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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.

باســپاس فــراوان از )بــه ترتيب حــروف الفبا( آقایان دکتر سيد حسين 
اردهالـي، دکتر محمد بشـری، دکتر عليرضا پورعباسـی، دکتـر پيام پيمانی، 
دکتـر پيمـان ترحمـی، دکتـر عبـاس حاجـی آخونـدی، دکتر ميثـم خانلر 
بيـک، مجيد خداپرسـت، دکتـر پيام دین دوسـت، دکتر حميدرضا راسـخ، 
دکتـر محمدرضـا رزاقـي، ناصـر ریاحـی، دکتـر مهـدی سـجادی، دکتـر 
محمـد رضـا سـياهی، دکتر سـيد حسـام الدیـن شـریف نيا، دکتـر عباس 
کبریایـی زاده، مهنـدس وحيـد گرجی، دکتـر مهدی محمدزاده، دکتر سـيد 
حسـام الدیـن مدنـی، دکتـر بابـک مصباحـی، حميـد مقيمی، دکتـر جعفر 
ميرفخرایـی، دکتـر سـيد صدرالدین نبـوی، دکتر فـردوس نصيـری زاده و 
روابـط عمومـی سـازمان غـذا و دارو، هيـات مدیـره انجمـن داروسـازان 
ایـران، هيـات مدیـره اتحادیـه واردکننـدگان دارو، هيات مدیره سـندیکای 
توليدکننـدگان دارو، هيـات مدیـره اتحادیـه واردکننـدگان مکمـل هـای 
غذایـی، هيات مدیره سـندیکای توليدکننـدگان مکمل هـای غذایی، هيات 
مدیـره انجمـن واردکننـدگان فـرآورده هـای آرایشـی و بهداشـتی، هيات 
مدیـره انجمـن توليدکننـدگان دارو و فـرآورده های گياهـان دارویی که ما 

را در تهيـه ایـن نشـریه یـاری دادند.
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ســخت امیــدوارم کــه در شــرایط فعلــی 
کــه اقتصــاد کشــورمان بــه دلیــل تحریم 
هــای غیــر انســانی در تنگنــا قــرار 
ــده،  ــدود ش ــی مح ــع مال ــه، مناب گرفت
هزینــه هــا افزایــش پیداکــرده و تراکنش 
هــای مالــی در حــوزه تجــارت خارجی 
بــا دشــواری هــای زیــادی مواجــه 
ــورمان  ــی در کش ــرژی و عزم ــده، ان ش
ایجــاد شــود کــه تصمیــم گیــران و 

ــول پاشــی و  ــه جــای پ ــد ب ــه خــود آورده و وادار کن سیاســتگذاران را ب
آینــده فروشــی، بحــث شناســایی و اقامــه منافــع ملــی در حــوزه اقتصــاد 
ــن  ــت ای ــد. واقعی ــرار دهن ــه ق ــورد توج ــش م ــش از پی ــامت را بی س
اســت کــه بحــث منافــع ملــی، خصوصــا در حــوزه ســامت و درمــان، 
موضوعــی تــک بعــدی، کوتــاه مــدت، جزیــره ای و ســاده نیســت کــه 
ــون داری هــای مســتمر  ــده و تریب ــا شــعارهای دل خــوش کنن ــا ب صرف
تحقــق پیــدا کنــد، بلکــه اوال در مرحلــه شناســایی و تدویــن نیازمنــد یک 
نگــرش فراگیــر، آینــده نگرانــه، پیشــرو و همــه جانبــه اســت و ثانیــا در 
مرحلــه اجــرا و تحقــق، نیازمنــد یــک برنامــه منســجم، منظــم، مبتنــی بــر 
رهیافــت هــای دقیــق از تجربیــات جهانــی و مطابــق بــا مشــخصات ملــی 
و بومــی اســت کــه متاســفانه نمونــه آن کمتر در کشــورمان تاکنون شــکل 

ــه اســت. گرفت
البتــه شــکی وجــود نــدارد کــه ایــن عارضــه، صرفــا مختــص بــه ایــن 
دولــت یــا آن دولــت نیســت کــه بخواهیــم بــا آن مواجهــه جناحــی یــا 
سیاســی داشــته باشــیم، بلکــه بایــد از آن بــه عنــوان یــک بیمــاری مزمــن 
و فرسایشــی نــام ببریــم کــه ســال هــای متمــادی، گریبــان کشــورمان را 
در دســت گرفتــه و موجــب خنثــی شــدن برآینــد بســیاری از تــاش هــا 

و برنامــه هــا شــده اســت.
امـا دردآور ایـن اسـت که فعـل و انفعال هـا در عرصه اقتصاد سـامت در 
چنـد دهـه اخیـر حاکی از آن اسـت که نه تنهـا ما در این مسـیر گام بلندی 
برنداشـته ایـم، حتـی در ضرورت دسـتیابی به یـک مفهوم واحـد از منافع 
ملـی در ایـن حـوزه هـم بـه یک جمـع بنـدی روشـن، یکپارچـه و مورد 
اتفـاق جمعـی در سـطح مـردان کان دولـت ها دسـت پیـدا نکـرده ایم و 
اینکـه آیـا بایـد با بازبینـی بی طرفانه گذشـته، مسـیر آینـده را بازشناسـی 
کنیـم، هنـوز در هاله ای از ابهام و مورد مناقشـه اسـت، چه برسـد به اینکه 

بخواهیـم بـر دسـتیابی و تحقق آن ها عـزم ملی ایجـاد کنیم.
شــاید بهتــر اســت در ایــن شــرایط، بــه جــای ایــن همــه بــه دور خــود 
ــم  ــر محک ــردن یکدیگ ــا را برگ ــی ه ــاب خودتحریم ــدن و طن چرخی
کــردن، توانایــی هــای خــود را کــه بیهــوده صــرف تولیــد مقــاالت علمــی 
بــرای انتشــار در رفرنــس هــای جهانــی کــرده ایــم، بــر امــر دیگــری کــه 
سرنوشــت کشــورمان را رقــم خواهــد زد، متمرکــز کنیــم و به عنــوان یکی 
از اصلــی تریــن اولویــت هــای اقتصــاد ســامت کشــور، بــه دنبــال تبییــن 
ایــن مهــم برآییــم کــه منافــع ملــی مــا در حــوزه ســامت، چــه در دوره 
ــد  ــه بای ــا، چگون ــم ه ــه در دوره تشــدید تحری ــش اقتصــادی و چ آرام
شناســایی شــود، چگونــه بایــد حفــظ شــود و چــه راهکارهایــی بــرای 

تبدیــل تهدیدهــا بــه فرصــت هــا وجــود دارد. 

فهرستمنافع ملی در حوزه اقتصاد سالمت

سعيد اویس
سردبير
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دکتر شهروز صارمی/ مدیر عامل شرکت داروسازی باران |
مخصوصــا  شــرکت ها  از  بســیاری 
ــل اینکــه  ــه دلی ــی، ب شــرکت های نیمــه دولت
ــی  ــد، یعن ــی دارن ــالیانه باالی ــود س تقســیم س
حتــی بیــش از ۸۰ درصد سودشــان را تقســیم 
ــبی  ــی مناس ــره مال ــد ذخی ــد، نمی توانن می کنن
GMP بــرای انجــام پروژه هایــی نظیــر ارتقــای

کنــار بگذارنــد. واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر 
وضعیــت شــرکت ها را مــرور کنیــم، بــه وضــوح مشــاهده می کنیــم 
کــه خیلــی از شــرکت های قدیمــی، اینگونــه هســتند، یعنــی بــاالی 
۵۰ ســال ســابقه دارنــد و در طــی دوران، همیشــه در شــرایطی بــوده 
انــد کــه اغلــب  ســودی کــه طــی یــک ســال از فــروش محصــوالت 
ــه خاطــر  ــد. ب حاصــل شــده را میــان ســهامداران تقســیم کــرده ان
همیــن مســئله، پولــی نمی مانــد کــه بخواهنــد صــرف ارتقــاء مســتمر 
ــی و  ــرکت های دولت ــوال ش ــل، معم ــن دلی ــه همی ــد و ب GMP کنن

نیمــه دولتــی، GMP پاییــن تــری از بخــش خصوصــی دارنــد. البتــه 
در همــه مــوارد اینگونــه نیســت و هســتند شــرکت های دولتــی ای 
کــه در خصــوص GMP برنامــه ریــزی و ســرمایه گذاریهای مناســبی 
انجــام داده انــد و بلعکــس شــرکتهای کامــا” خصوصــی کــه بدالیل 
مختلــف ســرمایه گذاری هــای بســیار اندکــی در ایــن زمینــه نمــوده 

انــد.
البتــه در ایــن زمینــه بــه عــدم فشــار و الــزام مناســب )بــه دالیــل 
مختلــف( از طــرف ســازمان غــذا و دارو بــه اینگونــه شــرکتها جهت 
ارتقــاء GMP نیــز عــاوه بــر کمبــود نقدینگــي میتــوان اشــاره نمــود.

66 چهرهسوال از

چرا وضعیت GMP شرکت های بخش خصوصی 
چرا در برابر خصوصی سازی مقاومت می شود؟بهتر از شرکت های دولتی و نیمه دولتی است؟

کدام بخش از نظام سالمت نیازمند آسیب شناسی است؟

یکی از راه های عملیاتی برای کاهش هزینه ها را معرفی کنید؟

دانشکده های داروسازی در تامین نیروی انسانی ورزیده برای صنعت، تا چه مزان موفق بوده اند؟

 چرا نرخ کارآمدی و بهره وری
 در کشور ما پایین است

دکتر وحید محالتی/ عضو هیات مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش |
دنیــا بــه ایــن ســمت حرکــت کــرده کــه از اســتراتژی ادغــام و اکتســاب 
بــرای کاهــش هزینه هــا و افزایــش پتانســیل و هــم افزایــی اســتفاده کنــد. 
در همــه جــای دنیــا شــاهد آن هســتیم کــه برخــی کارخانه هــا بــا یکدیگــر 
ــای  ــد و واحد ه ــده ان ــام ش ــر، ادغ ــا یکدیگ ــش  ب ــرکت های پخ ــا ش و ی
ــرکت های  ــرای ش ــیر ب ــن مس ــر ای ــه نظ ــد و ب ــکیل داده ان ــر تش بزرگت
ایرانــی نیــز می توانــد گزینــه مناســبی باشــد. در بــازار داخلــی، در مواجهــه 
ــی  ــرکت های ایران ــای ش ــرط بق ــی، ش ــد خارج ــرکت های قدرتمن ــا ش ب
ایــن اســت کــه کارخانه هــای داخلــی تبدیــل بــه تعــداد محــدودی رقیــب قدرتمنــد شــوند تــا 

ــد. ــت کنن ــا کمپانی هــای خارجــی رقاب ــد ب بتوانن

دکتر سید ابراهیم هاشمی/ عضو هیأت مدیره انجمن صنعت پخش ایران|
 بزرگتریــن مقاومت هــا در برابــر واگــذاری بــه بخــش خصوصــی، بــا ســه 
ــه  ــرد:اول اینکــه بســیاری از بخش هــای دولتــی ب رویکــرد صــورت می گی
حیــات خلــوت دولتی هــا تبدیــل شــده اســت. دوم اینکــه ایــن بــاور وجــود 
ــل و شکســت وی  ــر عام ــده ضعــف مدی ــذاری، نشــان دهن ــه واگ دارد ک
اســت. ســوم اینکــه در حــوزه دولتــی، چــه بخواهیــد کاالیــی را بخریــد و 
ــج آور  ــده و رن ــه گزن ــی مواجــه می شــوید ک ــا حرف های ــه بفروشــید ب چ
ــن  ــه چندی ــد ب ــن تغییــرات اســت، بای ــال ای ــه دنب اســت. مدیــری کــه ب
مرکــز مختلــف پاســخگو باشــد. مداخلــه حراســت، نهادهــای نظارتــی، بازرســی کشــور باعــث 
ــچ  ــر هی ــه اگ ــود ک ــاد می ش ــرد ایج ــاور در ف ــن ب ــود و ای ــران می ش ــراس در مدی ــاد ه ایج
ــد و  ــی باش ــخگوی کس ــت پاس ــز الزم نیس ــا نی ــت. بعده ــر اس ــوده ت ــد، آس ــام نده اقدامی انج

ــر بعــدی می دهــد ــل مدی ــه، همانطــور تحوی ــل گرفت ــه کــه تحوی سیســتم را همانگون

دکتر محمود نجفی عرب/ رییس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران|
بــا ایــن وضعیــت کــه پیــش می رویــم، بازنگــری و آســیب شناســی مســیری کــه طــی 
کرده ایــم، یــک الــزام و اجبــار اســت. از یــک ســو، بخــش دولتــی و شــبهه دولتــی کــه 
عاقــه بــه رهــا کــردن صنعــت نــدارد. از ســوی دیگــر، تقاضــای داخلــی محــدود اســت 
ــم. در  ــام نداده ای ــز الزم را انج ــم دورخی ــی ه ــای خارج ــری از بازاره ــهم گی ــرای س و ب
جــذب ســرمایه گــذار خارجــی هــم آنچنــان کــه بایــد و شــاید مناســب عمــل نکرده ایــم. 
ــی ثباتــی در بخــش دولتــی و تغییــرات پیاپــی  در کنــار همــه ایــن مشــکات، بحــث ب
بخشــنامه ها و آییــن نامه هــا هــم مزیــد بــر علــت شــده و فعــاالن اقتصــادی را از برنامــه ریــزی بــاز مــی دارد. 
ســازمان تامیــن اجتماعــی و اداره مالیــات هــم فشــارهای خــاص خــود را دارنــد. برخــی بــر ایــن باورانــد کــه 
هرآنچــه کــه در دنیــا تولیــد می شــود، بــدون توجــه بــه مزیت هــای نســبی و رقابتــی کشــورمان، تولیــد کنیــم 
ولــی در عمــل بــا کاهــش بهــره وری و کاهــش رقابتپذیــری بــا دنیــا مواجــه می شــوند و ایــن بــه معنــای هــرز 
رفتــن ســرمایه گذاری هــا و عقــب مانــدن از قطــار توســعه اســت. بنابرایــن بایــد بــا آســیب شناســی وضعیــت 

موجــود، شــرایط جدیــدی ایجــاد کنیــم کــه در نهایــت بــه ارتقــای کیفــی و کمی تامیــن دارو منجــر شــود.

دکتر محسن خطیبی / PHD اقتصاد و مدیریت دارو|
هــر صنعتــی بــه انــدازه کیفیت منابــع انســانی آن، ثروتمنــد اســت، خوشــبختانه در صنایع 
ــا کیفیــت و رگوالتــوری  داروســازی و در حوزه هــای مســتقیم داروســازی کــه مرتبــط ب
ــی نیروهــای تخصصــی دیگــری  می باشــد، ایــران جــزء ثروتمندتریــن صنایــع اســت. ول
کــه در صنایــع داروســازی مشــغول بــکار هســتند اکثــرا تجربــی بــوده و دانــش آکادمیک 

کمتــری دارنــد.
ــی  ــکاری تشــدید شــده و … ول ــاد اســت و بی ــران زی ــد نیــروی کار در ای همــه می گوین
ــروی  ــه نی ــم ک ــه وضــوح می بینی ــم، ب ــروی انســانی می روی ــه ســراغ جــذب نی ــی ب وقت
تخصصــی و حرفــه ای کــه بتوانــد در صنعــت دارو بــه صــورت تخصصــی کار کنــد و مســوولیت واحدهایــی 
غیــر از رگوالتــوری و کیفیــت را بعهــده بگیــرد، واقعــا انــدک اســت و ایــن مشــکل وقتــی دوچنــدان می شــود 
کــه مکانیــزم شناســایی افــراد متناســب هــر شــغل، بســیار دشــوار و پیچیــده انجــام می شــود و اســتعداد یابــی 

ــرد. ــه ســختی صــورت می گی ــز ب نی
متاســفانه اکثــر دپارتمــان منابــع انســانی شــرکتهای داروســازی صرفــا به تنظیــم »قراردادهــای پرداخــت حقوق 
و دســتمزد« محــدود شــده و کمتــر جایــی، اثــری از راهبردهــای نویــن مدیریــت منابــع انســانی دیــده می شــود. 
و بدیهــی اســت کــه ســازمان، فاقــد راهبــرد توســعه منابــع انســانی، نــه میتوانــد نیــروی انســانی ماهــر و حرفــه 
ای را جــذب کنــد، نــه میتوانــد از مزایــای حضــور آن بهــره بــرداری کنــد و نــه میتوانــد نیروهــای قــوی خــود 
را حفــظ کنــد. بهمیــن جهــت بایــد اعتــراف کنیــم یکــی ازمهمتریــن چالش هایــی کــه در ایــران وجــود دارد، 

بحــث نیــروی انســانی اســت.

قلن بــر/  امیــر  مهنــدس 
مدیــره  هیــات  عضــو 
واردکننــدگان  اتحادیــه 
| غذایــی  مکمل هــای 

پاســخگویی، دو  و  شــفافیت 
روی یــک ســکه هســتند و 
ــدی و  ــد آن دو، کارآم برآین
بهــره وری اســت و بــه ایــن جهــت بایــد بــه عنــوان 
محــور برنامــه ریزی هــا و سیاســتگذاری ها مــد 
نظــر قــرار گیــرد. تــا زمانــی کــه پاســخگویی وجــود 
نداشــته باشــد، هیــچ متخصــص، کارمنــد و مدیــری 
نگــران عملکــرد خــود و تبعــات و هزینه هایــی 
ــیکل  ــن س ــود و ای ــد ب ــد، نخواه ــاد می کن ــه ایج ک
معیــوب همچنــان ادامــه خواهــد داشــت تــا 
کارآمــدی سیســتم را از بیــن ببــرد. اینکــه کشــور 
ــذاران  ــت گ ــامت دارای سیاس ــوزه س ــد در ح بای
ــوآور، خــاق و چــاره جــو باشــد،  ــه روز، ن ــوی، ب ق
درســت و منطقــی اســت امــا واقعیــت ایــن اســت 
کــه این هــا، همــه نیــاز کشــور بــرای توســعه 
نیســتند، بلکــه تــا زمانــی که شــفافیت و پاســخگویی 
ــل نشــده،  ــا تبدی ــزد م ــگ عمومی ن ــک فرهن ــه ی ب
نمی توانیــم توقــع جهــش چشــم گیــری در جایــگاه 
کشــورمان داشــته باشــیم. بهــره وری در کشــورمان 

ــتری  ــای خاکس ــی فض قربان
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نقد منصفانه یکی از اساسی ترین و پایه ای ترین حقوق متقابل در جوامع انسانی است. متاسفانه در 
جامعه ما تا جایی که یک نفر بر مسندی سوار است و اختیارات دارد، معموالً تمجیدگر دارد و آنگاه 
که از مرکب ریاست، به اختیار و یا به اجبار پیاده می شود، مجیز گویان دیروز، منتقدان امروز می 
گردند و بسیار اندک شمارند که چه در روزگار ریاست و چه در عهد غیرمسئولیت، رویه خود در 
باب نقد عملکرد مسئولین را یکسان نگاه دارند که نیات و تاش نگارنده نیز چیزی جز همین رویه 
واحد نبوده و امید است بتوانم در این نگارش مختصر، تحلیل عملکرد منصفانه ای در خصوص 

وزارت جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی در برخی سرفصل های مرتبط ارائه کنیم.
آقای دکتر هاشمی از وزرای بسیار متمول دولت یازدهم و دوازدهم بوده و نگارنده نیز 
که شخصاً طرفدار خلق ثروت و کارآفرینی هستم و معتقدم خلق ثروت از طریق 
مشروع و با پرداخت مالیات متناسب می تواند به ارزش آفرینی در یک جامعه 
بیانجامد. فلذا آنچه می نویسم نه در خصوص منشاء ثروت ایشان است و نه 

در خصوص مالیات پرداخته شده توسط ایشان.
با انتصاب آقای دکتر هاشمی به مقام وزارت، یکی از طرح های بسیار 
مهم بهداشتی کشور که همان طرح تحول سامت است، در کشور کلید 
خورد. اجرای این طرح بسیار حیاتی و با اهداف بسیار منطقی و واال 
در سال 93 که نخستین سال 12 ماهه وزارت ایشان بود، بیش از 
2۰ درصد از مجموع کل هزینه های وزارت بهداشت را به خود 

اختصاص داد.
دو سال نخست دولت یازدهم، مصادف است با سال های آخر 
تمامی  بر ضد کشور عزیزمان که  ناجوانمردانه  تحریم های 
مردم ایران هدف آماج این تحریم ها بودند و دولت امریکا 
به همدستی متحدان خود، کشورمان را به بهانه واهی زیر بار 
فشار قرار داده بود. با امضاء برجام در 23 تیر 94 و اجرا 
آن در 26 دی همان سال، زمینه برای کاسته شدن این 
فشار فراهم شد که البته چون نظام تحریم ها یکباره 
ایجاد نشده بود فلذا یکباره نیز برچیده نمی شد، از 
فشار به تدریج کاسته شد. آن هم پس از سال 94.

اما پیش از اینکه در تله تفسیری "همه مشکات 
به دلیل تحریم است" بیافتیم، خوب است نگاهی 
درمان  اقتصاد  البته  و  ایران  اقتصاد  ساختار  به 

داشته باشیم.
حجم بزرگ دولت و دولتی بودن اقتصاد ایران 
رقابت  رمق  آنچنان  گذشته،  دهه  چهار  طی  در 
بیشتر صنایع،  در  که  است  در کرده  به  از جان  را 
همه  است.  نمانده  باقی  برایمان  رقابتی خاصی  مزیت 
جا دولت به جای میدان دادن به بخش خصوصی، به بنگاه 
داری پرداخته است و با ملی کردن بنگاه های خصوص در همه 
صنایع، عمًا بخش خصوصی و یا تولید کننده ای باقی نگذاشته است 
خودرو،  ایران  مانند  کارخانجاتی  سر  به  چه  این صنایع  در  که  دیدیم  و 
آزمایش، ارج، مقدم و صدها کارخانه دیگر آمد. نوبت خصوصی سازی هم 

وری بر شش سال وزارت مر
ی  دک�ت حممد ب�ش

ن دارو
گ

ادیه واردکنند�
ت

ه ا�  عضو سابق هیات مد�ی

ن ممکل های غذا�ی
گ

ادیه واردکنند�
ت

ه ا� عضو سابق هیات مد�ی
 

ب  موسس گروه درمان �ی

درد و رنج نباشند و نباید به جز درد بیماری، درد مالی درمان 
را تحمل کنند، البته برای همه مقدس است. اما اگر قرار باشد 
با درمان درد امروز عده ای، تمام سیستم بهداشت و درمان و 
البته صنعت را با چالش مواجه کنیم و بعد هم به دلیل طراحی 
و اجرا اشتباه یک ایده خوب، عدم امکان اجرا را به گردن بقیه 

بیاندازیم، چه تفسیری خواهد داشت؟
ایرادات اساسی طرح تحول سامت البته زیاد است ولی عمده 

آن حول این دو محور می تواند خاصه شود:

 نخست: این طرح قرار بود برای حداکثر یک جمعیت 
شش میلیون نفری اجرا شود. اما از آنجائیکه طرح معیار 
ورود مشخص نداشت، به یکباره با جمعیت بیش از دوازده 
میلیون نفری مواجه شد. یعنی بودجه مورد نیاز می بایست 
دو برابر می شد که خب چنین منابعی از سوی دولت در 

بودجه لحاظ نشده بود.
 دوم: ایـن طـرح مـی بایسـت نظـام ارجـاع مشـخص 
مـی داشـت و بـرای مواجهـه جهـت درمان مشـخص هم 
مسـیر مراجعه به پزشـک از پزشـک عمومی، متخصص و 
فـوق متخصص می گذشـت تـا غربال گـری الزم صورت 
پذیـرد و هـم اینکـه بـرای تجویـز دارو و یـا روش درمان 
از کـم هزینـه بـه پـر هزینـه مـی گذشـت. امـا در عمـل 
ایـن امـکان بـرای بیمـاران وجـود داشـت کـه در همـان 
قدم نخسـت بـه فوق تخصـص مراجعه و پـر هزینه ترین 
درمـان را بـا حداقـل هزینـه و حتی رایـگان انجـام دهند.  

در نهایت کسر بودجه این طرح باید از جایی تأمین می شد و چه 
دیواری کوتاه تر از صنعت و تأمین کنندگان دارو و تجهیزات 
پزشکی؟ وقتی قانونگذار که خود مشتری هم هست، نقدینگی 
اش تمام می شود، نخست از قیمت تأمین کنندگان می کاهد، 
پرداخت ها را با اوراق قرضه دو سه ساله باز پرداخت می کند و 
به این مسئله نمی اندیشد که تبعات چنین کاری در طرح تحول 

سامت را چه کسانی می بایست پرداخت کنند. 
در واقع طرح تحول سامت به هزینه قربانی کردن صنعت 
کشور  صنعتی  پیشرفت  راهکار  کردن  تدبیر  جای  به  کشور 
جهت اهداف چشم انداز و رقابتی شدن صنعت داروی کشور، 
وزارت  که  زمانی  تا  و  است  یافته  ادامه  ساله  چند  این  در 
بهداشت که با کسری بودجه مواجه است، متولی صنعت دارو 
و قیمت گذاری است و می خواهد به جای پرداخت به صنعت 
با سررسید سه ساله بدهد و  و تأمین کنندگان اوراق قرضه 
دست آخر دست به دامان صندوق توسعه ملی برای بدهی باال 
آورده شود، این قصه همچنان جاری است و شاهد هیچ بهبودی 
نخواهیم بود و به این می ماند قایق مان را سوراخ کرده ایم و به 
جای ترمیم، سعی در گشاد کردن سوراخ کف قایق داریم. باید 
یکبار با خودمان رو راست باشیم: آیا برایمان رأی صندوق ها 
مهم است و یا اعتاء صنعت کشور و دسترسی به سند چشم 
انداز؟ ارتقاء صنعت، بودجه و سرمایه گذاری می خواهد، نه 

محدودیت و به زنجیر کشیدن. 
نتواند مسئله  انتقال به وزارت صمت هم شاید  هر چند که 
صنعت دارو را حل کند. چرا که بدنه سنگین دولت و نظام 
ناکارآمد برنامه ریزی آنجا نیز وجود دارد و فقط مشکل از 
ایده آل  بود  اگر قرار  جایی به جای دیگر منتقل می شود.  
را هیچکس  بیاندیشیم، می شد تصور کرد که صنعت دارو 
نه حمایت کند و نه برایش چهارچوب بگذارد. برای قیمت ها 
و  بازار  به  را  بقیه  و  کنیم  پرداخت  را مسئول سقف  بیمه ها 
مکانیسم عرضه و تقاضا بسپاریم. این تنها راه نجات است! اما 
شخصاً باور ندارم کسی این شهامت را داشته باشد که بخواهد 
طرح تحول سامت را متحول کند و با میدان دادن به صنعت 
داروسازی و تأمین کنندگان، قسمتی از زیرساخت کشور را به 
صورت واقعی از نو بنا کند. که در این بازار خواجه در بند نقش 
ایوان است. چرا که انتظارات زود بازده با نقش ایوان، ارتباط 
یک به یک دارد و پای بست را کس توان تدبیر کردن ندارد.

ار دهه  در یط �چ

رگ شدن  ز گذشته، �ب

دولت و دول�ت شدن 

نان  چ
ز

ان، آ� اقتصاد ا�ی

رمق رقابت را از 

جان ها به در کرده 

که در اغلب صنایع، 

مزیت رقاب�ت خایص 

انده است. 
ز
� 

ت
� �ب

مهه جا دولت به 

جای میدان دادن به 

ش خصویص، به  ز �ب

داخته  ه داری �چ
گ

بن�

و نوبت خصویص 

سازی مه که شد، 

به جای خصویص 

سازی، شاهد 

خصول�ت سازی ها�ی 

بود�ی که در شلک، 

ایط  ارزش و �ش

گذاری ها به شدت  وا

ز شد. انگ�ی ث �ب �ب

که شد، شاهد خصولتی سازی بوده ایم و البته واگذاری هایی که از لحاظ ارزش و شرایط واگذاری 
به شدت بحث برانگیز بوده است. مروری کوتاه بر واگذاری های پس از انقاب در حوزه وزارت 
بهداشت نیز خالی از لطف نیست، چرا که شاهد هستیم وزارت بهداری کارخانه های خود را 
بابت بدهی به تأمین اجتماعی واگذار می کند و عمًا از یک دولتی به یک دولتی )شما بخوانید 

خصولتی( واگذاری صورت می پذیرد. 
اگر در صنایع دیگر مانند لوازم خانگی و یا پارچه بافی حمایت ویژه ای از تولید کننده صورت 
نگرفت، در عوض چتر حمایتی از تولید داخل در دو صنعت خودرو سازی و داروسازی منجر به 
ایجاد کارخانجاتی با عرض و طول بسیار بزرگ ولی با تکنولوژی پایین گردید. همه درخصوص 
کیفیت خودرو تولید داخل اتفاق نظر دارند و نوعاً مدیران کارخانه های خودروسازی نیز حاضر به 
استفاده از خودرو ساخت خودشان نیستند، در صنایع داروسازی نیز اغلب اوضاع بهتر از این نیست. 
حمایت های دستوری از صنایع دارویی به ظاهر می بایست به ایجاد صنایعی توانمند در داروسازی 
کشور می انجامید اما چرا صنعت داروسازی ما از غافله عقب افتاده است؟ دلیل آن البته واحد 

نیست اما به زعم نگارنده، مهمترین دالیل آن عبارتند از:

1  نبود مواجهه با رقیب قدرتمند و مقایسه کیفی
2  نظام ژنریک و هدف گذاری قیمتی به جای هدف گذاری کیفی

عدم ایجاد امکان رقابت حتی بین تولید کننده های داخلی  3
سوق دادن شرکت های تولیدی به نداشتن نظام شفاف تأمین مواد اولیه   4

سیاست های یک بام و دو هوا در تخصیص ارز به مواد اولیه بدون تخصیص ارز به ماشین   5
آالت و مواد بسته بندی ولی قیمت گذاری به قیمت دولتی

تا همین اواخر داروهای OTC هم مشمول قیمت گذاری بودند که مبادا شرکت های تولیدی   6
سعی در تمایز کیفی و بازاریابی داشته باشند.

7  تغییر در قوانین ثبت و ورود و تولید تحت لیسانس به صورت سالیانه و نداشتن سیاست 
مشخص که بتواند تولیدکنندگان خارجی را به مشارکت با تولیدکنندگان داخلی تشویق کند.

