسـوب مـی شـود. 

ریاســت بخش مراقبت های ویژه بیامرســتان 

شــهدای تجریــش را برعهــده دارد و از اعضــای 

ــژه  ــای وی ــن مراقبت ه ــره انجم ــات مدی هی

ــران اســت. ای

 از آنجایـی کـه مـرف دارو در بیامرسـتان و 
علـی الخصـوص در بخـش هـای مراقبـت های 

ویـژه، از حساسـیت زیادی برخوردار اسـت، با 

وی در ایـن رابطـه بـه گفتگو نشسـته ایم. 

 در طـول ایـن گفتگـو، او را از جملـه افـرادی 
یافتیـم کـه کیفیت و دسرتسـی بـه دارو را جزء 

مهمرتیـن ویژگـی های یـک نظـام دارویی پویا 

می دانـد. 
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نمی توانیم تا ابد واردکننده دارو باقی بمانیم
سیدحسین اردهالی در خصوص نیاز کشور به توسعه تولید داروهای 
داخلی اظهار داشت: در کشوری که نیازهای دارویی، هر روز افزایش 
پیدا می کند، نمی توانیم تا ابد وابسته به واردات دارو بمانیم و الزم است 

که داروهای مورد نیاز، در کشور تولید شود. 
وی ادامه داد: شاید در گام نخست، داروهای مورد نیاز بیماران از 
طریق واردات تامین و عرضه می شود ولی بالخره نمی توان دست 
روی دست گذاشت و همیشه مشتری داروهای خارجی باقی ماند. 
داروسازی  زیادی در صنعت  پتانسیل  و  اینکه ظرفیت  خصوصا 

کشور ما وجود دارد.

تولید داخلی، منجر به افزایش دسترسی به دارو می شود
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: ضمن 
اینکه بحث در دسترس بودن دارو نیز موضوع حائز اهمیتی است. این 
موضوع، هم برای بیمار و هم برای کادر درمان اهمیت دارد. زمانی که 
دارو در داخل کشور تولید شود، قطعا اطمینان بیشتری در مورد در 

دسترس بودن دارو ایجاد می شود.

ایرانی ها به صورت تاریخی عالقه به تولید دارو دارند
اردهالی با اشاره به وجود نیروی انسانی ماهر در حوزه داروسازی 
کشورمان افزود: در واقع ایرانی ها به صورت تاریخی به موضوع دارو 
و داروسازی عالقه مند بوده و هستند. داروسازی کشور ما از قدمت 
بسیار باالیی برخوردار است و دانشکده های داروسازی در کشور ما 
رشد چشمگیری داشته اند. همچنین داروسازان ما در سطح دنیا مطرح 
و شاخص هستند. خوشبختانه داروسازی صنعتی نیز پیشرفته مناسبی 
در کشور ما داشته و همچنین ارتباط علمی داروسازان با مراکز خارجی 
بسیار خوب است که این موضوعات نشان دهنده آینده موفق و روشنی 
در زمینه تولید دارو در کشور به شمار می رود. در واقع می توان به 
صورت روشن مالحظه کرد که عالقه به دانش و صنعت داروسازی، 

جزءای از استعداد ذاتی ایرانی ها شده است.

ارتباط با دنیا را قطع نکنید
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: نکته 
بسیار مهم این است که صنعت داروسازی نباید ارتباط خود را با دنیا 
محدود کند. دانش داروسازی، یک دانش در حال تکامل است و 
هر روز دستاورد جدیدی در این عرصه رونمایی می شود. به همین 
جهت، اصال نباید تصور کرد که بدون تعامل با دنیا، می توان در این 

دانش، پیشروی کرد.
وی ادامه داد: داروهایی که در دنیا عرضه می شوند، نتیجه تحقیق و 
مطالعه ده ها گروه بین المللی است و ما نباید خود را از این دستاوردها 
محروم کنیم. تعامل صنعت دارویی ایران با دنیا را باید جدی بگیریم تا 

دستاوردهای علمی را به داخل کشور انتقال دهیم.

خودباوری
وی با اشاره به دستاوردهایی که در حوزه داروسازی اتفاق افتاده است، 
اظهار داشت: ضرورت ارتباط با دنیا، به هیچ وجه به معنای انکار 
خودباوری نیست. بر اساس آمار وزارت بهداشت، بخش زیادی از 

داروهای مورد نیاز مردم، در داخل کشور تولید می شود و این افتخار 
بزرگی برای صنعت داروسازی کشور ما است.

تولید دارو و تقویت اقتصاد مقاومتی
اردهالی ادامه داد: تولید دارو را باید یکی از جنبه های اقتصاد مقاومتی 
دانست، چرا که اگر تولید دارو بر اساس نیاز کشور تنظیم شود، بی 
شک تاثیرغیر قابل انکاری بر کاهش وابستگی ما چه از لحاظ تولید و 
چه از لحاظ اقتصادی به خارج از کشور داشته و موجب می شود که 
منابع ما کمتر به خارج از کشور منتقل شود. ضمن اینکه اگر در بحث 
صادرات دارو موفقیت بیشتری حاصل شود، می توانیم شاهد ارزآوری 

این صنعت برای کشورمان باشیم.
وی افزود: در واقع صنعت داروسازی می تواند این ظرفیت را در خود 
بارور سازد که داروهای مورد نیاز کشورهای منطقه را تولید کرده و در 
ازای آن، داروهایی که دانش فنی تولید آن ها را ندارد، از کشورهای 

صاحب تکنولوژی وارد کند.

بودجه محدود است
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: 
بهرحال در همه کشورهای دنیا، بودجه دارو و درمان، بی نهایت نیست 
و محدودیت هایی دارد و کشورها تالش می کنند که این بودجه 
محدود را به درست ترین شکل ممکن، مدیریت کنند. قطعا تالش 
در مسیر تولید داروها می تواند زمینه ساز کاهش هزینه های ارزی 

کشور باشد.

کیفیت، حرف اول را می زند
وی با اشاره به ضرورت تمرکز بر بحث ارتقای کیفی داروهای تولید 
داخل افزود: در این راستا قدم های مثبتی برداشته شده که امیدواریم با 
روند ارتقای کیفیت داروها و توجه مسئوالن به این امر گام های محکم 

تری در آینده برداشته شود.
اردهالی تاکید کرد: مهم این است که داروسازی های ما، بحث کیفیت 
را بر کمیت ارجح بدانند و کیفیت را به عنوان مهمترین معیار تولید 

دارو دنبال کنند.
وی ادامـه داد: در بحـث کیفیـت، توقـع پزشـکان ایـن اسـت که 
اثربخشـی داروهـای ایرانـی با داروهای خارجی مقایسـه شـده و 

مسـتندات آن ارائه شـود. 

رقیب را نباید حذف کرد
به گفته اردهالی، رقابت زمینه ساز رشد و ارتقاء است. این پیامی است 
که دنیا در همه صنایع، تجربه کرده است. اگر می خواهیم داروهای 
ایرانی همواره در مسیر رشد کیفی قرار گیرند، پیشنهاد می کنم شرایطی 
را فراهم کنیم که داروی خارجی و ایرانی به صورت همزمان در 

دسترس بیمار و پزشک قرار گیرد.
وی ادامه داد: دسترسی به دارو، حق بیمار است و بسته به شرایط بیمار، 
داروی مورد نظر باید تجویز شود. اینکه دارو، ایرانی است یا خارجی، 
موضوع دیگری است. نمی توان بیمار را محدود کرد که مثال الزاما از 

نوع ایرانی دارو استفاده کند. 

مطالعه بالینی
اردهالی در خصوص تجویز داروهای ایرانی اظهار داشت: آنچه که 
برای پزشک اهمیت دارد، میزان اثرگذاری دارو است. بنابراین زمانی 
که داروی ایرانی، مطالعات بالینی را به خوبی گذرانده است و اثربخشی 

دارو، به اثبات رسیده است، قطعا پزشک از آن استقبال خواهد کرد.
وی ادامه داد: انجام مطالعات بالینی به صورت ساختارمند باید مورد 
توجه شرکت های داروسازی ایرانی قرار گیرد و نسبت به آن اهتمام 

داشته باشند.

وضعیت داروهای مراقبت ویژه 
رئیس بخش مراقبت ویژه بیمارستان شهدای تجریش در خصوص وضعیت داروهای 
مراقبت ویژه نیز توضیح داد: یکی از بخش های بیمارستانی که مصرف دارو در آن بسیار 
باالست، بخش آی سی یو بیمارستان است. در این بخش به دلیل اینکه وضعیت بیمار، به 
گونه ای است که باید حساسیت های متعددی رعایت شود، کیفیت دارو نیز از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
وی ادامه داد: خوشبختانه در برخی از داروهای مورد نیاز بخش مراقبت های ویژه، کشور 

به مرحله ای رسیده که زمینه  الزم برای تولید داخلی داروها فراهم شده است. 

کمبود دارو در بخش مراقبت های ویژه
وی با اشاره به وضعیت مناسب دارو در بخش مراقبت های ویژه گفت: در طی دوران 
گذشته و خصوصاً در دوره تحریم ها با کمبود برخی از داروها مواجه می شدیم، اما امروزه 

با تولیدات داخلی این مشکالت برطرف شده است. 
اردهالی افزود: برخی آنتی بیوتیک هایی که در آی سی یو مصرف می شوند از نوع قوی و 
وسیع الطیف )broad spectrum( هستند و با جان بیماران سروکار دارند و کمبود آن ها می 
تواند منجر به تلف شدن بیماران شود، اما خوشبختانه امروزه بسیاری از این اقالم در کشور 
تولید می شود، هرچند که همیشه الزم است تولیدکنندگان به ارتقای کیفیت آنها توجه کنند. 
وی در این خصوص تصریح کرد: الزم است به یاد آوریم دردورانهای گذشته ودر 
زمان دفاع مقدس نیز، مواقعی با مشکالت کمبود دارویی مواجه بوده ایم، اما امروزه با 
سیاست های وزارت بهداشت و برنامه ریزی های سازمان غذا و دارو این کمبودها کمتر 
احساس می شود. هر چند در برخی مواقع کمبود اقالمی مانند مکمل پتاسیم و سرم ها در 

سطح بیمارستان ها شاهد هستیم.

پوشش بیمه ای داروها
وی در این خصوص ادامه داد: داروهایی که در بیمارستان های دولتی مصرف می شوند 
عموماً تحت پوشش بیمه هستند و اگر بیمه ها نیز آنها را پوشش ندهند از محل منابع 
اختصاصی طرح تحول سالمت هزینه آنها به بیماران بستری پرداخت می شود. بنابراین 
بیمار در خصوص هزینه های آن، دغدغه چندانی ندارد. ولی واقعیت این است که بهرحال 
مصرف این داروها، برای نظام بهداشت و درمان کشور هزینه زا است. بنابراین استفاده بهینه 

از داروها یک استراتژی کامال اصولی است که از سوی وزارت بهداشت دنبال می شود.

معضلی به نام دیرکرد پرداخت بیمه ها 
اردهالی افزود: بخش زیادی از بیماران بیمارستان های دولتی به صورت بستری هستند 
که خوشبختانه از لحاظ پرداخت، درصد کمی به بیمارتخصیص می یابد اما در برخی از 
مواقع به دلیل دیرکرد پرداخت بیمه ها و بدهی  آنها به شرکت های پخش دارو با مشکالتی 
مواجه می شویم. وی ادامه داد: در واقع باید اعتراف کنیم که یکی از مهمترین مشکالت این 
بخش، بحث بدهی بیمارستان ها به شرکت های دارویی است که الزم است مسئوالن به این 
موضوع توجه داشته باشند به دلیل اینکه در برخی مواقع بدهی بیمارستان ها به مانعی برای 
تهیه دارو تبدیل می شود و بیمارستان مجبور است از روش های دیگری داروها را تهیه کند.