سیستم PMS ناکارآمد  8

البته لیستی که ارائه شد فقط قسمتی از معضات نظارت وزارت بهداشت بر صنعت داروسازی 
کشور است. اساساً اینکه یک صنعت به جای نظارت وزارت صمت می بایست زیر نظر وزارت 
بهداشت باشد، خود جای سؤال دارد. ولی وقتی قانونگذار و مشتری یک نفر می شود، نمی توان 
از مشتری انتظار داشت که قوانین را به نوعی تنظیم کند که عرضه کننده بتواند در یک محیط 
شفاف سود کند و همین موضوع منجر به ایجاد رانت و شبکه سود اشخاص به جای سود سازمان 
می شود. چرا که با قانون گذاری دست تولیدکننده که انتظار سودآوری از سرمایه اش را دارد 
بسته ایم و با دستان بسته از وی انتظار داریم شنا کند. نتیجه این می شود که وقتی سود از محیط 
شفاف به محیط غیرشفاف رفت، حتی شرکت های بورسی هم دیگر سود واقعی خود را نمایش نمی 
توانند بدهند و در این اوضاع هم مشتری نهایی که مردم باشند، متضرر می شوند و هم سهامداران 
شرکت های بورسی که مردم عادی هستند و یا بنگاه های خصولتی که باز هم قرار است به دولت 
و در نهایت بیت المال سودشان برگردد. یعنی مردم دو سر بازنده اند و البته بعد کیفیت نازل 

داروی مورد مصرف مردم که جای خود دارد.
واقعیت این است که تغییر چنین ساختاری، یک کار بنیادین است و زهره شیر و تدبیر می طلبد، اما 
می تواند مسئله واقعی کشور را حل کند. اما باید دید که آیا سیاست گذاران به دنبال حل مسائل 

هستند و یا اینکه به روش های پوپولیستی روی می آورند. 
یک نگاه به جهان نشان می دهد که تعقل در جامعه امروزی، طرفدار کمتری دارد و هر چه 
حرکات سیاستمداران پوپولیستی تر می شود، احتمال ماندگاری آنها و یا حتی ارتقاء آنها در اریکه 
قدرت افزایش میابد فارغ از اینکه چه هزینه واقعی به جامعه تحمیل می کند. البته این مسئله 
خاص کشور ما نیست و تک تک کشورهای دنیا از امریکا گرفته تا مجارستان، ایتالیا، لهستان، یونان 
و ... نیز درگیر همین مسئله هستند. ذکر دو مثال صندوق های اعتباری فرشتگان که در هنگام 
سپرده گذاری و دریافت سود هیچ یک از سپرده گذاران برایشان مهم نبود که این سود چقدر غیر 
واقعی است و به شرکت های هرمی می ماند و یا همین اخیراً مسئله پدیده شاندیز که قرار است به 
گونه ای فرشتگان وار حل شود: چاپ اسکناس بیشتر و ایجاد تورم در جامعه صرفاً جهت جلوگیری 
از تاطم در جامعه: به این می ماند که مستقیم اجازه دهیم تا عده ای سودجو با تأسیس صندوق، 
جیب من و شما را که حتی در آن صندوق سرمایه گذاری نکرده بوده ایم، هر شب پول بزنند. در 
واقع به جهت جلوگیری از ناآرامی در اجتماع، سوء استفاده عده ای از کاهبرداران از عده بسیار 
کمی از مردم را به همه مردم تسری میدهیم. بدون اینکه تاوان دهندگان که بخوانید تمام مردم 
ایران، نه اطاعی از تعامل مالی کاهبرداران و مال باختگان داشته و نه کوچکترین مبلغی حتی 

کوتاه مدت در ثامن االئمه، فرشتگان، پدیده و ... سرمایه گذاری کرده باشند.  
باز برگردیم به وزارت بهداشت: آیا اینگونه عملکردها در وزارت بهداشت هم دیده می شود؟ 
انجام طرح تحول سامت اگر جزئی از مجموعه تحوالت ساختاری در همه ابعاد می بود، می 
توانست نظام سامت کشور را متحول کند، اما آنچه در عمل دیدیم، انجام یک طرح بدون 
جامعیت بود. این طرح در چند محور اصلی از کمترین برنامه ریزی بی بهره بود و اصرار طراحان 
و مجریان بر اجرا آن بدون طراحی منطقی و اصولی و حیثیتی کردن آن به هر قیمت و پیوند 
دادن آن به بود و نبود مدیریتی شان اصًا قابل درک نبود. این که مردم عزیز کشورمان در 

دکتر محمد بشریدکتر محمد بشری
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ویی پیش نیازهای توسعه صادرات دار
ز مد�ز  دک�ت سید حسام الد�ی

یت تکنولوژی در حوزه صنعت دارو است. ای مد�ی  دک�ت
قیق و توسعه در صنعت دارو فعالیت داشته است.

ت
 سال ها در حوزه انتقال تکنولوژی و �

شک بوده است. ز عامل هلدینگ آوا �چ ه و مد�ی عیت هالل امحر و عضو هیأت مد�ی شیک محب ز مد�ی عامل سازمان تدار�ت �چ
 

صیص �ب  ز کت آویتا زیست فارمد است که به صورت حرفه ای و �ت عامل �ش ش خصویص، مد�ی ز کنون �ب ورود به �ب  ا
رکز دارد.

ت
شیک � ز ات �چ ز ه�ی ب

ت
صادرات دارو و �

در فقدان چشم انداز بلند مدت، دچار روزمرگی شده ایم

متاسفانه در کشور برای دانش و فنون مدیریت، ارزشی قائل نیستیم. تعیین 
استراتژی و حرکت بر مدار استراتژی را جدی نمی گیریم. فرق استراتژی و 
سیاست گذاری را درست تبیین نکرده ایم. حتی اگر سیاستگذاری را به مانند 
یک  به  تبدیل  آنرا  نتوانسته ایم  باشیم،  داده  علمی انجام  جامع  نقشه  تدوین 

دستورالعمل اجرایی مبتنی بر هم افزایی بین دستگاه ها کنیم.
هنوز برای نظام بخشیدن به نظام ملی نوآوری و بهره وری، کاری قوی و جدی 
انجام نداده ایم و هنوز حرکت های اقتصادی با حرکت های فناوری همگام و 

هماهنگ نیستند.
ماهاتیر محمد می گوید »وقتی میگویم توسعه یک شبه اتفاق می افتد، در واقع 
باید برنامه ای بیست ساله تبیین کنیم«، با این حساب، ما در ایران باید بگوییم 

که دو شب!!! بیشتر از توسعه عقب نیستیم!
در چهل سال گذشته، اگرچه استقال جغرافیایی و سیاسی حفظ شده، اما از 
نقطه نظر اقتصادی و تکنولوژیکی نتوانستیم به موفقیتی چشمگیر و شایسته 

زندگی  بر  را  خود  اثر  که  ظرفیت هایمان، 
بگذارد،  مردم  رفاه  سطح  افزایش  و 

چرخ  اگر  امروز  و  بیابیم  دست 
زندگی میچرخد، حاصل صادرات 
خام  مواد  و  نفتی  درآمدهای 
است و نه صادرات محصوالت 
فناوری شده. در این بین، عده ای 
هم که به دنبال مدلهای اقتصاد 

دکتر سید حسام الدین مدنیدکترسید حسام الدین مدنی

ما درک نکردیم که باید نسخه ما هم برای 
توسعه کشورمان متفاوت باشد.

پول نفت را گرفتیم و فکرکردیم که برای توسعه 
کشور باید آن را در اختیار پژوهشگاه ها قرار دهیم، 
تا به این صورت تولید علم و صنعت انجام شود. 
اما نتیجه چنین رویکردی، باال رفتن تعداد مقاالت 
و نمایه های آی اس آی شد، در حالی که نتوانستیم 

راه صنعت و دانشگاه را به یکدیگر پیوند بزنیم.
کارخانه  که  افتادیم  فکر  این  به  از جنگ  پس 
ایجاد کنیم و جوانان را به این صورت مشغول 
به کار کنیم. اما نتیجه حمایت های بی چون و 
برای  رانت  فضای  ایجاد  سیاست،  این  از  چرا 
تولیداتی شد که ریشه در عمق فناوری نداشتند. 
خط تولید را با فناوری و دانش فنی اشتباه گرفتیم 
و متاسفانه این اشتباه هم چنان ادامه دارد. نتیجه 
درهای  که  شد  این  سیاست،  این  بر  پافشاری 
در  رقابت  که  کردیم  تنگ  آنچنان  را  واردات 
که  کردیم  وادار  را  مردم  و  شد  خشک  بازار، 
بیکیفیت  بعضا  محصوالت  خرید  جز  ای  چاره 
نداشته باشند، به خیال اینکه از تولید ملی حمایت 
کرده ایم. این مدل کارخانهداری، تفکر دهه های 
قبل در دنیا است که نتیجه اش، بلعیدن منابع 
تمامی کشورهایی  تقریبا  می شود.  کشورها  ملی 
که با این مدل، یعنی سیاست جایگزینی واردات، 
شکست  تلخ  طعم  اند،  گذرانده  را  روزگاری 
اقتصادی و تکنولوژیکی را نیز چشیده اند. زیرا 
به دلیل حمایت ها و سیاست های گزینشی توسط 
دولت ها، نتوانستند همزمان به توسعه صادرات 
رویکردی  چنین  از  برداشت  با  کنند.  فکر  هم 
تمهیدی  هیچ  واردات(،  جایگزینی  )سیاست 
و  کارکردی  سیاست های  بین  هماهنگی  برای 
گزینشی نسنجیدیم، چرا که این حرکت ها تابعی 
از بازی های سیاسی در کشور شده است و این 
سیاسی  گروه های  منافع  به  توجه  با  حرکت ها 
سیاست های  طبل  بر  مدتی  می شود  باعث 
کارکردی و مدتی بر طبل سیاست های گزینشی 

کوبیده شود.
باشیم،  نداشته  استراتژی  تولید،  درزمینه  وقتی 
الیگارشی شکل میگیرد و هر روز یک سلطان 
جدید در حوزه های مختلف رو نمایی می شود. 
وقتی استراتژی نداشته باشیم، مدیریتها لحظهای 
هیجانی  به صورت  گیری ها  تصمیم  و  می شود 
انجام میشود. وقتی برنامه ها بر اساس استراتژی 
برخورد  در  دست  باال  مدیران  نرود،  پیش 
الجرم  و  می شوند  مواجه  بحران  با  موانع،  با 
اقدام  بحران  درمواقع  مدیران  پیاپی  تغییر  به 
میکنند. مدیرجدید، نیروها و افراد سازمان را به 
صورت اتوبوسی تغییر میدهد و می داند که عمر 
مدیریتش بیش از دو یا سه سال نیست. بنابراین 
که  می کند  چینش  طوری  را  خود  برنامه های 
همین مدت کوتاه، سکوی پرش و جهشش شود 
و از برنامه ریزی بلند مدت پرهیز می کند. تجربه 
اثبات کرده که غالبا مدیران، کاری به اینکه بعد 
از آنان چه وضعیتی بر سر سازمان خواهد آمد 
ندارند، زیرا تنها به این فکر می کنند که در مدت 
مدیریت خود، در بهترین حالت، مشکلی برایشان 

در سطوح نظارتی پیش نیاید.
به دلیل اینکه سیاست های کان را نتوانستم به 
اجرا ترجمه کنیم برای توسعه پایدار، برنامه قوی 
تدارک ندیده ایم. این به حالتی شبیه است که یک 
سازمان در چارت خود، دارای معاونت پژوهشی 

است اما هیچ گونه بودجه ای برای آن در نظر 
نمیگیرد. اگر هم بودجه ای تدارک دیده شده، 
روش اثرگذار پژوهش های نوین که باعث توسعه 
پایدار شود را نمی دانند. در این بین داستان انتقال 
دارد.  غریبی  قصه  توسعه   برای  هم  تکنولوژی 
سالهاست همه از انتقال تکنولوژی سخن می گویند، 
در حالی که اکثرا انتقال فناوری درکشور را نیز 
خرید خط تولید می دانند و زیرساختی که باعث 

توسعه پایدار شود را مورد توجه قرار نمی دهند.

 گرفتار مدیران محتاط شده ایم
متاسـفانه مدیران در بخش دولتـی، از جنبه های 
مختلـف محتـاط شـده انـد. مدیـران، افـرادی 
سیسـتم  داخـل  بـه  را  خـود  از  تـر  ضعیـف 
خودشـان  مدیریتـی  صندلـی  تـا  می کشـانند 
تضعیـف نشـود. مدیـران باالدسـتی از مدیـران 
پاییندسـتی جسـور اسـتقبال نمیکننـد، تا ضعف 
و نقص و ناتوانی خودشـان، روشـن نشـود. مدیر 
پختـه در این سیسـتم بـه همین معنا اسـت که 
بـا احتیاط عمـل می کند و تصمیمات جسـورانه 
نمی گیرد. مدیران پخته بهمین شـکل پیشـرفت 
می کننـد و در سـطوح باالتـر قـرار می گیرنـد و 
همـان قانـون بقـای مـاده کـه می گویـد » ماده 
هیچـگاه از بین نمی رود، بلکـه از حالتی به حالت 
دیگـر تبدیـل می شـود«، آنهـا نیـز از جایگاهـی 
بـه جایـگاه دیگـر منتقـل می شـوند. بـه همیـن 
جهـت اسـت که سـازمان ها بـه مرور زمـان، به 
دلیـل عـدم بهـره وری، مجبـور می شـوند برای 
پیشـرفت دسـتگاه خـود و پنهـان کـردن عـدم 
بهـره وری خودشـان، از رانـت اسـتفاده کننـد و 
قواعـد اقتصـادی را دور بزنند و اینجا اسـت که 
رانـت، فسـاد ایجاد می کنـد و با گذشـت زمان، 
ایـن فسـاد شـکل سـازمان یافتـه ای بـه خـود 
گرفتـه و در سـاختار جـای خود را پیـدا می کند 
و بـرای همـه عادی می شـود. برای همین اسـت 
کـه وقتی بـه دلیل همیـن عـدم ناکارامدی های 
سیسـتمی، تورم سـر بـه فلک می کشـد، ما خود 
را نهیـب نمی زنیـم، بلکـه آن را تبدیل به سـوژه 
ای بـرای مزاح و تفریح و لطیفه سـرایی می کنیم.

شرکت ها فاقد علم و دغدغه صادرات اند
متاسفانه بسیاری از شرکتهای ایرانی، از صادرات 
فقط کلمه اش را می شناسند. دانش آن را ندارند. 
فنون مذاکره و بازاریابی در عرصه کشورهای دیگر 
را جدی نمی گیرند. زیرساخت آن را نمی شناسند، 
ندارند.  را  آن  ایجاد  توانایی  می شناسند،  اگر  یا 
قواعد بین المللی را نمی دانند. بازار شناسی را جدی 
نمی گیرند. رفتار بین المللی را اهمیت نمی دهند. 
بسیاری از شرکت های ایرانی، حتی از خودشان 
فرمت قرارداد برای صادرات ندارند. بسیاری از 
شرکت های ایرانی توان ریسک کردن در حوزه 
صادرات را به دلیل مشکات داخلی ندارند. مثا 
برخی شرکتهای داخلی اعام میکنند که پول شان 
را به صورت نقد پیش از تحویل دارو باید دریافت 
از  آن ها  دریافتی  که  است  حالی  در  این  کنند. 
پخش های داخلی در شرایط عادی، حدود چهار 
تا شش ماه است و بسیاری از مطالبات شرکت ها 
از سازمان های بیمه، تا یکسال هم به تاخیر افتاده 
است. اما با این حال جرات یا حوصله یا ریسک 

پرداختن به صادرات را به گردن نمی گیرند.
بسیاری از شرکت های دولتی که با پول نفت و پول 

غربی از قبیل »ابتدا توسعه سیاسی و سپس 
اقتصادی« رفته اند، 

 در واقع حرفهایی که عمر آنها در دنیا گذشته 
را گرفته و تبدیل به شعار روز کرده اند و اساسا 
شرایط کشور را لحاظ نکرده اند و یکسره بر 
سورنای توسعه با مدل غربی دمیده اند. فارغ 
از اینکه اینجا خاورمیانه است و شرایط زمانی 
و مکانی آن، حتی با کشورهای در حال توسعه 
جنوب شرق آسیا هم تفاوتهای بسیاری دارد. 
وقتی مسیر کشورهای دیگر را بررسی می کنیم، 
با مدل غربی حرکت نکرده و  می بینیم چین 
کشورهای عربی نیز با انکه بسیاری از آنها به 
صورت دربست تحت نفوذ سیاست های غرب 
هستند، نتوانستند به توسعه ای نظیر ژاپن و 
یا کره جنوبی که سهل است، حتی به توسعه 
یافتگی کشور مسلمانی مانند اندونزی که مثل 
کشورهای حوزه خلیج فارس دارای منابع نفتی 
است، برسند، زیرا اساسا نسخه توسعه غربی 
برای همه مناطق جواب نمی دهد، اما متاسفانه 

دولت اداره می شوند، دغدغه ای بابت صادرات نداشته اند. حیات 
آن ها در گرو صادرات و فروش نیست. حتی درآمدزایی هم اولویت 
اصلی آن ها نبوده است. در بهترین حالت به خود گردانی فکرمی کنند. 
به این جهت است که خود را به ابزارهای صادراتی مجهز نکرده 

اند، فقط به این موضوع فکر میکنند که حاشیه امنشان از بین نرود.
البته همانطورکه اشاره شد، شرکتهای خصوصی جسورتر عمل کرده 
و طالب صادرات هستند و به گرفتن بازارهای بیشتر امید دارند. با 
این حال، باید اعتراف کنیم که توسعه صادرات در کشور ما بسیار 

عقب مانده است.
بحـث پتنت هـم، بحثی مهـم اسـت. محدودیت هایی در مسـیر 
صـادرات داروهایـی که پتنت آن هـا پایان نپذیرفته وجـود دارد. 
ایـن داروهـا فقـط بـرای بازار داخلی مناسـب اسـت. صـادرات 
یـک هوشـمندی می خواهـد کـه متاسـفانه در شـرکت های ما 

نـدارد. وجود 
 

راهی نو برای صادرات
 صرفا سفر به کشورهای خارجی و به دنبال شرکتی برای همکاری 
گشتن، اقدامی کور در حوزه صادرات تلقی می شود. صادرات یک امر 
تخصصی است که نیاز به مطالعه بازار به صورت عمیق، هدفمند و 

پیوسته دارد.
روی  بر  به صورت حرفهای  که  بگیرند  باید شرکت هایی شکل 
صادرات تمرکز کنند. پتانسیل ها و ظرفیت های خالی در کشورهای 
مختلف را بررسی کرده و برای آن متناظر پیدا کنصصند. اطاعات 
بازار کشورهای مقصد را رصد کنند و در داخل کشور به دنبال 
متناظرهای آنها بگردند. چنین کاری هرچند که پرهزینه است ولی 

می تواند گره گشای صادرات دارو و تجهیزات پزشکی باشد.
چنین شرکت هایی می دانند که در عرصه بین المللی، چه کسی، در 
کجا، چه چیزی در اختیار دارد و از سوی دیگر می دانند چه کسی، در 
کجا، به چه چیزی نیاز دارد. ما در آویتا زیست فارمد سعی کرده ایم 

که این مسیر را بپیماییم.
در مسیر صادرات دارو یک نکته ای که باید مد نظر شرکت ها 
قرار گیرد آن است که فقط داروی ساخته شده را به کشورهای 
مقصد ارسال کردن، یک مسیر پر پیچ و خم و زمانبر است که 
شاید برای برخی شرکت ها در آن موفقیت چندانی حاصل نشود. 
بنابراین راه دیگری وجود دارد و آن این است که باید همکاری های 
مشترک تولیدی تدارک دید. در پایان یک نکته دیگر هم شاید قابل 
توجه باشد که صادارت تجهیزات پزشکی، آسانتر از صادرات دارو 
است. اوال استانداردهای آن سهل تر است و ثانیا اینکه شرکت های 
تجهیزات پزشکی در زمینه صادرات، بیشتر کار کرده اند. ضمن اینکه 
اداره کل تجهیزات پزشکی نیز نسبت به گسترش این موضوع تاش 

زیادی را تدارک دیده است.

ویژگی های راه توسعه

 اوال باید بپذیریم که ما نیاز به جراحی اقتصادی داریم و جراحی، هم همه می دانیم که 
درد دارد، خونریزی دارد، اما عالج بیماری است.

 دوم اینکه اصل توسعه باید با حفظ منافع ملی مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد. این 
برنامه، الزاما ممکن است شبیه هیچ جا و کپی از جایی نباشد، بلکه باید بومی و ساخته و 
پرداخته خودمان باشد. برای راحت طلبی، نباید مدل های غربی و شرقی را به عنوان راه 

حل ارایه دهیم، زیرا هر کشور، نسخه خاص خود را برای توسعه دارد .
  سوم اینکه هر کسی تنها به دلیل موضع گیری های سیاسی و لشکر سیاسی که پشتش 
قرار دارد، حق ندارد به تنهایی وارد سیاست گذاری کالن در حوزه توسعه شود. این 
لشکرها همانهایی هستند که تا به امروز چرخش چرخ، دست آنان بوده است و نتیجه 
اش این شده که می بینیم. در حوزه علم و فناوری افرادی هستند که توانایی تبیین این 
سیاستها را دارند، تخصص این کار را دارند، اما حاشیه سازی ها فضا را برای ورود این 

افراد تنگ کرده است.
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وهای گیاهی هشت چالش تولیدکنندگان دار
 وحید گر�ب

یک و فوق لیسانس فلسفه دارد. ز  لیسانس ف�ی

ن داروها و فراورده های گیاهان دارو�ی 
گ
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گ
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ت
ه ا�   عضو هیات مد�ی

کت دارو�ی زردبند عامل �ش  مد�ی
ز سایل است که فعالیت کشت و صنعت گیاهان دارو�ی را آغاز کرده است.  امسال بیست و پنجم�ی

   بحث فروش داروهای گیاهی، 
موضوع پیچیده ای است که 

تنگناهای مختلفی را به صنعت 
تحمیل کرده است. مثال اینکه 

هرچند در بسیاری از کشورهای 
اروپایی مثل آلمان و سوئیس 

بخشی از قفسه فروش داروخانه ها 
به داروهای گیاهی اختصاص دارد 

اما داروخانه های ما اقبالی به این 
موضوع نشان نمی دهند.

داروهـای  تامیـن  بـرای  مـردم  آنکـه  رغـم  علـی    5
گیاهـی بـه سـراغ عطاری هـا می رونـد، شـرکت هایی کـه 
دارای پروانـه تولیـد دارو از سـازمان غـذا و دارو هسـتند، 
اجـازه فـروش محصـول در عطاری هـا را نـدارد و چنانچـه 
محصولشـان در ایـن اماکـن توزیـع شـود مورد بازخواسـت 
قـرار می گیـرد. طبـق قانونـی کـه حـدود 6۰ سـال پیـش 
تصویب شـده، فقـط داروخانه ها مجـاز به فروش دارو اسـت. 
سـازمان غـذا و دارو هـم اعـام می کنـد کـه مـا بـه شـما 
پروانـه ای دارویـی داده ایم و محصوالت مشـمول قوانین دارو 
هسـتند و بـه ایـن جهـت فقط مجـاز هسـتید کـه داروهای 
خـود را در داروخانه هـا عرضـه کنید که ایـن موضوع باعث 
شـده تـا فـروش محصـوالت به کنـدی پیـش بـرود. شـاید 
دلیـل سـختگیری در ایـن خصـوص بـه آن بـاز می گـردد 
کـه داروخانـه داران نگـران هسـتند کـه با خـروج داروهای 
گیاهـی از داروخانه هـا، رقیـب برایشـان درسـت می شـود و 
ممکـن اسـت پـس از مدتـی مکمل هـای غذایـی کـه منبـع 
درآمد ملموسـی برای داروخانه ها هسـتند هم سـاز مسـتقل 

بزنند. شـدن 

6  متاسـفانه دولـت اسـتراتژی پایـداری بـرای حمایت از 
محصـوالت داخلـی نـدارد و این موضـوع به بحـث داروهای 
گیاهـی هم سـرایت می کند. واقعیت این اسـت کـه داروهای 
گیاهـی کمتریـن وابسـتگی را به خـارج از کشـور دارند، یعنی 
کمتـر از ۵ درصـد از نیازهـای مـا از خـارج تأمین می شـود و 
اگـر مـورد حمایت قـرار گیرند، قطعا می تواننـد بخش بزرگی 
از بـازار مصرف را پوشـش دهند. ولی متاسـفانه بـه دلیل بی 
مهری هایـی کـه صـورت گرفته، صنایـع داخلی کـه در حوزه 
داروهای گیاهی فعالیت می کنند، نتوانسـته اند سـهم مناسـبی 
از صنعـت سـامت کشـور داشـته باشـند. اگـر بخواهیـم از 
لحـاظ گـردش مالـی، این صنعت را مـرور کنیم بایـد بگوییم 
کـه داروهـای گیاهـی، چیـزی حـدود 4 درصد از سـهم بازار 
دارویـی ایـران را بـه خـود اختصـاص داده، یعنی بـه عبارتی 
گـردش مالـی چشـمگیری نـدارد. بهمیـن دلیل ایـن صنعت 

نیـاز به توجه بیشـتر دارد.
 

7  ثابـت نگـه داشـتن نـرخ ارز در واقـع بـه یک شـکلی، 
سوبسـید دادن بـه واردات اسـت. ما قطعاً بـا واردات مخالف 
هسـتیم و در دوره برجـام گـزارش مفصلـی تهیـه و بـه دفتر 
اجـرای طـرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشـاورزی ارسـال 
شـد. ایـن گـزارش نشـان می دهد ظرف ۵ سـال اخیـر ثابت 
نگه داشـتن قیمـت نـرخ برابـری ارز بـا ریـال باعـث ضربـه 
بـه تولیـد داخل شـده اسـت، چـرا که درشـرایطی کـه تولید 
داخلـی بـا تورم 1۰ تـا 1۵ درصدی مواجه بـوده، نرخ برابری 

ارز تفـاوت چندانـی را در خـود لحاظ نکرده اسـت.
 

8   گسـترش صادرات این محصوالت، نیاز به دیپلماسـی 
اقتصادی دولت دارد. ما شـاهد هسـتیم که مسـئولین وزارت 
بهداشـت در سـفر بـه کشـورهای دور دسـت ماننـد ونزوئا 
تفاهم نامـه ای درزمینـه مجاز شـدن فـروش داروهـای ایرانی 
در آن کشـورها بـه امضا می رسـانند که سـؤال ما این اسـت 
کـه چـرا ایـن تفاهم نامـه بـا کشـور عـراق کـه بـازار سـهل 
الوصـول تری اسـت، صـورت نمی گیرد تـا تولیدکننـده برای 

فروش دردسـرهای کمتری داشـته باشـد.

خ  ز �ز بت نگه داش�ت  �ش

ارز در واقع به یک 

شیلک، سوبسید دادن 

به واردات است. 

 �ب واردات 
ً
ما قطعا

الف هست�ی و در  حمز

جام گزارش  دوره �ب

یه و به دف�ت  مفصیل �ت

اجرای طرح گیاهان 

اد  دارو�ی وزارت �ب

کشاورزی ارسال شد

1  بـه طـور کلـی فعالیت تولیدی در ایران دشـوار اسـت. یکی از دالیل آن بـه این موضوع 
بـاز می گـردد که بروکراسـی اداری، پیچیده و زمان بر اسـت. مقررات متعدد و بخشـنامه های 
خلـق السـاعه و ناگهانـی، برنامـه ریزی هـای شـرکت های تولیدکننـده را بـا دسـت اندازهای 
متوالـی مواجـه می کنـد. البتـه نباید ایـن نکتـه را ناگفتـه بگذاریم کـه درگذشـته، فعالین این 
صنعـت بـا مشـکات بیشـتری روبـرو می شـدند و حتـی اخذ پروانـه بـرای تولید نیز بسـیار 
دشـوار بـود تـا جایی کـه برخی از افـراد از خیر آن می گذشـتند. اما حدود یک دهه اسـت که 
سـازمان غـذا و دارو و وزارت بهداشـت بـا نـگاه مناسـب تری داروهـای گیاهی را مـورد توجه 
قـرار می دهند و صدور مجوزهای تولید سـهل تر از گذشـته شـده اسـت، امـا همچنان تا نقطه 

مطلـوب، راه طوالنی باقی اسـت.

2  یـک بحـث فرهنگـی در کشـور ما وجود دارد کـه مردم تصور می کننـد کاالیی که روی 
آن”سـاخت ایـران” نوشـته شـده، کیفیت پایین تری نسـبت بـه کاالهای خارجـی دارد. همین 
موضـوع بـه سـهولت باعث شـده که خریـدار ایرانـی تمایلی بـرای تهیه و حتی تسـت کاالی 
ایـران نداشـته باشـد درصورتی که میدانیـم اگر فقط یک بار اقـدام به اسـتفاده از این محصول 

کننـد به ادامه مصـرف آن ترغیب خواهد شـد.
 

3   پزشـکان، اطاعـات کافی در مـورد داروهای گیاهی ندارند. البته در این زمینه، پزشـک 
مقصـر نیسـت، بلکه بایـد این موضوع در سـرفصل های درسـی مـورد توجه دانشـکده ها قرار 
گیـرد. در حـال حاضـر ما مجبور هسـتیم از محل درآمـد خودمان، به مطب پزشـکان ویزیتور 
بفرسـتیم تا شـاید بتوانیم اطاعات الزم را به دسـت ایشـان برسـانیم. البته شـکی وجود ندارد 
کـه اگـر پزشـک در زمـان دانشـجویی از زبـان اسـتاد ایـن موضوعـات را می شـنید، بهتـر و 
مسـتدل تـر و محققانـه تر بـه موضوع اشـراف و آگاهـی پیدا می کـرد. در حـال حاضر حدود 
2 هـزار داروی گیاهـی از سـازمان غـذا و دارو پروانـه گرفتـه انـد، امـا شـمار تولید هـر کدام 
از آن هـا بسـیار کـم اسـت. اگـر اطاعـات الزم در اختیـار پزشـکان قـرار گیرد، قطعا شـاهد 
روزگاری خواهیـم بـود کـه تیراژ تولید ایـن داروها به صورت چشـم گیری افزایـش پیدا کند.

4    مشـکل دیگـری کـه تولیدکننـدگان داروهـای گیاهـی بـا آن دسـت و پنجـه نرم 
می کننـد، بحـث پوشـش بیمـه ای ایـن داروها اسـت. این موضـوع هم به لحـاظ اقتصادی 
بـرای شـرکت ها حائـز اهمیـت اسـت و هـم بـه لحـاظ اعتبـاری و هویتـی. چرا کـه برای 
مصرف کننـده ایرانـی، پوشـش بیمـه داروهـا، اعتبـار و هویـت بـه دنبـال مـی آورد. یعنی 
ایـن تفکـر وجـود دارد کـه اگـر دارویی تحت پوشـش بیمه قـرار گرفـت از کیفیت خوبی 
برخـوردار اسـت. در صورتـی کـه واقعیت این اسـت کـه صدور پروانـه با سـازمان غذا و 
دارو اسـت و سـازمان غذا و دارو اسـت کـه نظارت کیفی دارد، اما بـرای مصرف کننده این 
موضـوع تلقـی می شـود کـه دارویی که پوشـش بیمه نیسـت، از لحـاظ کیفی مـورد تائید 
هـم نیسـت. خوشـبختانه در دولـت دهم ۵۰ قلـم از داروهای گیاهی تحت پوشـش بیمه 

قـرار گرفتنـد، اما واقعـا پنجاه قلم، بسـیار کم اسـت.

وحید گرجیوحید گرجی
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جایگاه ایران در بازار داروهای گیاهی دنیا
تاش هـا،  همـه  و  ظرفیت هـا  همـه  رغـم  علـی  متاسـفانه 
نتوانسـته ایم در بـازار داروهـای گیاهی دنیا جایـگاه خاصی را 
بـه دسـت آوریم و صـادرات نیز در این حیطه محدود اسـت 
و بیشـتر بـه کشـور افغانسـتان و بعضـاً چند کشـور دیگر در 

مقادیـر محـدود صادر می شـود.

مهمترین دست اندازهای پیش روی صادرات
صحیـح  شـناخت  عـدم  صـادرات،  مشـکات  بزرگتریـن 
بازارهـای هـدف، بـی ثباتـی اقتصـادی و مشـکات ناشـی از 
عـدم ارتباط و تعامل با بسـیاری کشـورها، مشـکل تعامات 
بانکـی و پولـی و مشـکل اسـتفاده از سـاز و کارهـای مطمئن 

بانکـی نظیـر LC و .. اسـت.

راهکارهایی برای جذب سرمایه گذار بیشتر
بـرای جـذب سـرمایه گـذاری بیشـتر در این صنعـت بیش 
از هـر چیـز به ثبـات اقتصادی و پـس از آن فرهنگ سـازی 
در زمینـه مصـرف داروهـای گیاهـی و گسـترش بـازار آن 

نیازمندیم.
در حـال حاضـر درصد نسـبتاً کمـی از بـازار فـروش دارو در 
کشـور را داروهای گیاهی تشـکیل می دهند و قطعـا این حوزه 
نیازمنـد فرهنـگ سـازی اسـت، چـرا که بـا فرهنگ سـازی 
در ایـن زمینـه می تـوان زمینه مصـرف را از گیاهـان داروئی 
کـه عمدتـاً به صـورت غیـر اسـتاندارد در عطاری هـا عرضه 
می شـوند، به داروهای سـاخته شـده و دوزاژ شـده، تغییر داد 
و نسـبت مصـرف داروهای گیاهی به شـیمیایی را در کشـور 

بـاال برد.

محدودیت مطلق واردات
بـا محدودیت هـای وارداتی موافق هسـتم ولی بصـورت نظام 
تعرفـه ای. یعنـی بـا وضع تعرفـه بـاال، محدودیت بـرای آن 
دسـته از داروهای گیاهی که مشـابه داخلی دارد، قائل شـویم 
ولـی نبایـد ورود هیـچ داروئـی، بـه طـور کامل قطع شـود تا 
انگیـزه رقابت در کیفیت وجود داشـته باشـد و افـراد نیز حق 

انتخاب داشـته باشند.

 نقش  انجمن در پیشبرد اهداف صنفی
 و گسترش بازار

انجمـن تولیـد کننـدگان در حـال حاضـر نقـش فعـال و اثـر 
گـذاری در ایـن حـوزه دارد. کمیسـیون قیمـت گـذاری در 
انجمـن وظیفـه رسـیدگی بـه پرونده هـای تقاضـای قیمت را 
بـه عهـده دارد و از ابتـدای سـال 139۷ تاکنـون بـه حـدود 
۷۰۰ پرونـده رسـیدگی و داروهـای مربوطـه را قیمت گذاری 
کرده اسـت. عـاوه بر آن، سـندیکا به برخـی تخلفات صنفی 
رسـیدگی می کند و به این ترتیب برای گسـترش و شـفافیت 
بـازار رفـع مانع می کند. بـا اداره داروهای طبیعی در سـازمان 
غـذا و دارو نیـز مـدام در حال تعامل اسـت و مطالبات صنفی 

مرتبـط را پیگیـری می کند.

 مهمترین درخواست انجمن از سازمان غذاو دارو
یکـی از مهمتریـن وظایـف سـازمان امـور نظارتـی اسـت که 
انتظـار مـی رود بـا متخلفیـن چـه شـرکتها و افـرادی کـه به 
نحـوی اخـال در چرخـه تولیـد و فـروش داروهـای گیاهـی 
می کننـد و چـه افـرادی که اقـام تقلبـی وارد بـازار می کنند، 
برخـورد قاطع و مناسـبی داشـته باشـد. بـه طور مثـال اخیراً 
قیمـت الـکل اتانـول به طـور چشـمگیری افزایش یافتـه و تا 
حـدود سـه تـا چهـار برابر قبـل عرضه شـده اسـت و برخی 
الـکل سـازی ها اظهـار کردنـد دیگـر الـکل بـرای مصـرف 
داروئـی تولیـد نخواهنـد کـرد. مقـداری از این افزایـش قابل 
قبـول و ناشـی از وضعیـت موجود بوده اسـت و مقـداری نیز 
می تواند اسـتفاده نامطلـوب از وضعیت موجود جهت کسـب 

وهای گیاهی، چه کند؟ دولت برای تولیدکنندگان دار
ز نبوی   دک�ت سید صدرالد�ی

ای داروسازی   دک�ت
ن داروها و فرآورده های گیاهان دارو�ئ

گ
من تولید کنند� ب

ز
ه ا�  عضو هیأت مد�ی

کت داروسازی نوِتک فار  مد�ی عامل �ش

سه گلوگاه اساسی
 الـف- مشـکل نقدینگـی: پخش هـای داروئی، محصـوالت تولید کنندگان را در سـطح کشـور توزیع و 
بـه داروخانه هـا عرضـه می کننـد، امـا به دلیل مشـکالت زیادی کـه خصوصاً در دو سـال اخیر به شـکل 
حـاد و فزاینـده وجـود داشـته، مطالبات خـود را خصوصـاٌ از بخش دولتی بـه موقع و به درسـتی دریافت 
نمی کننـد و بسـیاری از داروخانه هـا نیـز بـه دلیل مشـکالت اقتصـادی و معـوق ماندن مطالبات شـان از 
بیمه هـا، پرداختـی بـه موقع بـه پخش ها ندارنـد و در این زنجیره روشـن اسـت که تولید کننـده متضرر 
اصلـی اسـت و مطالبـات خـود را از پخش ها با تأخیر زیـاد و بعضاً به صورت اوراق و پس از کسـر مبالغی 
دریافـت مـی دارد کـه ایـن مسـاله جریان صحیـح نقدینگی را در شـرکت ها مختـل و تولیـد و تأمین به 

موقـع محصوالت را دچار مشـکل می سـازد.

 ب- افزایـش قیمـت ارز و نوسـانات ارز: ایـن موضـوع موجـب بـاال رفتن غیـر عادی قیمـت کلیه مواد 
وارداتـی نظیـر انـواع اکسـی پیان هـا و اقـالم بسـته بنـدی گردیـده و بـه دلیـل کمبودهای پیـش آمده، 
خریدهـا از شـکل مـدت دار بـه صـورت نقـدی در آمـده اسـت. ایـن موضوع موجـب ایجـاد یک خالء 

بـزرگ نقدینگـی بـرای تولید کننـدگان گردیده اسـت.

 ج- مشـکل تهیـه برخـی اقالم نظیـر برخی از اکسـی پیان ها بـه دلیل کاهـش میـزان واردات و ازدیاد 
بسـته بندی هـای تقلبـی و عرضـه محصوالت درجـه 2 و 3 با بسـته بندی هـای اروپائـی و درجه یک . اهمیت توسعه صنایع داروهای گیاهی

توجـه بیشـتر بـه ایـن صنعـت و رشـد سـرمایه گـذاری در آن، از یک سـو 
می توانـد بـه بـاال رفتـن تولیـد داروهـای گیاهی جهـت مصرف داخـل منجر 
شـود که ایـن موضوع می تواند در صورت فرهنگسـازی، از مصـرف داروهای 

شـیمیایی بکاهد.
ضمـن اینکـه با توجـه به آنکـه وابسـتگی صنایـع داروهای گیاهی نسـبت به 
صنایع داروهای شـیمیایی، به خارج از کشـور کمتر اسـت، در شـرایط خاص 

فعلـی می تواند اهمیت اسـتراتژیک بیشـتری پیـدا کند.
از سـوی دیگـر در صورتـی کـه صـادرات داروهـای گیاهـی گسـترش پیـدا 
کنـد، بـه تبـع آن انگیزه ها برای سـرمایه گـذاری، افزایش پیدا کـرده و تولید 

توسـعه می یابد. اشـتغال بیشـتر و ارزش افزوده 
بیشـتری ایجاد خواهد شـد و در کل در تولید 
ناخالـص داخلـی و ملی کشـور نیـز اثر گذار 
خواهـد بود و ارز بیشـتری نیز وارد کشـور 

خواهد شـد.
توجـه بـه ایـن نکته ضـروری اسـت که 
محدودیت هـای احـراز کیفیـت بـاال در 
داروهـای گیاهـی نسـبت بـه داروهای 
تولیـد  امـکان  و  کمتـر  شـیمیائی 
داروهـای قابـل رقابـت بـا داروهای 
اول  جهـان  کشـورهای  گیاهـی 

زیادتـر اسـت، لـذا در محـدوده 
رقابـت  می تـوان  تـری  وسـیع 

داشـت. البتـه انجـام این مهم 
مقدماتـی  و  کارهـا  و  سـاز 

دارد کـه باید تأمین شـود.

سـود بیشـتر باشـد. عـدم تولیـد الکل بـا گرید باال و مناسـب بـرای داروسـازی ها نیز توسـط 
سـازمان قابـل پیگیری اسـت. بـا توجه بـه اینکه داروسـازی های گیاهـی مصرف الـکل باالئی 
دارنـد انتظـار مـی رود سـازمان غـذا و دارو نظـارت خـود را بر چرخـه تولید الکل بیشـتر و با 
سـازمان حمایـت از مصـرف کنندگان و تولید کننـدگان تعامات نزدیکتـری را ایجاد کند که 

چنیـن چالشـها و بـی ثباتی هائـی بـر مشـکات تولید کننـدگان اضافه نشـود.

موفق در داخل و ناموفق درخارج
در بازاریابـی داخلـی، شـرکتهای تولیـد کننـده در چنـد سـال اخیـر بسـیار خوب عمـل کرده 
انـد و ویزیت هـای علمی کـه بـرای معرفـی محصـوالت انجـام می گیـرد، نقـش موثـری در 
افزایـش دانـش و توجه پزشـکان به محصوالت گیاهی داشـته اسـت. اما در بازاریابـی خارج از 
کشـور، محدودیت هـای زیـاد وجـود دارد و اگـر چـه چند شـرکت تاکنون موفق بـه صادرات 
محصـوالت خـود بـه کشـورهای معـدودی شـده انـد، لیکـن موفقیـت جامـع و بـا ثباتـی که 

چشـمگیر باشـد وجود نداشـته است.

 مدیرانی که داروساز نیستند
مدیـر بایـد دانـش و توانمنـدی مدیریتـی داشـته باشـد و بسـیاری از واحد هـا نظیـر واحد 
فـروش، واحـد بازاریابـی، واحـد مالـی و واحـد بازرگانـی در شـرکتها توسـط مدیـران غیر 

داروسـاز اداره می شـود.

بهترین شکل حمایت های دولت
بخـش دولتـی بایـد فقط نقش کمک رسـانی، حمایت، جبـران نقاط ضعف و نظـارت و ممیزی 
را داشـته باشـد و حمایـت دولـت باید در عرصـه مالی، نیاز بـه نقدینگی شـرکتها را رفع کند 
و فرآینـد اداری و بوروکراسـی را بـه حداقل برسـاند تا شـکل گیری و ادامـه حیات بنگاههای 

اقتصادی تسـهیل شود.
امـا نکتـه اینجـا اسـت که دولـت بایـد از دخالت مسـتقیم پرهیز کند. بخـش دولتی بایـد فقط در 
عرصه هایـی بطـور مسـتقیم وارد شـود که نیاز بـه کاری جامع و کم سـود ده ولی مـورد نیاز وجود 
داشـته باشـد. ایجـاد زیر سـاخت یا سـرمایه گـذاری کان بـرای دسـتیابی به اهداف گسـترده ی 

مـورد نیـاز صنعـت نیـز از کارهـای حمایتی مفید اسـت که دولـت می تواند انجـام دهد.
ولـی در حـال حاضـر دولـت تـا حـد زیـادی به بـی ثباتـی دامـن می زند و بـا عـدم پرداخت 
تعهـدات خـود بـه شـرکت های پخش، مشـکل نقدینگی را بـرای شـرکتها ایجاد کرده اسـت.

نمی تـوان انـکار کـرد کـه بیمه و دارائی نیز بر مشـکات شـرکت ها می افزایند و دولت دسـت 
آنها را در فشـار بر شـرکتها باز گذاشـته است.

مشـکات بوروکراسـی اداری و مشـکات موجود در اخذ مجوز ها و موانع متعددی که دولت 
در سـر راه تولیـد کننـدگان ایجـاد کـرده اسـت، دسـتیابی بـه یک تولیـد با ثبات را سـخت و 
مشـغولیت هائی در سـر راه تولیـد کننده ایجاد می کنـد که وقت بـا ارزش و منابع مالی محدود 
وی را درگیر می کند و تولید کننده از پرداختن به کیفیت و گسـترش کار و کارآفرینی بیشـتر 

بـاز می ماند.
واقعیـت ایـن اسـت که در ایـن عرصه فقط افراد بسـیار مقاوم باقی می ماننـد و مابقی از چرخه 

و عرصه تولید حذف می شـوند.

ز  �ی ییک از همم�ت

وظایف سازمان 

امور نظار�ت است 

که انتظار یم رود 

ز چه  �ب متخلف�ی

ا و افرادی که  ک�ت �ش

وی اخالل در 
ز

به �

چرخه تولید و فروش 

داروهای گیایه 

یم کنند و چه افرادی 

که اقالم تقل�ب وارد 

خورد  زار یم کنند، �ب �ب

قاطع و مناس�ب داشته 

شد �ب

دکتر سید صدرالدین نبویدکتر سید صدرالدین نبوی
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و شفافیت و نقش آن در توسعه اقتصاد دار
 کار دارو را از چه زمان و به چه صورت شروع کردید؟

مـن کار در حـوزه دارو را پیـش از انقـاب اسـامی، همزمـان بـا دوره 
دانشـجویی خـود و بـا ویزیتـوری دارو شـروع کـردم. پـس از انقاب هم 
کـه مفهومی بـه نـام شـرکت های پخـش دارو بـه این صـورت کـه امروز 
وجـود دارد، نبـود و در شـرایطی که همه شـرکت ها در ناصرخسـرو، دفتر 
فـروش دارو داشـتند و عمـده فروش هـای دارو و تجهیـزات پزشـکی در 
آنجـا فعـال بودنـد، تـاش می کـردم بـرای داروخانه های شهرسـتان های 
مختلـف، سـفارش بگیـرم. طبیعـی بـود کـه طرفیـن از روی فاکتورهـا، 

درصـدی را هـم بـرای مـا درنظـر می گرفتند.

 نقطه قوت و مزیت شما نسبت به دیگران در این شغل چه بود؟
آن زمـان، هرچنـد کـه در شهرسـتان ها هم عمـده فروشـان دارو فعالیت 
می کردنـد ولـی ایـن موضـوع به گسـتردگی تهـران نبـود و در ایـن میان 
شـغل مـن در آن زمـان تهیـه دارو و تجهیـزات بـرای داروخانه هـای 
شهرسـتانی بـود و همـان طـور که عـرض کـردم، طرفیـن از روی فاکتور 
درصـدی را بـرای مـا درنظـر می گرفتنـد. کار مـن خیلـی زود رشـد کرد 
و مهمتریـن دلیـل آن را عـاوه بـر مقولـه انگیـزه و تـاش خـودم، بـه 
بحـث شـفافیت مرتبـط می دانـم. چرا کـه اگر جایـی به من تخفیـف داده 
می شـد، مـن تخفیـف را بـه داروخانـه ارایه مـی دادم، در نتیجـه موجبات 
اعتمـاد فراهـم شـد. ایـن اعتمـاد دو سـویه بـود، یعنـی هـم نـزد عمـده 
فروشـان دارو در ناصرخسـرو و هـم نـزد داروخانـه داران شهرسـتان های 
مختلـف، توانسـتم اعتمـاد مناسـبی را نسـبت به خـودم جلب کنـم. حتی 
شـرایط بـه گونـه ای شـد کـه عمـده فروشـانی کـه حاضـر نبودنـد بـا 
دیگـران بـه صـورت مـدت دار معاملـه کننـد، بـرای مـن شـرایط ویـژه 

قائـل می شـدند.
امـا بـا شـروع جنگ، ایـن شـرایط به سـرعت تغییـر کرد و شـرکت های 
دارویـی، ملـی شـدند و سـازمان صنایع ملـی ایجاد شـد و سـازوکارهایی 
بوجـود آمـد و مـن هـم بـه دنبـال تغییراتـی کـه ایجـاد شـده بـود، بـه 

تدریـج اقـدام بـه تاسـیس شـرکت دارو و تجهیـزات پزشـکی کردم.

 کمـاکان شـفافیت و صداقـت را از جمله مهمترین ارکان توسـعه 
فعالیت هـای یـک بنـگاه می دانید؟

بـه نظـر من محیط کسـب و کار و شـرایط کاری، به گونه ای اسـت 
کـه اگـر فردی بـا صداقت و شـفافیت کار کنـد، می توانـد زودتر از 
دیگـران پیشـرفت کنـد. اتفاقـا علـم مدیریـت نیز ایـن موضوع را 
تاییـد می کنـد کـه مسـیر پیشـرفت برای کسـان و سـازمان هایی 
کـه از شـفافیت بیشـتری برخـوردار هسـتند، همـوار تر اسـت و 
بهمیـن دلیـل اسـت کـه توسـعه اقتصـادی کشـورها به شـدت 
وابسـته بـه میـزان شـفافیت اقتصـادی آن هـا اسـت و اغلـب 

توصیـه گـران بیـن المللـی بـر آن تاکیـد می کنند.

 تحریم ها باعث کم رنگ شدن شفافیت نشده است؟
تحریـم، شـرایطی بـر اقتصـاد تحمیـل می کنـد کـه شـفافیت بـه 
صـورت جـدی آسـیب می بینـد. ایـن نـه فقـط در حـوزه دارو، بلکه 
در همـه کاالهـا صـادق اسـت. قطعـا وقتـی دارو در فرآینـد فوریتـی 
خریـداری شـود، شـفافیت لطمـه می بینـد، خریـد از منبـع اصلـی یعنـی 
تولیدکننـده یـا توزیـع کننـده رسـمی دارو، شـفاف تـر از خریـد از عمـده 
فروش هـا اسـت، چـرا که نماینده رسـمی باید ثابـت کند کـه دارو از تولید 

تـا پخـش، چـه مسـیر و زنجیـره ای را طـی کرده اسـت.
در مـورد قیمـت نیـز همین موضـوع صحـت دارد. برخی اعـام می کنند، 
انتقـال پـول ۷ درصـد هزینه دارد یکـی اعام می کند 3 درصـد و دیگری 
می گویـد 1۰ درصـد، چـرا کـه ایـن موضوع بسـتگی بـه شـرایط دریافت 

پـول دارد کـه همیـن موضـوع باعـث شـده تـا شـفافیت 
کاهـش پیـدا کند.

 مهمتریـن دسـت انداز پیش روی شـفافیت در کشـور 
ما چیسـت؟

متاسـفانه در کشـور مـا از طریـق ابزارهـای مختلـف مثا 
از طریـق نـرخ ارز، بـرای یـک عـده رانت ایجاد می شـود 
و بعـد بـر سـر تقسـیم و بهـره منـدی از ایـن رانـت، بـا 
هـم رقابـت می کننـد. مسـیر ایجـاد اغلـب ثروت هـا در 
کشـورمان، میـزان بهـره منـد شـدن از رانت ها اسـت، در 
صورتـی کـه ثـروت آفرینـی بایـد از مسـیر ایجـاد ارزش 

افـزوده برای کشـور باشـد.
تکلیـف بخـش خصوصـی، ایجـاد ثروت بـرای ایجـاد رفاه 
اسـت و دولـت بایـد وظیفـه نظـارت را بـر عهـده داشـته 
باشـد. در کشـور های توسـعه یافتـه، هیـچ چیـز در اختیار 
دولـت نیسـت و دولـت بسـیاری از امـور را واگـذار کرده 
و تنهـا برخـی امـور نظیـر ارتبـاط خارجـی و امنیـت را بر 
عهـده دارد. بخـش خصوصی بایـد ایجاد ثروت و اشـتغال 
کنـد و بخشـی را هـم بـه صـورت مالیـات بـه دولـت 
بپـردازد، ایـن موضـوع روال عـادی اسـت کـه ثروتـی که 
بخـش خصوصـی ایجادکـرده، در واقـع بخشـی از منافـع 
ملی اسـت و دارایی کشـور محسـوب می شـود و این رویه 

توسـط شـرکت های پیشـرفته درحـال انجام اسـت.
نبایـد  کـه  اسـت  رودخانـه ای  ماننـد  دنیـا  در  اقتصـاد 
جلـوی آن سـدی ایجـاد کـرد. ایجاد سـد شـاید با حسـن 
نیـت باشـد امـا مشـکاتی را در پـی خواهـد داشـت کـه 
عوارضـش بیـش از ارزش افـزوده اش اسـت. قطعـا هـر 
میـزی کـه در دولـت اضافـه شـود یـا هـر سـهمیه یـا 
مجـوزی کـه تعریـف شـود، زمینـه سـاز ایجـاد امضـای 
طایـی یـا رانت اسـت. بنابرایـن اگر دولت کوچک شـود، 
دسـت از تصـدی گری بـردارد و حاضر شـود که همچون 
کشـورهای توسـعه یافته، بسـیاری از امور را واگـذار کند، 
قطعا شـاهد شـفافیت بیشـتر در کلیه بخش هـای اقتصادی 

از جملـه دارو خواهیـم بـود.

 مکانیـزم فعلـی قیمتگـذاری داروهـا در سـازمان غذا 
و دارو را منطبـق بـر اصـول شـفافیت می دانیـد؟ چـه 

پیشـنهاداتی در ایـن خصـوص داریـد؟
روش مرسـوم در دنیا و در جایی که سیسـتم اقتصاد آزاد 
وجـود دارد آن اسـت کـه رقابـت، قیمت کاالهـا را تعیین 
می کنـد. بـه ایـن صـورت هـم فرآیندها شـفاف تر اسـت 
و هـم نتیجـه بهتری در خصـوص تعدیـل قیمت ها حاصل 
می شـود. امـا در صنعـت دارو، بـه دلیـل حساسـیت هایی 
کـه وجـود دارد، روشـی کـه بـرای تعدیل قیمت هـا وجود 
دارد، آن اسـت کـه بیمه هـا مناقصه می گذارند و شـرکتی 
کـه بـا قیمـت پایین تـر کاالی خـود را عرضـه می کنـد، 
تحـت پوشـش بیمـه قرار می گیـرد. البتـه دولت هـم باید 
حـق داشـتن بنگاهـی بـرای تنظیـم بـازار را داشـته باشـد 
کـه در زمانـی کـه بـازار دارو دچـار نابسـامانی شـد، از 
طریـق آن بـازار را سـامان دهـد. واقعیـت ایـن اسـت که 
در شـرایط فعلـی کـه سـازمان غـذا و دارو قیمـت داروها 
را تعییـن می کنـد، شـرکت ها انگیـزه ای بـرای تـاش و 
سـرمایه گـذاری بـرای افزایش کیفیـت نخواهند داشـت. 
عنـوان  بـه  بیمه گـر  سـازمان های  کشـورها  همـه  در 
پرداخت کننـده اصلـی هزینـه درمـان، نقـش عمـده ای در 
قیمت گـذاری دارو دارنـد، امـا قیمت گـذاری در ایـران در 
اختیـار وزارت بهداشـت اسـت و ایـن موضـوع مشـکات 

متعـددی ایجـاد کرده اسـت.
اگـر هـدف سـازمان غـذا و دارو، کاهـش قیمـت داروهـا 
سـوی  از  مناقصه هـا  انجـام  بـا  مـن،  نظـر  بـه  اسـت، 

سـازمان های بیمـه گر، قطعـا قیمت دارو کاهش بیشـتری 
پیـدا خواهـد کـرد.

در حـال حاضـر وزارت بهداشـت بودجـه ای بـرای طـرح 
تحـول سـامت دارد و یـک سـری دارو را بـا تفاهم نامـه 
ای کـه بـا بیمـه دارد پوشـش می دهـد. طبیعی اسـت که 
ایـن بودجـه محـدود اسـت و وقتـی خـودش هـم زمـان، 
هـم خریـدار و هـم فروشـنده خدمت اسـت، ایـن موضوع 
کـه  می دانیـم  همـه  و  می شـود  تعـارض  ایجـاد  باعـث 
تعـارض منافـع، ریشـه بسـیاری از بیماری هـا، گرفتاری ها 
و معضـات بسـیار بـزرگ اقتصـادی اسـت. بودجـه باید 
بـه بیمـه تحویـل داده شـود و وزارت بهداشـت بـه جـای 

پاسـخگویی، مطالبـه گر باشـد.
از سـوی دیگـر، در واقـع سیسـتم موجـود قیمتگـذاری، 
دسـت وزارت بهداشـت را بـرای هرگونـه اعمـال فشـار 
بـر تولیدکننـدگان و واردکننـدگان دارو بـاز می گـذارد و 
نتیجـه ای جـز این نـدارد که وزارت بهداشـت به سـمت 
سـرکوب قیمت هـا پیـش رود و طبیعـی اسـت کـه بـه 
هرحـال تـوان مالـی شـرکت ها نیز بـی پایان نیسـت و در 
نقطـه ای شـاهد خواهیـم بـود کـه برخـی از شـرکت ها به 
دلیـل مشـکات مالی تـوان ادامـه تولید یـا واردات برخی 
داروهـا را نداشـته باشـند و ایـن برای نظام دارویی کشـور 

اصا مناسـب نیسـت.

 شـما معتقـد هسـتید کـه بهتـر اسـت مباحـث کمیت 
دارو از وزارت بهداشـت بـه وزارت صمـت منتقل شـود، 

دسـتاورد ایـن کار بـرای صنعت چیسـت؟
مهمتریـن آورده ایـن موضـوع بـرای صنعت نیسـت، بلکه 
برای خود وزارت بهداشـت اسـت. در حـال حاضر وزارت 
بهداشـت خـود را هـم مسـئول کیفیـت و هم کمیـت دارو 
در کشـور می دانـد. در صورتـی کـه سـازمان غـذا و دارو 
بایـد صرفـا متولـی کیفیـت دارو باشـد و نـه کمیـت آن. 
کمیـت را بایـد از وزارت صمـت مطالبـه گـری کنـد و 

خـودش صرفـا بـه مباحـث کیفی بپـردازد.

 اگـر هـدف، کوچـک شـدن وزارت بهداشـت اسـت، 
آیـا روش هـای دیگـری بـرای دسـتیابی بـه ایـن هدف 

نـدارد؟ وجود 
امـروزه اغلـب کارشناسـان می گوینـد کـه دولـت بایـد از 
طریـق بـرون سـپاری و کاهـش تصـدی گـری، کوچـک 
شـود. دولـت در ایـران حـدود 4 میلیـون نفـر جمعیـت 
دارد، درحالـی که کشـورهای پیشـرفته دولت هایی بسـیار 
وزارت  قطعـا  وقتـی می گوییـم دولـت،  دارنـد.  کوچکتـر 
و  بهداشـت  وزارت  می شـود.  آن  شـامل  نیـز  بهداشـت 
سـازمان غـذا و دارو بایـد در مسـیر واگـذاری امـور قرار 
گیرنـد و تشـکل ها می تواننـد بهتریـن ابـزار بـرای تحقـق 

باشـند. این سیاسـت 
بـه  بهداشـت  از وزارت  اینکـه مباحـث کمیـت دارو  امـا 
وزارت صمـت منتقـل شـود، صرفـا بـه ایـن جهت نیسـت. 
بلکـه سـازمان غـذا و دارو بایـد بـه ماموریـت اصلـی خـود 
کـه کیفیـت دارو اسـت تمرکـز کنـد و مباحـث کمـی را به 
سـازمان های دیگـر کـه در آن موضـوع تخصـص دارنـد، 

کند. واگـذار 

  برخـی معتقدانـد یکـی از گروه هایـی کـه شـدیدا 
انـد،  زنجیـره ای  داروخانه هـای  تاسـیس  دنبـال  بـه 
بـه  را  موضـوع  ایـن  و  هسـتند  دارو  واردکننـدگان 
عنـوان یـک نگرانـی بابـت کاهـش شـفافیت زنجیـره 
راه  بـا  کـه  چـرا  می کننـد  مطـرح  کشـور  دارویـی 
حلقه هـای  کلیـه  ای،  زنجیـره  داروخانه هـای  انـدازی 
واردات عمـده دارو تـا خـرده فروشـی آن در اختیـار 

ایـن خصـوص چـه  قـرار می گیـرد. در  واردکننـدگان 
داریـد؟ نظـری 

بـه طـور کلـی بایـد منطـق اقتصـادی را در نظـر گرفـت. 
منطـق اقتصـادی می گویـد که امـکان نظـارت دولت ها بر 
فروشـگاه های زنجیـره ای، بسـیار بیشـتر از حالـت خـرده 
فروشـی ها اسـت، بنابرایـن هم شـفافیت بیشـتر می شـود، 
هـم نظارت هـای کیفـی و قیمتـی بیشـتر می شـود و هـم 
مکانیزم هایـی نظیـر مالیـات بهتـر و دقیـق تـر می توانـد 
ماحظـه  غذایـی،  مـواد  بحـث  در  مثـا  کنـد.  فعالیـت 
بـه دلیلـی  بفرماییـد. فروشـگاه های زنجیـره ای غذایـی، 
حجـم باالی سـرمایه گذاری کـه صورت داده انـد، حاضر 
نیسـتند ریسـک هیـچ تخلفـی را بـه جـان بخرنـد. خیلـی 
بعیـد اسـت کاالی قاچـاق در فروشـگاه های زنجیـره ای 
عرضـه شـود، یـا اینکـه کاالیـی باالتـر از قیمـت مصـوب 
عرضـه شـود. مالیـات و مالیـات ارزش افـزوده را هـم به 
صـورت دقیق پرداخـت می کنند. در واقـع منطق اقتصادی 
در همـه جـای دنیـا بـه سـمت زنجیـره ای شـدن پیـش 
رفتـه اسـت و دولت هـا نبایـد نگـران ایجاد فروشـگاه های 
زنجیـره ای باشـند. ضمن اینکـه این فروشـگاه ها در زمینه 
اشـتغال نیـز می تواننـد به دولت هـا کمک کننـد و اینگونه 
نیسـت که بـا راه انـدازی فروشـگاه های زنجیـره ای، موج 

بیـکاری ایجاد شـود.
منطـق اقتصـادی حکـم می کنـد کـه اگـر داروسـازان بـا 
یکدیگـر همـکاری کننـد می توانند خودشـان شـرکت هایی 
را در ایـن زمینـه ایجـاد کننـد. مدت هاسـت کـه برخـی 
داروخانه هـا دچـار وضعیـت اقتصـادی ناگـوار شـده اند و 
در واقـع دخـل داروخانـه، حتی کفـاف هزینـه داروخانه را 
نمی کنـد، چـه اشـکال دارد کـه ایـن داروخانه هـا در یـک 
زنجیـره قـرار گیرنـد تـا از ایـن طریـق، هم خریدهایشـان 
عمـده تـر شـود و بتوانند راحـت تر با شـرکت های پخش 
دارو وارد چانـه زنـی شـوند و هـم اینکـه در درآمدهـای 
اینکـه  البتـه  شـوند.  سـهیم  پرفـروش،  داروخانه هـای 
داروخانه هـا وارد ایـن مسـیر شـوند یـا نه، تصمیمی اسـت 
کـه محـل آن اتحادیـه واردکننـدگان دارو نیسـت ولـی 

منطـق اقتصـادی چنیـن حکـم می کنـد.

  از آنجایی کـه جنابعالی رئیس اتحادیه واردکنندگان 
دارو هسـتید، آیـا بـه نظـر شـما بیـن واردات و تولیـد 
تعـارض وجـود دارد؟ چـه عاملی شـکاف میـان این دو 

را عمیـق تـر می کند؟
بیـن واردات و تولیـد در هیچ صنعتی، تعارضـی وجود ندارد. 
آن هـا دو بـال تامیـن کاال هسـتند کـه بایـد از طریـق یـک 
مکانیسـم درسـت، در نهایـت به کمـک همدیگـر، به تنظیم 
بـازار و رفـاه مصرف کننده کمـک کنند. اینکه میـان آن دو 
شـکاف بیاندازنـد و آن هـا را در مقابـل یکدیگـر قـرار دهند 
تـا همدیگـر را به صـورت فیزیکـی متوقف کننـد، نتیجه ای 
جـز شـیوع قاچـاق عائـد کشـور نمی شـود. دشـمن اقتصـاد 
کشـور، قاچاقـی اسـت که بـدون مالیـات و تعرفه بـا اقتصاد 

رسمی کشـور رقابـت غیـر سـالم می کند.
برتـری و مزیـت صنعـت، قیمت مناسـب اسـت و برتری 
واردات از منابـع قابـل دفـاع، کیفیت اسـت، رقابت سـالم 
میـان ایـن دو، فضـای کشـور را بـه نقطه  مشـترک قیمت 
مناسـب و کیفیـت مناسـب می رسـاند. طرفین بایـد برای 
افزایـش کیفیـت و کاهـش قیمـت تـاش کننـد. بـدون 

رقابـت، مـردم قربانی می شـوند.
امـا نکتـه اساسـی آن اسـت کـه آنچـه کـه ایـن دو را در 
کنـار یکدیگـر قـرار می دهـد و امـکان حیـات را بـرای 
دیگری فراهم می سـازد، شـفافیت اسـت. همـه بخش های 
مختلـف اقتصـاد بایـد در پهنـه شـفافیت فعالیـت کنند تا 
هـر کدام بتوانند برای توسـعه خـود برنامه ریـزی منطبق 

دارو به دلیل مقررات و الزاماتی 
که در آن وجود دارد، از 

شفاف ترین بخش های اقتصادی 
کشورمان است. 