OTC حذف پوشش بیمه ای داروهای
وی در خصوص برداشته شدن پوشش بیمه ای از داروهای OTC توضیح داد: بسیاری از 
کشورهای دنیا این سیاست را اجرا کرده اند، بنابراین سیاست جدید و تجربه نشده ای 
نیست. در کشور ما نیز با نگاهی به آمارها مشاهده می کنیم که سرانه مصرف بسیاری از 
داروهای OTC  در کشور ما باالست و منابع درآمدی بیمه ها به آن سمت سرازیر شده 
است و تصمیم گیرندگان این موضوع بر اساس مستندات و تجارب کشورهای دیگر اقدام 

به گرفتن این تصمیم کرده اند. 

البته باید در این خصوص زیرساخت های مورد نظر فراهم شود.
به گفته اردهالی، ضروری است که در این رابطه اطالع رسانی شفاف به مردم صورت گیرد 

و مزایای آن برای مصرف کنندگان تشریح شود.

توسعه تولید تحت لیسانس 
عضو هیأت علمی دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی در خصوص تولید تحت 

لیسـانس داروهـا در کشـور گفـت: بـا انجـام ایـن امـر در کشـور مـا شـرایط تولید 
داروی بـا کیفیـت، مـی توانـد بهتر و راحـت تر فراهم  شـود و طبیعتا دارو سـریع تر 

در دسـترس قـرار می گیرد.
وی ادامه داد:تولید تحت لیسانس باعث اشتغال زایی و زمینه ای برای شروع تولید داروها در 
کشور محسوب می شود. در واقع اگر تولید را یک فرایند چند مرحله ای در نظر بگیریم، 

تولید تحت لیسانس می تواند این مسیر را هموار بسازد.
اردهالـی در خصـوص سیاسـت گذاری های سـازمان غـذا و دارو در زمینـه تولیـدات 
داخلـی نیـز توضیـح داد: بـه هـر حـال دارو، یک کاالی اسـتراتژیک اسـت و سـازمان 
غـذا و دارو سیاسـت های خـود را برمبنای سیاسـت های کلی نظام که مبتنـی بر اقتصاد 
مقاومتـی اسـت، پیـش می بـرد و بـی شـک توسـعه تولیـد تحت لیسـانس مـی تواند 

اسـتراتژی اثربخشـی در این حوزه باشـد.

تولید آنتی بیوتیک ها
اردهالی با تاکید بر اهمیت مقابله با عفونت های بیمارستانی ادامه داد: در زمینه تولید 
آنتی بیوتیک ها برخی از شرکت های داخلی در حال فعالیت هستند ولی نکته بسیار مهم 
این است که صنعت داروسازی نباید به تولید داروهای معمولی، بسنده کند. بلکه باید 
رشد و توسعه را سرلوحه برنامه های خود قرار داده و مسیر داخلی سازی محصوالت 

را ادامه دهد.

با کمبود پرستار مواجهیم
وی در خصوص نیازهای بخش مراقبت های ویژه تصریح کرد: اگر چه کمبود پرستار 
در دیگر بخش های مراکز درمانی و بیمارستانی مشهود است؛ اما این موضوع در بخش 
مراقبت های ویژه بیشتر به چشم می خورد که با توجه به حساسیت این بخش ها، باید 

اقداماتی برای جبران کمبود پرستار انجام شود .
 

تخت های مراقبت ویژه
عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی در خصوص پیشـرفت 
تکنولوژی هـای مراقبت هـای ویـژه در کشـور، توضیـح داد: بـر اسـاس سیاسـت های 
وزارت بهداشـت گسـترش تخت هـای بخـش مراقبت هـای ویـژه در دسـتور کار قرار 
گرفتـه و در قالـب طـرح تحول سـالمت تعـداد تخت هـای بیمارسـتان ها و تخت های 
بخـش آی سـی یو افزایـش پیـدا کـرده کـه امیدواریـم در سـال های آینـده بـه موضوع 
ارتقـای کیفیـت نیـز توجـه شـود و از لحـاظ به روزرسـانی سـایر تجهیزات نیز شـاهد 

باشـیم. موفقیت هایی 

بحران سالمندی
اردهالی با اشاره به این موضوع که سالمند شدن بخش زیادی از جمعیت ایران در آینده ای 
نه چندان دور، واقعیتی غیر قابل اجتناب است ادامه داد: کشور ما از لحاظ ترکیب جمعیتی 
رو به سالمندی است، بنابراین از این منظر بحث های بهداشت و درمان و همچنین مصرف 
دارو در کشورمان، موضوع بسیار مهمی است. چرا که مطالعات نشان می دهد که با ورود 

به مرحله سالمندی، هزینه های درمانی با شیب زیادی افزایش پیدا می کند.

توجه ویژه به تغذیه در بخش مراقبت های ویژه
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به ضرورت حذف 
غذای خانگی و دست ساز برای بیماران بستری در این بخش اظهار داشت: با توجه به 
حساسیت های بسیار زیادی که در خصوص تغذیه بیماران بستری در بخش مراقبت 
های ویژه وجود دارد، تعدادی از شرکت های داروسازی اقدام به تهیه بسته های غذای 
ویژه کرده اند که متناسب شرایط این بیماران است. یعنی بسته به شرایط هر بیمار، نوع 
غذای ویژه آن بیمار، توسط کمپانی های دارویی تهیه شده ولی متاسفانه این موضوع در 

کشور ما چندان جدی گرفته نمی شود.
به گفته اردهالی، رعایت بهداشت تغذیه نیز از جمله موضوعاتی است که بر اهمیت حذف 

غذای دست ساز تاکید می کند.
اردهالی با اشاره به اینکه نباید غذاهای فرموله را فراورده های لوکس و فانتزی تلقی کرد، 
تصریح کرد: دانش جهانی تاکید دارد که در بخش آی سی یو باید از تجویز غذاهای 
خانگی وآشپزخانه ای ) kitchen based( برای این بیماران خودداری کرد و از فرموله ها  

استفاده کرد. 

ست ا رت  ضرو یک  ر  کشو خل  ا د ر  د رو  ا د لید  تو   
ید بگری جید  را  ملنید  سا ن  بحرا   

نیست نیا  د با  مل  تعا یف  منا  ، یر و با د خو   

دانش جهانی تاکید دارد که 
در بخش آی سی یو باید 
از تجویز غذاهای خانگی 

 وآشپزخانه ای 
)kitchen based( برای این 
بیماران خودداری کرد و از 

فرموله ها  استفاده کرد

کیفیت، حرف اول را می زند گفت و گو با دکتر سید حسین اردهالی
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سـرعت بـاالی تغییرات اقلیمی، سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعی 
در جوامـع امـروزی و بـه تبـع آن عـدم دسـتیابی کشـورها بـه 
مدیریـت صحیـح چشـم اندازهـا، نـگاه همـگان را بـه عوامـل 
موثـر در رشـد و توسـعه پایـدار معطوف کـرده اسـت. از آنجا 
کـه توسـعه پایدار جز در سـایه یکپارچگـی و همگرایی تمامی 
ارکان جامعـه محقـق نخواهـد شـد، مسـؤلیت افـراد حقیقی و 
حقوقـی، درکنار رشـد و توسـعه فـردی و اقتصـادی در جامعه 

اهمیـت ویـژه ای پیـدا مـی کند .
مسـؤلیت اجتماعی شـرکتی نیـز از مهمترین عواملی اسـت که 
توجـه بـه آن راه توسـعه پایدار را هموار کرده و می تواند رشـد 
و تعالی کشـورها و جوامع بشـری را سـرعت ببخشـد. چرا که 
یکی از ملزومات رسـیدن به توسـعه پایـدار، فعالیت بنگاه های 
اقتصادی همسـو با نیازهای مردم و احسـاس مسـؤلیت آنان در 
قبـال چیزهایی اسـت که جامعـه در اختیار آنها قرار داده اسـت.
شـرکت هـا همـواره بایـد نسـبت بـه جامعـه ای کـه از آنهـا 
حمایـت می کنـد مسـؤالنه برخـورد کرده و در مسـیر رشـد آن 
نقـش آفرینـی کنند. در همین راسـتا گـروه شـرکت های درمان 
یاب اعتقاد دارد که مسـؤلیت اجتماعی شـرکتی یک روال باز و 
شـفاف تجاری اسـت که براسـاس ارزش های اخالقی ، احترام 
بـه حقـوق کارکنان و جامعه و همچنین رعایت موازین زیسـت 

محیطـی، بنیان نهاده شـده اسـت.

مسؤلیت اجتماعی شرکتی و مسؤلیت اخالقی وکارکنان 
مسـؤلیت های اخالقـی، آن دسـته هسـتند کـه شـرکت خود 
را بـه انجامشـان موظـف می کند ، چـون صاحبـان آن اعتقاد 
دارنـد کـه کار درسـت ایـن اسـت و نـه بـه خاطـر اجبـار. 
مسـؤلیت اجتماعـی از منظر اخالقـی ، پرداختن بـه عملیاتی 
اسـت کـه صدمات اجتماعی ناشـی از عملکرد تجـاری را به 

برسـاند. حداقل 
پذیـری  مسـؤلیت  کارکنان شـان  قبـال  در  بایـد  سـازمان ها 
اجتماعـی داشـته باشـند. کارکنان یک شـرکت برترین دارایی 
سـازمان هسـتند. سـازمان ها بایـد ابزارهـا و مشـوق هایی را 
دسـترس کارمنـدان قـرار دهنـد که بـر انتخاب شـیوه زندگی 
کارمنـدان موثـر باشـد. همچنیـن سـازمان بایـد مزایایـی را 
فراهـم کنـد تـا باعث حفاظت از سـالمت جسـمانی و روانی 

شـود. کارمندان 
گـروه شـرکت های درمان یاب با تدوین منشـور اخالقی سـعی 
در نهادینـه کـردن اخالقیات در سـازمان خود داشـته و توجه به 
کلیـه ذینفعـان و جامـع نگری در ایـن باره را سـر لوحه نگرش 

در ایـن حوزه قرار داده اسـت.
در منشـور اخالقی گروه درمان یاب،کارکنان براسـاس اهداف و 
وظایف سـازمانی و انسـانی با شـعار ))دسترسـی سالمت برای 
همـه (( خدمـت صادقانـه و تکریـم مشـتریان، ارتقاء سـالمت 
جامعـه، دفـاع از ارزش هـای واالی انسـانی و کمک به تسـکین 

آالم بشـری را سـرلوحه کار خویش قـرار داده اند.
گـروه درمان یـاب با نیازسـنجی و تدوین و اجـراء برنامه های 
آموزشـی بـا اهـداف توانمندسـازی کارکنـان، مشـارکت در 
اسـتراتژی ها و فعالیت هـای شـرکت زمینـه ای الزم را بـرای 
ارتباطـی مطلـوب بـا ذی   نفعـان فراهم کرده اسـت. ما بـا ایجاد 

مسؤلیت اجتماعی شرکتی گروه شرکت های درمان یاب

مسؤلیت اجتماعی شرکتی گروه شرکت های درمان یابوحید خسروی

این یادداشت عالوه بر 
تشریح ضرورت ایفای 

مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها، به عملکرد گروه 
شرکت های درمان یاب در 

این حوزه می پردازد

وحید خسروی
معاون منابع انسانی

گروه شرکت های درمان یاب

شـرایط کاری مناسـب بـرای کارکنـان و رعایـت قوانیـن و 
مقـررات، شـرایط مطلوب اشـتغال را فراهـم آورده و با بهینه 
کاوی شـرایط بـا وضعیـت موجـود در کشـور ، همـواره در 
جهـت استانداردسـازی حقـوق و مزایـای کارکنـان تـالش 

نموده ایـم.
شـرکت درمـان یـاب از طریـق عقـد قـرارداد بیمـه تکمیلـی با 
بیمه گـری معتبـر، در راسـتای سـالمتی کارکنان و خانـواده آنها 

است. کوشـیده 
بـا توجـه به نـوع فعالیت شـرکت از کلیـه ابزارهـا و تجهیزات 
اسـتاندار و ایمن اسـتفاده شـده اسـت. در انبارها به طورخاص 
از تجهیـزات ایمنـی اسـتاندار اسـتفاده می شـود و آموزش های 
الزم در ارتبـاط بـا کار بـه کارکنان ارائه می شـود. در آزمایشـگاه 
جنبه هـای ایمنـی رعایـت و  روشـهای مقابلـه با آتـش و اطفاء 

حریـق آموزش داده شـده اسـت .
بـا توجـه بـه اینکـه بخشـی از فعالیـت شـرکت در زمینـه 
بازاریابـی و فـروش اسـت شـرکت بـا ایجـاد ضوابطـی بهره 
بـرداری از خودروهـای ایمـن و مطمئـن را بـرای کارکنـان 

فراهـم نمـوده اسـت.