نظارت بر فعالیت تولید کننده و 
واردکننده دارو در حدی است 

که تولید کننده حتی باید قیمت 
مواد اولیه خود را اعالم و منابع 

تامین مواد اولیه خود را ثبت 
کند، با توجه به فرآیندی که در 
سازمان غذا و دارو در خصوص 

قیمت گذاری داروها انجام می شود، 
قیمت داروها هم به صورت 

آنالین قابل رصد است. بنابراین 
واقعا دارو، یکی از شفاف ترین 
قسمت های اقتصاد ایران است

� رص ر�ی  �ز
 متولد 1336
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دولت، تسهیل گر یا مانع

باید راه آمده را بازنگری کنیم
واقعیـت ایـن اسـت کـه صنعـت داروسـازی در طـی سـال های پـس از 
انقـاب، روز بـه روز وضعیـت قابـل قبـول تری پیـدا کرده اسـت. این را 
بـه روشـنی می توانیـم مبتنـی بر سـه شـاخص کلیـدی و قابـل قضاوت، 
دسترسـی، کیفیـت و   مصـرف منطقـی بسـنجیم. بـه طـور کلی، شـاهد 
هسـتیم کـه دسترسـی بـه دارو در تمام جهـات امکانپذیر شـده، کیفیت 
داروهـا نیـز ارتقـا یافتـه، سیاسـت های خوبـی هـم بـرای بهینـه سـازی 
مصـرف دارو در پیـش گرفتـه شـده کـه نتیجـه بخـش بـوده، امـا وقتی 

وضعیت اسـفبار امروز صنعت داروسـازی را ماحظه می کنیـم، باید بگوییم 
کـه قطعـا از یـک زمان، مـا خطـا کرده ایـم و راه را اشـتباه رفته ایم، چـرا که اگر 

درسـت عمـل کرده بودیـم، وضعیت ما بایـد خیلی خیلـی از وضعیت امروز 
را  آمـده  راه  بایـد  بنابرایـن  می بـود.  بهتـر 

بازنگـری و بازبینی کنیم.

�ی زاده �ی  دک�ت عباس ک�ب
 متولد 1345 در اردستان

ران  یت دارو دانشکده داروسازی �ت   مد�ی گروه اقتصاد و مد�ی

  ای کاش در دام یارانه
 و ارز دولتی نمی افتادیم

اگـر بخواهیـم بگوییـم خطـا از کجـا شـروع شـد، بایـد بگوییـم کـه اشـکال پـس از پایان 
جنـگ شـروع شـد، قرار بـود صنایع بـه بخش خصوصـی واگذار شـود که در مـورد دارو 
ایـن اتفـاق نیفتـاد و دارو همچنـان در چنبـره سیاسـت های دولـت باقـی مانـد و طبیعـی 
اسـت کـه در دولـت، دارو در دایـره یارانـه و کنتـرل قیمـت نگه داشـته شـد و در عمل 
آزادسـازی قیمـت و توسـعه گرایـی در صنعـت داروسـازی اتفـاق نیافتاد. رقابـت پذیری 
بـه عنـوان یک اصـل به کانون توجه تبدیل نشـد و مبانـی بنـگاه داری در صنعت، چندان 

جـدی گرفته نشـد.
اگــر پــس از جنــگ، صنعــت داروســازی در دام یارانــه و ارز دولتــی نمی افتــاد، طبیعتــا این 
صنعــت رشــد خیلــی بهتــری می توانســت داشــته باشــد، بنابرایــن بایــد اعتــراف کنیــم که 
سیاســت های کلــی حــوزه دارو در دهــه ۷۰ و ۸۰ در برخــی از مــوارد باعــث شــد صنعــت 
ــورد  ــد، م ــر برس ــه نظ ــول ب ــردی اش معق ــاخص های عملک ــام ش ــه تم ــرای اینک دارو ب
هجــوم انــواع مداخــات دولــت قــرار گیــرد و همیــن موضــوع، ناخواســته و نااگاهانــه مانع 

رشــد و شــکوفایی ایــن صنعــت شــد.

تحریم، بهانه ای برای افزایش مداخله گری 
هرچنـد کـه از سـال ۸۰ اجازه داده شـد کـه صنایع از ظرفیت مـازاد خود بـدون محدودیت 
ارز دولتـی دارو تولیـد کننـد کـه ایـن خـودش یـک اتفـاق جدیـد در این حـوزه بـود ولی به 
دنبـال آن، در دوره بعـدی دولـت بـا بحـث تحریم مواجه شـد کـه نتیجـه آن، مداخله گری 
بیشـتر بـود. اما بیشـترین و بدترین مداخلـه گری دولت، مربـوط به دولت یازدهم اسـت که 
کا در کمیسـیون قیمتگـذاری بسـته شـد و روابـط با صنایع در تنظیم سیاسـت ها قطع شـد.

امان از قیمتگذاری نامتوازن
بـه طـور کلـی چالش هایـی کـه باعـث شـد کـه حـوزه دارو به رشـد متـوازن دسـت پیدا 
نکنـد و حضـور در بـازار جهانـی را بـه میزانـی که بایـد، تجربه نکنـد، متاثـر از رویکردها و 
سیاسـت های کلـی بـوده کـه در طول این سـالها دنبال شـده و سـعی شـده دارو بـه عنوان 
کاالی اسـتراتژیکی تلقـی شـود کـه قیمتگـذاری آن توسـط دولت صـورت گیـرد. این یکی 
از سیاسـت هایی بـود که باعث شـد موتور رشـد، نـوآوری، توسـعه، رقابت، جذب سـرمایه 

گـذاری و... بـه کندی حرکـت کند.

گره زدن قیمت دارو به توان پرداخت دولت
بنابرایـن سـخت معتقـدم مداخلـه دولـت در قیمـت، بـه کیفیـت و توسـعه صنعـت 
آسـیب وارد کـرده اسـت. مداخلـه دولـت و گـره زدن تولیـد دارو بـه تـوان پرداخت 
دولـت، سیاسـت صحیحـی نبـوده و دولـت همـواره بـه دنبـال سـرکوب قیمـت بوده 
اسـت. چـرا کـه دولـت، خـود خریـدار بخـش ۸۵ درصـدی دارو بـوده و از انجـا که 
همـواره کسـری بودجـه داشـته، بـرای اینکـه جلـوی کسـری بودجـه خـود را بگیرد، 
قیمـت دارو را دائمـا انقباضـی تعییـن کـرده و اجـازه نداده کـه قد صنعت داروسـازی 

بـه قـد جهانی برسـد.

هدف، آزادسازی مطلق قیمت دارو نیست
نباید برداشـت نادرسـت شـود .موضوع، آزادسـازی مطلق قیمت دارو نیسـت، بلکه متوازن 
سـازی آن اسـت، قیمت داروی ژنریک ما ۵ برابر کمتر از سـایر کشـورهای دارای صنعت 
همسـطح اسـت. قیمـت گـذاری بایـد به وسـیله تولیـد کننـده و طبـق تعاریـف و مقررات 
صـورت گیـرد، بایـد قیمت پایه و سـقف ایجاد شـود. اگر بـه نظام قیمت گـذاری دارو حتی 
در کشـورهایی کـه قیمتگـذاری آزاد دارند، نـگاه بیاندازیم، می بینیم که قیمـت دارو در یک 

چهارچـوب و بر اسـاس مقررات تعیین می شـود.

دولت، نه حامی باشد و نه مانع
بـه نظـر مـن دولـت یـک رگوالتـور و تنظیـم کننـده مقـررات اسـت، نـه مانع اسـت و نه 
حامی کـه فکـر کنـد بایـد مداخـات خـود را روز بـه روز بیشـتر کنـد. دولـت بایـد نقش 
تسـهیلگری داشـته باشـد و مقرراتـی تنظیـم کنـد کـه رقابـت پذیـری افزایش پیـدا کند، 
فضای کسـب و کار شـفاف تر و گردش اطاعات مناسـب تر شـود. به طوری که سـرمایه 
گـذار رغبت بیشـتری برای فعالیت داشـته باشـد. اما متاسـفانه شـاهد هسـتیم کـه روز به 
روز دولـت مـا تصـدی گرتر شـده تا تسـهیل گرتـر! دولـت وظیفـه وام دادن و یارانه دادن 
نـدارد. بایـد کاری کنـد کـه تسـهیاتی ایجـاد شـود که سـرمایه گـذاری در ایـن بخش ها 

راحـت انجام شـود.

وزارت صمت یا وزارت بهداشت
وزارت صمـت، بـر اسـاس قانـون، تسـهیل گر توسـعه سـرمایه گذاری در کشـور اسـت و 

طبیعتـا بایـد در ایـن حـوزه نیـز فعال باشـد، سـازمان غذا 
و دارو نقـش مسـتقلی در زمینـه نظـارت بـر کیفیـت دارد، 
مرجـع تشـخیص کیفیـت دارو و مرجـع صـدور گواهـی 
مصـرف دارو اسـت و اینکـه فکـر کنیـم قیمتگـذاری را از 
وزارت بهداشـت بـه وزارت صمـت ببریـم هـم پیشـنهاد 
صحیحی نیسـت و موجـب ایجاد تعارضات جدی می شـود. 
از یـک سـو وزارت صنایع می خواهد قیمت گـذاری را آزاد 
کند، در آن سـو ممکن اسـت وزارت بهداشـت، اجازه تولید 
و واردات را بـه دلیـل گرانـی ندهـد. بـردن این مسـئله به 
وزارت صنایـع راه حـل نیسـت، بلکه وزارت بهداشـت باید 
کار خـود را درسـت انجـام دهد و بر اسـاس اصول و منطق 
بنـگاه داری عمـل کنـد. اگـر وزارت بهداشـت بـه وظیفـه 
ذاتـی خـود بپـردازد و دسـت از تصدی گری هـای بی مورد 
بـردارد، نیـازی بـه احضـار سـایر وزارتخانه هـا نیسـت که 

بیاینـد بـه دارو کمـک کنند.

دولت ها سندیکاها را به بازی نمی گیرند
سازی  تصمیم  فرآیند  در  سندیکاها  نقش  شدن  پررنگ 
دولتمردان، بستگی به ساختار دولت ها دارد. برخی دولت ها 
بهای بیشتری به تشکل ها و سندیکاها می دهند و طبیعتا نقش 
بیشتری به آن ها واگذار می کنند. اما به طور کلی، این موضوع 
در کشورمان نیاز به توجه بیشتری دارد. البته قطعا این رابطه، 
یک رابطه دو طرفه است و سندیکاها نیز باید ارزش افزوده 
ای برای دولت داشته باشند و دولت ها باید اثرگذاری نقش 

سندیکاها را احساس کنند.

فرصت سوزی کردیم
مروری کلی بر صنعت داروسازی نشان می دهد که ما رشد 
داروسازی  صنایع  رشد  از  نتوانستیم  ولی  داشته ایم،  خوبی 
در  که  فرصت هایی  کنیم.  مطلوبی  برداری  بهره  خودمان، 
طور  به  ندانسته ایم.  قدر  را  بوده  داروسازی  اختیار صنعت 
مثال می توانستیم به دلیل اینکه عضو سازمان تجارت جهانی 
تولید  کنیم،  کپی  را  دارویی  مولکولهای  از  بسیاری  نیستیم، 
کنیم و صادر کنیم.  البته این عدم بهره برداری از فرصت ها، 
صرفا مختص صنعت داروسازی نیست و در سایر صنایع نیز 
چنین مشکاتی دیده می شود که دلیل آن به آشفتگی مباحث 

اقتصادی در کشور باز می گردد. 

رنگ شدن  �چ

نقش سندی�ها در 

فرآیند تصم�ی سازی 

 به 
گ

دولتمردان، بستیک

ساختار دولت ها دارد. 

ای  �ز دولت ها �ب �ب

ی به تشلک ها و  بیش�ت

سندی�ها یم دهند و 

ی به  طبیعتا نقش بیش�ت

آن ها واگذار یم کنند. 

ز  اما به طور یلک، ا�ی

موضوع در کشورمان 

ی  نیاز به توجه بیش�ت

دارد

دکتر عباس کبریایی زادهدکتر عباس کبریایی زاده
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عدم تغییر آمار در دهه های اخیر
چهار دهه از ابتدای انقاب می گذرد و ما تقریبا بعد از جنگ، آمارهای یکنواختی از میزان 
یعنی دائم گفته ایم که  96 درصد داروی  تولید دارو در داخل کشور گزارش داده ایم، 
مصرفی مردم در داخل کشور تولید می شود و تنها 4 درصد واردات است و همیشه هم 
در آمارها اعام کرده ایم که همین 4 درصد 3۰ الی 4۰ درصد ارزشی بازار را به خود 

اختصاص داده است.
دهـه اول انقـاب، زمـان جنـگ و بازسـازی و بازتوانـی علمـی و فنـاوری و بحـث 
خودکفایـی بـرای ایـران بـود به همین دلیـل از آمـار آن صرف نظـر می کنیم ولی 
در واقـع بعـد از دهـه اول تا به امروز که مـا کارخانه های زیادی را تاسـیس و راه 
انـدازی کردیـم و فناوری هـای جدیـدی را در بازار مطـرح کردیم و پیـاده کنیم، 
چـرا در نهایـت ایـن آمار 96 درصـد و 4 درصد همچنان پابرجا اسـت و تغییری 
نکـرده اسـت. چه عللی می تواند وجود داشـته باشـد کـه آمار را نتوانسـتیم تغییر 
بدهیـم؟ معنـا نـدارد کـه صنایع ما توسـعه پیدا کـرده باشـند ولی آمارهـا بهبود 
پیـدا نکـرده باشـد. در همـه جـای دنیـا وقتـی شـرکتی ادعـا می کنـد کـه من در 
فعالیتـم رشـد داشـته ام، فـرض بـر ایـن اسـت که سـهم بازار شـرکت هـم علی 
القاعـده بیشـتر شـده اسـت. ایـن بـی معنا اسـت که فـروش زیاد شـود ولی سـهم 

بازار زیاد نشـده باشـد. 
وقت آن رسیده که یک بازنگری کنیم که چه اتفاقی در این سالها افتاده که ما علی 
گشایی  بازار  نتوانستیم  اما  داشتیم،  زیادی  پیشرفت های  فناوری  نظر  از  اینکه  رغم 
در  حتی  و  اول  تراز  المللی  بین  بازار های  در  را  محصوالتمان  و  کنیم 
بازارهای بین المللی درجات پایین تر عرضه کنیم. ما حتی 
بازارهای افغانستان، عراق و به میزان کم تر بازار 
اختیارمان  در  سنتی   طور  به  که  سوریه 
بود را به مرور از دست داده ایم. حضور 
افغانستان و عراق تقریبا  بازار  ما در 
به اندازه نصف 1۵ سال پیش شده 
است. بنابراین نه تنها بازار جدیدی 
برای  نتوانستیم  وآسیا  اروپا  در  را 
خودمان باز کنیم بلکه بازار سنتی 
خودمان را هم از دست دادیم. به 
عبارت دیگر می توانیم این تحلیل 
تنها  نه  که  باشیم  داشته  را 
گرد  عقب  بلکه  نکردیم،  رشد 
دائما  که  حالی  در  داشته ایم. 
که  می دهد  نشان  ما  آمارهای 
خط جدیدی را افتتاح کرده ایم 
و از داروهای جدیدی رونمایی 
کردیم. دائم ادعای ما این بوده 
که با تولید محصوالت جدید، 
در  توجهی  قابل  جویی  صرفه 
است.  افتاده  اتفاق  ارزبری 
آمارهای  به  اگر  آنکه  حال 
نگاه  کشور  بودجه  در  سالیانه 
کنید تقریبا هر سال رشد قابل 

بی پولی، بهانه است
 دک�ت محیدرضا راسز
ر کرمان  متولد ۱۳۴۱ در �ش

ز کشور گذرانده است. صییل را در ا�ی
ت

ام مدارج �
ت
ی کرده و � ش معده ای از جوا�ز خود را در آمری� س�چ ز   �ب

یدا آمری� گذرانده و �ر در صنعت داروسازی  ه A & M  فلور
گ

کولوژی-مس شنایس را در دانش�  فارما
به کرده است. ر ب

ت
� ۳M ز مکپا�ز رک دیویس و مهچن�ی آمری� را در مکپا�ز �چ

توجهی در بودجه ارزی واردات دارو و مواد شیمیایی برای دارو مشاهده می کنید.
 بنابراین عما این ادعا که ما به لحاظ خودکفایی دارویی به یک مرحله باالیی رسیدیم، را از این 
منظر می توان رد کرد. خودکفا کسی است که بتواند برای خودش تولید کند و سرریز تولیدش 

را هم بتواند به دیگران عرضه کند. 

خصوصی سازی
موضوع  طرح  امروز،  دنیای  در  صنعتی  هر  توسعه  در  سیاست ها  مهمترین  از  یکی 
خصوصی سازی است. یعنی این را همه به عنوان یک اصل پذیرفته اند، حتی در ایران 
در قانون اساسی، اصل 44 دقیقا به همین موضوع تاکید می کند و بسیار شفاف اشاره 
می کند که خصوصی سازی به عنوان یکی از اصول اصلی و مبانی قانون اساسی جمهوری 
اسامی است و بنابراین دیگر نیازی نیست که این موضوع به چالش کشیده شود که 
آیا خصوصی سازی برای ایران خوب است یا بد چون در ایران این موضوع پذیرفته 

شده است.
در بسیاری از ارکان کشور حتی در آموزش پرورش این رویکرد توانست جای خودش را باز 
کند، اما در حوزه سامت متاسفانه خصوصی سازی نتوانست جایگاه خوبی برای خود ایجاد کند 
و متاسفانه تجربه نشان داده که وقتی خصوصی سازی به معنای واقعی ظهور پیدا نکند، جا برای 

رانت به وجود می اورد.
بخش  به  مربوط  داروسازی کشورمان  تولیدی های صنعت  در حال حاضر عمده  متاسفانه 
غیرخصوصی است و درصد کمی از صنعت دارویی ما متعلق به بخش خصوصی است و این، هم 
در حوزه تولید، هم در حوزه توزیع و عرضه یعنی داروخانه صدق می کند. هرچند که در حوزه 
داروخانه ها، تعداد کمی از داروخانه ها در کشور مربوط به بخش دولتی است ولی همان تعداد 
کم و انگشت شمار، درصد عمده ای از فروش کشور را به خودشان اختصاص می دهند. بنابراین 
در بحث صنعت و حتی در بحث داروخانه داری متاسفانه ما شاهد این هستیم که خصوصی 
سازی به عنوان یک اصل در حوزه سامت نتوانست جایگاه خودش را باز کند. بنابراین اگر ما 
بخواهیم روزی در حوزه دارویی و سامت جمهوری اسامی رفرم واقعی بوجود بیاوریم اولین 

گام خصوصی سازی است.

فقدان مدیران با چشم انداز بلند مدت
نبـود چشـم انـداز، یـک معضل بـزرگ صنایـع داروسـازی ماسـت که ایـن هـم مترتب از 
همـان بحـث دولتی بـودن سیسـتم دارویی اسـت. کارخانه دولتـی به مثابه یک هتل اسـت. 
از آنجایـی که اقامت مسـافر موقتی اسـت، لذا دغدغه حفظ و توسـعه اتاق هـای هتل برایش 

نیست. مطرح 
در شـرکت های دولتـی مـا در حوزه چشـم انداز به معنـای واقعی نگاه ایجـاد ارزش افزوده 
و افزایـش دارایـی و ارتقـا سـطح دارایی هـا و ثروت و توسـعه شـرکت مطرح نیسـت. چرا 
کـه مدیـر دولتـی می گویـد مـن اینجا یکی دو سـال که بیشـتر نیسـتم لـذا برنامـه ریزی 
میـان مـدت و دراز مـدت بـرای مـن مترتـب نیسـت. مـن بـه انـدازه ای برنامـه ریـزی 
می کنـم کـه فقـط آمـار فروش را بـاال ببرم و بـه اصطاح شـیره جان صنعت را می کشـم، 

در ازای آن فـروش را بـاال می بـرم، بـدون اینکـه دارایی هـای شـرکت را افزایـش بدهم
این نوع رفتار مدیران دولتی،  جزء چالش های بزرگی است که در حال حاضر ما با آن مواجه 

هستیم و  روز به روز این چالش بیشتر هم می شود.
 وقتی ما به اهداف درازمدت فکر کنیم، باید بها آن را هم بپردازیم، ولی وقتی هدف بلند نداشته 
باشیم، مدیران برای پریدن از خطرات، از مسیر چشم انداز دور می شوند و  ترجیح می دهند 

مسیری را دنبال کنند که ریسک کمتر و امنیت بیشتر داشته باشد.
متاسفانه افراد شرکت های دولتی را به منزله سکوی پرتاب و رشد می بینند. در استخر، هرچه 
تخته دایو پایین تر برود، انعکاسش برای پرتاب کردن فرد، بیشتر خواهد بود. متاسفانه صنعت 
دارویی ما تخته دایوی برای مدیران ما است تا به سمت باال بپرند ولی در ازای آن یک صنعت 

متزلزل تخته دایو خواهیم داشت. 

عدم تربیت نیروی انسانی ماهر
متاسفانه در صنعت داروسازی، چیزی به اسم برنامه آموزش و توسعه منابع انسانی به معنای 
واقعی نداشتیم و نداریم و شاید یکی از دالیل بزرگی که ما نتوانستیم در عرصه بین المللی 

حضور پیدا کنیم، نبود نیروی انسانی آموزش دیده وکارآمد است.
این موضوع حتی در خصوص مدیران نیز صادق است. یک مدیر خوب، کسی است که با مبانی 
کسب و کار و تجارت، مبانی حقوق و حقوق بین الملل آشنا باشد و مبانی کسب و کار بین المللی 

را به معنای واقعی یاد گرفته باشد. 

صادقانه به این سواالت پاسخ دهیم
برای ارزیابی عملکرد صنعت دارویی، با صداقت و شفافیت باید به سواالت زیر پاسخ داد:

1. بـرای حضـور بیـن المللـی، چنـد کارخانه یا حتی شـرکت دارویـی در کشـورهای اروپایی 
بـرای بنگاه هـای دارویـی ایرانـی خریده ایـم؟ شـرکت های مـا صاحـب چنـد خـط تولید در 

کشـورهای دیگر هسـتند؟ چقدر سهام شـرکت های دارویی 
بیـن المللـی را توانسـته ایم تصاحب کنیم؟

2. چه تعداد از کارخانه های داخلی ما گواهی استانداردهای 
بین المللی را اخذ کرده اند؟ 

3. چه تعداد از داروهای ایرانی در کشورهای اروپایی ثبت و 
عرضه شده اند؟ 

4. چه تعداد قرارداد بین المللی تحقیق و توسعه محصول داریم 
و یا چه تعداد از شرکت های ایرانی توانسته اند محصولشان را 

تولید تحت لیسانس کنند؟
شرکت های  با  واگذاری  یا  و  فروش  قرارداد  تعداد  چه   .۵

اروپایی یا سرمایه گذارهای خارجی منعقد کرده ایم؟ 
6. چند درصد از درآمد تولید را صرف توسعه منابع انسانی 

کار آمد داخلی کردیم؟ 
۷. چشم انداز بنگاه ها در طی این دوران چه بوده و چقدر در 
برنامه های اجرایی ما قداست چشم انداز حفظ می شود؟ یا 
سوال مهم تر این است که چقدر چشم اندازها مورد ارزیابی 
قرار می گیرد؟ چه تعداد از شرکت های ما دپارتمان و تیم 
ارزیابی دارند تا رصد کنند که میزان نزدیکی و دور شدن ما 

از چشم انداز چقدر بوده است؟ 

 بی پولی، بهانه است
که  زمانی  برهه های  در  ما  که  است  این  دردناک  واقعیت 
وضع مالی صنعت، خیلی بد هم نبوده مثل اوایل دهه ۸۰ ، 
در آن شرایط هم نتوانستیم به بعضی از این سوال هایی که 
مطرح کردم جواب مثبت بدهیم. آیا می توانیم بگوییم بله ما 
در فان زمان دارویمان را ثبت کردیم، در فان زمان فان 
کار را کردیم. پس می شود گفت ارتباط مستقیمی این مسائل 

با مسائل مالی ندارد.
به نظر من االن وقت آن رسیده که مدیران صنایع، تصمیم 
گیران و سیاست گذاران صنعت دارویی کشور بیایند سوال ها 
را به صورت جدی مطرح کنند و برایش پاسخ تهیه کنند. 
پاسخ ها شاید نشان دهد که پول فقط یک بهانه بوده و ما باید 
روشهایمان را عوض کنیم. ما باید فرایندهای تصمیم گیریمان 
را بر اساس روش های دیگری پایه ریزی کنیم و دیدگاه هایمان 

تغییر دهیم. 

مهمترین مانع خصوصی سازی
اولین، دومین و سومین مانع، قدرت طلبی دولتمردان است. 
هیچ وقت کسی نمی تواند ادعا کند که برای منافع ملی دارد 
این کار را انجام می دهد. آنچه که در صنعت دارویی اتفاق 
افتاده، کاهش ارزش ذاتی دارایی های مردم بوده و شرکت های 
دارویی ما رو به تنزل می روند. ثروت ما در حال از بین رفتن 
است بنابراین به نظر من هر زمانی که من از حس قدرت 
طلبی خود کنار بیایم می توانم به سمت خصوصی سازی بروم. 

همه اشتباه کرده ایم
در حال حاضر نباید به دنبال مقصر بگردیم، همه باید بپذیریم 
چه  اندرکاران،  دست  ما،  مجموعه  اگر  کرده ایم.  اشتباه  که 
درحوزه دانشگاه، مسئولین سازمان غذا دارو، در حوزه سیاست 
اجماع  این  به  بیمه ها  مجلس،  بهداشت،  وزارت  گذاری، 
رسیدیم که اشتباه کرده ایم و بپذیریم که نیاز به بازنگری و 
رفرم اساسی داریم، بعد وارد کار اجرایی می شویم، قطعا مسیر 
بهبود و جبران مافات هموار خواهد شد. وقتی من بپذیرم که 
کاری را اشتباه انجام داده ام قطعا در جهت اصاح آن با ایمان 
زیادی حرکت خواهم کرد.  اما اگر وضع فعلی ما به همین 
پیدا کند، صنعت دارویی ما یک صنعت کاما  ادامه  روال 
وارداتی خواهد شد. تکنولوژی های داروهای نسل جدیدی که 
وارد بازار می شود، به گونه ای است که ایران اصا آمادگی آن 
را نخواهد داشت و ما گریزی جز تبدیل شدن به وارد کننده 

بزرگ دارویی نخواهیم داشت. 

متاسفانه افراد، 

کت های دول�ت را  �ش

ب  �ت هل سکوی �چ ز به م�ز

و رشد یم بینند. در 

ته  ز استخر، هرچه �ت

ود،  ز �ت �ب ی�ی دایو �چ

ب  �ت ای �چ انع�سش �ب

کردن فرد، بیش�ت 

خواهد بود. متاسفانه 

ته  ز صنعت دارو�ی ما �ت

ان ما  ای مد�ی دایوی �ب

ال  است �ت به مست �ب

ند ویل در ازای آن  ب�چ

لزل  ز یک صنعت م�ت

ته دایو  ز مهچون �ت

خواه�ی داشت

دکتر حمیدرضا راسخدکتر حمیدرضا راسخ
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ریشه مشکالت، جای دیگری است
 حممدرضا رویی�ز 

ز رستان اسفرا�ی  متولد 1344 در �ش
وع کرد. ه �ش

گ
ای معویم داروسازی، دوره PhD  را در مهان دانش� ن دوره دک�ت �ی ران آغاز و درسال 1368 بالفاصهل پس از �چ شیک �ت ز ه علوم �چ

گ
صیالت داروسازی را در دانشکده داروسازی دانش�

ت
 سال 1362 �

ران استخدام شد. شیک �ت ز ه علوم �چ
گ

ر در دانشکده داروسازی دانش� مه خود دفاع کرد و مهان سال مه به عنوان استاد�ی ن �ز �ی ز فارغ التحصیل PhD  داروسازی کشور، از �چ  سال 1376 به عنوان اول�ی

ران است. شیک �ت ز ه علوم �چ
گ

رستا�ز دانش� ری و داروخانه های ب�ی موعه داروخانه های �ش تلف در ارتباط بوده است و در حال حارصز رئیس حمب ای حمز
ز

کت های دانش بنیان به ا�  سال ها �ب صنعت داروسازی و �ش

 حال دارو خوب نیست
طـی سـال های اخیـر، بـا وجـود همـه مزیت هایـی کـه در ایـن حـوزه داریـم، صنعت 
بـا مشـکات زیـادی مواجـه شـده  و علـی رغـم همـه  داروسـازی در کشـور مـا 
پتانسـیل های موجـود، حـال  و روز ایـن صنعـت، اصـا خـوب نیسـت و ایـن واقعیـت 
نشـان می دهـد کـه بایـد بـه دقـت بـه دنبال دالیـل ایـن موضوع باشـیم و بـرای آن 

راه چـاره ای اندیشـه کنیـم.

بسیاری از مشکالت به داروسازان باز نمی گردد
نمی خواهیـم از داروسـازان کشـورمان، چشـم بسـته دفـاع کنیـم ولـی وقتـی ریشـه 
بسـیاری از مشـکات ایـن صنعـت را بازنگـری می کنیـم، بـه روشـنی می بینیـم کـه 
اسـاس بسـیاری از این مشـکات، بـه داروسـازان برنمی گـردد، بلکه تصمیـم گیران و 
سیاسـتگزاران در ایـن صنعت، مشـکاتی را برای آن ایجاد کرده انـد و اوضاع و احوالی 
کـه امـروز بـر صنعت داروسـازی سـایه انداختـه، نتیجـه خطـا در سیاسـتگزاری ها و 
تصمیـم گیری هـای کان کشـور بوده اسـت. مثا اینکه سیاسـت های پایـدار و باثباتی 
دنبـال نمی شـود، بـه داروسـازان بـاز نمی گـردد، بلکـه ایـن مشـکل از فضـای کان 

نشـات می گیرد.  کشـور 

نگاه جزیره ای به دارو، بالی جان صنعت شده است
بـه عنـوان نمونـه، یکی از مهمتریـن معضاتی که ایـن صنعت با آن مواجه اسـت، آن 
اسـت کـه نـگاه به صنعـت داروسـازی، به صـورت کلـی و یکپارچه صـورت نمی گیرد 
و بـه اصطـاح هـر فـردی از منظـر خـود در چرخـه تولیـد، مصـرف، توزیـع و حتـی 
مشـاوره، بـه ایـن حـوزه نـگاه می کنـد. بـرای رهایی از مشـکاتی کـه هر روز بـر این 

حـوزه اضافـه می شـود، بایـد نگاه بخشـی به ایـن صنعـت را کنـار بگذاریم. 

صادرات دارو
در حـوزه صـادرات دارو، بخشـی از الزامـات اولیـه برای صـادرات، به کیفیـت دارو و 
GMP در صنعـت دارو بـاز می گـردد. امـا واقعیت این اسـت که برای پیشـبرد اهداف 

صادراتـی، فقـط کیفیـت دارو مطرح نیسـت. دیپلماسـی اقتصادی دولت اسـت که راه 
بازارهـای کشـورهای دیگـر را بـر روی صنایـع ایرانـی بـاز می کنـد. بسـتر صـادرات 
را بایـد دولـت فراهـم کنـد و اگـر ایـن موضـوع فراهم شـود در بسـیاری از کشـورها 

می توانیـم حضور چشـم گیر داشـته باشـیم. 
توجـه کنیـم کـه صـادرات، فقـط تولیـد کـردن نیسـت، بخـش بزرگـی از آن، حضور 
در کشـورها بـا طـی کـردن مسـیر قانونی اسـت و ایـن موضوع وابسـته به دیپلماسـی 

سیاسـی و اقتصـادی دولت ها اسـت.
بخـش دیگـری از مشـکات صـادرات، بـه نقـل و انتقال پول بـاز می گـردد. صادرات 
دارو بایـد قانونـی و شـفاف باشـد و بنا نیسـت پـول آن به صورت چمدانـی به صنعت 
برسـد. بلکـه بایـد سـاز و کار مالـی، آن را پشـتیبانی کنـد تـا شـرکت ها به شـفافیت 

کنند. کار 
بنابرایـن به وضوح روشـن اسـت کـه در حوزه صادرات، بخشـی از مسـئولیت هایی که 
مربـوط بـه داروسـازان اسـت، بنـا بـر توانمندی هایـی که در کشـور کسـب شـده، به 
صـورت قابـل قبولی انجام می شـود، اما بخشـی کـه در ارتبـاط با مقررات کشـورهای 

دیگـر، سـاز و کارهـای مالی و دیپلماسـی اقتصادی اسـت با اشـکاالتی مواجه اسـت.
ضمـن اینکـه عـدم عضویت مـا، در سـازمان تجـارت جهانـی، مزیت هایی را بـرای ما 

فراهـم کـرده کـه نتوانسـته ایم از آن به درسـتی اسـتفاده کنیم.

 مدیران غیرداروساز در صنعت داروسازی
مدیریـت یک چالش اساسـی برای اکثر صنایع کشـورمان، از جمله داروسـازی اسـت. 
بایـد توانمندی هـای مدیریتی افـراد ارتقا پیدا کنـد و دانش و مهارت هـای مدیریتی را 
در سـطحی باالتـر، بـه کار گیرنـد. اگـر این موضوع پذیرفته شـود که مشـاغل کلیدی 
الزامـًا نیـاز نیسـت کـه تحصیـات مرتبط داشـته باشـند، آن  وقت در داروسـازی نیز 
می تـوان از افـرادی کـه تحصیـات داروسـازی ندارنـد، اسـتفاده کـرد و در غیـر این 

صـورت مقاومت صنفـی ایجاد خواهد شـد. 

داروخانه زنجیره ای
فرهنـگ عمومـی در کشـور مـا بـه گونه ای اسـت کـه اگر بخشـی از آن دسـت کاری 
شـود و بـه بقیـه قسـمت های دیگـر نپردازیـم، یک صنف احسـاس می کند کـه به آن 

ظلـم می شـود و بـر اسـاس آن، مقاومـت صنفی شـکل می گیرد. 
مثا سـالها اسـت سیسـتم تاکسـیرانی اینترنتـی یکپارچـه در برخی از کشـورها وجود 
دارد ولـی شـاهد بودیـم که راه اندازی آن در کشـور مـا با مقاومت هایـی روبرو بود. و 

یـا اینکه در حـال حاضر تعـداد زیادی شـعبه های بانک 
در کشـور داریـم کـه واقعًا نیـازی به همه آن ها نیسـت 
امـا نمی تـوان همـه آن هـا را یک دفعـه یکپارچـه کـرد، 

چـرا کـه مقاومت صنفـی ایجـاد می کند. 
بـه طـور کلی در کشـور ما، تعـداد زیادی مغـازه کوچک 
شـدت  ایـن  بـه  کشـورها  سـایر  در  را  ایـن  و  داریـم 
نمی بینیـم.  ایـن موضـوع در خصـوص داروخانه هـا نیـز 
صـدق می کنـد، مـا ناچـار هسـتیم بـه سـمت داروخانـه 
زنجیـره ای برویـم. زنجیـره ای شـدن داروخانه هـا باعـث 
تقویـت اقتصـادی آن هـا و افزایـش قـدرت چانـه زنـی 
آن هـا با صنعت و پخش می شـود و حاشـیه سـود فروش 
دارو منظـم خواهـد شـد. اما توجه داشـته باشـیم که این 
اتفـاق به صنعـت دارو فشـار قابـل توجهـی وارد می کند 
کـه به نفع سـامت کشـور نیسـت . با این حـال تا زمانی 
کـه بـرای همـه اصنـاف، فکـری نشـود، این موضـوع را 

نمی تـوان فقـط بـرای داروخانه هـا عملیاتـی کـرد.

ارزانی دارو و عدم سودآوری صنعت دارو
متاســفانه بــا ایــن تفکــر کــه قیمــت دارو نبایــد افزایــش 
پیــدا کنــد، ســود شــرکت های داروســازی را پاییــن نگــه 
ــر  ــن موضــوع ب ــه ای ــدارد ک ــود ن ــتند و شــکی وج داش
کیفیــت دارو اثــر نامطلوبــی خواهــد داشــت. بــا کاهــش 
ــک دوره  ــش از ی ــور اســت بی ــار مجب ــت دارو، بیم کیفی
دارودرمانــی را ســپری کنــد تــا بهبــود پیــدا کنــد. ایــن 
ــه ای  ــار، هزین ــا بیم ــه عم ــت ک ــای آن اس ــه معن ب
بیشــتری پرداخــت کــرده اســت. بیمــار بــه جــای آنکــه 
هزینــه یــک دوره دارودرمانــی را پرداخــت کنــد، مجبــور 
شــده هزینــه دو دوره را پرداخــت کنــد. امــا ایــن افزایش 
هزینــه، بــرای بیمــار محســوس نیســت و دقــت چندانــی 
ــب  ــان را فری ــد خودم ــن نبای ــد. بنابرای ــه آن نمی کن ب
دهیــم و بــه خــود ببالیــم کــه قیمــت دارو افزایــش پیــدا 
ــال  ــه در ح ــن کاری ک ــا ای ــه ب ــرا ک ــت، چ ــرده اس نک
حاضــر اتفــاق می افتــد، در واقــع، هزینــه بیمــار افزایــش 
پیــدا کــرده اســت. در ایــن شــرایط، بیمه هــا هــم هزینــه 
ــع  ــه در واق ــرا ک ــد، چ ــت می کنن ــی را پرداخ مضاعف
ــور هســتند  ــی را مجب ــک دوره درمان ــش از ی ــه بی هزین

پوشــش دهنــد.
واقعیـت ایـن اسـت کـه در بلنـد مـدت، بـه نفـع بیمـار 
اسـت کـه صنعـت داروسـازی، سـودآور باشـد و اجبـار 
بـه ثابـت نگه داشـتن قیمـت دارو، باعث بروز مشـکات 
متعـددی می شـود. ارزان بـودن دارو و کـم سـود بـودن 
صنعـت داروسـازی، حسـن نیسـت و بـه نفـع اقتصـاد 

سـامت کشـور هم نیسـت.

سه ویژگی مثبت صنعت داروسازی ایران
 دانش داروسازی را در اختیار داریم

یکی از معدود حوزه هایی که در کشورمان، به جرات می توانیم ادعا کنیم که 
دانش آن را به خوبی در اختیار داریم، حوزه دارو است، دانش آموختگان 
دانشکده های داروسازی ما، از نظر تسلط به دانش داروسازی، جایگاه خوبی 
دارند و متخصصان قابل توجهی از داروسازان ایرانی در جمع دانشمندان 
پتانسیل  ما  که  می دهد  نشان  این  دارند.  قرار  جهان  برتر  درصد  یک 

علمی برای تمرکز بر این رشته را داریم
  بستر تولید و توزیع دارو را در اختیار داریم

نیز در طول چند دهه گذشته در  تولید و توزیع دارو در کشور  بستر 
کشور فراهم شده است، تا حدی که می توان گفت در تولید بسیاری از 
داروهای ژنریک و حتی داروهای هایتک، چند برابر نیاز کشور، ظرفیت 

تولید وجود دارد.
 فرهنگ ملی حامی داروسازی است

از سوی دیگر بحث تاریخی، فرهنگی و غرور ملی نیز پشتیبان رشته داروسازی 
است و مردم به این رشته عاقه مند هستند و توسعه این صنعت را مایه 

مباهات و بالندگی خود بر می شمارند. 

یت یک چالش  مد�ی

ای اک�ش  اسایس �ب

صنایع کشورمان، از 

هل داروسازی است.  محب

ندی های 
ز
ید توا� �ب

ی�ت افراد ارتقا  مد�ی

پیدا کند و دانش و 

ی�ت  همارت های مد�ی

، به  ال�ت را در سطیح �ب

ند �ر گ�ی

 محمدرضا رویینی محمدرضا رویینی
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 اثربخشی تشکل های حوزه سالمت
 نیازمند کدام مهارت ها است؟

ز دوست  دک�ت پیام د�ی
ران ر �ت  متولد 1351 در�ش

ان شیک ا�ی ز ه علوم �چ
گ

داشت و  درمان از دانش�   PhD  خدمات �ب

یت  شیک را از دانشکده مد�ی ز یت �چ ی و  مد�ی ران و MBA ره�ب شیک �ت ز ه علوم  �چ
گ

شیک را از دانش� ز ای �چ  دک�ت
دا اخذ کرده است. ه تورنتو، ��ز

گ
Rotman دانش�

ش و  ز ستان �چ ستان تولید، �ب هل �ب ستان از محب ای گروه دارو�ی �ب ک�ت ستان دارو و �ش کت �ب  موسس �ش
ش خصویص در حوزه �الهای سالمت  ز ز هولدینگ �ب �ی رگ�ت ز کنون �ب فار است که مه ا هولدینگ �مایه گذاری �ب

ان حمسوب یم شود.  حمور در ا�ی

ن دارو است.
گ

ادیه وارد کنند�
ت

ه ا�  عضو  موسس و عضو سابق هیت مد�ی
ان  زار دارو�ی �ب ز �ب ان و مهچن�ی ریس نظام های بیمه و قیمت گذاری دارو در �ب  حوزه عیمل مورد عالقه وی، �ب

یک است.  ش ا�ت یت اس�ت ی و مد�ی صص ایشان ره�ب ز است.  در حوزه کسب و �ر، عالقه و �ت

ستان در  ی طر�ای توسعه ای گروه �ب فار و راه�ب یت عامیل هولدینگ �ب کنون عالوه �ب مد�ی ز دوست مه ا  د�ی
ش کسب و �ر دارو�ی در منطقه خاورمیانه را هدایت یم کند. ان، طرح های گس�ت ا�ی

 کارکرد اصلی تشکل ها و سندیکاها در حوزه سالمت چیست؟
بـه اعتقـاد من کارکرد اصلی سـندیکاها، پیگیـری مطالبات در راسـتای تامین منافع 

اعضای همان سـندیکا اسـت، البته در چارچـوب قانون.
عـده ای موضـوع منافـع ملـی را در صـدر اهـداف سـندیکاها می آورنـد ولـی بنده 
معتقـدم سـندیکاها بایـد در درجـه اول به دنبال احقـاق حقوق اعضای خود باشـند و 
اگـر تمـام سـندیکاها بـه این وظایف خـود عمل کننـد و از سـوی دیگر هـم مثا در 
حـوزه دارو نهـاد ناظـر دولتـی یعنی سـازمان غـذا و دارو بـه وظیفه خـود که پیگیری 
حقـوق بیماران اسـت، به درسـتی عمل کند، تعادلـی در این زمینه برقرار خواهد شـد 
کـه نتیجـه آن بـرای تمـام نظام سـامت مفید اسـت. یعنـی در نهایـت برآیند همه 

نیروهـا سـبب می شـود که منافـع ملی تامین شـود.

 سندیکاها باید دنبال کدام دسته از مطالبات صنفی باشند؟
متاسـفانه در ایران شـاهد هسـتیم که عمده فعالیت سـندیکاها در دو محور متمرکز بوده 
از یـک سـو متمرکـز بـر ایـن بوده انـد که رقبـای صنـف خـود را تضعیف و حتـی حذف 
کننـد و از سـوی دیگـر اگـر هم بـه دنبال کسـب امتیازی بـرای اعضـای خود بـوده اند، به 
صـورت مـوردی و کوتـاه مـدت بوده اسـت. ایـن در حالی اسـت که سـندیکاها بایـد بدنبال 
اصـاح سـاختاری و اصولـی و نهادینـه شـدن اصـول مدیریـت و حکمرانی دولـت در نظام 

دارویی باشـند.
در بحـث تضعیف رقبا، مثا بارها شـاهد بوده ایم که سـندیکای صاحبـان صنایع داروهای 
انسـانی، درخواسـت داده که واردات داروهای مشـابه داروهای تولید داخل محدود شـود 
و یا اینکه سـندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی درخواسـت داده که واردات مواد اولیه 

محـدود شـود )به عبارتی، هر سـندیکا برای سـندیکای دیگر تبلیغ منفـی می کند! (. 
مثـا یکـی از موضوعاتـی کـه آن ها طـرح م  کنند این اسـت که واردکننـدگان دارو 
رفتـار بازاریابـی درسـتی ندارنـد و تقاضای القایی ایجاد می کنند و سـهم  بـازار را از 
محصـوالت تولیـد داخـل می گیرند. فـارغ از اینکه این ادعا درسـت اسـت یا نه، 
نکتـه اصلـی اینجا اسـت کـه در یـک نظـام پیشـرفته، بزرگ راه ها را بـه دلیل 
سـرعت بـاالی عـده ای راننـده متخلـف، نمی بندنـد. در مثال باال بهتر اسـت 
سـندیکاها بـه دنبال اصـاح قوانین بازاریابـی و تقویت اجـرای صحیح آن با 
تعیین جرایم سـنگین برای متخلفان باشـند و البته امکاناتـی را هم از دولت 

مطالبـه کنند کـه بتوانند بهتـر با رقبـا رقابت کنند.
بـه نظـر مـن اتحادیه هـا و سـندیکاها باید کارهـای زیربنایی بیشـتری را 
در دسـتور کار خـود قـرار بدهند. مثا مـوارد زیر در ایـن زمان ضرورت 

دارد:
 1- مــا هنــوز ســند راهبــری صنعــت داروی تدویــن شــده 
نداریــم. بایــد تکلیــف ایــن صنعــت معلــوم شــود کــه آیــا 
فقــط وظیفــه دارد تدارکاتچــی نظام ســامت باشــد یــا اینکه 
بایــد یــک صنعــت اقتصــادی ســودآور و پیشــرو باشــد یــا 

ترکیبــی از هــر دو .
 2-  سـندیکاهای ایـن حـوزه بایـد در مـورد شـرح وظایف 
سـازمان دارو و غـذا، کمیسـیون ها و کمیته هـا کار کنند. مثا 
اینکـه بـر ایـن موضوع کـه سـازمان غـذا و دارو بایـد تا این 

حـد وارد حـوزه تجـارت شـود یا نه؟
 3- ســندیکاها بایــد کمــک کننــد تــا مولفه هــای حکمرانی 
خــوب ماننــد مقــررات جامع و شــفاف، و پاســخگویی در کل 
نظــام دارویــی برقــرار شــود. بایــد خــود اعضــای ســندیکاها، 
ــه  ــذا و …..را ب ــازمان دارو و غ ــر، س ــه گ ــازمان های بیم س
ــه اعضایشــان  ــد و اگــر ظلمی ب ــون تشــویق کنن اجــرای قان
ــر حقــوق  ــی پیگی ــه روش گروهــی در مراجــع قضای شــد ب

 اعضایشــان باشــند.
 4- اتحادیه هــا بایــد مانــع دولتی تــر شــدن امــور شــوند. 
متاســفانه هــر روز داســتان جدیــدی از ســپردن کارهــا بــه 
ــن بخــش می شــنویم و  ــر شــدن ای ــی و بزرگت بخــش دولت
ــا  ایــن یعنــی پســرفت و ســندیکاها بایــد در ایــن زمینــه ب

جدیــت فعالیــت کننــد.
می تواننــد  دانشــگاه ها  همــکاری  بــا  ســندیکاها   -۵  
ــی در  ــع مال ــردن مناب ــه ک ــرای بهین ــی ب ــای خوب راهکاره
ــن بودجــه و  ــا همی ــا ب ــد. قطع ــه دهن بخــش ســامت ارائ

ــرد. ــل ک ــر عم ــوان بهت ــی می ت ــع فعل مناب

 چرا اغلب اعضای سـندیکاها خصوصا در حوزه سـالمت، 
انگیـزه الزم برای مشـارکت در امور جمعی را ندارند؟

ایـن موضـوع دالیـل مختلفـی دارد از جمله شـرایط فرهنگی 
جامعـه مـا، عملکـرد نهادهـای مدنـی در سـالهای اخیـر و 
 سـیطره دولـت بـر همـه ارکان کسـب و کار بخصـوص در 

سـامت  بخش 
واقعیـت ایـن اسـت کـه بـه برخـی از انجمن هـا، از طـرف 
دولـت بهای الزم داده نمی شـود که طبیعتـاً اعضای آن وقتی 
مشـاهده می کننـد کـه نهـاد صنفی شـان از سـوی دولت )که 
متاسـفانه همـه تصمیم هـا وابسـته به آن اسـت( مـورد توجه 
قـرار نمی گیـرد، تمایلی بـرای فعالیـت در سـندیکا ندارند. از 
سـوی دیگـر گاهـی اوقـات، اعضـای هیئـت مدیره سـندیکا 
ضعیـف عمـل می کننـد کـه این موضـوع باعـث بـی انگیزه 
شـدن اعضـا خواهـد شـد. بخـش دیگـر نیـز مربوط بـه بی 
انگیـزه بـودن افراد بـرای کار تیمی اسـت، یعنی برخـی افراد، 

کا حوصلـه و انگیـزه کار جمعـی ندارند.
وقتـی افـراد و شـرکت ها از موفقیـت نهادهـای مدنـی ناامید 
شـوند، از نظر ذهنی و علملکردی، به دوره پیش از سـندیکاها 
بـاز می گردنـد، یعنی تصـور می کنند که به تنهایـی راحت تر 
از پس کارها برخواهند آمد. واقعیت این اسـت که متاسـفانه 
این اتفاق افتاده اسـت و در واقع سـازمان غذا و دارو وقتی به 
خواسـته های منفـرد اعضـا بیشـتر از مطالبـات گروهی توجه 
می کنـد، بـه طور غیر مسـتقیم باعث ضعیف شـدن نهادهای 

مدنی مرتبط می شـود.

 آیـا نبایـد عضویـت در سـندیکاهای حـوزه سـالمت از 
سـوی وزارت بهداشـت اجبـاری و الزامی شـود؟

معتقـدم که نباید موفقیت و پویایی سـندیکاها را در عضویت 
اجباری اعضا ببینیم. سـندیکایی که بتوانـد مطالبات صنف را 
پیـش ببـرد، قطعا می توانـد انگیـزه الزم در میـان اعضا برای 
عضـو شـدن را فراهم کنـد. بهترین راه برای جلب مشـارکت 
اعضـا این اسـت کـه از وزارت بهداشـت بخواهیـم گروه های 

صنفی را بیشـتر به مشـارکت فـرا بخواند.
 آیا علی رغم آنچه که در خصوص کارکرد سندیکاها در 

حوزه شفاف سازی و تسریع گردش اطالعات و مبارزه با 
امضاهای طالیی پیش بینی می شد، عمال سندیکاها، خودشان 
تبدیل به دست اندازهایی در برابر ایجاد شفافیت و تسریع 
گردش اطالعات نشده اند. آیا خودشان مسبب و تشدید 

کننده امضاهای طالیی نشده اند؟
درســت یــا نادرســت بــودن ایــن تئــوری را بایــد در 
ســندیکاهای مختلــف، بــه طــور مســتقل و مجــزا بررســی 
و پایــش کــرد. از دیــد مــن، اگــر چنیــن اتفاقــی افتــاده، از 
ــرد. در  ضعــف عملکــردی اعضــای ســندیکا نشــات می گی
ــره و روســا قدرتشــان را از  ســندیکاها، اعضــای هیــت مدی
ــری  ــط در رای گی ــی اعضــا فق ــد. وقت اعضــا خــود می گیرن
ــراد  ــه اف ــت و حساســیت، ب ــدون دق ــوند و ب حاضــر می ش
فاقــد قــدرت کافــی یــا تکــرو کــه اعتقــادی بــه کار گروهــی 
ندارنــد، رای می دهنــد و بعــد هــم از منتخبیــن خــود 
ــا  ــه ب ــی ک ــت آنهای ــی اس ــد، طبیع ــری نمی کنن مطالبه گ
ــدرت  ــد احســاس داشــتن ق ــاال رفته ان ــن اعضــا ب رای همی

ــتند. ــخگو نیس ــم پاس ــی ه ــه کس ــد و ب ــی می کنن الیزال

 در کـدام دوره، سـازمان غـذا و دارو اعتنای بیشـتری به 
سندیکاها داشـته است؟

در دوران آقـای دکتـر دینارونـد کـه معـاون دارویـی آقـای 
بودنـد، توجـه  لنکرانـی و خانـم دکتـر دسـتجردی  دکتـر 
بیشـتری به سـندیکا و اتحادیه ها می شـد و نظرات سندیکاها 
را را بیشـتر جویـا می شـدند و پیـش از آن هـم بایـد بگویـم 
کـه دکتـر کبریایـی زاده کـه مدیـرکل امـور دارویـی بودند 
بـرای بسـیاری از آیین نامه هـا از نمایندگان سـندیکا دعوت 

می کـرد و مشـاوره و مشـارکت آنهـا را می گرفتنـد.

 حضـور افـرادی بـا سـابقه حضـور در بدنـه دولـت در 
سـندیکاها، تـا چه حـد می توانـد در موفقیت آن سـندیکا 

باشـد؟ موثر 
بـه اعتقـاد بنـده موفقیت سـندیکا به دولتـی بودن یـا نبودن 
افـراد بسـتگی نـدارد، بلکه خصوصیـات فردی افـراد اهمیت 
بیشـتری دارد. همچنین خیلی مهم اسـت که روسـا و مدیران 
سـندیکا منافع مشـترکی با اعضا داشـته باشـند. متاسفانه در 
سـالهای قبل شـاهد بوده ایم منتخبیـن انجمن هـا و اتحادیه ها 
نـه تنهـا بـا بقیه اعضـا اشـتراک منافع نداشـتند، بلکـه تضاد 

منافع هم داشـتند!

  آیا سـندیکاها در راسـتای دفاع از حقـوق صنف، قدرت 
ایسـتادگی در برابر تصمیمات دولتمـردان را دارند؟ چرا؟

در حوزه سـازمان غذا و دارو، مواردی را در سـال های گذشته 
داشـته ایم که سـندیکاها موفق شـده تصمیمات دولتمردان را 
تغییـر دهنـد کـه این موضـوع نیـز به نـوع تصمیـم و اتحاد 
اعضـای سـندیکا مرتبط اسـت و اینکـه آیا می تواننـد صدای 
خـود را بـه مراجـع غیـر از سـازمان غـذا و دارو برسـانند یا 

. خیر
بایـد توجه داشـته باشـیم کـه اکثر سـندیکاها در حـوزه دارو 
تاش می کنند مسـائل و مشـکات خود را صرفا با سـازمان 
غـذا و دارو در میـان گذاشـته و حـل کنند و بـه قول معروف 
ترجیـح می دهنـد مسـائل در داخـل خانـواده حـل شـود اما 
مـواردی نیـز بوده کـه اختافات به بیـرون از سـازمان غذا و 
دارو کشـیده شـده و در آنجا موفقیت بیشـتری حاصل شـده، 
امـا سـندیکاها عاقه ای بـه بروز ایـن گونه اتفاقـات ندارند.

  ابـزار سـندیکاها بـرای نظـارت بـر اعضـای خودشـان 
چیسـت؟

در حـال حاضـر سـندیکاها ابـزار خاصـی بـرای نظـارت بـر 
عملکرد اعضای خود ندارند و شـاید بهتر باشـد که سـازمان 
غـذا و دارو در مـواردی ماننـد نظـارت بـر رفتـار بازاریابـی 
تفویـض اختیـار به سـندیکا کند تا سـندیکاها بتواننـد در این 

مـوارد آموزش هـا و تذکـرات الزم را ارائـه داده و از رفتـار 
اعضـا مراقبـت کنـد و بدون اغمـاض با خطاها برخـورد کند.

 خصوصیات یک هیات مدیره موفق را چه می دانید؟
هیـات مدیـره سـندیکاها بایـد متشـکل از افراد قـوی، مطلع 
و صاحب نظـر باشـند و شـجاعت و جسـارت دفـاع از حقوق 
صنـف را داشـته باشـند. باید افرادی در سـندیکاها پیشـقدم 
شـوند کـه جرات بیـان موضوعـات و مدیریت تبعـات آن را 
داشـته باشـند. ضمن اینکـه بـرای فعالیت گروهی خودشـان 
اهمیـت و اولویـت قائـل شـوند و وقـت کافـی برای ایـن کار 

اختصـاص دهند.
عـاوه بر ایـن، معتقدم افرادی باید مسـئولیت سـندیکا را بر 
عهده داشـته باشـند که خاسـتگاه فعالیت آنهـا، مرتبط با کار 

سـندیکا و منافع شـخصی تنیده با دیگران باشـد.
 

 دلیــل ایجــاد ایــن تعــداد تشــکل چیســت؟ ایــا ادغــام 
ــاد  ــدگان و ایج ــدگان و واردکنن ــندیکاهای تولیدکنن س
ــا را  ــی آنه ــر بخش ــد اث ــر می تون ــندیکای فراگی ــک س ی

ــش دهــد؟ افزای
در هـر حـال تشـکیل سـندیکاهای مختلـف بـه دلیـل تنوع 
منافـع و تنـوع موضوعـات صنفـی، امـر منطقـی و درسـتی 
اسـت. در مواقعـی کـه سـندیکاهای مختلف اشـتراک منافع 
دارنـد، تشـکیل گروه هـای فراگیـر یـا فدراسـیون ها می تواند 
کمـک کننده باشـد و این به معنی آن نیسـت که موجودیت 

سـندیکاها را بـه صـورت انفـرادی زیر سـوال ببریم.

 آیـا می توانیـم از دولـت انتظـار داشـته باشـیم بعضی از 
امـور را کامال به سـندیکاها واگـذار کند؟ در این شـرایط 

تعـارض منافع میـان سـندیکاها را چه بایـد کرد؟
وقتـی می گوییـم سـندیکاها بایـد در فرآینـد تصمیم گیـری 
دولـت مشـارکت داشـته باشـد، بـه ایـن معنـی نیسـت که 
سـازمان غـذا و دارو، تمـام تصمیـم گیری هـای خـود را بـه 
اتحادیه هـا واگـذار کنـد. دولت باید صـدای نمایندگان بخش 
خصوصـی را بشـنود و پس از تلفیـق صدای آنهـا و به تعادل 
رسـاندن آنهـا در موقعیتـی کـه حافـظ منافع بیماران اسـت، 

تصمیـم صحیـح را بگیرد.
متاسـفانه در گذشـته مواردی را داشـته ایم که سندیکایی که 
صدایـش بلندتـر بـوده توانسـته نظرات خـود را در سـازمان 
غـذا و دارو اعمـال کنـد و نـه تنهـا ذینفعـان دیگـر فراموش 
شـدند بلکـه وظیفـه اصلـی سـازمان نیز کـه رعایـت حقوق 

بیماران اسـت نقض شـده اسـت.

متاسفانه رفتار تهاجمی و به نوعی 
طلبکارانه مسئولین از صنعت و واردات 
دارو باعث شده اکثر اعضای موثر نظام 
دارویی خودشان را کنار بکشند، گویی 
همه منتظراند این افراد هر چه زودتر 

سیاست هایشان به شکست منجر شود 
و اصطالحا سرشان به دیوار بخورد. این 
وضعیت اصال خوب نیست، چرا که هر 

شکستی در داخل خانه، ضررش به همه 
اعضا خانواده برمی گردد. امیدوارم هر 
چه زودتر همه آدمهای دور این میز، 

حرف زدن و  گوش کردن به یکدیگر را 
یاد بگیرند.

دکتر پیام دین دوستدکتر پیام دین دوست
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تعداد داروخانه ها 
یکــی از شــاخص های مهــم در سراســر دنیــا بــرای دسترســی بهتــر مــردم بــه خدمــات 
ــه  ــی اســت ک ــا، شــاخص جمعیت ــی داروخانه ه ــم پراکندگــی جغرافیای ــی و تنظی داروی
بیــان می کنــد بــازای چــه جمعیتــی، بایــد یــک داروخانــه وجــود داشــته باشــد. ایــن 
ــک  ــش از ی ــه بی ــز اســتان ها ک ــزرگ و مراک ــا در شــهرهای ب شــاخص در کشــور م
ــر،  ــه ازای هــر 4۵۰۰ نف ــرای شــهر تهــران، ب ــز ب ــد و نی ــت دارن ــر جمعی ــون نف میلی
یــک داروخانــه اســت کــه نســبت متعــادل و متوازنــی اســت. در شــهرهای کوچــک، 
ایــن نســبت بــرای 6۵۰۰ نفــر، یــک داروخانــه اســت. بــه هرحــال تهــران و مراکــز 
ــه پزشــکان هســتند و تمرکــز پزشــکان و مراکــز  اســتان ها، قطــب مراجعــه مــردم ب
درمانــی بیشــتر اســت و طبیعــی اســت کــه نیــاز بــه خدمــات دارویــی بیشــتر باشــد.
در حــال حاضــر حــدود 2۵۰۰ داروخانــه در ســطح اســتان تهــران مشــغول بــه ارائــه 
خدمــات هســتند و در ســطح کشــور نیــز حــدود 11۰۰۰ داروخانــه داریــم کــه کامــا 
بــه لحــاظ نســبت جمعیتــی، درســت و منطقــی اســت و خوشــبختانه کمبــودی در ایــن 

خصــوص احســاس نمی شــود.
امــا در رابطــه بــا مقایســه تعــداد داروخانه هــای کشــورمان بــا کشــوری شــبیه ترکیــه، 
ــازار  ــی نصــف ب ــد. وقت ــن مقایســه نادرســت باش ــاس ای ــه اس ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
دارویــی کشــورمان در اختیــار داروخانه هــای دولتــی قــرار دارد، منطقــی نیســت تعــداد 
ــوری  ــای کش ــداد داروخانه ه ــا تع ــورمان را ب ــی کش ــش خصوص ــای بخ داروخانه ه
همچــون ترکیــه مقایســه کنیــم. قطعــا اگــر دولــت، دســت از ســهم خواهــی از بــازار 
دارویــی کشــور بــردارد، ظرفیــت تاســیس داروخانــه رشــد چشــمگیری خواهــد کرد. 
ضمــن اینکــه توجــه بــه ایــن نکتــه هــم ضــروری اســت کــه بــازار دارویــی ایــران، 
بــر خــاف ترکیــه، شــکل انقباضــی دارد و در فضــای انقباضــی، نمی تــوان توقــع 

دیگــری داشــت. 
عــاوه بــر ایــن، یــک موضــوع بســیار مهــم در ایــن میــان وجــود دارد و آن، ایــن 
اســت کــه تاســیس هــر داروخانــه جدیــد، بــرای دولــت بــار مالــی دارد. شــاهد 
هســتیم کــه ســازمان بیمــه ســامت رغبتــی بــرای عقــد قــرارداد بــا داروخانه هــای 
جدیــد نــدارد، حــال چطــور می خواهیــم از مقایســه تعــداد داروخانه هــا در ایــران و 

ترکیــه حــرف بزنیــم.
فاصله داروخانه ها 

ــا 2۰۰  ــد و ت ــروع می ش ــر ش ــا از ۵۰ مت ــه داروخانه ه ــش، فاصل ــدی پی ــا چن ت
متــر ممکــن بــود کــه محدودیــت قائــل شــوند. ولــی امــروزه بــا توجــه بــه 
تعــداد پزشــکان، حریــم و فاصلــه تعییــن می شــود و بســتگی 
ــی دارد و  ــتی و درمان ــز بهدش ــز مراک ــه تمرک ب
ممکــن اســت در مناطقــی کــه مطب ها، 
ســاختمان های پزشــکان و سایر 
ــی  ــکی و درمان ــز پزش مراک

بیراهه رقابت 
ان  من داروسازان ا�ی ب

ز
ادی / دب�ی ا�  سید همدی سب

متراکــم تــر هســتند، حتــی حریــم مــورد توجــه قــرار نگیــرد. شــاهد هســتیم کــه گاهــی 
اوقــات در برخــی ســاختمان پزشــکان، در هــر طبقــه یــک داروخانــه تاســیس شــده تــا 

دسترســی مــردم بــه داروخانــه و خدمــات دارویــی تســریع شــود.
ــت،  ــتر اس ــی بیش ــتی و درمان ــز بهداش ــا و مراک ــز مطب ه ــه تمرک ــی ک در محله های
ــرای  ــا ب ــم در آن محل ه ــتری ه ــه بیش ــه داروخان ــت ک ــن اس ــع ای ــا توق طبیعت

ــود.  ــدازی ش ــردم راه ان ــاز م ــه نی ــخگویی ب پاس

کمبود داروخانه 
معمــوال کمبــود داروخانــه در مناطقــی روی می دهــد کــه از لحــاظ اقلیمــی و رفاهــی در 
شــرایط دشــوارتری قــرار دارنــد، ماننــد اســتان های جنوبــی کشــور ولــی تاش هــا بــر 
ایــن مــدار اســتوار اســت کــه پراکندگــی جغرافیایــی داروخانه هــا، در ســطح کشــور بــه 

تناســب نیــاز جمعیتــی توزیــع متعادلی داشــته باشــد.
در خصــوص کمبــود داروخانه هــا در ســطح تهــران، بعیــد می دانــم کمبــود چشــمگیر 
ــر  ــال حاض ــود. در ح ــاس ش ــران احس ــهر ته ــوص در ش ــن خص ــی در ای و محسوس
تعــدادی از داروســازان، مجــوز تاســیس داروخانــه بــرای شــهر تهــران دریافــت کــرده 
انــد و در جســتجوی محــل مناســب بــرای راه انــدازی داروخانــه خــود هســتند و قطعــا 
اگــر برخــی مناطــق تهــران ایــن پتانســیل را از لحــاظ جمعیتــی و وجــود مراکــز درمانی 
داشــته باشــند، دارنــدگان مجوزتاســیس داروخانــه، ایــن مناطــق را شناســایی کــرده و 

داروخانــه خــود را آنجــا تاســیس خواهنــد کــرد.