مسؤلیت اجتماعی شرکتی و مسؤلیت های بشر دوستانه
مسـؤلیت اجتماعی شرکتی، از نظر بشر دوستانه، به فعالیت های 
عـام المنفعه ای می پـردازد که خارج از عملکرد تجاری شـرکت 
قـرار گرفتـه ولی به جامعه سـود می رسـاند. پذیرش مسـؤلیت 
اجتماعـی شـرکتی قبـول کردن سـازمان ها در نقشـی اسـت که 
در اجتمـاع ایفـا مـی کننـد و ایـن نقـش مهمتـر از صرفـا یـک 
فعالیـت اقتصادی اسـت، مسـؤلیت های اختیاری که از سـازمان 
از سـوی جامعه انتظار می رود آن اسـت که عملکردشـان مانند 

یک شـهروند خوب باشـد. 

گـروه درمان یـاب با اعتقاد به مسـؤلیت اجتماعـی در قبال 
جامعـه در حـوزه فرهنگی و آموزشـی اقداماتی را به شـرح 

ذیـل به عمل آورده اسـت:
 ساخت دبستان 11 کالسه به مساحت 2500 مترمربع 

 کتابخانه و سالن مطالعه به مساحت 550 مترمربع 
 ساخت سالن ورزشی )در دست اقدام (

 حمایـت از کـودکان و همکاری مسـتمر با سـازمانهای مردم 
نهـاد بـه طـور خاص بنیـاد کـودک و انجمـن حامیان کـودکان 

کار و خیابان 
 مشارکت در ساخت و تجهیز اورژانس هوایی شهرستان قم

 مشـارکت در تاسـیس و راه انـدازی موسسـه پژوهشـی دانـا 
یـار کـه با هـدف انجام فعالیت هـای عام المنفعـه در زمینه های 
خدمات درمانی و بهداشـتی آموزش، فقرزدایی و مقاوم سـازی 

ایجاد شـده است.
 حضـور در صحنـه هـای اجتماعـی ماننـد کمـک بـه زلزلـه 

زدگان اسـتان کرمانشـاه

 مسؤلیت اجتماعی شرکتی و مسؤلیت های قانونی
مسـؤلیت های قانونـی شـامل الزاماتـی اسـت کـه توسـط 
قوانیـن بـر شـرکت اعمـال مـی شـود .در کنـار اطمینـان از 

سـوددهی، التـزام بـه قوانیـن و مقررات، مهمترین مسـؤلیت 
سـازمان اسـت .مسـؤلیت قانونـی از قوانین امنیتـی گرفته تا 
قوانیـن کار، قوانیـن محیطـی و حتی قوانین جزایـی را در بر 

می گیـرد.
شـرکت های گـروه درمـان یـاب، فرایندهـای مالـی خـود 
را براسـاس اسـتاندارهای مربوطـه بنیـان نهـاده اسـت. از 
حسابرسـان مسـتقل بهره می برد و در سـاختار سـازمانی با 
ایجـاد معاونت ذیحسـابی و مدیریت حسابرسـی داخلی و 
انجـام ممیزی هـای دوره ای بر اسـاس اسـتانداردهای معتبر 
نسـبت به ممیزی کسـب و کار اقدام و گزارش های مربوطه 
را بـه صاحبـان سـهام ارائه می نماینـد. در راسـتای اعتقاد و 
تعهـد درمـان یـاب به وجـود شـفافیت مالی، این شـرکت 
همـواره پذیـرای حضـور حسابرسـان مالیاتـی و بیمـه ای 
بـوده اسـت و بـرای پرهیـز از هرگونـه مناقشـات قانونـی 
و مراعـات قوانیـن حاکمیتـی از مشـاوران بیمـه، مالیات و 
حقوقـی بهره برده اسـت . همچنیـن همواره قوانیـن کار و 
تامیـن اجتماعـی را در خصـوص رعایت حقـوق کارکنان 
مدنظر داشـته اسـت. همچنین به منظـور حمایت از حقوق 
کارگـران شـاغل در کارخانجات طـرف قـرارداد و رعایت 
قوانیـن حاکمیتـی، با شـرکت هایی قرارداد منعقـد می نماید 
کـه تابـع قوانیـن کار و تامیـن اجتماعـی باشـند و الزامات 

قانونـی را رعایـت نمایند.

مسؤلیت اجتماعی شرکتی و محیط زیست
مسـؤلیت اجتماعـی شـرکتی از بعد زیسـت محیطی شـامل 
رویکردهـای مبتکرانـه پیشـگیرانه بـرای جلوگیـری یـا بـه 
حداقـل رسـاندن اثـرات منفـی جانبـی بـا ترویج و توسـعه 
تکنولوژی های محیط دوسـت و زمینه های مشـابه می شـود. 
بعـد مسـؤلیت اجتماعـی در محیـط زیسـت را می تـوان 
در مـوارد زیـر خالصـه نمـود: کاهـش اثـرات زیان بـار 
دارایی هـا و فنـاوری سـازمان بـر محیـط زیسـت )آب، 
هـوا، خـاک ( و کاهش آالیندگی، مصـرف صحیح انرژی، 
فناوری هـای  توسـعه  آن،  بازیافـت  و  کاهـش ضایعـات 
سـبز و پایـداری. شـرکت درمان یاب دارو پروژه سـاخت 
کارخانـه داروسـازی خـود را شـروع نمـوده اسـت که در 
ایـن پـروژه کلیـه اسـتاندارهای محیـط زیسـتی براسـاس 
مقـررات و تاییـد وزارت بهداشـت رعایـت شـده اسـت. 
ماشـین آالت بـا رعایـت حداکثر صرفه جویـی در مصرف 
انـرژی، مدیریـت پسـماند، مدیریـت سیسـتم فاضالب با 
تایید سـازمان محیط زیسـت ، کنترل ورود ذرات ناشی از 
تولیـد و فعالیت هـای آزمایشـگاهی بـا سیسـتم فیلتر هـای 
هپـا جهـت هـوای خروجـی ، سیسـتم های خنـک کننـده 
بـا حداقـل مصـرف آب و بـرق. بـا راه انـدازی کارخانـه 
مربوطـه  نامـه  گواهـی   Iso14001 اسـتاندار  براسـاس 
اخـذ خواهـد شـد. در صـدر الزامـات تاسـیس کارخانـه 
کنتـرل اسـتفاده از مواد شـیمیایی، عدم اسـتفاده از سـموم 
و حالل هـای مضـر، کنتـرل پسـآب آزمایشـگاه و عـدم 

اسـتفاده از گازهـای مضـر بـرای الیـه ازون قـرار دارد.
بـا توجـه بـه اینکـه بخشـی از فعالیـت شـرکت درمـان 
یـاب دارو بـه صـورت تولیـد قـراردادی در شـرکت های 
شـرکت های  ممیـزی  فرآینـد  لـذا  می باشـد  داروسـازی 
وزارت  دسـتورالعمل های  اسـاس  بـر  قـرارداد  طـرف 
بهداشـت صـورت می پذیـرد کـه بـا عنایـت بـه ماهیـت 

هسته مرکزی بحث مسئولیت 
اجتماعی آنجا است که 
سازمان ها فقط در مقابل 
سهامداران یا صاحبانشان 
مسئول نیستند، و ایجاد 

نشده اند تا فقط سوددهی 
سهامداران شان را دنبال 
کنند، بلکه سازمان ها در 
ارتباط با ذی نفعان دیگری 
نیز هستند و خواسته های 

مشروع آنها را هم باید مورد 
توجه قرار دهند

فعالیـت شـرکت، ارزیابی هـا در هر پروسـه شـامل: تامین 
مـواد اولیـه، سـاخت و بسـته بنـدی صـورت می گیـرد. 
چنانچـه مغایـرت بـا دسـتورالعمل ها وجود داشـته باشـد 
و یـا عـدم صالحیـت تامین کننـده ) از جانـب نمایندگان 
وزارت بهداشـت ( اعـالم گـردد همـکاری بـا شـرکت 

مزبـور تـا اخـذ تاییـد الزم قطـع می گـردد.

سخن پایانی
ارتبـاط مسـئولیت اجتماعـی سـازمان هـا با مفهوم توسـعه 
پایـدار از ایـن جنبـه اسـت کـه سـازمان ها به عنـوان یکی 
از ارکان جوامـع امـروز، به واسـطه اثرگـذاری مهمی که بر 
اجتمـاع، اقتصـاد و محیط زیسـت دارند، مسـئولیت مهمی 
در هدایـت فرآینـد کلـی توسـعه بـه سـمت پایـداری ایفا 

مـی کنند.
هسـته مرکـزی بحـث مسـئولیت اجتماعـی آنجا اسـت که 
سـازمان ها فقط در مقابل سـهامداران یا صاحبانشـان مسئول 
نیسـتند و ایجاد نشـده اند تا فقط سـوددهی سهامداران شـان 
را دنبـال کننـد، بلکـه سـازمان هـا در ارتبـاط بـا ذی نفعـان 
دیگری نیز هسـتند و خواسـته های مشـروع آنهـا را هم باید 
مـورد توجه قـرار دهنـد. خواسـته هایی که در نظـر نگرفتن  
آن هـا، جـدای از ایجـاد چالـش بـا ذی نفعـان، سـوددهی 
اقتصـادی بلنـد مدت سـهامداران را نیـز به خطـر می اندازد. 
مسـؤلیت اجتماعی، مجموعـه وظایف و تعهداتی اسـت که 
سـازمان بایـد در جهـت حفـظ و کمـک به جامعـه ای انجام 

دهـد کـه در آن فعالیـت می کند. 
سـازمان ها بایـد بیاموزنـد حمایـت از محیط خارجی شـان، 
یـک اختیـار و انتخاب نیسـت، بلکه بخش مهمـی از فرآیند 

کسـب وکارشـان بـه حسـاب می آید .
مسـئولیت اجتماعـی، یـک نگرش کوتـاه مدت و واکنشـی 
قبـال فشـارها، تنش هـا، بحران هـا و مطالبـات  سـریع در 
عمومـی یـا دولتـی نیسـت، بلکـه گسـتره زمانـی توجـه به 
مسـئولیت های اجتماعـی، بایدبه شـکلی بلندمدت باشـد و 

تکیـه آن بر کسـب اهـداف عالـی اجتماعی بنا نهاده شـود.