افزایش تعداد داروخانه ها
ــاید  ــود دارد و ش ــورمان وج ــتمر در کش ــورت مس ــه ص ــه ب ــیس داروخان ــد تاس رون
بتــوان گفــت کــه ســالیانه حــدود 3۰ درصــد بــر تعــداد داروخانه هــای موجــود اضافــه 
می شــود. امــا بــه طــور کلــی قــرار نیســت هرکجــا نــگاه بیاندازیــم، داروخانــه وجــود 
داشــته باشــد، بلکــه تاســیس داروخانــه، مبتنــی بــر یــک فراینــد عرضــه و تقاضایــی 

اســت.
ــه معنــای آن نیســت کــه موافــق افزایــش تعــداد داروخانه هــا نیســتیم، بلکــه  ایــن ب
دقیقــا برعکــس، موافــق راه انــدازی داروخانه هــای جدیــد هســتیم. ولــی نکتــه اساســی 
ایــن اســت کــه تاســیس داروخانــه بایــد مبتنــی بــر نیــاز جامعــه صــورت گیــرد و باید 
تــاش کنیــم کــه پراکندگــی جغرافیایــی داروخانه هــا بــه گونــه ای باشــد کــه سراســر 
کشــور را در بــر بگیــرد، نــه اینکــه داروخانه هــا صرفــا در یــک منطقــه متراکــم شــوند. 
ــوم پزشــکی اســتان های مختلــف رصــد  ــن موضــوع توســط دانشــگاه های عل ــه ای البت
ــرار  ــی ق ــه و معرف ــورد توصی ــد، م ــه دارن ــه داروخان ــاز ب ــه نی ــی ک ــود و مناطق می ش

می گیرنــد.

روند افزایش تعداد داروخانه ها
ــورت  ــی ص ــات جمعیت ــدون ماحظ ــا ب ــیس داروخانه ه ــد تاس ــک نمی توان ــی ش ب
گیــرد، چــرا کــه مخاطــرات خــاص خــودش را بــه دنبــال خواهــد داشــت. بــه هرحــال 
ــیس  ــاهد تاس ــد ش ــا اب ــم ت ــقفی دارد و نمی توانی ــد و س ــک ح ــه ی ــیس داروخان تاس
ــا  ــر ب ــد براب ــد کــه بای ــد باشــیم. متاســفانه برخی هــا فکــر می کنن داروخانه هــای جدی
ــه  ــارغ التحصیــان رشــته داروســازی، یعنــی ســالیانه 1۵۰۰ مــورد، داروخان تعــداد ف
ــد جوابگــوی  ــا نمی توان ــا قطع در کشــور تاســیس شــود. ظرفیــت تاســیس داروخانه ه
ایــن حجــم فــارغ التحصیــان باشــد و بایــد بــرای اشــتغال فــارغ التحصیــان جدیــد 
رشــته داروســازی، فکــر اساســی کــرد و نمی تــوان کــم کاری هایــی کــه در ایــن زمینــه 

صــورت گرفتــه را بــا فشــار بــر تاســیس داروخانــه جدیــد، جبــران کــرد.

مخاطرات افزایش بی رویه تعداد داروخانه ها
داروخانـــه، در عیـــن حـــال کـــه جـــزء صنـــوف خـــاص محســـوب می شـــود و 
ـــامت  ـــن س ـــت تامی ـــی در جه ـــات داروی ـــه خدم ـــت ک ـــکی اس ـــه پزش ـــک موسس ی
مـــردم ارائـــه می دهـــد، امـــا نمی تـــوان از ایـــن نکتـــه غافـــل بـــود کـــه بایـــد 
ـــاد  ـــد اقتص ـــن بای ـــد. بنابرای ـــن کن ـــش تامی ـــل درآمدهای ـــود را از مح ـــای خ هزینه ه
ـــن  ـــن تامی ـــا ای ـــد. ام ـــش باش ـــخگوی هزینه های ـــد پاس ـــا بتوان ـــد ت ـــود را بچرخان خ
هزینـــه نمی توانـــد از طریـــق رقابـــت باشـــد. نمی توانـــد مـــردم را بـــه خریـــد 
بیشـــتر دارو ترغیـــب کنـــد. نمی توانـــد از ابزارهـــای محـــرک مصـــرف کننـــده 
ـــد  ـــت ایج ـــد رقاب ـــروش نمی توان ـــد. در ف ـــتفاده کن ـــدش اس ـــش درام ـــرای افزای ب
ـــه  ـــا ب ـــداد داروخانه ه ـــر تع ـــن اگ ـــت. بنابرای ـــر نیس ـــه رقابتپذی ـــد و کا داروخان کن
ـــود،  ـــارج ش ـــت خ ـــد و از ظرفی ـــدا کن ـــش پی ـــد افزای ـــی االب ـــه و ال ـــی روی ـــورت ب ص
رقابت هـــای ناســـالم در آن شـــکل می گیـــرد کـــه می توانـــد ســـامت جامعـــه 
ـــا  ـــای دنی ـــه ج ـــد. کا در هم ـــه دار کن ـــور را خدش ـــی کش ـــام درمان ـــامت نظ و س

ـــود. ـــه می ش ـــاد داروخان ـــامت اقتص ـــه س ـــژه ای ب ـــه وی توج

انحصار در تاسیس داروخانه وجود ندارد
ــرای داروســازان  ــه ب ــرای تاســیس داروخان انحصــاری ب
وجــود نــدارد کــه بخواهــد بــه مثابــه ســد عمــل کنــد. 
ــه  ــدازی داروخان ــرای راه ان ــخص ب ــف مش ــک تعری ی
ــرای  ــر اســاس آن عمــل می شــود. ب ــه ب وجــود دارد ک
اینکــه داروســازان بتواننــد داروخانــه راه انــدازی کننــد، 
بایــد امتیــاز الزم را کســب کننــد. در حــال حاضــر تعداد 
افــرادی کــه در نوبــت هســتند، بــا ظرفیــت کل کشــور 
ــاه  ــاره شــد پن ــه اش ــا همانطــور ک ــی دارد. ام ــم خوان ه
بــردن نظــام ســامت بــه تاســیس داروخانــه نمی توانــد 
راه حــل منطقــی بــرای مــوج فزاینــده تقاضــای کار فــارغ 
التحصیــان جدیــد باشــد. انجمــن داروســازان ایــران در 
ــه  ــی و ریشــه ای ب ــک پیشــنهاد مترق ــن خصــوص ی ای
وزارت بهداشــت ارائــه کــرده و آن، تدوین ســند توســعه 
ــتی  ــند باالدس ــک س ــوان ی ــه عن ــازان ب ــتغال داروس اش
اســت. اگــر ایــن اتفــاق در کشــور شــکل بگیــرد، قطعــا 
بســیاری از مشــکات از ریشــه برطــرف خواهــد شــد.

 چند درصد فارغ التحصیالن داروسازی
 جذب داروخانه ها می شوند 

بــا توجــه بــه تعــداد فــارغ التحصیان رشــته داروســازی 
در کشــورمان، بایــد اذعــان کنیــم حدود۸۰درصــد آن ها 
ــی  ــد، در صورت ــده ان ــا ش ــذب داروخانه ه ــون ج ــا کن ت
کــه ایــن شــاخص در دنیــا حــدود ۵۵ درصد اســت. چرا 
کــه در ســایر کشــورها مراکز تحقیقــات، صنایــع مختلف 
و نیــز مراکــز درمانــی و بیمارســتان ها، جایگاه هــای ویــژه 
ای را بــرای حضــور داروســازان تعریــف کــرده و از 
ــد.  ــرداری می کنن ــه شایســتگی بهــره ب ــا ب حضــور آن ه
ــه  ــت ک ــن اس ــج ای ــور رای ــا تص ــور م ــی در کش ول

داروســازان را بــه ســمت داروخانــه ســوق دهنــد.
معتقــدم کــه در کشــورمان بایــد درکنــار طــرح پزشــک 
ــرای  ــرد، ب ــف ک ــکان را تعری ــداد پزش ــه تع ــواده ک خان
ــوی  ــخصی از س ــژه و مش ــگاه وی ــم جای ــازان ه داروس
ــت. متاســفانه  ــرار می گرف ــد نظــر ق وزارت بهداشــت م
ــا  ــه ای ی ــا بودج ــاختاری ی ــکات س ــل مش ــه دلی ب
حاکــم بــودن برخــی دیدگاه هــای پزشــک محــور، 
ــم  ــان ک ــت و درم ــام بهداش ــازان در نظ ــش داروس نق
ــجم  ــه ای منس ــد برنام ــت. بای ــده اس ــده ش ــگ دی رن
ــدارک  ــی ت ــز درمان ــازان در مراک ــرای حضــور داروس ب
ــه دلیــل  ــت ب ــه نظــر می رســد کــه دول ــده شــود. ب دی
ــز  ــای مراک ــد دره ــه ای، نمی خواه ــای بودج محدویت ه
بهداشــتی و درمانــی دولتــی را بــر روی داروســازان بــاز 
کنــد. اگــر ایــن اتفــاق روی دهــد، قطعــا فشــار زیــادی 
ــمت  ــه آن س ــوان ب ــازان ج ــتغال داروس ــای اش از تقاض
هدایــت می شــود و بحــث رفــع محدودیــت راه انــدازی 

ــد.  ــد ش ــارج خواه ــت خ ــا از موضوعی داروخانه ه

آسیب های ناشی از رفع محدودیت
 صدور مجوز تاسیس داروخانه 

ــطح  ــکی، س ــات پزش ــد خدم ــی همانن ــات داروی خدم
برداشــته شــود،  اگــر محدودیت هــا  بنــدی دارد و 
ــه  ــن ده ــتاورد چندی ــه دس ــی ک ــی جغرافیای پراکندگ
ــی رود.  ــن م ــت، از بی ــف اس ــای مختل ــاش گروه ه ت
ــک  ــا از ی ــت داروخانه ه ــن اس ــه ممک ــوری ک ــه ط ب
ســری مناطــق کمتــر برخــوردار کــوچ کننــد و در 
مناطــق برخــودار تــر متمرکــز شــوند. بنابرایــن بــا رفــع 
محدودیــت تاســیس داروخانه هــا، مــردم از لحــاظ 
ــی، قطعــا متضــرر  ــه خدمــات داروی ســطح دسترســی ب
ــردم  ــش روی م ــادی پی ــواری های زی ــوند و دش می ش

قــرار می گیــرد.

سیس داروخانه  روند �ت

به صورت مستمر در 

کشورمان وجود دارد 

و شاید بتوان گفت 

که سالیانه حدود 

30 درصد �ب تعداد 

داروخانه های موجود 

اضافه یم شود

سید مهدی سجادیسید مهدی سجادی
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 شتابدهنده برای
 توسعه فارماکواپیدمیولوژی 

�ز    دک�ت پیام پ�ی
از ر ش�ی  متولد 1364 در �ش

قیقات سیاست گذاری سالمت
ت

عضو هیات عیمل مرکز �

هرچنــد شــرکتهای داروســازی ســالهای طوالنــی قبــل از ورود هــر دارو بــه بــازار 
ــع در  ــات جام ــم آوردن اطاع ــراي فراه ــي را ب ــات گوناگون ــرف، آزمایش مص
مــورد اثربخشــی و بــی  ضــرری داروهــا انجــام مــي دهنــد امــا ایــن آزمایشــات 
در جمعیتهــای کوچــک حداکثــر چنــد هــزار نفــره در شــرایطی کامــا مطلــوب و 
تحــت کنتــرل انجــام می شــوند.  لــذا کشــف واکنشــهای ناخواســته ی دارویــی 
ــا وارد  ــي داروه ــا وقت ــد. ام ــد می باش ــات بعی ــن آزمایش ــادر در ای ــیار ن بس
بــازار دارویــي مــي شــوند و میلیونهــا نفــر آنهــا را مصــرف مــي کننــد، چنیــن 

واکنشــهایی مــي تواننــد خودنمایــي کننــد.
تعــداد بــاال و تنــوع ویژگــی افــرادی کــه دارو را پــس از ورود بــه بــازار مــورد 
ــی  ــف عوارض ــه کش ــر ب ــد منج ــا می توان ــه تنه ــد ن ــرار می دهن ــتفاده ق اس
شــود کــه در مطالعــات بالینــی مشــاهده نشــده انــد بلکــه ممکــن اســت منجــر 
ــده در  ــا ش ــزان اثربخشــی ادع ــورد می ــن در م ــر در تصــور متخصصی ــه تغیی ب
ــه  ــی ک ــی و غذای ــای داروی ــوع رژیم ه ــن تن ــردد. همچنی ــی گ ــات بالین مطالع
ــات  ــف تداخ ــه کش ــر ب ــد منج ــت می توان ــد داش ــه خواهن ــراد در جامع اف
دارویــی یــا غذایــی گــردد کــه در مطالعــات بالینــی انجــام شــده قابــل تشــخیص 

نبــوده انــد.
ــوژی جســتجو  ــم فارماکواپیدمیول ــوان در عل ــن نیازهــا را می ت پاســخ همــه ی ای

نمــود. 
ــه  ــت ک ــا، علمی اس ــا در جمعیت ه ــات داروه ــا مطالع ــوژي ی فارماکواپیدمیول
ــه زندگــی  ــي خــاص خــود شــرایط آزمایشــگاهی را ب ــا روشــهاي مطالعات ب
واقعــی وصــل می کنــد و اطالعــات مــا درخصــوص اثربخشــی و ایمنــی داروهــا 

ــود می بخشــد.  ــه صــورت مســتمر بهب را ب
ارتقــاء مســتمر اطاعــات در ایــن زمینــه، نــه تنهــا می توانــد دانــش پزشــکی در 
مــورد اثــرات مطلــوب و نامطلــوب داروهــا را افزایــش داده و مصــرف داروهــا 
را منطقــی تــر و بهینــه نمایــد، بلکــه می توانــد بــا شــواهد اقتصــادی بــه دســت 
آمــده بــه مصــرف هزینــه اثربخــش داروهــا و اســتفاده ی بهینــه از منابــع نظــام 
ســامت بــرای کســب حداکثــری ســامت در جامعــه بــا منابــع محــدود کمــک 

 . ید نما
ــع و  ــزان مناف ــه می ــرد ک ــد ک ــک خواهن ــا کم ــه م ــا ب ــه تنه ــات ن ــن مطالع ای
ــرای  ــدی ب ــات مفی ــد اطاع ــه می توانن ــنجیم بلک ــک دارو را بس ــرات ی مض
ــی، در  ــف درمان ــای مختل ــای گزینه ه ــرات و هزینه ه ــرات، مض ــه ی اث مقایس
ــا  ــد تصمیمــات خــود را ب ــا بتوانن ــا آنه ــد ت ــرار دهن ــران ق ــم گی ــار تصمی اختی

ــد. ــاذ نماین ــر اتخ ــتندات علمی معتب ــه ی مس ــتر و برپای ــان بیش اطمین
ــران و سیاســتگذاران را از وضعیــت در  ــم گی ــد تصمی ــم می توان ــن عل بعــاوه ای
دســترس بــوده داروهــا، تــوان قــدرت خریــد بیمــاران و حتــی میــزان پذیــرش 

و مقبولیــت داروهــا در بیــن بیمــاران مطلــع ســازد.
ــتگذاران  ــکان و سیاس ــرای پزش ــا ب ــه تنه ــک، ن ــات فارماکواپیدمیولوژی اطاع
مفیــد خواهــد بــود بلکــه می توانــد صنعــت داروســازی را از عواقــب عــوارض 
ــود  ــی را در بهب ــدگان داروی ــوده و تولیدکنن ــظ نم ــی حف ــته ی داروی ناخواس
ــد اطاعــات  ــر ایــن می توان داروهــای فعلــی شــان راهنمایــی نمایــد. عــاوه ب
ــار صنعــت  ــی در اختی ــد داروی ــرای توســعه ی محصــوالت جدی ــدی را ب مفی
دارو قــرار دهــد. بــه همیــن دلیــل شــرکت های دارویــی در جهــان بــه صــورت 
فعالــی در ایــن امــر ســرمایه گــذاری و فعالیــت می نماینــد و تعــداد گزارشــات 
عــوارض دارویــی جمــع آوری شــده توســط شــرکت ها گاه بیــش از ده برابــر 
گزارشــات داوطلبانــه ی ارســالی بــه مراکــز ملــی فارماکوویژیانــس می باشــد.

ــه عــوارض جانبــی داروهــا  در ایــران، گرچــه جمــع آوری اطاعــات مربــوط ب
ــام  ــال انج ــذا و دارو در ح ــازمان غ ــه در س ــت ک ــه اس ــک ده ــش از ی بی
ــازمان  ــن س ــوارض در ای ــل ع ــت و تحلی ــورد ثب ــزاران م ــاالنه ه ــت و س اس
ــات  ــه ی اطاع ــه کلی ــات ب ــن اطاع ــه ای ــا الزم اســت ک ــردد، ام انجــام می گ

ــد. ــترش یاب ــک گس فارماکواپیدمیولوژی
ــه  ــه 136۰ ب ــه از ده ــک گرچ ــای فارماکواپیدمیولوژی ــا ارزیابی ه ــور م در کش
ــر  ــک ب ــای فارماکواپیدمیولوژی ــی ارزیابی ه ــت ول ــود داش ــطحی وج ــکل س ش
ــده WHO از  ــه ش ــای توصی ــی و معیاره ــتماتیک علم ــای سیس ــاس روش ه اس
ــن 2۰ ســال هــم  ــرد. در طــول ای ــدا ک ــا اواســط دهــه 13۷۰ توســعه پی تقریب
بــا ایجــاد رشــته های تخصصــی مرتبــط بــا ایــن علــم یعنــی داروســازی بالینــی 
و مدیریــت و اقتصــاد دارو، شــاهد توســعه ایــن دانــش در کشــور و کاربــردی 
ــکاتی  ــی مش ــا حت ــی ی ــکات کان داروی ــی مش ــل برخ ــرای ح ــدن آن ب ش

ــل  ــر مث ــی کوچکت ــات داروی ــطوح خدم ــه در س ک
ــتیم.  ــد، هس ــود دارن ــا وج ــتانها و داروخانه ه بیمارس
ــردی،  ــش کارب ــن دان ــتر ای ــاء بیش ــرای ارتق ــا ب ام
ــی مناســب و  ــد ســاختارهای اطاعات شــدیدا نیازمن
همــکاری تمــام متخصصیــن مرتبــط هســتیم. بهمیــن 
جهــت بهتریــن و کــم هزینــه تریــن راه بــرای تحقــق 
ــرای  ــاز و کار الزم ب ــه س ــت ک ــم آن اس ــن مه ای
تبــادل نظــر و آشــنایی بــا تجربیــات صاحبنظــران و 

اســاتید کشــورهای دیگــر را فراهــم ســازیم.
ــره ی  ــزاری کنگ ــتمرار برگ ــم اس ــد داری ــا امی  م
اروپایــی آســیایی فارماکواپیدمیولــوژی کــه بزرگترین 
ــه و یکــی  ــوژی در خاورمیان ــداد فارماکواپیدمیول روی
ــت،  ــیا اس ــی در آس ــای علم ــن رویداده از بزرگتری
بتوانــد موتــور محرکــه ای بــرای توجــه بیشــتر بــه 
تولیــد و اســتفاده از داده هــای فارماکواپیدمیولوژیــک 
ــا ایجــاد مرکــز ملــی داده هــای  ــوده و ب ــران ب در ای
ســاختارهای  ایجــاد  و  فارماکواپیدمیولوژیــک 
اطاعاتــی مناســب شــامل بانکهــای اطاعاتــی 
اثــرات داروهــا در شــرایط واقعــی، مطلوبیــت کســب 
شــده، کیفیــت زندگــی بیمــاران، عــوارض داروهــا و 
هزینه هــا و بــا همــت و همــکاری تمــام متخصصیــن 
مرتبــط، کشــور ایــران بــه هســته ی مرکــزی ایــن 

ــردد. ــل گ ــم در غــرب آســیا تبدی عل

اطالعات 

فارماکواپیدمیولوژیک، 

ش�ن  ز ای �چ ا �ب نه ت�ز

و سیاستگذاران 

مفید خواهد بود بلکه 

یم تواند صنعت 

داروسازی را از عواقب 

خواسته ی  عوارض �ز

وده و 
ز
دارو�ی حفظ �

ن دارو�ی را 
گ

تولیدکنند�

بود داروهای فعیل  در �ب

اید
ز
�ی � شان راه�ز

علــم داروســازی در طــی ده هــای 
ــد  ــا تولی ــت ب ــته اس ــته توانس گذش
از  بســیاری  جدیــد،  داروهــای 
بــر  و  کنــد  درمــان  را  بیماری هــا 
ســامت و کیفیــت زندگــی عمــوم 

بیافزایــد. جامعــه 
ــه  ــی همانگون ــوالت داروی ــن محص  ای
کــه می تواننــد در بــدن دارای اثــرات 
ــیاری از  ــفابخش بس ــوده و ش ــد ب مفی
ــرات  ــد تاثی ــند، می توانن ــراض باش ام
ــان  ــامت انس ــر س ــم ب ــی ه نامطلوب
داشــته باشــند. اگرچــه ایــن عــوارض 
ــا خفیــف و قابــل چشــم پوشــی  عمدت
ــگیری  ــل پیش ــا ۷۰% قاب ــتند و ت هس
امــا گاهــی می تواننــد منجــر بــه 

ــد.  ــی گردن صدمات

دکتر پیام پیمانیدکتر پیام پیمانی
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محتوای درسی دانشگاه ها، منطبق بر نیاز بازار نیست
بنابــر مطالعــه ای کــه در کشــور از داروســازان فــارغ التحصیــل شــاغل در صنعــت 
صــورت گرفتــه، مشــخص شــده کــه حــدود ۷۰ درصــد نیازهایــی کــه داروســازان 
در صنعــت و خدمــات بــه آنهــا احتیــاج دارنــد، در محیــط دانشــگاه آمــوزش داده 
نمی شــود. بــه عبــارت بهتــر دانشــگاه تنهــا توانســته 3۰ درصــد نیــاز جامعــه را 
ــه  ــاز ب ــد. داروســاز در صنعــت نی ــال ده ــگان دانشــگاهی انتق ــش آموخت ــه دان ب
ــی دارد.  ــی بیــن الملل ــی و بازاریاب ــاط بیــن الملل ــا مدیریــت دارو و ارتب آشــنایی ب
ــار  ــت را بفهمــد، رفت ــی را داشــته باشــد، رقاب ــش مســائل مال ــد دان داروســاز بای
مشــتری را تحلیــل کنــد و بتوانــد تغییــر دهــد، در محصــوالت تنــوع و تمایــز بــه 
ــا داروســاز موفقــی باشــد و همــان طــور کــه عــرض کــردم در  ــاورد ت وجــود بی

ــرد. ــورت نمی گی ــا ص ــن آموزش ه ــر ای ــال حاض ح

رضایت مشتریان داخلی را فراهم نکرده ایم
 نکتــه دیگــری کــه راجــع بــه صــادرات قابــل توجــه اســت، آنکــه نبایــد فرامــوش 
ــی  ــی و محل ــت مشــتری های داخل ــن گام در حرکــت فرامــرزی، رضای ــم اولی کنی
ــم.  ــب کنی ــی را جل ــاران داخل ــکان و بیم ــت پزش ــم رضای ــد بتوانی ــا بای اســت. م
متاســفانه ایــن موضــوع در ایــران بــه صــورت یــک معضــل فرهنگــی شــایع اســت 
ــا اســت و مشــتری  ــه محصــول خارجــی در قفســه داروخانه ه ــی ک ــا زمان ــه ت ک
ــه  ــرد و کلم ــی نمی خ ــول ایران ــی محص ــتری ایران ــت دارد، مش ــدرت پرداخ ق
"خارجــی بهتــر اســت" در ذهــن مــردم جــا بــاز کــرده اســت. در حالــی کــه بــه 

ــر نیســت.  ــت، داروی خارجــی همیشــه بهت ــوان گف ــرات می ت ج

 امان از هویت دولتی
از علت هــای دیگــری کــه در عــدم توســعه صــادرات داروی ایرانــی نقــش دارد، 
بحــث دولتــی بــودن هویــت شــرکت های دارویــی اســت. کوتاهــی زمــان مدیریــت 
ــاه مــدت  ــه کارنامــه کوت در شــرکت های دولتــی باعــث شــده کــه آنهــا فقــط ب
خــود فکــر کننــد و افزایــش ســودآوری بــه روش هــای مختلــف در زمــان کوتــاه را 
دنبــال کننــد و از ســرمایه گــذاری بلنــد مــدت اجتنــاب کننــد. در حالــی کــه در 
همــه جــای دنیــا، ایــن بخــش خصوصــی اســت کــه موفــق اســت و اگــر شــما بــه 
کارنامــه بعضــی از شــرکت های خصوصــی مــا در صنعــت داروســازی نــگاه کنیــد، 

کارنامــه بخــش خصوصــی بســیار درخشــان اســت. 
متاســفانه مــا صنعــت داروســازی را بــه عنــوان بچــه شــیرخوار نــگاه کردیــم، یعنی 
هیــچ وقــت دولــت نگذاشــته ایــن شــرکت ها عــرض انــدام کننــد. قیمــت، نــوع 
دارو، ســهمیه فــروش، ورود مــاده اولیــه در حیطــه اختیــارات دولــت اســت. بــدون 
تردیــد بایــد بگوییــم کــه مســیر پیشــرفت و توســعه صنعــت داروســازی، در گــرو 
خصوصــی ســازی اســت. خصوصــی ســازی، صددرصــد مــورد نیــاز کشــور اســت. 

چه چیزی یا چه کسی جلوی خصوصی شدن را می گیرد؟ 
اجمــاع جمعــی مــا مانــع اصلــی خصوصــی ســازی اســت. مــن و امثــال بنده کــه در 
ایــن حــوزه فعالیــت می کنیــم. داروی کشــور تحــت تاثیــر نــوع نــگاه مــا اســت و 
مــا کــه بیشــتر از صــد نفــر نیســتیم، مانــع توســعه صنعــت شــده ایم. اگــر بنــده 
در جایــی بــه عنــوان مدیــر اداری منصــوب شــوم از خصوصــی ســازی جلوگیــری 
می کنــم، چــرا کــه فرهنگــی در بیــن مــا وجــود دارد کــه فکــر می کنیــم بخــش 
خصوصــی یعنــی دزد، منفعــت طلــب، یعنــی تخلــف یعنــی ســودجو و در ســوی 
مقابــل دولتــی بــودن یعنــی ملــی یعنــی دغدغــه محرومــان را داشــتن. متاســفانه 
فعالیــت در بخــش خصوصــی در افــکار مــا مذمــوم اســت. لــذا مانــع پیشــرفت، 

بنــده و همــکاران بنــده هســتند. 

حمایت از تولید با ابزار محدودیت واردات ! 
متاسـفانه همانطـور کـه بـا واژه دولتـی بـودن، فکـر می کنیم کـه می توانیـم از مردم 
حمایـت کنیـم، بـا واژه “حمایـت از تولید داخل”  هـم تصور می کردیم کـه می توانیم 

صنعـت را شـکوفا کنیـم ولـی در واقع صنعت را عقیـم کردیم.
بایـد بدانیـم که حمایـت از تولید داخـل به معنای جلوگیـری از واردات نیسـت. در 
صنعتـی کـه رقابـت وجـود نداشـته باشـد، بالندگی بـه وجـود نخواهد آمـد و از آن 
بدتراینکـه به سـمتی سـوق پیدا خواهیم کـرد که با قیمـت باالتر از مشـابه خارجی، 

محصـوالت داخلـی را در بـازار به فروش رسـانیم.
 جملـه "حمایـت از تولیـد داخـل" شـیرین اسـت، در حالـی کـه در دارو این معضل 
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داشت بوده است.  به مدت دو سال، مد�ی لک بودجه وزارت �ب

محسـوب می شـود. ضمن اینکه محدودیـت واردات، با 
عدالـت در سـامت ناسـازگار اسـت. چرا کـه عدالت 
در سـامت بـا عدالـت در مسـائل دیگر تفـاوت دارد. 
در بحـث دارو عنـوان می شـود کـه هرکـس بـه هـر 
آنچـه نیـاز دارویـی دارد و می توانـد دسترسـی پیـدا 
کنـد، اسـتفاده کنـد. وقتـی پزشـک، داروی خارجـی را 
بـه بیمـار تجویـز کنـد و داروسـاز عنـوان می کنـد که 
واردات ایـن دارو ممنوع اسـت و بایـد داروی ایرانی را 
مصـرف کنید، بیمار به لحاظ روانی احسـاس شکسـت 
می کنـد و فکـر می کند بـه دارویی که باعـث درمانش 
می شـود نمی توانـد دسـت بیابـد. مـا هـم بـه لحـاظ 

عدالـت هـم بـه لحاظ انسـانیت ایـن حـق را نداریم. 
در این شرایط، یا باید فرهنگ نسخه نویسی را اصاح 
کرد که پزشکان داروی برند خارجی را نسخه نکنند و یا 

اگر برند خارجی نسخه شد، باید تامین شود. 

تلفیق شرکت های کوچک، یک ضرورت است
یکـی از اشـکاالتی که در صنعـت داروسـازی ما وجود 
دارد ایـن اسـت که داروسـازهای ما با هم نمی سـازند. 
در  رقابـت  تـوان  کوچـک  شـرکتهای  سـو  یـک  از 
عرصـه بیـن المللـی را ندارنـد و از سـوی دیگـر هنـر 
و مهـارت جوین شـدن بـا یکدیگـر را ندارنـد. نهایت، 
سـهم  نمی توانـد  ایرانـی  داروی  کـه  می شـود  ایـن 
مناسـبی در بـازار جهانـی داشـته باشـد. بهترین حالت 
بـرای داروسـازی های مـا، اگـر می خواهنـد فـرا مرزی 
کار کننـد، ایـن اسـت کـه مرجینـگ صـورت گیـرد. 
مرجینـگ هـم الزامـا این نیسـت که یکی حذف شـود. 
روش هـای مختلـف بـرای ایـن کار وجـود دارد و مـا 
می توانیـم بـا حفـظ اسـتقال و مدیریت، شـرکت ها را 
بـا هم تلفیـق کنیـم. تولیدها مسـتقل باشـند، فروش و 

پخـش یکی شـود.

باید در کشورهای دیگر کارخانه تاسیس کنیم
بـه نظـر می رسـد، روش نفـوذ ما بـه خـارج از مرزها، 
مسـتقیم،  صـادرات  در  نیسـت.  مسـتقیم  صـادرات 
سـایر  رقابـت  و  دارو  ثبـت  رونـد  بـودن  طوالنـی 
شـرکت ها از جملـه مشـکاتی اسـت که ایـن روش را 
دیربـازده تـر می کنـد. امـا تجربـه جهانـی نشـان داده 
کـه یکـی از روش هـای نفـوذ بـه بازارهایـی کـه برای 
مـا مناسـب اسـت، سـرمایه گـذاری مسـتقیم در بازار 
هدف اسـت. تاسـیس کارخانـه تولید دارو در بسـیاری 
از کشـورهایی کـه داروسـازی آنهـا از مـا عقـب تـر 
اسـت، راه حـل مناسـب تـری اسـت بـه ایـن روش  

می شـود. گفتـه   foreign direct investment

دست اندازهای تحریم
تحریـم ایجـاد شـده در واقع تحریم بانکی اسـت و دارو 
تحریـم نیسـت، امـا در واقع بانک هـا برای انتقـال پول 
مشـکل دارنـد. اگـر دولت یا سیسـتم بانکـی به بخش 
خصوصـی اعتمـاد کنـد، بخـش خصوصـی قادر اسـت 
هـم داروی کشـور را تامیـن کنـد و هـم صـادرات را 

رونق ببخشـد.
بـه  ای  عاقـه  خصوصـی  شـرکت های  از  بسـیاری 
دریافـت ارز دولتـی ندارنـد. علـت آن عـدم اعتمـاد 
دولـت بـه بخـش خصوصـی  اسـت کـه بـه دنبـال 
ارز دولتـی  بـا  تاخیراتـی کـه بعضـا در واردات دارو 
صـورت می گیـرد، به شـرکت ها برچسـب های تقلب و 

می شـود. چسـبانده  تخلـف 

فاقد مهارت های بازاریابی در کشورهای خارجی هستیم
ــادی  ــکات اقتص ــی مش ــت ول ــیار باالس ــور بس ــی دارو در کش ــد حجم ــد تولی هرچن
گریبــان گیــر اغلــب شــرکت های تولیــدی اســت و دلیــل آن هــم بــه ایــن موضــوع 
ــم.  ــم صــادر کنی ــم نمی توانی ــد را ه ــزان تولی ــم می ــک ده ــا ی ــه م ــردد ک ــاز می گ ب
یعنــی مــا قــدرت ایــن کــه در بازارهــای دیگــر غیــر از بــازار محلــی عــرض انــدام 

کنیــم نداریــم.
بــه جــرات می تــوان گفــت کــه مــا توانایــی تولیــد دارو در حــد اســتانداردهای الزم را 
داریــم. اســتاندارد یعنــی حداقــل شــرایط مــورد نیــازی کــه دارو می توانــد در اختیــار 
بیمــار قــرار گیــرد. اســتانداردهایی کــه داروســازی مــا رعایــت می کننــد منطبــق بــر 
اســتاندارد نامه هــای انگلیــس و آمریــکا اســت کــه بــه اعتقــاد بســیاری از صاحبنظــران، 
بهتریــن اســتاندارد ها در ایــن حــوزه اســت. بنابرایــن دلیــل عــدم توســعه صــادرات مــا 
را نبایــد صرفــا در کیفیــت داروهــای ایرانــی جســتجو کــرد. بلکــه از دیــدگاه بنــده دلیــل 
ایــن موضــوع، عــدم تســلط مــا بــه علــم بازاریابــی اســت. صنعــت داروســازی مــا در علــم 
ــازار، معرفــی  ــه ب ــازار، ورود ب ــدارد. انتخــاب ب مدیریــت و اقتصــاد توانایــی ن
محصــول در بــازار جدیــد، روش هــای نفــوذ در ایــن بــازار، شــناخت 
فرهنــگ مصــرف بــازار، تولیــد دارو مطابــق با خواســت مشــتریان 
بــازار و بســیاری مباحــث دیگــر، علومی هســتند کــه جــای آنهــا 

در آمــوزش داروســازان کشــور خالــی اســت. 
ــر  ــا موضــوع شــفاف ت ــم ت ــی عــرض کن ــد مثال ــازه دهی اج
ــود و  ــد نب ــتان قانونمن ــازار افغانس ــه ب ــی ک ــا زمان ــود، ت ش
ــا  ــازی م ــرکت های داروس ــت، ش ــدی نداش ــوری ج رگوالت
ــار  ــازار افغانســتان را در اختی حضــور داشــتند و ســهمی از ب
داشــتند ولــی بعــد از قانونمنــدی کــه بیــش از  ســه ســال 
نیســت، یــک شــرکت عربــی از کشــور امــارات جای مــا را 
در بــازار افغانســتان گرفــت و علــت موفقیــت این شــرکت 
مدیریــت مارکتینــگ و تیــم بازاریابــی قــوی بــود. آن هــا 
ــه خوبــی  ــازار کشــور های دیگــر را ب ــه ب راه هــای نفــوذ ب
ــد  ــث ش ــئله باع ــن مس ــد و همی ــده بودن ــوزش دی آم
ــی،  ــر از داروی ایران ــر گــران ت ــا چندیــن براب دارویــی ب

ــرد. ــه ها بگی ــا را در قفس ــول م ــای محص ج
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دارو، کاالیی استراتژیک
ــم  ــاید ه ــرد و ش ــدی ک ــته بن ــتراتژیک دس ــای اس ــزء کااله ــد ج دارو را بای
ــی  ــروری و حیات ــن دارو، ض ــت. تامی ــا دانس ــن آن ه ــه مهمتری ــد از جمل بای
اســت و همــه دولتمــردان از فقــدان دارو یــا کمبــود آن نگــران هســتند، چــرا 
ــی،  ــای سیاس ــف در عرصه ه ــکات مختل ــروز مش ــه ب ــر ب ــد منج ــه می توان ک
ــتراتژیک  ــاق اس ــن اط ــفانه همی ــا متاس ــود. ام ــی ش ــی امنیت ــی و حت اجتماع
ــرای رشــد و توســعه آن شــود،  ــه ای ب ــه جــای آنکــه زمین ــه دارو، ب ــودن ب ب
تبدیــل بــه معضــل، دردســر و دســت انــداز جــان فرســا پیــش روی فعــاالن 

ــن حــوزه شــده اســت. ای

 استراتژیک بودن دارو 
و ضرورت کاهش مداخله گری دولت

ــگاه اســتراتژیک  ــه آن، ن ــه ب ــد ســبب شــود ک ــن کاال بای ــودن ای اســتراتژیک ب
ــازی  ــت داروس ــرای صنع ــاز ب ــت س ــه سرنوش ــا نقط ــیم و دقیق ــته باش داش
کشــورمان، همیــن نقطــه بــوده اســت. برخــاف آنچــه کــه تاکنــون اتفــاق افتــاده، 
اســتراتژیک بــودن دارو بایــد دلیلــی می شــد بــر اینکــه دولت هــا، مداخلــه خــود 
را در ایــن حــوزه بــه حداقــل رســانده و اجــازه می دادنــد منطــق اقتصــادی، امــور 
را پیــش ببــرد. چــرا کــه دانــش اقتصــاد و مدیریــت بــر ایــن واقعیــت داللــت 
دارد کــه هرچقــدر مداخلــه دولــت در یــک حــوزه بیشــتر شــود، بــه همــان میزان 

ــه، کاهــش پیــدا می کنــد.  ــدون اعطــای یاران ــدار کاال، ب احتمــال تامیــن پای

 استراتژیک بودن دارو 
و تولید پایدار

ــر  ــه موث ــوان ب قطعــا اگــر منطــق اقتصــادی در یــک حــوزه حاکــم باشــد، می ت
بــودن مکانیزم هــای اقتصــادی، امیــد بســت. یعنــی زمانــی کــه در جایــی تقاضــا 
ــد و  ــدا می کن ــوق پی ــمت س ــه آن س ــذاری ب ــرمایه گ ــد، س ــته باش ــود داش وج
ــه  ــن دغدغ ــه مهمتری ــن کاال ک ــود و تامی ــتر می ش ــه بیش ــال آن، عرض ــه دنب ب
دولت هــا اســت، پوشــش داده می شــود. بنابرایــن مهــم ایــن اســت کــه اگــر دارو 
را کاالی اســتراتژیک دانســتیم، خــود را مقیــد بدانیــم کــه بــرای تامیــن آن، نــگاه 
ــد  ــه بای ــد ک ــم می کن ــتراتژیک حک ــگاه اس ــیم و ن ــته باش ــتراتژیک بایدداش اس
ــای  ــر یارانه ه ــه ب ــه دور از تکی ــدار و ب ــد پای ــه تولی ــود ک ــم ش ــرایطی فراه ش
دولتــی، شــکل بگیــرد و بــرای ایــن منظــور، بایــد منطــق اقتصــادی بــر فضــای 

کســب و کار حاکــم باشــد.

 استراتژیک بودن دارو 
و توزیع رانت

متاسـفانه دولـت بـه بهانـه اسـتراتژیک بـودن دارو، بـا ورود یـک طرفـه خـود بـه 
موضـوع ایـن کاال و مداخله هـای جانبدارانـه، نـه تنهـا منطـق اقتصـادی را از ابعـاد 
مختلـف از بیـن بـرده و تعادل هـا را متزلـزل می سـازد، بلکه بـه موتـور توزیع رانت 
و انحصـار تبدیـل می شـود و جایـی کـه رانـت حکـم فرما شـود، تاش برای رشـد 
بهـره وری و ارتقـای کیفیـت، از اولویت خارج می شـود و رقابت ها بر مداری اسـتوار 

 باید نگاه استراتژیک
و داشته باشیم  به تامین پایدار دار
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می شـود کـه همه بـه دنبال کسـب سـهم بیشـتری از رانت باشـند.

 استراتژیک بودن دارو 
و سرکوب قیمت ها

دولـت بـه بهانه اسـتراتژیک بودن دارو، می خواهـد افزایش قیمـت دارو را مهار کند 
و علـی رغم رشـد هزینه تمام شـده اغلب مولفه هـای تولید و واردات دارو، با توسـل 
بـه ابـزار زود می خواهـد رشـد قیمت دارو را سـرکوب کنـد. این درحالی اسـت که 
تثبیـت قیمـت دارو در شـرایطی که نرخ تورم، صعودی اسـت، نتیجـه ای جز خارج 
کـردن ایـن کاال از منطـق اقتصـادی نـدارد و چنین کنـش و واکنشـی، در نهایت به 

خـروج سـرمایه گـذار از این حوزه منجر می شـود.

 استراتژیک بودن دارو 
و  ترغیب سرمایه گذاران

اگــر منطــق اقتصــادی بــر فضــای اقتصــاد دارو حاکــم باشــد، دولــت نیــاز بــه ایــن 
ــا  ــذار ب ــرمایه گ ــه س ــدارد، چراک ــزار زور ن ــه اب ــری و توســل ب ــه گ ــد از مداخل ح
شــناخت مختصــات ایــن حــوزه، خــودش پیــش قــدم می شــد و بــه ایــن حــوزه ورود 
ــرای رشــد و توســعه فراهــم  ــا حضــور ســرمایه گــذاران، بســتر الزم ب ــد و ب می کن

می شــود.
در واقــع اســتراتژیک بــودن دارو بایــد دولــت را وادار کنــد تا شــرایط ســرمایه گذاری 
را مهیــا کنــد. امنیــت ســرمایه گــذاری، مقــررات زدایــی، رقابــت پذیــری، کاهــش 
مداخلــه گــری دولــت و اعتمــاد بــه بلــوغ بخــش خصوصــی می توانــد گوشــه ای از 

الزاماتــی باشــد کــه ســرمایه گــذاران مطالبــه می کننــد.

 استراتژیک بودن دارو 
و توهم تولید همه انواع دارو

اگـر منطـق اقتصـادی در حـوزه دارویـی جاری شـود، دلیلی وجـود نخواهد داشـت که 
خـود را ملزم بدانیم نسـبت بـه تولید همه داروها اقدام کنیم. حتی کشـورهای توسـعه 
یافتـه هـم به دنبال تولید همه داروها در کشـور خودشـان نیسـتند. تامین تمـام داروها 
از طریـق تولید، سیاسـت نادرسـتی اسـت که متاسـفانه بـرای چند دهه در حـوزه دارو 

غلبـه پیدا کرده اسـت. 
 API از سـوی دیگـر معنـای تولیدکننـده بودن، این نیسـت کـه الزامـا دارو را از مرحله

مـاده موثره تولیـد کنیم. 
منطـق اقتصـادی حکـم می کنـد که باید بـر تولیـد بخشـی از داروها کـه دارای مزیت 
هسـتیم، تمرکـز کنیـم. اگر روی ایـن دسـته از داروها تمرکز کـرده بودیـم، هم هزینه 
تولیـد دارو کاهـش پیـدا می کرد، هـم قدرتمان در صـادرت دارو افزایـش پیدا می کرد 
و هـم ایـن شـکاف میان تولیدکننـدگان و واردکنندگان به این شـدت بوجـود نمی آمد.
نبایـد خـود را فریـب دهیـم و تصـور کنیم کـه در تولید 96 درصـد داروی مـورد نیاز 
کشـورمان خودکفـا شـده ایم چراکـه نزدیـک به 9۰ درصـد مـواد اولیه یا مـواد موثره 
یـا مـواد جانبی آن ها وابسـتگی به خـارج کشـور دارد. اینکه توانسـته ایم 96درصد نیاز 
دارویـی کشـور را درداخـل تولیـد کنیـم، قابل افتخار اسـت ولـی نکته اینجا اسـت که 
اگـر درهـای کشـور بـه صـورت کلی بسـته شـود، واقعا چنـد درصـد ایـن داروها در 

کشـور قابـل تولید خواهنـد بود.

 استراتژیک بودن دارو 
و بستن درهای کشور

راه تامیـن کاالی اسـتراتژیک ایـن نیسـت کـه درهای کشـور را ببندیـم و خودمان 
شـروع کنیـم همـه انـواع آن را تولیـد کنیـم. بلکـه بایـد از یک سـو منطـق اقتصاد 
را پیـاده سـازی کنیـم. یعنـی انگیزه هـای سـرمایه گـذاری را بایـد افزایـش داد. 
رقابتپذیـری را بایـد گسـترش دهیـم، تـا سـرمایه گـذار بـه دنبـال ارتقـای کیفیت 
کاالهـای تولیـدی خود باشـد. اگر اکنون رونق صنعـت دارو را نمی بینیـم، دلیل آن، 
کاهـش رقابـت و افزایـش دخالـت دولت اسـت. اگر زمینـه رقابـت در این صنعت 

فراهـم شـود شـاهد تأمیـن پایـدار دارو و ارتقـای کیفیت خواهیـم بود. 
از ســوی دیگــر بایــد راه هــای متعــددی بــرای ورود دارو بــه کشــور در نظــر بگیریم و 
بــرای آن هــا ضابطــه تعریــف کنیــم تــا اگــر راه هــای ســنتی و قدیمــی، دچــار مشــکل 
ــای  ــر اروپ ــا ب ــد واردات دارو را صرف ــش نشــویم. نبای ــار بحــران و چال شــدند، دچ
ــه  ــاز نگ ــم ب ــر را ه ــای دیگ ــد راه ه ــرد. بای ــز ک ــکای شــمالی متمرک ــی و آمری غرب
ــر  ــا اگ ــق. ت ــط و اســتانداردهای ســختگیرانه و دقی ــر اســاس ضواب ــه ب داشــت، البت

شــرایطی ماننــد تحریم هــا بــر کشــورمان تحمیــل شــد، 
نگــران تامیــن دارو از طریــق دنیــای غــرب نباشــیم.

  استراتژیک بودن دارو
 و ناکارآمدی اقتصاد آزاد

برخـی معتقداند که دارو market failure اسـت. یعنی نمی توان 
بـه مکانیزم هـای بـازار آزاد بـرای تعـادل بخشـیدن بـه آن 
تکیـه کـرد و دلیل این ادعـا را به این موضـوع برمی گردانند 
کـه مـردم بـه طـور مسـتقیم در تشـخیص و انتخـاب نـوع 
داروی مـورد نیـاز خـود، دخیـل و تصمیم گیرنده نیسـتند و 
یکسـری واسـطه ها مثل پزشـکان و متخصصـان در این میان 

وجـود دارنـد کـه دارو را برای بیمـاران تجویـز می کنند. 
ــه آن دقــت نمی شــود  ــا مســئله ای کــه وجــود دارد و ب ام
ــر  ــه تأثی ــه ب ــا توج ــر و ب ــرن حاض ــه در ق ــت ک ــن اس ای
ــت، فضــای مجــازی، شــبکه های اجتماعــی و هــوش  اینترن
ــن  مصنوعــی در زندگــی مــردم و افزایــش ســواد آنهــا، ای
ــته و گام  ــته آهس ــه دارو، آهس ــده ک ــم ش ــیل فراه پتانس
بــه گام از market failure بــودن خــارج شــود. مســیر بــرای 
مشــارکت بیمــار در تعییــن داروی مــورد نیــاز خــود همــوار 

ــر از گذشــته شــده اســت. ت
دولت هـا باید در این مسـیر سـرمایه گذاری کننـد تا آگاهی 
مـردم نسـبت بـه داروهـا افزایـش پیدا کنـد. حداقـل اینکه 
مـردم بداننـد داروهـای ژنریـک و برنـد، تفـاوت فاحشـی با 
یکدیگـر ندارنـد. اگـر مردم به ایـن آگاهی برسـند، می تونند 
بر اسـاس دانش، از پزشـک خود بخواهند که داروی ژنریک 
برایشـان نسـخه کنـد. دولـت بایـد بـه مـردم آموزش های 
الزم را بدهـد تـا آنهـا تحت تأثیر تبلیغـات دارو قرار نگیرند. 
و اگـر چنیـن اتفاقـی بیافتـد، قطعا می تـوان بـه مکانیزم های 

بـازار آزاد در اقتصـاد دارو، بیـش از گذشـته اعتماد کرد.

 استراتژیک بودن دارو
 و هویت دولتی صنعت دارو

یکـی از موانـع جدی که پیش روی صنعـت دارو قرار دارد، 
هویـت دولتـی ایـن صنعـت اسـت و بـرای گره گشـایی از 
ایـن صنعت، بایـد مالکیت شـرکت ها به بخـش خصوصی 
واگـذار شـود. صنعـت دارو بایـد از دسـت شـرکت های 
دولتـی و نیمـه دولتـی نجـات پیـدا کنـد. چـرا کـه تجربه 
نشـان داده کـه بنگاه هـای دولتـی، خواسـته یـا ناخواسـته، 
بـه دلیـل اینکـه خواهان بهـره منـدی از رانت هـای دولتی 
هسـتند، از شـفافیت گریـزان انـد و تـا شـفافیت بـر یـک 
صنعـت سـایه نیانـدازد، امیـدی بـه ارتقـای بهـره وری و 

کیفیـت نیسـت و منطـق اقتصـادی جـاری نخواهد شـد.

ید راه های متعددی  �ب

ای ورود دارو به  �ب

�ی  کشور در نظر بگ�ی

ای آن ها ضابطه  و �ب

گر  تعریف کن�ی �ت ا

 ، راه های سن�ت و قد�ی

دچار مشلک شدند، 

ران و چالش  دچار �ب

نشو�ی

دکترعلیرضا پورعباسیدکتر علیرضا پورعباسی
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 دک�ت عباس حا�ب آخوندی
ران شیک �ت ز ه علوم �چ

گ
کوگنوزی دانشکده داروسازی دانش� ان فارما

ت
ر�  مد�ی د�چ

ران شیک �ت ز ه علوم �چ
گ

قیقات گیاهان دارو�ی دانش�
ت

  رییس مرکز �
�ب و نظات عمل و فناوری ستاد نقشه جامع عیمل کشور یش و ارز�ی  معاون �چ

 رئیس سابق سازمان غذا و دارو

ــای  ــر گزارش ه وری ب ــر م
ــش وه ــوم، پژ ــر عل  معتب
وســـازی  و فنــــاوری دار
ــران ــه ای ــژه ب ــگاه وی ــا ن  ب

بر اسـاس گزارش پایگاه ای اس آی  )Essential Science Indicators(، در طی سـالهای 2012 تا 2018، تعداد مسـتندات معتبر بین 
المللی ایران بطور سـاالنه از رشـد مسـتمر و مناسـبی برخوردار بوده است. 

تعـداد مسـتندات معتبـر در علـوم و فناوری هـای داروسـازی در سـال 2012، 2747 تولیـد علمی بـوده کـه در سـال 2018 بـه4847 تولیـد 
علمی رسـیده اسـت. البتـه اطالعـات مسـتندات علمـی در طول زمان توسـط پایگاه های علم سـنجی تکمیـل می شـود و از این رو احتمـال افزایش 

مقـاالت در سـال 2018 وجـود دارد.
بـر اسـاس گـزارش این پایـگاه معتبر، تعداد تولیدات علمی حـوزه علوم و فنـاوری دارویی در سـال 2017، 5026 مقاله بوده اسـت. آمار مقاالت 

و مسـتندات حوزه داروسـازی طی سـالهای 2012 تا 2018 در نمودار ذیل ارایه شـده اسـت.

 از نظــر کیفیــت مســتندات معتبــر علــوم داروســازی در ســال 2۰12 بــه ازای هــر 
مقالــه، 3 اســتناد گــزارش شــده اســت. ایــن تعــداد اســتناد بــا رشــد قابــل توجــه 
در ســال 2۰1۸، بــه 4/۰۸ اســتناد بــه ازای هــر تولیــد علمی رســیده اســت. تعــداد 
اســتنادات بــرای هــر مقالــه در ســال 2۰1۷ بــه میــزان 4/33 گــزارش شــده و در 

ســال 2۰16 و 2۰1۵ بــه ترتیــب 3/۸3 و 3/61 بــوده اســت. 
 تعــداد مقــاالت برتــر ایــن رشــته از 1۰ در ســال 2۰12 بــه ۵6 عنــوان در ســال 
ــر در ســال 2۰12  ــه برت ــه ازای هــر مقال 2۰1۸ رســیده اســت. تعــداد اســتناد ب
بــرای ایــن حــوزه ۵.3۰6 اســتناد بــوده اســت. در ســال 2۰1۸  نیــز بــه ازای هــر 

مقالــه برتــر تعــداد 16.36 عنــوان اســتناد دریافــت کــرده اســت.
ــی  ــه عبارت ــا ب ــان دســامبر ی ــر اســاس گــزارش پای شــایان توجــه اســت کــه ب
پایــان ســال 2۰1۸ پایــگاه معتبــر بیــن المللــی وب آو ســاینس کــه آینــده نگــری 

ســال 2۰19 را نیــز دربــر میگیــرد، کل تولیــدات معتبــر جهــان بــه 1۷۸4۷6۷ 
رســیده اســت. در حــوزه علــوم دارویــی بیــش از ۵6 درصــد مســتندات معتبــر 
ــوزده ســال اخیــر تولیــد شــده و ســهم تولیــدات علمی داروســازی در  در طــی ن
طــی 1۰۰ ســال قبــل، 19۰۰ تــا 2۰۰۰، تنهــا بــه میــزان 44 در صــد گــزارش 

شــده اســت. 
2۰ موسســه در جهــان در میــان بیــش از صــد هــزار موسســه مرتبــط بــا علــوم و 
فنــاوری دارویــی بیشــترین مســتندات و پتنــت تولیــد شــده را ارایــه داده انــد. بــه 
عبارتــی ایــن 2۰ موسســه در حــدود بیســت درصــد از پژوهش هــای معتبــر را بــه 
خــود اختصــاص داده انــد کــه در بیــن ایــن ابرموسســات پژوهشــی موسســه ملــی 

بهداشــت و ســامت امریــکا رتبــه اول را دارد.
بـــر اســـاس آمـــار پایـــگاه علـــم ســـنجی آی اس آی، آمریـــکا، ژاپـــن، 

دکتر عباس حاجی آخوندیدکتر عباس حاجی آخوندی

آمار تولیدات علمی در حوزه داروسازی در دوره های پنج ساله

4847
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انگلیـــس، چیـــن، آلمـــان و فرانســـه بیشـــترین ســـهم تولیـــد علـــم را از 
ســـال 19۰۰ تـــا 2۰1۸ داشـــته انـــد.

ــه ســابقه  ــا توجــه ب ــا ارزیابــی ســالهای اخیــر، ب علیرغــم رتبــه بهتــر مرتبــط ب
ضعیــف ایــران در تولیــد علــم در ســالیان گذشــته دور، در ایــن گــزارش ایــران 
رتبــه 2۵ را بــا 1۵36۵ مقالــه در حــوزه علــوم دارویــی دارد. در حالــی کــه 2۵ 
کشــور نخســت ایــن رتبــه بنــدی بیــش از 91 درصــد تولیــد مســتندات علمــی از 
قبیــل مقالــه، پتنــت و ... را دارنــد کشــور امریــکا بیــش از 2۷ درصــد تولیــدات 

دانــش فنــی معتبــر در حــوزه علــوم دارویــی را دارد. 
ایــران در حــوزه علــوم دارویــی رشــد خوبــی در طــی ده ســال اخیــر داشــته بــه 
صورتــی کــه از تولیــد فقــط 1۷ مســتند معتبــر علمــی در ســال 2۰۰۰ توانســته بــه 

2۰2۰۵ مســتند علمــی در ســال 2۰1۷ نایــل شــود.
دانشـکده داروسـازی دانشـگاه علوم پزشـکی تهران که جناب پروفسـور شریف زاده 
سالهاسـت مدیریت آنرا عهده دار اسـت، تواسـته علیرغم تنگناها و مشـکات ناشی 
از تحریـم، همـکاری راهبـردی و بسـیار موثـری بـا صنایـع دارویی داشـته باشـد و 
دانشـکده را به سـوی دانشـگاه نسـل چهارم رهنمون باشـد. در تولید مسـتندات هم 
بـا رشـد آمار مقـاالت و پتننت های بیـن المللی با ثبـت رکورد 2۰9۸ مسـتند رتبه 
اول کشـوری را با فاصله زیادی در اختیار دارد. در حوزه داروسـازی موسسـه پاستور 

نیـز از فعالیت قابـل ماحظه ای برخوردار اسـت.

بــه لحــاظ همــکاری بیــن المللــی در ایــن گــزارش کشــورهای آمریــکا، انگلیــس و 
ایتالیــا بیشــترین همــکاری را در طــی مــدت یــاد شــده با جمهمــوری اســامی ایران 
ــه  ــران ب ــترک ای ــترین کار مش ــامی نیز بیش ــورهای اس ــن کش ــتند و در بی داش

ترتیــب بــا مالــزی، پاکســتان و ترکیــه بــوده اســت.
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 مهمترین چالشهای صنعت داروسازی از دیدگاه شما کدام ها هستند؟
در شرایط فعلی مهمترین معضل صنعت داروسازی، موضوع کمبود نقدینگی است. 
هرچند که تا چندی پیش، برخی حاضر به پذیرش این واقعیت نبودند که صنایع 
داروسازی گرفتار کمبود نقدینگی است، ولی امروز شرایط به گونه ای است که عدم 

وجود نقدینگی الزم برای فعالیت چرخه دارویی کشور، کاما مشهود است.

  ریشه کمبود نقدینگی را در چه می دانید؟
گردش نقدینگی در این صنعت با مشکات بسیار فراوانی مواجه است. در حال حاضر 
همه ما میدانیم که میزان بدهی مراکز دولتی به شرکتهای پخش، تولیدکنندگان و 
داروخانه ها از مرحله خط قرمز گذشته است. قطعا یکی از دالیل آن به عدم پیش بینی 

منابع پایدار درآمدی برای پیاده سازی این طرح باز می گردد.
امروز برای همه ما روشن است که طرح تحول سامت با مشکات عدیده ای مواجه شده 

و باید فکری برای آن کرد. شاید هدف این طرح درست بوده اما تبعات اجرای این طرح بر 
صنعت داروسازی، بیمه، داروخانه ها و بسیاری مراکز دیگر، نشان می دهد که 

این طرح در اجرا به درستی انجام نشد و هزینه بسیار سنگینی 
را به سیستم بهداشت و درمان کشور تحمیل کرد و باید 

اذعان کنیم که صنعت داروسازی در این فضا بیشترین 
آسیب را دیده است.

به  نیز  نقدینگی صنعت داروسازی  از مشکل  بخشی 
بحث قیمتگذاری دارو باز می گردد که یک بیماری 
همه  رغم  علی  و  است  صنعت  این  در  مزمن 

هشدارهایی که در این رابطه داده شده، هنوز به 
طور کلی از آن گره گشایی نشده است.

از  گذر  برای  داروسازی  صنعت   
تحریم ها در چه وضعیتی قرار دارد؟

 اتفاقی که اکنون در صنعت داروسازی
 افتاده مربوط به یک روز و یک 

شب نیست، در 1۰ سال گذشته 
این  توانمندسازی  به  باید 
امروز  می شد.  توجه  صنعت 
ما گرفتار  صنعت داروسازی 
است  متعددی  مشکات 
موضوع  این  اصلی  علت  و 
عدم تامین نقدینگی برای این 

شک  بی  است.  بوده  صنعت 
نقدینگی به  اگر اجازه می دادند که 

داروسازی  صنعت  به  پیوسته  صورت 
تزریق شود، صنعت ما اکنون بالندگی بیشتری 

داشت، اما امروز نه تنها پیشرفت نکرده ایم، بلکه 

وسازی ایران  تحریم ها با صنعت دار
چه می کند؟

بک مصبا�   دک�ت �ب
ای داروسازی است.  متولد سال ۱۳۴۹ و دانش آموخته دک�ت

 دارایMBA در مارکتینگ و DBA  است.
�ش از سوابق  ز نک میل، �ب ز و �ب ز حضور در هلدینگ ال�ب ز و ن�ی ان دارو و راموفارم�ی کت های داروسازی ا�ی عامیل �ش   مد�ی

بیست سال اخ�ی وی را تشکیل یم دهد.

ان است. من داروسازان ا�ی ب
ز

ه ا�  عضو هیات مد�ی

با توجه به کمبود نقدینگی که در صنعت مشاهده می شود، حتی اگر داروسازی های کشورهای 
اروپایی و آمریکایی تمایل به همکاری با ما از هر لحاظ داشته باشند، باز هم ما توانایی مشارکت 
و adaptation تکنیکی و …. را نخواهیم داشت! واقعیت این است که در این روزهای تحریم اگر 
تمایلی هم به ادامه همکاری از طرف شرکت های داروسازی باشد، باز هم به علت مشکات 

نقدینگی و سایر مشکات، ادامه همکاری برایمان سخت خواهد بود.

 برای کاهش عوارض تحریمها، چه باید کرد؟
در دوره قبلی تحریم ها، شاهد بودیم که عده ای به دنبال ترویج این تفکر بوده اند که تحریم ها هیچ 
اثری بر صنعت داروسازی نخواهد گذاشت، این درحالی است که محدودیت های ناشی از تحریم، 
همه صنایع از جمله صنایع داروسازی را در بر گرفت. همه ما دیدیم مقامات آمریکایی اعام 
کردند که دارو و غذا تحریم نیست، اما واقعیت چیز دیگری است و این موضوع که دارو تحریم 
نیست، تنها روی کاغذ است. ما امروز معنی تحریم هوشمندانه را می فهمیم و در تراکنش های 

مالی و انتقال پول این آسیبها را به صنعت داروسازی احساس میکنیم.
بنابراین من معتقد هستن قبل از هر اقدامی، از باالترین رده داروسازی کشور تا پایین ترین عضو 
آن، ابتدا باید بپذیرند که تحریم وجود دارد. زمانی که پذیرفتیم تحریم ها وجود دارند، می توانیم 

با تعامل و همفکری راهکارهای گذر از آن را بیابیم.
در حـال حاضـر بـه اعتقـاد من صنعـت باید به فکـر جایگزین کردن شـرکت هایی باشـند که 
در دوره تحریم هـا بـا مـا همراهـی و مشـارکت می کننـد. بـه طور کلـی نمی توانیم انـکار کنیم 
کـه بیـش از ۵۰درصـد مواد اولیه صنایع داروسـازی ما از خارج کشـور تامین می شـود. ضمن 
اینکـه نزدیـک بـه 3 درصد داروها را هم از خارج کشـور وارد می کنیم که همیـن 3-4 درصد، 
حـدود چهـل تا شـصت درصـد ارزش ریالی صنعت داروسـازی را تشـکیل می دهـد. بنابراین 
بایـد بپذیریـم که هرچنـد فعالیتهای بسـیار خوبـی در فضاهایی ماننـد بایوتکنولـوژی صورت 
گرفتـه، امـا گریـزی جـز ایـن وجود نـدارد کـه باید بـا دنیای بیـرون تعامل داشـته باشـیم و 

پنجره هـا را باز نگـه داریم.