Darman Yab
Corporate Social
Resposibility

مسؤلیت اجتماعی شرکتی، 
از نظر بشر دوستانه، به 

فعالیت های عام المنفعه ای 
می پردازد که خارج از 

عملکرد تجاری شرکت قرار 
گرفته ولی به جامعه سود 

می رساند
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ــت،  ــی وزارت بهداش ــت خودکفای ــه سیاس ــه ب ــا توج ب
ــت از  ــر ماموری ــال تغیی ــده دارو در ح ــرکتهای واردکنن ش

واردات بــه تولیــد می باشــند. 
شـیوع بیماری هـای تنفسـی در دنیـا و افزایـش مبتالیـان به 
ایـن  بیماری هـا در ایـران، شـرکت درمـان یـاب دارو را  بر 
آن داشـته کـه در ادامـه رسـالت تامیـن و توزیـع داروهـای 
مـورد نیـاز مـردم، عـالوه بـر واردات دارو و نیـز تولیـد 
برخـی اقـالم دارویـی، بـه تولیـد تحـت لیسـانس داروهای 

استنشـاقی نیـز مبـادرت ورزد. 
 )Chiesi( این شـرکت با همکاری سـه جانبـه با کمپانی کیـزی
و شـرکت سـینا دارو، تولید تحت لیسـانس انـواع محصوالت 

استنشـاقی را در دسـتور کار قرار داده است.
ایـن  در  اهمیـت  حائـز  نکتـه   
کـه  اسـت  آن  خصـوص 
محصـوالت استنشـاقی تولیـدی، 
اسـتاندارد  گرفتـن  نظـر  در  بـا 
اتحادیـه اروپـا ولـی بـا قیمتهای 
ریالی مناسـب در اختیـار بیماران 

گرفـت. خواهـد  قـرار 
 از آنجایـی کـه داروهـای کورتیکواسـتروئیدی استنشـاقی 
خـط اول بـرای درمان بیماری آسـم  هسـتند، برنامـه تولید 

بـا محصـوالت ذیل اغاز شـده اسـت:

Clenil    50mcg

نام تجاری

Beclomethasone 50 mcg    
Clenil   100mcg Beclomethasone 100 mcg    
Clenil    250mcg Beclomethasone 250 mcg     

Clenil compositum 100+ 50mcg Beclomethasone 50 mcg 
+Salbutamol 100    

در گام نخسـت، بـرای شـروع  ایـن طـرح  بـا متخصصیـن 
برجسـته ریه مشـورت شـد. اغلـب متخصصـان  به صورت 
کامـال مشـخص از کیفیـت نامناسـب اسـپری هـای تولیـد 

داخـل و یـا انـواع وارداتـی از هند شـکایت داشـتند. 
محصـوالت،   ایـن  بخشـی  اثـر  عـدم  دلیـل  بـه  همچنیـن 
بیمـاران مجبـور بـه افزایـش دوز مـورد اسـتفاده هسـتند.  
بـه همیـن دلیـل متخصصیـن بـه جهـت دسترسـی بـه یک 
کورتیکـو اسـترویید بـا کیفیـت بـاال کـه متاسـفانه فعـال در 
بـازار دارویـی کشـور موجود نیسـت، از سـر اجبـار، ناچار 

بـه تجویـز داروهـای ترکیبـی می باشـند. 
نکتـه اساسـی این اسـت کـه در مطالعات جهانـی هیچ  یک 
از کورتیکـو اسـترویید ها در درمان آسـم نسـبت به دیگری 
برتـری ندارند و کافی اسـت کـه یک کورتیکو اسـترویید با 
کیفیـت بـاال در دسـترس بیمار قـرار گیرد تا بیمـار به جای 
اجبـار بـه پرداخـت هزینه بسـیار بـاالی داروهـای ترکیبی، 
بـا هزینه بسـیار پایین تر با تـک داروی کورتیکو اسـترویید  

تحـت کنترل قـرار گیرد.
متاسـفانه علـی رغم تـالش متخصصین زحمتکـش دارویی 
داخلـی، انتظـارات بیمـاران و متخصصیـن هنـوز بـرآورده 

 تولید تحت لیسانس محصوالت استنشاقی 
Clenil و انتقال تکنولوژی تولید محصول

نشـده اسـت. بنابرایـن با برنامـه ریزی، قدم به قـدم می توان 
کورتیکواسـترویید سـاده را بـا اسـتفاده از تکنولـوژی تولید 
کننـدگان  مصـرف  اختیـار  در  مناسـب،  باکیفیـت  و  بـاال 

قرارداد.
ــه  ــاران ب ــی بیم ــهیل دسترس ــا تس ــه ب ــت ک ــی اس بدیه
داروی بــا کیفیــت و موثــر و البتــه بــا قیمــت مناســب دو 

ــد:   ــاق می افت ــم اتف مه
 در گام نخسـت شـیب افزایـش مصرف سـالیانه داروهای 

ترکیبـی کاهش مـی یابد. 
بـا   در گام  دوم مصـرف داروهـای ترکیبـی بـا داروی 

کیفیـت و  قیمـت مناسـب جایگزیـن مـی شـود.

Clenil ویژگی های اسپری استنشاقی
اســپری  تریــن  مصــرف  پــر  حاضــر  حــال  در   
مهــم  کشــور   5 در  مونوتراپــی  کورتیکوســتروییدی 

اســت. اروپایــی 
ــی،  ــترویید مونوتراپ ــای کورتیکوس ــپری ه ــن اس  در بی
ــد  ــاری Clenil   تولی ــام تج ــا ن ــازون ب ــول بکلومت محص
ــروش  ــترین ف ــی بیش ــه تنهای ــزی، ب ــرکت کی ــده در ش ش
ــی  ــپرهای مونوتراپ ــوع اس ــرف مجم ــه مص ــبت ب را نس

ــا دارد. ــازار اروپ ــود در ب موج
 اثـر بخشـی  بسـیار بـاال Clenil  باعـث شـده کـه ایـن 
محصـول در مقایسـه بـا سـایر بکلومتـازون هـا از سـایر 
شـرکتهای اروپایـی گـروه محصـوالت فلوتیـکازون ) انواع 
برنـد و ژنریـک ان( و بودزونایـد ) انواع برنـد و ژنریک( از 
فروش بسـیار بیشـتری برخودار باشـد به نوعـی که مجموع 
کل فـروش ایـن داروهـا بر روی هم به فـروش کلنیل کیزی 

بـه تنهایـی نمی رسـد.

معرفی شرکت کیزی
شـرکت کیـزی از معتبرتریـن شـرکتهای  اروپایی اسـت که 

در زمینـه هـای زیـر از پیشـتازان علم می باشـد.
 سورفاکتانت تراپی نوزادان: در 12 سال گذشته شرکت 

درمان یاب تامین کننده این محصول در ایران بوده است .
 ژن تراپـی: در حـال حاضـر تنها داروی قطعـی ژن تراپی 
جهـان توسـط ایـن شـرکت ارایـه شـده اسـت. بـا توجه به 
مشـکالت قیمتـی، ایـن دارو هنـوز در بیـرون از اتحادیـه 

اروپـا  معرفی نشـده اسـت.
ــرای   تنفســی: در حــال حاضــر داروهــای دو ترکیبــی ب
ــند،  ــی باش ــان م ــا راه درم ــان تنه ــه درم ــاوم ب ــوارد مق م

امــا تیــم تحقیــق و توســعه شــرکت کیــزی  ترکیــب ســه 
دارویــی را بــرای اولیــن بــار در دنیــا ارائــه کــرده اســت و 
پــس از آن شــرکت گالکســو اســمیت کالیــن و  شــرکت 

ــد.  ــال می کنن ــن راه را دنب ــکا  ای ــترا زن آس
 %35 معـادل  شـرکت  ایـن  توسـعه  و  تحقیـق  بودجـه 
فروش)تاکیـد مـی شـود فـروش( شـرکت مـی باشـد که در 
اروپـا جزو باالترین بودجه های تحقیق و توسـعه می باشـد. 
 بـا توجـه  به سـرمایه گذاری بسـیار جدی این شـرکت در 
تحقیـق و توسـعه، قطعـا مـی توانـد از تاثیـر گـذاران آینده 
دارو در جهـان باشـد کـه خوشـبختانه بـا توجـه بـه رابطـه 
بسـیار سـازنده ای  که در چندین سـال گذشـته بین شرکت 
کیـزی و درمـان یـاب دارو وجـود داشـته، پـروژه تولیـد 
تحـت لیسـانس کل محصـوالت استنشـاقی ایـن شـرکت با 

همـکاری شـرکت معظـم سـینا دارو اجـرا خواهد شـد.

Clenil تولید تحت لیسانسClenil تولید تحت لیسانس



105 104 فصلنامه درمان یاب ،شمـاره 16 بهار 1397فصلنامه درمان یاب ،شمـاره 16 بهار 1397

بیست نکته در مورد سیاست ملی دارویی

دکتر ایمان ایرانمنش

داروساز
دکتر سید علی حجازی

دکترای پارازیتولوژی
در این یادداشت نگاهی انداخته شده به 

نکات کلیدی سیاست ملی دارویی

بیست نکته در مورد سیاست ملی داروییدکتر ایمان ایرانمنش- دکتر سید علی حجازی 

نیــاز بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف را تنظیــم و تبییــن 
مــی نمایــد.

4.  اهــداف کلــی سیاســت ملــی دارویــی بــرای حصــول 
اطمینــان از مــوارد ذیــل اســت:

ــه  ــرون ب ــه و مق ــی: دسترســی عادالن - اصــل دسترس
صرفــه بــه کلیــه داروهــای ضــروری و حتــی المقــدور 

ــه داروهــای موجــود در دارونامــه رســمی کشــور کلی
ــز کیفیــت  ــی، اثربخشــی و حائ ــت: ایمن - اصــل کیفی
ــه رســمی  ــی داروهــای موجــود در دارونام ــودن تمام ب

کشــور
تدویــن  منطقــی:  مصــرف  و  تجویــز  اصــل   -
ــی  ــای درمان ــن ه ــتانی، گایدالی ــای بیمارس فارماکوپه ه
و آمــوزش هــای مســتمر تخصصــی و عمومــی جهــت 
متخصصیــن  توســط  منطقــی  تجویــز  از  اطمینــان 
توســط  منطقــی  مصــرف  و  ســالمت  و  بهداشــت 

مصــرف کننــدگان نهایــی دارو.
5. بــه جهــت کســب اطمینــان از تحقــق اهــداف 
ــعه  ــی، توس ــی داروی ــت مل ــول سیاس ــا اص ــط ب مرتب
ــا انگیــزه  منابــع انســانی و در اختیــار داشــتن پرســنل ب
ــن  ــری ای ــع و مج ــای واض ــده در نهاده ــوزش دی و آم
سیاســت کامــال ضــروری میباشــد و بــدون منابــع 
ــق  ــم تحق ــن مه ــته ای ــده و شایس ــوزش دی ــانی آم انس

ــت. ــد یاف نخواه
ــده  ــاز پیچی ــه ف ــامل س ــی ش ــی داروی ــت مل 6.  سیاس

ــت: ــارت اس ــرا و نظ ــعه، اج ــر توس ــتمل ب مش
- ابتــدا فــاز توســعه )دولوپمنــت( سیاســت ملــی 
ــه فرمــول بنــدی  دارویــی مطــرح میگــردد کــه منتــج ب
صحیــح سیاســت ملــی دارویــی توســط مجموعــه 

ــردد.  ــی میگ ــش خصوص ــا بخ ــل ب ــت در تعام دول
ــل  ــت نی ــا در جه ــتراتژی ه ــرای اس ــاز اج ــپس ف - س
ــط  ــت توس ــن سیاس ــی ای ــول اساس ــداف و اص ــه اه ب
گروههــای مختلفــی کــه در ایــن مهــم مســئولیت عملــی 
و اجرایــی )نظیــر ســازمان غــذا و دارو( دارنــد مطــرح 

می گــردد.
ــط  ــت توس ــا میبایس ــن فعالیته ــر ای ــت تاثی -  و در نهای
ــا کمــک اندیکاتورهــای کلیــدی  نهادهــای نظارتــی و ب
بصــورت مســتمر پایــش گــردد و در صــورت نیــاز در 

ــد. ــرار گیرن دســتور بازنگــری و اصــالح ق
ــی  ــی داروی ــد توجــه داشــته باشــیم سیاســت مل 7.  بای
ــح در  ــزی صحی ــه ری ــتن برنام ــدون داش ــر کشــور ب ه
عمــل ســندی بــال اســتفاده و صرفــا تشــریفاتی خواهــد 

سازمان بهداشت جهانی 
تدوین و پیاده سازی 

سیاست جامع ملی دارو 
را به همه کشورها پیشنهاد 

می کند

ــزی  ــه ری ــدی و برنام ــه بن ــک بودج ــدون ش ــود و ب ب
صحیــح بــرای تحقــق هــر فــاز از ایــن سیاســت ضامــن 
موفقیــت و دســتیابی بــه اهــداف مــورد انتظــار میباشــد.
8.  نکتــه بســیار مهــم دیگــر آنکــه طــی فرآینــد مســتمر 
سیاســتگذاری )و نــه فقــط در فــاز توســعه ایــن ســند( 
بایــد از مشــورت، گفتمــان و تبــادل آرا بــا همــه 
گروههــای مرتبــط و ذینفعــان اســتقبال گــردد کــه البتــه 
ــد  ــورد تاکی ــه ششــم توســعه م ــن موضــوع در برنام ای
سیاســتگذاران کالن در همــه حــوزه هــا از جملــه حــوزه 

ــوده اســت. دارو ب
ــود  ــت موج ــل وضعی ــه و تحلی ــه تجزی ــی ک 9.   زمان
دارویــی یــک کشــور بدرســتی و توســط تیمــی از 
ــاد  ــر اقتص ــط نظی ــای مرتب ــص ه ــا تخص ــرگان ب خب
ســالمت، اقتصــاد و مدیریــت دارو، مدیریــت ســالمت 
ــی  ــداف اصل ــت و اه ــره صــورت پذیرف ــی و غی عموم
ــد پیشــنویس ســند  ــد، بای ــا مشــخص گردی و راهکاره

ــردد. ــاده گ ــور آم ــی آن کش ــی داروی ــت مل سیاس
توســط  ابتــدا  پیشــنویس  ســند  اســت  الزم   .10
وزارت بهداشــت، ســپس توســط ســایر وزارتخانــه 
ــات و  ــت موسس ــی و در نهای ــازمانهای دولت ــا و س ه
ــی،  ــش خصوص ــامل بخ ــی )ش ــر دولت ــازمانهای غی س
ســندیکاها و انجمــن هــای مرتبــط و نیــز اســاتید 
دانشــگاه هــا( بازنگــری گــردد و نقطــه نظــرات بخــش 
خصوصــی بــه بخــش دولتــی منتقــل گــردد و بــا 
تشــکیل کمیتــه راهبــری مربوطــه وظایــف هــر بخــش 
ــت  ــع سیاس ــند جام ــازی س ــی س ــالح و نهای در اص
ملــی دارویــی مشــخص و بدیــن ترتیــب تقســیم کار و 

ــردد. ــاعی گ ــریک مس تش
11. در برخــی کشــورها اســنادی از ایــن دســت بــرای 
گرفتــن تصویــب نهایــی بــه پارلمــان آن کشــور ارســال 
ــه  ــا تصویــب در صحــن پارلمــان ب میشــوند و عمــال ب
ــه  ــوم ب ــند موس ــران س ــوند. در ای ــل میش ــون تبدی قان
ــت،  ــر بهداش ــوب وزی ــی، مص ــی داروی ــت مل سیاس

ــد. ــکی می باش ــوزش پزش ــان و آم درم
12.  بایــد توجــه داشــته باشــیم موفقیــت ایــن سیاســت 
بــه درک اقشــار مختلــف جامعــه و ذینفعــان و ســطوح 
پشــتیبانی آنهــا از اهــداف ایــن سیاســت ارتبــاط 

ــت. ــد داش ــی خواه تنگاتنگ
13.  یــک سیاســت هرچقــدر هــم کــه بــا دقــت فرمــول 
ــه  ــان درج ــا هم ــر ب ــد اگ ــده باش ــن ش ــدی و تدوی بن
ــد ارزش  ــردد فاق ــش نگ ــازی و پای ــاده س ــت پی از دق

ــود.  خواهــد ب
ــر  ــرای ه ــاده ســازی ب ــای پی ــدون شــک اولویته 14.  ب
کشــور و بــه مقتضــای سیاســت هــای کالن آن کشــور 
ــش  ــی پوش ــه وقت ــرای نمون ــود. ب ــد ب ــاوت خواه متف
خدمــات دارو و ســالمت در ســطحی ملــی و گســترده 
ــکل و  ــا مش ــت، قاعدت ــته اس ــی گش ــف و اجرای تعری
ــدارد،  ــود ن ــه دارو وج ــی ب ــرای دسترس ــی ب محدودیت
بلکــه تحویــز و مصــرف منطقــی و مقــرون بــه صرفــه 
ــران دارو و  ــی مدی ــل نگران ــا مح ــت داروه ــودن قیم ب
ــرایطی  ــن ش ــود. در چنی ــد ب ــور خواه ــان آن کش درم
پیــاده ســازی سیاســت ملــی دارویــی روی تنظیــم بــازار 
و کنتــرل قیمتهــا بــدون کاهــش شــدید دسترســی و بــر 

ــد  ــز خواه ــی متمرک ــازار داروی ــادل ب ــم خــوردن تع ه
شــد. 

15.  سیاســت ملــی دارویــی هــر کشــور بصــورت 
ــش  ــادر خوی ــی و م ــرف نقشــه اصل ــه ط ناخــودآگاه ب
هدایــت خواهــد شــد کــه در ایــران برنامــه های توســعه 
اقتصــادی نظیــر برنامــه ششــم توســعه، سیاســت هــای 
کلــی ســالمت و طــرح تحــول نظــام ســالمت نقشــه راه 

ــد.  سیاســت ملــی دارویــی تلقــی میگردن
16.  سیاســت ملــی دارویــی میتوانــد یــک دوره ســه الــی 
پنــج ســاله را پوشــش دهــد کــه الزم اســت در کل ایــن 
ــه و بودجــه آن  ــع و مصــارف و برنام ــی مناب دوره زمان

مشــخص باشــد.
ــازمان  ــخاص و س ــت اش ــروری اس ــن ض 17. همچنی
ــس  ــد و ماتری ــخص گردن ــت مش ــئول بدق ــای مس ه
مســئولیت هــا بدرســتی تعریــف گــردد و بســیار مهــم 
ــت دوره  ــرای مدیری ــی ب ــه تمهیدات ــه مجموع ــت ک اس
ــی نشــده )فــورس ماژورهــا  هــای ســخت و پیــش بین

ــردد.  ــنهاد گ ــز پیش ــی( نی در ســطح مل
ــاله وزارت  ــج س ــی پن ــه ال ــن دوره س ــام ای 18.  در تم
ــی  ــد تمام ــده بای ــت کنن ــاد هدای ــوان نه ــت بعن بهداش
فعالیتهــا را هماهنــگ و بــر حســن اجــرای تحقــق 
ماتریــس مســئولیت هــا نظــارت عالیــه نمایــد، در 
برخــی کشــورها یــک واحــد مســتقل در داخــل وزارت 
ــه خــود،  ــا بودجــه و پرســنل مخصــوص ب بهداشــت ب

ــد. ــل میکن ــده عم ــگ کنن ــاد هماهن ــوان نه بعن
19.  هماهنگــی اســتراتژی هــا و برنامــه هــای عملیاتــی 
ــزایی  ــت بس ــود از اهمی ــی موج ــع مال ــا مناب ــب ب مترت
برخــوردار اســت. تخصیــص بودجــه دولتــی و درآمــد 
حاصلــه از ثبــت دارو و اخــذ تعرفــه هــا از منابــع 
معمــول مالــی در اکثــر کشــورهای دارای سیاســت ملــی 
ــه  ــداف عالی ــق اه ــت تحق ــان در جه ــی در جه داروی

ــد. ــن سیاســت بشــمار میرون ــدرج در ای من
ــد در  ــی توانن ــه ای م ــای منطق ــکاری ه ــا هم 20.  قطع
ــی  ــی داروی ــت مل ــر سیاس ــق ت ــرای دقی ــالح و اج اص
ــد.  کشــورها، انســتیتوها و ســازمانهای  ــع گردن ــد واق مفی
مرتبــط مــی تواننــد اطالعــات، تخصــص هــا، مهــارت ها 
و امکاناتشــان در ایــن زمینــه را بــا یکدیگــر بــه اشــتراک 
بگذارنــد، باالخــص همــکاری فنــی بــا ســازمان بهداشــت 
جهانــی مــی توانــد بــه بســتری بــرای تبــادل اطالعــات و 

ــل گــردد.  ــد در ایــن خصــوص تبدی ــات مفی تجربی

ــان اســت.  ــن انس ــی و بنیادی ــوق اساس ــالمتی از حق  س
بــر  مشــتمل  بهداشــتی  مراقبتهــای  بــه  دسترســی 
ــرای  ــرط الزم ب ــروری ش ــای ض ــه داروه ــی ب دسترس
ــا رعایــت  تحقــق ایــن حــق اســت.  داروهــا چنانچــه  ب
اســتانداردهای بیــن المللــی داروســازی صنعتــی و 
ــه  ــرون ب ــن مق ــوند و همچنی ــد ش ــت الزم  تولی کیفی
صرفــه نیــز باشــند و بــه درســتی و در اصطــالح منطقــی 
ــخهای  ــد پاس ــی توانن ــد، م ــرف گردن ــز و مص تجوی
ــف  ــا مشــکالت مختل ــری را در مواجــه ب ــاده و موث س

ــند. ــته باش ــراه داش ــه هم ــالمتی ب س
در بســیاری از کشــورها دارو دارای ســهم بزرگــی از کل 
ــارات  ــه اظه ــا ب ــان اســت، بن ــه بهداشــت و درم بودج
ــس  ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــس کمیس ــر رئی اخی
شــورای اســالمی 13 درصــد از بودجــه طــرح تحــول 
نظــام ســالمت در ایــران بــه دارو و تجهیــزات پزشــکی 
اختصــاص دارد و از ایــن میــان، حــدود 17 هــزار 

ــان ســهم حــوزه دارو اســت. ــارد توم میلی

1.  بــا وجــود اهمیــت ویــژه درمانــی و اقتصــادی داروها 
ــی  ــورد دسترس ــترده ای در م ــکالت گس ــان مش همچن
ناکافــی، کیفیــت پاییــن، اســتفاده غیرمنطقــی و همچنیــن 
دفــع و امحــاء ضایعــات آنهــا در سراســر جهــان وجــود 
ــترکی  ــوب مش ــی، چارچ ــی داروی ــت مل دارد.   سیاس
اســت بــرای حل مشــکالت مذکور و ســازمان بهداشــت 
جهانــی تدویــن و پیــاده ســازی سیاســت جامــع ملــی 

دارو را بــه همــه کشــورها پیشــنهاد مــی کنــد.
ــی،  ــی داروی ــه سیاســت مل ــل توجــه اینک ــه قاب 2. نکت
یــک سیاســت پایــدار نبــوده و بــه فراخــور مقتضیــات 
ــعه و  ــاخصه های اقتصــاد کالن توس ــکان و ش ــان، م زم

تکامــل خواهــد یافــت.
3.  سیاســت ملــی دارویــی راهنمایــی عملــی و تعهــدآور 
مــی باشــد و در واقــع ایــن سیاســت بــه بیــان و اولویت 
بنــدی اهــداف میــان مــدت تــا بلنــد مــدت کــه دولــت 
ــش دارو  ــرای بخ ــی ب ــش خصوص ــا بخ ــل ب در تعام
تنظیــم نمــوده اســت مــی پــردازد و اســتراتژیهای مــورد 

پیاده سازی سیاست ملی 
دارویی روی تنظیم بازار و 
کنترل قیمتها بدون کاهش 
شدید دسترسی و بر هم 

خوردن تعادل بازار دارویی 
متمرکز خواهد شد
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امـروزه سـرعت تغییـرات در صنعـت داروسـازی شـبیه بـه 
سـرعت یـک موشـک فضایی پیما شـده کـه اکثر  شـرکتهای 
داروسـازی حتـی رد شـدن آن از باالی سرشـان را هم متوجه 
نشـده انـد. واقعیت این اسـت که اگـر صنایع داروسـازی این 
تغییـرات را درک و هضـم نکنـد، در آینـده شـاهد تغییراتـی 
خواهیـم  بـود کـه منجـر بـه حـذف شـدن بسـیاری از آن ها 

شـد. خواهد 
امـروزه  صنایـع دارویی به اهمیت روش هـای درمان دیجیتال 
آشـنا شـده انـد، امـا هنـوز تصویر درسـتی از سـرعت بسـیار 
بـاالی این پروسـه پیدا نکرده انـد و در مقابل آن عکس العمل 
سـریع نشـان نداده و نتوانسـته اند خود را با الزامات آن تطبیق 
دهنـد. بـرای طی کردن چنیـن راهـی، اولین پله، دانسـتن این 

اسـت که  قـرار اسـت در آینده چه پیـش آید؟ 
در صـد سـال گذشـته نـوآوری هـای داروسـازی تمامـا از 
حاصـل  بـزرگ  داروسـازی  کارخانجـات    R&D قسـمت 
مـی شـد. امـا تغییـرات تکنولـوژی  ایـن معادلـه را قطعـا بـه 
هـم خواهـد ریخـت. مثـال اینکـه یـک اسـتارت آپ بتوانـد 
آزمایشـات بالینـی را بـر روی صدهـا بیمار واقعـی در عرض 
چنـد ثانیـه انجام دهـد، می تواند تحـول بزرگـی در مطالعات 

مختلـف ایجـاد کند.
 

  1
ارتباط با بیماران به عنوان مشاورین شرکتهای داروسازی 

بـا توجه به ارتبـاط دیجیتالی بیماران، آنها می توانند مشـارکت 
بیشـتری در نحوه بازگشـت سـالمت و روشـهای درمانی خود 
داشـته باشـند و حتـی آن هـا را  کنتـرل کننـد. بـر این اسـاس 
تولید کنندگان دارو باید گروهی مشـاور شـامل بیماران داشـته 
باشـند که تجربیات خود را به شـرکت ها منتقل کنند. از سـوی 
دیگـر توجـه بـه این واقعیـت حائز اهمیت اسـت که سـاختن 
یـک دارو بـرای یک بیمـار خاص، فقـط به کمک خـود بیمار 
امـکان پذیر اسـت. به عـالوه برگـزار کننـدگان کنفرانس های 
دارویـی بایـد بیمـاران را نیز در این کنفرانس ها شـرکت دهند. 
در حـال حاضـر بسـیاری از کمپانی ها در کنفرانـس های خود 

از سـخنرانی بیمـاران نیز اسـتفاده می کنند. 

2  
 درمان دیجیتالی به کمک داروها 

شـرکت هـای داروسـازی دنیـا متوجـه شـده انـد کـه دیگـر 
تولیـد و گسـترش داروهـا به شـکل فعلی کافی نیسـت .روند 
فعلـی نشـان مـی دهد کـه آنهـا باید بـه سـمت تغییراتـی در 
شـکل ظاهـری داروهـا و بسـته بندی انهـا بروند .این پروسـه 
در حـال حاضـر بـه نـام Around the pill  معـروف شـده 
اسـت. این روش شـامل تجهیـزات و نرم افزارهایی اسـت که 
همراه با دارو توسـط پزشـک تجویز می شـود. به عنوان مثال 
شـرکت دایچی- سـانکیو )Daichii-Sankyo(بـرای داروی 
آنتـی کواگوالنـی  کـه جهـت فیبریالسـیون دهلیزی اسـتفاده 

The Top 10 Trends Shaping the Future of Pharma

در این مقاله با برخی 
تغییراتی که در آینده 

نزدیک در صنایع 
دارویی رخ خواهد داد، 

آشنا می شویم.

 ترجمه:
 دکتر پریسا منصوری

10 نوآوری مهم که آینده صنایع دارویی را تحت شعاع قرار می دهند

Dr. Bertalan Mesko, PhD, The Medical Futuris

مـی شـود، یک تجهیـز قابل پوشـیدن و یک نرم افزار سـاخته 
اسـت کـه پـس از ارسـال اطالعـات به پزشـک،  بیمـاران می 
تواننـد نظرات مثبت پزشـک و نتیجـه درمانی را که نـرم افزار 

گـزارش می دهـد ببینند. 

3
  ارسال اطالعات توسط

  سنسورهای قابل بلع پس از خوردن دارو
با پیشـرفت علـم نانو تکنولـوژی، یکـی از روش های ممکن 
برای سـاخت داروهای آینده اسـتفاده از سنسـورهای قابل بلع 
اسـت. قـرص های کوچک و یـا ابزارهای کوچـک که حاوی 
سنسـور هسـتند،  مـی تواننـد هضـم و جـذب دارو را بعد از 

بلع گـزارش دهند.
FDA  در سـال 2015  اولیـن داروی قابـل بلـع  همـراه بـا 
سنسـور را تایید کرد. این دارو سـاخت شـرکت ژاپنی  اتساکو 
و پروئتـوس  اسـت کـه جهـت درمـان بیمـاری اختـالل دو 
قطبی اسـتفاده شـد. این مسـئله با رضایت بیمـاران قابل انجام 
اسـت. ایـن سنسـور بـا سنسـور Patch  کـه قابـل رد یابی و 
رصـد توسـط درمانگـرو بیمار بـود، اطالعات را بـه موبایل یا 

کامپیوتـر منتقل مـی کرد. 
هـدف نهایـی، تحقیـق اثـر بخشـی دارو در درمان شـیزوفرنی در 
بزرگسـاالن اسـت که درمان را از زمان بـروز اختالالت دو  قطبی 

مزمـن همـراه بـا مراحـل افت و خیز بیمـاری کنترل مـی کند . 

4
  Augmented Reality  بزرگنمایی واقعیتها  یا

بزرگنمایـی واقعیـت هـای مجازی با وسـایلی ماننـد کنتاکت 
لنزهـای  دیجیتـال گـوگل ماکروسـافت و یـا لنـز اوکولـوس 

ریفـت  بـه مـا چهـره جدیـدی از دنیـا را نشـان مـی دهد.
بیمـاران مـی تواننـد اطالعـات مربـوط بـه یـک دارو را بـه  
صـورت 3D  در جلـوی چشـمان خـود ببیننـد. ایـن مسـئله 
باعـث میشـود بیمار بـه راحتی با نحـوه عملکـرد دارو ارتباط 
برقـرار کنـد و متوجـه مکانیسـم اثـر ان در بـدن خود بشـود.

پرسنل آزمایشـگاه می توانند آزمایشهایشـان را با دستگاههای 
بـزرگ کننـده مجـازی رصـد کننـد. در کارخانـه هـا کارگران 
نیـازی بـه آمـوزش اولیـه ندارند چـون دسـتگاه هـا و ابزارها 
بـه آنهـا می گوینـد که چه میکننـد و چگونه کار انجـام دهند. 

5
داروهایی ژنتیکی به صورت کامال  اختصاصی 

داروهای ژنومیک و اختصاصی هر بیماری، شرکت ها را قادر 
با  بیمار  برای  اختصاصی  به صورت  را  درمان  که  سازد  می 
ساخت  داروی مخصوص به آن فرد انجام دهند. این درحالی 
است که امروزه افراد درگیر در درمان نمی توانند این شکل را 
مدیریت کنند. در حال حاضر  اطالعات بسیار اندکی در رابطه با 
ژنومها وجود دارند تا متخصصین بتوانند تصمیم الزم را بگیرند. 

10 نوآوری مهم که آینده صنایع دارویی را تحت شعاع قرار می دهند دکتر پریسا منصوری

اگر سوپر کامپیوترها بتوانند 
هزاران تست را با مدل های 
فیزیولوژیک ساخته شده 
بدن انسان در عرض چند 
ثانیه انجام دهند، باید منتظر 
تغییری شگفت انگیز در 

صنایع دارویی باشیم

امروزه  صنایع دارویی به 
اهمیت روش های درمان 
دیجیتال آشنا شده اند، اما 
هنوز تصویر درستی از 
سرعت بسیار باالی این 

پروسه پیدا نکرده اند و در 
مقابل آن عکس العمل سریع 
نشان نداده و نتوانسته اند 

خود را با الزامات آن تطبیق 
دهند

هر فرد  اطالعات عظیمی در رابطه با DNAخود میتواند داشته 
باشد که با ارائه ان ، پزشک می تواند داروی اختصاصی بیمار 
را سفارش بدهد. این  روش می تواند جایگزین روش تجویز 
داروهایی که به صورت حجیم و برای متوسط غالب جامعه 

ساخته می شود گردد.
بـا گسـترش دنیـای دیجیتال  پزشـکان میتوانند به ایـن اطالعات 
دسترسـی داشـته باشـند و اطالعـات مربـوط بـه DNA  هر فرد 
را ذخیـره نماینـد. جالـب اینجا اسـت کـه این موضـوع به محل 
رقابـت شـرکت هـای داروسـازی تبدیـل خواهد شـد، چـرا که  
اگـر یـک شـرکت هـای دارویـی نتوانـد ایـن امـکان را فراهـم 
سـازد، بیمـاران قطعا به سـراغ شـرکت های دیگر مـی روند و یا 
خودشـان دسـت به کار ذخیـره اطالعات DNA  خود میشـوند. 

6
 ساخت دارو  به کمک پرینتر سه بعدی  

اولیـن دارویـی که به صورت پرینت سـه بعدی سـاخته شـد، 
داروی Stritam  بـرای در درمـان صـرع اسـت. ایـن دارو 
در سـال 2015 توسـطFDA  تاییـد شـد. اگـر شـرکت هـای 
کوچـک بتواننـد مبتنـی بر ایـن راه حل، روشـی بـرای عرضه 
داروهایـی کـه زودتـر متابولیزه می شـوند ابداع کننـد، تمامی 
سیسـتم تامین دارو در سـالهای آینده دسـتخوش تغییر اساسی 
می شـود. به نظر میرسـد که در طی 15 سـال اینده این روش 
اقتصـادی شـده و در اکثر بیمارسـتانهای معتبر اسـتفاده گردد.

همچنیـن متخصصیـن دانشـگاه لندن بـرای ترغیـب اطفال به 
خـوردن دارو انـواع شـکلهای مختلف یـک دارو را طراحی و 

قابـل پرینت کـرده اند.
7

 سنسورهای بدن 
 در حـال حاضر سنسـورهایی کـه عالیم حیاتـی را اندازه می 
گیرنـد وجـود دارنـد کـه  ارزان بـوده و بـه راحتـی در بـدن 
نصـب می شـوند موفقیت مطالعـات بالینی به این که وابسـته 
اسـت کـه متخصصین دارویـی چگونه این اطالعـات را جمع 
آوری و جمـع بنـدی کننـد. تصـور کنیـد که ایـن اطالعات با 
سنسـورهای جدیـد امـروز جمـع آوری  گردد. قطعـا انقالب 
بزرگـی  در گـردآوری و پردازش اطالعـات روی خواهد داد. 

 8
 هوش مصنوعی در راستای انجام آزمایشات بالینی

تصمیمـات دارویـی بـه کمـک هوش مصنوعـی و با اسـتفاده 
از قـدرت سـوپر کامپیوتـر هـا مـی توانـد تحـول عظیمـی 
درصنایـع دارویی بوجـود بیاورد. کامپیوترهـای پردازنده مانند 
IBM واتسـون بـه روشـهای مختلفـی جهت آنالیـز اطالعات 
عظیـم اسـتفاده می شـود.  این مسـئله نـه تنهـا در بحث های 
ژنومیک، بلکـه در بیوتکنولوژی، نحوه ایجـاد داروهای جدید 
را نیـز تحـت تاثیـر قـرار مـی دهـد. در ایـن روش بـا شـبیه 
سـازی بـدن انسـان نتیجـه ازمایشـات بررسـی می شـود. نرم 
افـزار HUM MOD تقریبـا بدن انسـان را از نظـر هورمونها ، 
الکترولیتها، متابولیسـم و بسـیاری دیگـر از فاکتورهای مهم به 

طـور کامل شـبیه سـازی کرده اسـت.
ایـن مسـئله مـی توانـد منجر بـه پایـان آزمایشـات انسـانی و 
بررسـی تغییـرات فیزیولـوژی بـدن انسـان شـود. آزمایشـات 
انسـانی عـالوه بـر اینکـه وقـت گیـر و پر هزینـه هسـتند، از 
لحـاظ اخالقـی نیز مـردود انـد. در واقع باید اعتـراف کنیم که 

دوره بررسـی داروهـا روی انسـانهای واقعـی مربوط بـه دوره 
هـای گذشـته اسـت. اگـر سـوپر کامپیوترهـا بتواننـد هـزاران 
تسـت را بـا مدل های فیزیولوژیک سـاخته شـده بدن انسـان 
در عـرض چنـد ثانیه انجـام دهد، باید منتظر تغییری شـگفت 

انگیز باشـیم. 

9
FDA تغییرات اساسی در مقررات تولید داروهای جدید توسط 

تقریبـا تمامـی افراد شـاغل در پروسـه درمان اتفـاق نظر دارند 
کـه مقـررات فعلـی موجـود پاسـخگوی درمانهـا و تجهیزات 
دیجیتالـی نیسـت و حداقـل مـی تـوان بـه وضـوح دیـد کـه 
سـازمانهای نظـارت کننـده هنـوز قوانین جدید بر این اسـاس 
را وضـع نکـرده انـد. بـه طـور مثـال در توییتـر روش درمانی 
بـه بیماران دیابتی پیشـنهاد شـد کـه به آن پانکـراس مصنوعی 
میگفتنـد ، بـا اینکـه این دسـتگاه هیچ مجـوز قانونی نداشـت 
ولـی بدلیـل نیـاز بیمـاران اسـتقبال زیـادی از آن شـد. بدلیـل 
اینکـه درمانهـای دیجیتالـی بشـدت در فضـای مجازی رشـد 
مـی کننـد سـازمانهای قانون گـذار بایـد هر چـه زودتر روش 
مواجهـه بـا ایـن نوع درمـان ها را پیـدا نموده و بـا خطری که 

جـان بیمـاران را تهدیـد میکند مقابلـه نماید.
مثـال دیگـر را می توان مقابله با شـرکتهایی دانسـت کـه اقدام 
بـه معرفـی دارو بر اسـاس تیـپ ژنتیک آنهـا مـی کنند.به این 
ترتیب که  این شـرکتها بر اسـاس توضیحات بیماران، سـابقه 
خانوادگـی انهـا را بررسـی کـرده و احتمـال ابتال انها بـه انواع 

بیماریهـا را اعـالم می کنند.
 FDA تـالش مـی کنـد که جلـوی فعالیت این گونه شـرکت  
هـا را بگیـرد و مقـرر شـد این شـرکتها  پـس از انجـام تمامی 
تسـتهای ژنتیکـی و ثبـت ان برای اعضـا یک خانـواده بتوانند 

احتمـال بروز بیمـاری را اعـالم کنند.

 10
استفاده از واقعیت مجازی در درمان

اسـتفاده از واقعیـت مجـازی، روشـهای درمانـی را کـه بـه نظر 
داسـتان تخیلـی مـی رسـید تبدیل بـه واقعیـت خواهد کـرد. با 
اسـتفاده از تصاویـر واقعـی در فضای مجـازی، مطالعه عملکرد 
بـدن و بررسـی روشـهای درمانـی بسـیار آسـانتر و نزدیـک به 
واقعیـت خواهـد بـود. بـا ایـن روش دانشـجویان بـدون اینکه 
حتـی بـه تیـغ جراحـی دسـت بزننـد، بارهـا میتواننـد توانایی 
خـود را در عمـل جراحی امتحـان کنند. مورد دیگر اسـتفاده از 
ایـن روش درمـان بیماریهای اعصـاب و روان و انواع ترسـهای 
مختلـف مـی باشـد. در ایـن روش بـرای مقابله با تـرس، بیمار 
را در فضـای مجـازی با عوامـل هراس روبرو کرده و سـپس به 
درمـان وی مـی پردازنـد. یکی دیگر از درمان هـای موفق با این 
روش کاهـش میـزان مصـرف ضد دردهاسـت. به نظر میرسـد 
در اینـده بـه داروخانـه هـای مجازی نیـز نیاز خواهیم داشـت!

سخن پایانی
حـال سـوالی کـه باقی مـی ماند این اسـت که آیا به نظر شـما 
صنعـت داروسـازی بـه اتفاقات دیجیتـال به سـرعت واکنش 
نشـان مـی دهـد؟ امیدواریـم کـه داروهـای جدیـد آینـده از 
طریق یک گاراژ یا یک زیرپله کشـف  نشـود و شـرکت های 
داروسـازی بـزرگ بتوانند در این رقابـت باقی بمانند و عرصه 

درمانـی و تکنولـوژی آن را هدایت کنند.
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مثال خود پزشکان و حتی بیماران هم وارد فرایند امتیاز دهی می شوند و برای محصوالت کیفی تر، 
شروع به تبلیغ می کنند. اتفاقا معنای برند سازی هم همین است. البته همانطور که اشاره شد سازمان 
غذا و دارو موظف است که یک کف استاندارد معرفی کند ولی کف استاندارد به معنی این نیست 

که آن استاندارد حتما استاندارد به روز اروپایی باشد. 

  آیا هویت دولتی صنایع داروسازی، توانسته کمکی به رشد این صنعت کند؟
تجربه دنیا می گوید دولتی شدن صنعت، همچون سمی است که یک صنعت را گرفتار می کند و تا 
سر حد نابودی می کشاند و بدتر از آن، مالکیت صنعت توسط ارگانهای شبه دولتی است. کشور ما 
هم تجربیات تلخی در این زمینه دارد که نباید از آن غفلت شود. بارها دیده ایم که ورود دولت ها در 
این حیطه، نه به نفع دولت تمام شده است و نه به نفع صنعت. کار تولید را باید به بخش خصوصی 

واگذار کرد. البته بخش خصوصی هم به هر حال باید تعریف شده باشد.

  با قراردادن شرط الزام تولید، برای واردکنندگان موافق هستید؟
منطق حکم می کند آن کسی که انگیزه تولید دارد، یعنی تولید کننده واقعی است، باید به سراغ تولید برود. 
بر این اساس لزومی ندارد همه شرکت های وارداتی را وادار کنیم به سراغ تولید بروند. ولی متاسفانه االن 
اینگونه نیست و می خواهند واردکنندگان را به هر ترفندی وارد گردونه تولید کنند. می گویند شرکت ها 
به شرطی می توانند دارو وارد کنند که حتما تولید هم کنند. این رویکرد، درست و آینده نگرانه ای نیست، 
چون تولید و واردات دو مقوله جدا از هم هستند و واردات باید ضوابط خودش را داشته باشد و تولید هم 

ضوابط خودش را داشته باشد. وقتی اینها درهم شوند، لزوما چیز خوبی به بار نمی نشیند.

  آیا معنای تولید را الزاما از شروع فرایند آن می دانید یا اینکه واردات بالک و بسته بندی 
در ایران را هم جزء تولید می شناسید؟

تولید معنای خود را دارد. صدور پروانه تولید برای داروهایی که میخواهد در خارج از کشور تولید 
شود و وارد شود، یک لکه ی ننگی بود برای ارگان های نظارتی و البته خوشبختانه حاال یک مقداراز 

این قضیه پیشگیری کردند.

  موافق تولید قراردادی هستید؟
به هر حال این یک قابلیت است که از ظرفیت های خالی شرکت ها استفاده شود و به نظر من امر 
قابل قبولی است. یعنی شرکت هایی که سایت تولید ندارند، از طریق عقد قرارداد با شرکت های 
تولیدی به عنوان شرکت تولید کننده محصول ارائه کنند. در اروپا و امریکا شرکت های زیادی داریم 
که اصالتا تولید قراردادی می کنند، ولی هنوز در کشور ما چندان جا نیفتاده است. شاید مباحثی 
همچون ضوابط حفظ مالکیت معنوی و یک مقدار محرمانه بودن اطالعات تولید باعث شده که در 
ایران شرکت ها به بحث تولید قراردادی رو نیاورند ولی به نظر من یک امر پسندیده ای است و می 

تواند خیلی رشد بکند و االن هم تعدادش دارد به هر حال زیاد می شود.

  به صورت صریح، نظرتان راجع به واردات دارو چیست؟ آیا موافق هستید؟
اینکه ما واقعا لزومی ندارد، داروهای ژنریک را از  من طرفدار واردات کنترل شده هستم. یعنی 
کشورهای به اصطالح ضعیف وارد کنیم. باید در واردات، مزیت خاصی وجود داشته باشد که به 
 EMA یا  FDA سمت آن برویم. باید مبدا واردات را محدود کنیم به شرکت های محدودی که تاییدیه

یا مثال TGA استرالیا و یا ژاپن دارند. ضمن اینکه باید قوانین شفاف تر و محکم تر باشد .

  نظر شما در خصوص تقسیم مسئولیت میان دو سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو 
چیست؟

باید از تجربه جهان بهره برداری کرد. مسئولیت دارو و غذا در همه ی کشورها به عهده وزارت بهداشت 
است. و حاال در ایران سازمان غذا و دارو هست که این مسئولیت را بر عهده دارد. ضمن اینکه در 
 اکثر کشور ها استاندارد، یک امر دولتی نیست. معموال ارگان های خصوصی، انجمن ها و سندیکا ها

 مسئول وضع استاندارد ها در زمینه های مختلف هستند. متاسفانه استاندارد در ایران همیشه به 
دنبال گسترش پر و بال خود بوده و این اصال خوب نیست. نه به نفع دولت و نه به نفع مردم است. 

  با توجه به شرایط فعلی صنعت دارو،  فکر می کنید در آینده چه مشکالتی گریبانگیر 
صنعت دارو کشور است؟

پیشبینی در ایران خیلی سخت است، چون متاسفانه سیاست ها با رفت و امد مدیران تغییر می کند.

 شـاید قریب به 70 درصد سـهم بازار در اختیار شـرکت 
هـای توزیـع دارویـی دولتـی قـرار دارد. ایـن سـاختار 
باعـث مـی شـود زمانـی کـه بیمارسـتان بدهکار اسـت، 
بـه طـور مثال شـرکت های پخـش به صورت دسـتوری 
مجبـور بـه گرفتـن اوراق مـی شـوند کـه عـوارض این 

موضـوع در آینـده خـودش را نشـان مـی دهد.

اگـر قـرار باشـد خدمتـی صـورت گیـرد باید تمـام این 
شـرکت ها در سـبد بخش خصوصی قرارگیرنـد نه اینکه 
تنهـا اسـم خصوصی سـازی بـر روی آن ها قـرار  گیرد.

صنعت به این راحتی خصوصی نمی شود
بزرگتریـن مقاومـت هـا در برابـر واگـذاری بـه بخـش 

خصوصـی، بـا سـه رویکـرد صـورت می گیـرد:
 اول اینکـه بسـیاری از بخـش هـای دولتـی بـه حیـات 

خلـوت دولتی هـا تبدیـل شـده اسـت.
 دوم اینکـه ایـن بـاور وجـود دارد کـه واگذاری، نشـان 

دهنـده ضعـف مدیـر عامل و شکسـت وی اسـت.
سـوم اینکـه در حـوزه دولتـی، چـه بخواهیـد کاالیـی 
را بخریـد و چـه بفروشـید بـا حـرف هایـی مواجـه می 
شـوید کـه گزنـده و رنج آور اسـت. مدیری کـه به دنبال 
ایـن تغییـرات اسـت، بایـد بـه چندیـن مرکـز مختلـف 
پاسـخگو باشـد. مداخلـه حراسـت، نهادهـای نظارتـی 
و بازرسـی کشـور باعـث ایجـاد هـراس در مدیـران می 
شـود و ایـن بـاور در فـرد ایجـاد می شـود کـه اگر هیچ 
اقدامـی انجـام ندهـد، آسـوده تر اسـت. بعدها نیـز الزم 
نیسـت پاسخگوی کسی باشد و سیسـتم را همانگونه که 
تحویـل گرفتـه، همانطـور تحویـل مدیر بعـدی می دهد 

ادغام شرکت ها، چاره ساز نیست
بـا توجـه بـه اینکـه عـدم پرداخـت مطالبـات، مهمترین 
مشـکلی اسـت که امـروزه صنعت پخـش را درگیر خود 
کـرده، در این شـرایط، ادغام شـرکت هـای پخش، کاری 
از پیـش نمـی بـرد. بعبارت روشـن تـر، بایـد بگوییم که 
وقتـی موضـوع برگشـت پـول، مسـئله اصلـی صنعـت 
اسـت، ایـن مشـکل را نمیتـوان با ادغـام حل کـرد. البته 
ممکـن اسـت ادغام شـرکت هـای توزیع منجـر به قوی 
شـدن ارایـه خدمات و سـوددهی بیشـتر آن ها شـود اما 

ایـن موضـوع نیز حـد خـود را دارد. 

تاسیس شرکت پخش توسط شرکت های داروسازی
هیـچ زمانـی توصیـه نمـی شـود کـه هـر کارخانـه برای 
خود شـرکت پخش داشـته باشـد، بلکه اگر می خواهند 
در ایـن حـوزه سـرمایه گـذاری کننـد، بهتـر اسـت چند 
کارخانـه بـا یکدیگـر، یـک شـرکت پخـش راه انـدازی 

کننـد تـا قابلیت توجیه داشـته باشـند. 
متاسـفانه برخی کسـانی که در این صنعت نیستند، تصور 
مـی کننـد کـه مـی تواننـد در کنـار شـرکت داروسـازی 
خـود، یک شـرکت پخـش راه انـدازی کنند ولـی تجربه 
نشـان مـی دهد کـه این افراد بـا این کار، خـود را گرفتار 
مـی کننـد. افـرادی که مـی خواهنـد وارد این کار شـوند 
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بایـد تیـم تخصصی خود را داشـته باشـند، بایـد ارزیابی 
اقتصادی مناسـب انجـام دهند تا مخاطـرات اقتصادی را 
بشناسـند. همچنین از نظام و سـاختار مالی شـرکت های 

توزیع آگاه شـوند.

دارو و مالیات ارزش افزوده
شـرکت هـای داروسـازی بایـد در تمـام قسـمت هـا 
بـه جـز مـاده موثـره، ارزش افـزوده بپـردازد و در زمـان 
فـروش، دارو از مالیـات ارزش افـزوده معـاف تلقـی می 
شـود. بنابرایـن بایـد سـاختار بـه صـورت کلـی تصمیم 
بگیـرد کـه مـی خواهد به کدام سـمت حرکـت کند و بر 

مبنـای آن، فرایندهـا را یکسـان سـازی کند.

دارو، استراتژیک و پرحاشیه
دارو، کاالیـی اسـتراتژیک و پرحاشـیه اسـت. کل بـازار 
دارویـی ایـران 16هـزار میلیارد تومان اسـت کـه در رده 
تجـارت هـای ایـران، عـدد کوچکی اسـت و قابل قیاس 
با سـایر صنایع نیسـت. اما همیشـه این صنعت پر حاشـه 

بوده اسـت. 

مافیای دارو
دارو، پـر حاشـیه اسـت، ولـی مفهومـی بـه اسـم مافیای 
دارو، بـه آن شـکل کـه در عامـه ی مـردم تعریـف مـی 

شـود، وجود نـدارد

کاالی استراتژیک، بدون مالکیت دولتی
نیاز نیسـت که کاالی اسـتراتژیک، مالکیت دولتی داشـته 
باشـد، بلکـه دولت باید بـا ابزارهایی کـه در اختیار دارد، 
بـر آن نظـارت کنـد. در خصـوص دارو، ابزارهایـی نظیر 
بیمـه و قیمـت گذاری، کامال مـی توانـد آن را مهار کند.

مدیرعاملی غیر داروسازها
دو بحث اصلی در حوزه پخش وجود دارد.

 موضـوع اول، فنـی اسـت کـه داروسـاز در ایـن فـاز 
می توانـد بهتـر باشـد و فـاز دوم، فـاز مالـی اسـت کـه 
ایـن بخـش دانـش  بسـیار سرنوشت سـاز اسـت و در 
داروسـازی، ارجحیتی ندارد. متاسـفانه یکی از معضالت 
شـرکت هـای پخش، همیـن موضوع اسـت کـه دیدگاه 

مالـی بالغ نشـده اسـت.
ضمـن اینکه بحث منابع انسـانی نیز موضوع بسـیار مهم 
و حساسـی اسـت. بزرگترین سـرمایه ما نیروی انسـانی 
اسـت و اولیـن شـاخص مدیرعامـل، ایـن اسـت که هنر 
مدیریت منابع انسـانی را داشـته باشـد و بتواند نیروهای 
کارآمـد و قـوی را در کنـار یکدیگر بچیند و تـوان آن ها 
را هـم راسـتا کنـد. مدیریـت نیروهـای انسـانی اصلـی 
تریـن فـاز یک مجموعـه پخش اسـت. چرا کـه صنعت 

پخـش، یـک فعالیـت کامال گروهی اسـت.

مالکیت یا مدیریت
یکـی از بزرگتریـن نقطه ضعف های نظـام خصوصی در 
ایـران ایـن اسـت که مالکیـت بـا مدیریت ادغام شـده و 

مالـک در بسـیاری از کارهای مدیریتـی دخالت می کند.

نکته اساسی اینجا است که بازار، به صورت اتوماتیک، خودش این کار را انجام می دهد. یعنی 
مکانیزم بازار، شرکت ها را وادار می کند که یا از صنعت حذف شوند یا اینکه به سمت نوآوری 
و صادرات حرکت کنند. در واقع با گذشت زمان، سرمایه گذاران به این نقطه می رسند که برای 
ورود به این صنعت، باید نگاهشان را به آن سوی مرزها بدوزند و کاالیی تولید کنند که امکان 
صادرات داشته باشند. بر این اساس و با این سازوکار، ارتقای GMP را در اولویت خود قرار می 
دهند، محصول جدید و مبتنی بر دانش روز تولید می کنند و تالش می کنند که در عرصه رقابت 

بین المللی از بازارهای جهانی سهم گیری کنند.

 اینکه برخی تولیدکنندگان معتقداند که واردات کمر تولید را شکسته است، را تصدیق می فرمایید؟
اگر قرار باشد همه داروها از خارج از کشور بیاید، از آنجایی که فرهنگ جامعه هم به گونه ای است 
که جنس خارجی را جنس برتر می داند، تقریبا اثری از صنعت داروسازی باقی نمی ماند. از سوی 
دیگر اگر جلوی واردات بسته شود و تولیدکننده ایرانی، رقیب قدرتمندی در قفسه داروخانه و در 
کنار خود نبیند، انگیزه ای برای ارتقاء کیفیت نداشته  و صنعت داروسازی، در داشته های خودش 

غرق می شود. بنابراین باید تعادل را حفظ کرد.
 به نظر من واردات صرفا" محصول برند، در حد  5 تا 10 درصد بازار، برای محصولی که در کشور 
با کیفیت مناسب تولید می شود نه تنها هیچ مشکلی ندارد، بلکه خوب، مفید و ضروری است. گالیه 

کردن ها بابت وارداتی که سهم  حداکثری 10درصدی از بازار دارد، صحیح و منطقی نیست.

 از حمایت های دولت راضی هستید؟
باید منظور از حمایت مشخص شود و بدانیم در مورد چه چیزی داریم صحبت می کنیم. متاسفانه 
وقتی می گویند حمایت از تولید، یک عده می گویند بیایید جلوی واردات را بگیرید. ولی واقعیت 

این است که این انحراف موضوع است.
تولید این کشور، به مولفه های زیادی نیاز دارد ولی همه فقط محدودسازی واردات را در ذهن 
پرورش داده اند. دولت باید زمینه رشد و توسعه صنایع دارویی را از طریق هموار کردن قوانین و 
مقررات، حمایت های مالیاتی و مشوق های صادراتی فراهم کند. بحران مالی و نقدینگی شرکت ها 
را برطرف کند. فرمول قیمتگذاری را اصالح کند. این حرکتی که در حال شکل گیری است که 
برخی از داروهای ارزان و عمومی )به شرط جایگزینی داروهای گرانقیمت و خاص(  را از لیست 
بیمه خارج کنند، برنامه خوبی است که می تواند به نتایج مناسبی منتهی شود. در مجموع دولت باید 
کاری کند که سرمایه ها به سمت این صنعت هدایت شود، این از طریق بخشنامه های دستوری 
اتفاق نمی افتد، بلکه نیاز به برنامه ریزی اصولی دارد. سرمایه گذار باید امنیت خاطر و ثبات سیاست 

ها و پایداری برنامه ها را در این صنعت به وضوح مشاهده کند. 

 با پر رنگ شدن طرح ژنریک موافق هستید؟ 
به نظر من، هم ژنریک، هم برند و هم برند ژنریک برای کشور ضروری هستند. همه جای دنیا هم 
همینطور است و بازار تقسیم شده است. اینطور نیست که در یک کشور اصال ژنریک نباشد. اتفاقا 
دنیا به دلیل افزایش هزینه های سرسام آور داروهای جدید دوباره در حال برگشت به ژنریک است 
تا هزینه ها را پایین بیاورند. از سوی دیگر خود ژنریک سازها باید به سمت برندسازی و برند 

ژنریک بروند. 

 در خواست شما از سازمان غذا و دارو چیست ؟
یکی از مهمترین درخواست هایی که از سوی فعاالن صنعت دارو مطرح است این است که پروسه 
قیمت گذاری، اصالح و به روز رسانی شود. الگوهای جهانی در این خصوص بسیاراند. به اعتقاد من، 
یکی از مهمترین مسائل که سد راه توسعه صنعت داروسازی شده است، بحث قیمت گذاری است. 
این شکل از قیمت گذاری االن در دنیا منسوخ شده است. با این شیوه، نه می توانGMP  را ارتقا 
داد و نه می توان مارکتینگ خوبی انجام داد. هیچ فعالیت رو به رشدی را نمی توان ساماندهی کرد. 

 پیش بینی شما با توجه به شرایط فعلی صنعت داروسازی چیست؟
اگر همین طور پیش برود، ما روز به روز از آن هدف اصلی که تولید داروی با کیفیت و با رعایت 
کامل اصول GMP است، دورتر می شویم، مگر اینکه نوع نگرش مدیران و تصمیم سازان به صنعت 

داروسازی کشور، اصالح شود. 
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