 واکنش شرکت های خارجی به تحریم های صنعت داروسازی ایران چیست؟
اگر بخواهیم واکنش شرکت های خارجی به تحریم ها را بررسی کنیم، مشاهده می کنیم که یک 
ترس برای شرکت های داروسازی اروپایی، آمریکایی، چینی و هندی وجود دارد که احساس 
میکنند اگر تبادالت مالی با ایران داشته باشند، بازار بزرگ خود در آمریکا را از دست خواهند 
داد و وقتی از لحاظ اقتصادی به این موضوع نگاه می کنند، حفظ بازار بزرگ تر را به بازار کوچک 

تر ترجیح می دهند.

 آیا اتخاذ این سیاست که در طول سال های گذشته، واردکنندگان دارو را ملزم کردیم وارد 
فاز تولید شوند، سیاست درستی بود؟

یکی از سیاست گذاری های درست برای توسعه صنایع داخلی و انتقال دانش فنی و تکنولوژی به 
داخل کشور، همین سیاست بود که متاسفانه نتوانستیم به شکل صحیح آن را اجرا کنیم.

ما باید طی این سالها ارتباطات خود را با شرکتهای داروسازی دنیا تقویت میکردیم، استاندارد های 
خود را ارتقا داده و مستندات الزم را تدارک می دیدیم. باید کاری می کردیم که شرکت های 
خارجی برای ادامه همکاری با ما تمایل بیشتری از خود نشان دهند و پایین بودن هزینه تولید 
در کشور ما نسبت به کشورهای مبدا، میتوانست به مشوقی برای همکاری آنها با ما تبدیل شود 
ولی وقتی بدون هیچگونه زیرساختی به دنبال تبدیل کردن وارد کننده ها به تولید کننده باشیم، 

خطای محاسباتی بزرگی است.
مثا تولید تحت لیسانس، می توانست سیاست خوبی باشد اما برای آن هم نتوانستیم زیر 
ساخت های الزم را فراهم کنیم. البته در مواقعی این اتفاق افتاد اما به صورت دیرهنگام و نه 
بصورت کامل انجام شد. این که فقط یک جعبه باشد و بلیستر داخل آن قرار بگیرد، تولید 

تحت لیسانس نیست.

 آیا خصوصی سازی شرکت های داروسازی دولتی توانسته عاملی برای مهار اثرات تحریم ها 
شود؟

به صراحت باید بگویم که صنایع کشور باید به سمت خصوصی سازی پیش بروند. با خصوصی 
سازی، شرکت ها چابک می شوند، بهره وری اولویت پیدا می کند. اما متاسفانه خصوصی سازی 
در کشور ما نتوانست به آن هدف اصلی و اساسی که دنبال می کرد، دست بیابد. ما باید برای 
خصوصی سازی اشتیاق ایجاد می کردیم تا اصل 44 به اهداف خود برسد، نه اینکه بنگاه ها را از 
دست دولت بگیریم و به شبهه دولتی ها واگذار کنیم. واگذاری ها باید به گونه ای انجام شود که 

ردپایی از دولتیها در آن دیده نشود.
معافیت مالیاتی یا وام های کم بهره می توانست از جمله ابزارها برای ایجاد انگیزه محسوب شود تا 

رغبت برای سرمایه گذار بخش خصوصی واقعی فراهم شود.

 آیا خصوصی سازی، عوارضی همچون تعدد شرکت های کوچک و جلوگیری از شکل 
گیری شرکت های بزرگ به دنبال نداشته است؟

واقعیت این است که یکی از معضات کشور ما در حوزه دارو، تعداد زیاد تولید کننده ها و وارد 

کنندگان است. همه این شرکت های کوچک می خواهند در بازار 
محدود داخلی، سهم گیری کنند. نتیجه آن هم این می شود 
که آسیب ها و معضات زیادی به زنجیره دارویی کشور وارد 
می کنند، رقابت های ناسالم در بازار افزایش پیدا می کند و دهها 

معضل دیگر ایجاد می شود.
ولی ریشـه این مشـکل در خصوصی سـازی شرکت ها نیست، 
بخـش خصوصی بـا ایجاد فضـای رقابتی به کاهـش هزینه ها 
و افزایـش بهـره وری کمـک می کنـد. ریشـه بزرگ نشـدن 
شـرکت های داخلـی به ایـن موضوع بـاز می گردد که کسـی 
بـرای بـازار خـارج ایران برنامـه ریزی نمی کند. صـادرات در 
اولویـت شـرکت های ما قرار نـدارد. اگر نگاهمـان را به خارج 
مرزهـا بدوزیم، قطعا شـرکت ها رشـد پیدا می کنند، سـرمایه 
گـذاری می کننـد و خـود را بـه مقیاس هـای جهانـی نزدیک 

. می کنند

 گره صادرات دارو چگونه باز می شود؟
حجم صادرات کشور ما نسبت به حجم صادرات دنیا بسیار 
ناچیز است و حجم بیشتر صادرات ما را خام فروشی تشکیل 
می دهد. این موضوع، صرفا به دارو محدود نمی شود، بلکه اصوال 

کشور ما اینگونه شده است.
خطـای بـزرگ ایـن اسـت کـه تصـور کنیم کـه قرار اسـت 
فقـط شـرکت های داروسـازی یـک کشـور، صـادر کننـده 
باشـند. خیـر اینگونـه نیسـت. ما بایـد در خصـوص موضوع 
صـادرات، فراگیـر فکـر کنیـم و نـه محصـول محـور. باید به 
ایـن بـاور برسـیم که کشـور ایـران باید بـه صـورت کلی به 
سـمت صـادرات پیـش بـرود. وقتـی قـرار شـد ایـران یـک 
کشـور صادر کننده باشـد، آن وقت باید زیرسـاختهای مورد 
نیـاز صـادرات را فراهـم کـرد. وزارت امـور خارجـه، وزارت 
صمـت، وزارت بهداشـت و سـایر وزارتخانه ها باید دسـت به 
دسـت هـم دهنـد تا کشـور به سـمت صـادرات پیـش رود.

 سازمان غذا دارو چه باید می کرد؟
این رابطه آن است که ما راه را خطا  نکته بسیار مهم در 
رفته ایم. سازمان غذا و دارو تصور می کند که باید همه کارها 
را انجام دهد و نسبت به همه آن ها پاسخگو باشد. در صورتی 
باید گایدالینهای هر صنعتی را در  که سازمان غذا و دارو 
اختیار صنعتگران قرار دهد و فقط نظارت کیفی در مارکت 
داشته باشد. متاسفانه امروز می بینیم که اداره دارو در تمام 
موارد ورود پیدا کرده و این اشتباه بزرگی است. این اداره در 
همه موضوعات، از قیمتگذاری تا رجیستر کردن و فروش 
بازار اظهار نظر میکند. تمام این وظایف مانند همه جای دنیا 

باید واگذار شود.

 تا چه میزان دانشکده های داروسازی توانسته اند در تربیت 
داروسازانی که به توانمندسازی صنعت کمک کنند، موفق 

بوده اند؟
سال ها است بر ضرورت تقویت رابطه دانشگاه با صنعت تاکید 
کرده ایم، ولی نتیجه آن واقعا چه شده است؟ شاید مشهود ترین 
نتیجه آن ایجاد یک اتاقی در دانشگاه ها تحت عنوان صنعت 

بوده که کمترین نتیجه را به دنبال داشته.
علت آن، این است که در دانشگاه درس را به صورت تئوری 
ارائه میدهیم اما در صنعت از دانشجو می خواهیم که آن را به 
صورت عملی اجرا کند. کاهش درآمد در صنعت هم باعث 
شده که نوآوری صورت نگیرد، وقتی نوآوری اولویت نباشد، 

خود به خود دانشگاه از صنعت دور می شود.
در حـال حاضـر دانشـجویی کـه از دانشـگاه فـارغ التحصیل 
می شـود توانایـی کارکردن در صنعت را نـدارد و باید در یک 
دوره پنـج شـش سـاله در این صنعت مشـغول بـه فعالیت و 
کسـب تجربـه شـود و این بـه معنای آن اسـت که دانشـگاه 
نتوانسـته فـارغ التحصیـان خـود را آمـاده بـرای ورود بـه 

صنعـت کند.

ید  به رصاحت �ب

بگو�ی که صنایع 
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کت ها  سازی، �ش

ره  چابک یم شوند، �ب
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 ضعف ها و قوت های 
وسازی مدیران صنایع دار

ی زاده  دک�ت فردوس نص�ی
 متولد 1348 

ران شیک �ت ز ه علوم �چ
گ

  فارغ التحصیل سال ۱۳۷۴ دانشکده داروسازی دانش�

کت های  تلف صنعت داروسازی حارصز بوده و سابقه ی مد�ی عامیل �ش ش های حمز ز  در طول بیست سال گذشته، در �ب

مه �ری وی دانست. داروسازی زهراوی و داروسازی لقمان را یم توان از نقاط شاخص �ر�ز
کت رضا راد است . وژه دارو�ی �ش عامل و مد�ی �چ   در حال حارصز قا�ئ مقام مد�ی

 آیا الزاما مدیران صنایع دارویی، باید داروساز باشند؟ 
ایـن کـه لزومـا داروسـاز باشـد یـا نباشـد خیلـی مـاک عمـل نیسـت امـا بـه 
نظـر مـن ازمزیتهـای بـزرگ مدیـران داروسـاز کـه خیلی هـم به نظـر من مهم 
اسـت اینسـت کـه بـا مسـائل دارویی آشـنا هسـتند و بـه ایـن دلیـل می توانند 
نوآوری هـای مناسـبی را در سـطح شـرکت های دارویـی مـا داشـته باشـند. این 
موضـوع از آنجایـی حائـز اهمیت بیشـتری اسـت کـه در حال حاضـر رقابت در 
سـطح شـرکت های تولیـد کننـده دارویی کشـور خیلی سـنگین اسـت و مدیران 
داروسـاز بـا توجـه باینکه هم به مسـائل و نوآوریهای حوزه دارویی واقف هسـتند 
و هـم توجـه بیشـتری به منظرهـای کیفی تولیـد محصـول می نمایند لـذا انتظار 

مـی رود نتایـج بهتـری در صنایع داروسـازی بدسـت آورند.

 ویژگی هـای مدیـر موفـق در صنایـع داروسـازی، بـا توجـه بـه شـرایط 
چیسـت؟ فعلی 

اوال بایـد تجربه مناسـبی داشـته باشـد چـون به هر حال شـرایط، شـرایط خیلی 
خاص و دشـواری اسـت بنابراین باید قابلیت تصمیم گیری در شـرایط مختلف 
و شـرایط بحرانی و سـخت را داشـته باشـد که آن هم نشـات گرفته از تجربه 

مناسـب و مفید است. 
ثانیا باید هوش تجاری مناسـبی داشـته باشـد که بتواند در شـرایط مختلف و 

بحرانـی تصمیمات درسـت و بموقعی را بگیرد. 
 ثالثا باید اصول کار تیمی را بداند و توان پیاده سـازی آن را داشـته باشـد. 
مـن اعتقـادم بر این اسـت که در شـرکت های داروسـازی باید مـا کار را 
بـه صـورت گروهی پیـش ببریم و اگـر بخواهیم قائم به فرد باشـیم دیر 

یا زود مجموعه دچار مشـکل می شـود. 
چهـارم اینکه مدیر باید مسـلط بر مدیریت منابع انسـانی باشـد. چرا 
کـه بـرای موفقیـت یک شـرکت داروسـازی فعالیـت در قالب یک 
کار تیمی خـوب و موثـر الزم وضـرورری اسـت و لـذا گریـزی جز 
حاکم سـازی فرهنگ سازمانی درسـت و ارتباطات قوی و مبتنی 
بـر اصول مدیریت منابع انسـانی نیسـت کما اینکه شـرکتهای 
موفـق داروسـازی و صنعتـی در دنیـا نیـز بـا بکارگیـری این 
رویه هـا بـه نتایـج درخشـانی دسـت یافتـه اند. به هـر حال 
در یـک شـرکت داروسـازی مولفه های مختلفـی در به ثمر 
نشسـتن تولید مناسـب و بـا کیفیت دخیل هسـتند و این 
هم مسـتلزم این اسـت مـا بتوانیـم یک تعامـل خوب و 

هماهنگ را در مجموعه داشـته باشـیم. 

پنجم هم اشراف به شرایط بیرون شرکت می باشد. اعم از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و مسائلی 
که در خارج کشور می گذرد. به هرحال نمی توان انکار کرد که محیط بیرونی شرکت، بر روی فعالیت 
تجاری یک مجموعه تولیدی و خصوصا مجموعه داروسازی تاثیر نمی گذارد و بنابراین مدیری که 
نتواند عوامل موثر بیرونی سازمان خود را تا حد امکان شناسایی و تدبیر نماید، نمی تواند منتظر نتایج 

ویژه ای باشد. 
ششم هم اشراف داشتن به مسائل مالی و اقتصادی است که بتواند با توجه به جمیع جهاتی که ما 
در یک شرکت داروسازی به عنوان یک بنگاه اقتصادی داریم بتواند تصمیماتی را بگیرد که شاهد 
موفقیت بهتر برای سازمان باشد. به عبارت بهتر باید آن بنگاه اقتصادی به سودآوری مناسبی هم 
برسد تا کلیه ذینفعان و سرمایه گذاران از ادامه فعالیت شرکت رضایت داشته و آنرا حمایت کنند 
و در راستای توسعه آن گام بردارند. بنابراین مدیر شرکت داروسازی بایستی اشراف اقتصادی کافی 

برای اخذ تصمیمات مناسب در شرایط خاص داشته باشد.

 آیا مدیران خارجی، می توانند کمکی به صنعت داروسازی داخلی کنند؟ 
صـرف مدیـر خارجـی بـودن بعیـد اسـت کـه بتواند کمـک خاصی بـه شـرکت های داروسـازی 
کشـور کنـد. بـه هـر حـال در ایران بـا توجه بـه فرهنگ سـازمانی شـرکت های داخلی و بـا توجه 
بـه مسـائل اقتصـادی و ضوابـط و قوانیـن موجود در کشـور )که طبیعتا با سـایر کشـورها متفاوت 
اسـت(، اتفاقـا مدیـران بومی حتی نسـبت به مدیـران خارجـی موفقتر خواهنـد بـود. از آنجایی که 
شـرکت ها معموال سـهامی عام و شـبه دولتی هسـتند و مسـائل مختلفی در آنها دخیل است، مدیر 
خارجـی نمی توانـد تمـام ایده هـا و سیاسـت های خود را پیاده سـازی نمایـد فلذا مدیـر خارجی در 
یـک چارچـوب پیچیده و سـنگین قرار می گیرد و نمی تواند موثر و کارسـاز باشـد و از طرفی ممکن 
اسـت نتوانـد آن کار تیمـی و کار گروهی که مدنظر اسـت را پیاده سـازی نمایـد و در نتیجه نتواند 

انتظارات را برآورده سـازد.

 با چه مبنایی، برخی مدیران، در استراتژیک بودن دارو، تشکیک می کنند؟ 
از دو منظـر می توانیـم بـه ایـن موضوع نگاه کنیم، از یک سـو بـا توجه به حجم نقدینگـی که برای 
آن الزم اسـت و ارزش ریالـی بـازار دارویـی که نسـبت به سـایر صنایع کشـور رقـم قابل توجهی 
نمی باشـد، برخی از اقتصاددانان و مدیران عالی رتبه کشـوری دارو را کاالی اسـتراتژیک نمی دانند. 
امـا وقتـی از منظـر تخصصـی بـودن موضـوع و ایـن کـه وجـود یـا عـدم وجـود ایـن محصوالت 
می توانـد باعـث سـختی ها و مشـکاتی در سـطح کشـور و بـرای عمـوم مـردم جامعه شـود و به 
بحرانهـای اجتماعـی تبدیـل شـود و لـذا داشـتن تخصـص، دانـش فنـی و تولیـد ایـن محصوالت 
در کشـور می توانـد وابسـتگی مـا را بـه کشـورهای دیگـر کمتر نمایـد بنابرایـن دارو یـک کاالی 

اسـتراتژیک می تواند محسـوب شـود.

 چـرا مدیـران شـرکت های داروسـازی، تمایلی بـه تلفیـق و ادغام شـرکت های کوچک 
ندارند؟ دارویی خـود 

ایـن مسـئله پیچیدگی هـای خاص خـودش را دارد. خیلی هـا ترجیح می دهند کـه مجموعه کوچکی 
را راه انـدازی کننـد و مالکیـت آن را بطورکامـل دراختیارگرفته و با دیگران به مشـارکت نگذارند. 
البتـه نبایـد فرامـوش کنیـم که قسـمت اعظم شـرکت های دارویی ما، شـرکت های دولتی یا شـبه 
دولتـی هسـتند کـه چارچوب هـای خاصی بـر آن حکمفرما اسـت. آن ها سـهم بازارهای خودشـان 
را دارنـد کـه طبیعـی هـم اسـت تا سـهم بازارشـان را حفـظ کنند تـا فضای زیـادی بـرای رقابت 

پذیـری بخش های خصوصی نباشـد. 
از طرفی هم شاید به دلیل فرهنگ سازمانی است که در کشور ما وجود دارد. تجربه مرجینگ در 
کشور ما کم است و اینکه با مرجینگ، می توانند هزینه ها را کاهش داده وتحقیقات متمرکزتری داشته 

باشند و درنتیجه محصوالت بهتری تولید کنند، چندان مسبوق به سابقه نیست.

 آیا مدیران شرکت های داروسازی گرفتار خودتحریمی شده اند؟
این که تصور کنیم عامدانه یک سلسله اقداماتی صورت می گیرد که شرکت های داروسازی را گرفتار 
کند، به نظر بنده اینگونه نیست. اما بعضا ضوابط، بخشنامه ها و قوانینی که وضع می شود )که البته نشات 
گرفته از شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است( به گونه ای است که دست و پای مدیران شرکت ها را 

می بندد و سبب می شود که امور به صورت پیچیده و درهم تنیده شود. 
گاهـی اوقـات شـاهد هسـتیم کـه برخـی از قوانیـن و دسـتورالعمل ها یا بخشـنامه ها خیلی سـخت 
گیرانـه اسـت و طبیعـی اسـت کـه با تعامـل بهتر می شـود اینهـا را تعدیـل کـرد و کاری کنیم که 
صنایـع مـا راحـت تر بتواننـد برنامه های خـود را پیش ببرنـد. به هر حـال بخشـی از قوانین، بحث 
کنترل های الزم بر شـرکت ها اسـت و ضروری اسـت که سـختگیرانه باشـد، منتها ما می توانیم این 
کنترل هـا را بـه نحـوی پیش ببریم کـه در ابتدا اعتمادسـازی کنیم و به شـرکت های تولیدکننده ای 
که در شـرایط سـخت هم به تولید خودشـان ادامه داده اند، اعتمادکرده و حتی از شـرایط تشـویقی 
برخـوردار کنیـم. درهمـه جـای دنیـا خصوصا کشـورهای پیشـرفته هـم، از تولیدکننـده حمایتهای 
الزم صـورت می گیـرد تـا بتواننـد بـه تولیـد خود ادامـه دهند بنحـوی کـه در برخی ازکشـورهای 
پیشـرفته شـاهد بوده ایـم در دوران رکـود و بحـران اقتصـادی، دولت هـا بـه کمـک شـرکت های 

تولیـدی خصوصـی شـتافته اند تـا به حیـات خود ادامـه دهند.
بهرحال تولید داخل عاوه بر اشتغال زایی و بومی سازی دانش فنی مزایای بسیارمثبت و زیادی در سطح 

ز که تصور کن�ی  ا�ی

عامدانه یک سلسهل 

اقداما�ت صورت 

کت های  د که �ش یم گ�ی

داروسازی را گرفتار 

کند، به نظر بنده 

اینگونه نیست. 

اما بعضا ضوابط، 

شنامه ها و قوانی�ز که  ز �ب

وضع یم شود )که البته 

ایط  نشات گرفته از �ش

مک �ب کشور  اقتصادی حا

است( به گونه ای 

است که دست و 

کت ها  ان �ش ی مد�ی �چ

را یم بندد و سبب 

یم شود که امور به 

صورت پیچیده و درمه 

تنیده شود

جامعه دارد و بر دولت ها فرض است تا شرایط را برای بهبود تولید و 
تداوم آن مهیا کنند.

 آیـا مدیـران شـرکت های داروسـازی  و صـادرات را بـه 
عنـوان یـک هـدف جـدی دنبـال می کننـد؟

همـه می دانیـم که صـادرات، مجموعه اقدامات پیچیـده و متنوعی 
اسـت. عوامـل مختلـف و متفاوتـی، از مسـائل کیفـی و اسـتاندارد 
سـازی و قیمـت تمـام شـده و قابـل رقابـت و همچنیـن حضـور 
رقبـا، در میـزان موفقیـت آن دخیـل اسـت. خصوصـا اگـر هدف 
مـا صـادرات بـه کشـورهایی باشـد کـه بـه اصطـاح رگولیتد یا 
قانونمنـد و ثبتـی هسـتند کـه بایـد محصـول در آنجا ثبت شـود، 

الزامـات سـخت گیرانانـه تـری را پیـش رو خواهیم داشـت.
اوال اینکـه بایـد اعتـراف کنیـم که مـا با تاخیر شـروع بـه ایجاد و 
فراهـم کـردن الزامـات مـورد نظر منجمله مسـتند سـازی، کیفی 
سـازی کار، روزآمـد کـردن فضـا و خطـوط تولیـد کرده ایـم کـه 
همـه اینهـا بـه نوعـی از ایـن مسـئله نشـات می گیـرد که شـاید 
مدیـران شـرکت های داروسـازی ما به بـازار داخلی بسـنده کرده 
و بازارهـای خارجـی و خواسـته های آنها را به نحـو مقتضی مدنظر 

قـرار نـداده اند. 
دوم، ارتباطاتی اسـت که ما با سـایر کشـورها باید داشـته باشـیم 
از جملـه ارتباطـات سیاسـی کـه به ما کمـک کند تا جلـوه بهتری 
از محصـوالت خودمـان در این کشـورها ارائه کنیـم. در این حوزه 
مدیـران شـرکت های داروسـازی دخل و تصرف چندانـی ندارند و 
موضوع در سـطح سیاسـت خارجی و دیپلماسـی اقتصـادی دولت 
مطـرح اسـت. ولـی به هرحـال اگر مدیر یک شـرکت داروسـازی 
بتوانـد ارتباطـات قویتـر در سـطح دیپلماسـی اقتصادی کشـور با 
بازارهـای هدف ایجاد کنـد، قطعا می تواند موفقیت چشـمگیرتری 

در امـر صادرات بدسـت آورد.
سـوم، هـم مسـئله مالـی و بحـث رقابت اسـت. کمپانی هـای چند 
ملیتـی بـه دلیل تیـراژ بسـیار باالیـی که تولیـد می کننـد، معموال 
قیمـت تمام شـده های پاییـن تری دارنـد و بهتر می تواننـد رقابت 
کنند. ضمن اینکه اسـتاندارد سـازی و مستندسازی هایشـان هم به 
روز اسـت و براحتـی می تواننـد در کشـورهای مقصـد محصوالت 

خودشـان را به ثبت برسـانند . 
چهـارم آن اسـت کـه از یـک سـو شـرکت های داروسـازی مـا، 
کوچـک مقیاس هسـتند و قدرت رقابـت در بازارهـای بین المللی 
را ندارنـد و از سـوی دیگـر، رغبتـی هم بـرای مرجینـگ ندارند.

پنجمین مورد که در بحث صادرات مانع ایجاد کرده، قوانینی است 
که متاسفانه هر از چند گاهی نه تنها از بهبود صادرات ممانعت 
بعمل می آورد بلکه مانع صادرات می شود. من جمله تحت شرایط 
خاص مانند شرایط تحریم ممکن است جلوی صادرات گرفته شود 
یا به دلیل اینکه تولید ما کم یا متوقف می شود، ممکن است نتوانیم 
صادرات هم داشته باشیم. حال درنظر بگیرید شرکتی که مقادیر 
قابل توجهی هزینه و وقت وانرژی صرف ثبت محصوالت درکشور 
مقصد نموده است در این حال به یکباره صادرات متوقف شود که 
چه هزینه سنگینی را متحمل خواهد شد. و عاوه بر آن باعث از 
دست رفتن اعتبار آن شده و ورود مجدد به همان بازار را به مراتب 

مشکل تر و سنگین ترخواهد نمود.

 اگـر ایجـاد ادبیـات مشـترک میـان مدیران شـرکت های 
داروسـازی و سـازمان غـذا و دارو را زمینـه سـاز هـم فکری، 
هـم اندیشـی و تعامـل میان ایـن دو بخش بدانیم، چه کسـی 

می توانـد ایـن نقـش را به درسـتی ایفـا کند؟
و  رابـط میـان صنعـت  ایـن وظیفـه سـندیکاها اسـت کـه 
سیاسـتگذاران  اگـر  قطعـا  هسـتند.  دارو  و  غـذا  سـازمان 
قبـل از تصمیـم گیـری و ابـاغ بخشـنامه ها، موضـوع را بـا 
سـندیکاهای مربوطـه مطرح کننـد، می توانیم شـاهد وضعیت 
بهتـری بـرای صنعت دارویی کشـور باشـیم. همچنین تفویض 
اختیـار برخـی از امـور به سـندیکاها عـاوه بر سـبک کردن 
بـار کاری سـازمان باعـث چابکـی کارخانجـات داروسـازی 

شـد. نیزخواهد 
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  بـا توجـه بـه تغییراتـی کـه در چند دهـه اخیر در اکثـر شـغل ها و حرفه ها 
اتفـاق افتاده، شـاهد چـه  تغییراتـی در حـوزه داروخانه هـا بوده ایم؟

در حـوزه داروخانه هـا، طبیعـی اسـت کـه ارائـه خدمـات دارویـی، زمینـه اصلـی 
فعالیـت داروخانه ها اسـت و بنابراین ریشـه بسـیاری از تغییـرات را باید در تغییر 

و تحـول فضـای بهداشـت و درمان بررسـی کرد.
اگـر مـروری بر خواسـته ها و مطالبات همه ذینفعان این حوزه داشـته باشـیم، باید 
بگوییـم کـه به نسـبت چند دهه پیش، شـاهد افزایـش اقام موجـود در داروخانه 
و نیـز ارائه خدمات مبتنی بر سـامت، پایش، پیشـگیری و خودمراقبتی هسـتیم.

فضـای دیجیتـال و تکنولوژی هـای نـو نیـز مزیـد بـر علـت شـده و یـک سـری 
تغییـرات، ابزارهـا و روشـهای جدیـدی را در ایـن حـوزه ایجـاد کـرده اسـت که 

بماننـد همـه تغییرات جبـری، برخی داروخانه هـا زودتر و برخی دیگـر دیرتر به 
سـمت آن حرکـت کـرده اند.

 آیـا این تغییرات، از سـوی محیط بیرونی تحمیل شـده یـا اینکه داخلی 
است؟ بوده 

تردیـدی وجـود نـدارد کـه توسـعه خدمـات در داروخانه هـا یـک ضرورت 
اسـت و عوامـل مختلفـی در ایـن موضـوع دخیل بوده انـد، چرا کـه تغییرات 

زیـادی در محیـط بیرونـی داروخانه ها اتفاق افتاده اسـت. به طور مثـال، باید به 
بحـث افزایـش آگاهی های مردم و مطالبه گری ایشـان بـرای دریافت اطاعات 

بیشـتر و دقیق تر اشـاره کنیم که نقش چشـم گیری در توسـعه خدمات دارویی 
داشـته اسـت. همچنین افزایش تعـداد داروخانه ها نیز در این بحث مطرح اسـت. 
بـه هـر حال با توجـه به سیاسـت های دولـت در افزایـش ظرفیت دانشـکده های 
داروسـازی و هجـوم فـارغ التحصیـان داروسـازی بـه این حـوزه، شـاهد کاهش 
درآمدهـای اقتصـادی داروخانه هـا بوده ایـم. از آنجایـی کـه داروخانه هـا، در کنار 
ارائـه خدمـات دارویـی بـه بیمـاران، محل دیگـری بـرای تامین هزینه هـای خود 
نـدارد، طبیعتـا داروخانه هـا تاش کرده انـد ارائه خدمات بیشـتر را به عنوان یک 
مزیـت ویـژه مطـرح کنند. این موضوع آهسـته آهسـته بـه یک تغییـر همه گیر 

در ایـن حوزه تبدیل شـده اسـت.

 کدام دالیـل را در حرکـت داروخانه ها 
از  بـرداری  بهـره  سـمت  بـه 

و  مجـازی  فضـای  پتانسـیل های 
می دانیـد؟ دخیـل  وب 

شــد  اشــاره  کــه  همانطــور 
تغییراتــی کــه در دهه هــای 
گذشــته در فضــای پزشــکی، 
شــده  ایجــاد  دارویــی 
در کنــار تغییراتــی کــه 
و  اجتماعــی  فضــای  در 
ــاد  ــور ایج ــادی کش اقتص
ــه  ــد ک ــبب ش ــده، س ش
داروخانــه بــه ســمت 
گســترش  و  توســعه 
خدمــات خــود ســوق 

ویی  وش اقالم غیر دار  تجربه فر
وکده در دار

ست ید خدا�چ  حمب
 متولد 1346 

الزاده   موسس داروخانه مرکزی محب
دارو�ی داروخانه ن�ت فروش حمصوالت غ�ی ه این�ت

گ
ی� ز �چ  موسس وبسایت داروکده به عنوان اول�ی

ــا خواســته پزشــکان و مــردم،  ــاز هــم در مواجهــه ب ــده، ب ــرات فزاین ــن تغیی ــا ای داده شــوند، ام
ناکافــی بــه نظــر می رســید.

در داروخانـه، دکتـر داروسـاز در راس سـازمان قـرار دارد، امـا بـا هجـوم این همـه اقام به 
داروخانـه، آیـا می تـوان توقـع داشـت که بـدون بهـره منـدی از تکنولوژی های جدیـد، وی 
بتوانـد همـه آنچـه که ماموریتش اسـت، انجام دهـد؟ حتی با فرض گسـترش همه امکانات 
سـخت افـزاری موجـود، بـاز هم زمـان ارائه خدمات متفـاوت در حین نسـخه پیچی محدود 
بـه نظـر می رسـد و ارائه مشـاوره دقیق و بـه موقع در مـورد محصوالت غیـر داروئی ناکافی 
احسـاس می شـود. شـاید یکـی از دالیـل اصلـی آن بـه کـم حوصلـه شـدن مراجعیـن بـاز 
می گـردد. مـردم بـه دلیـل غـرق شـدن در مشـکات روزمـره زندگی های شـلوغ شـهری، 

حوصلـه یـا تمرکز کافی بـرای دریافـت اطاعـات و مشـاوره ها را ندارند.
ضمـن اینکـه مباحثی همچون بحث مقایسـه محصوالت خصوصـا در عرصه های غیـر دارویی 
نظیـر مکمل هـای غذایـی نیـز بـه صورت چشـم گیر از سـوی بیمـاران مطـرح اسـت. مردم 
می خواهنـد دلیـل اختـاف قیمـت مکمل هـای غذایـی را با توجـه به تفـاوت ترکیبـات آن ها 
بداننـد، تـا با توجـه به ذائقه، سـلیقه و قدرت مالی متفـاوت، خرید خود را برنامـه ریزی کنند.

از سـوی دیگـر بحث عـدم امکان ارائـه خدمات یکپارچـه در داروخانه نیز مطرح اسـت که 
همیشـه هماننـد یک معضل خودنمایـی می کرد.

تـا اینکه با گسـترش تکنولوژی هـای آناین و همچنین ظهور زمینه های مـدرن ارائه خدمات 
از جملـه سـامانه ها و اپلیکیشـن های مشـاوره تلفنـی وآنایـن و نیـز افزایش توقـع مراجعین 
و بیمـاران در رابطـه بـا دریافـت خدمات و محصـوالت در منزل همانند سایرمشـاغل، ورود 

داروخانه هـا بـه حوزه آنایـن را اجتنـاب ناپذیر کرد.

 بحـث مشـتری مـداری و وفادارسـازی مشـتری، چقـدر در گسـترش داروخانه هـای 
آنالیـن دخیـل بوده اسـت؟

نـگاه سـنتی، بیمـار را فـردی تلقـی می کنـد که بـه دلیل نیـاز به دریافـت خدمـات دارویی، 
مجبـور اسـت فرآورده هـای مـورد نیـاز خـود را از داروخانه تامین کنـد. اما در نـگاه مدرن، 
بحـث حقوق بیمار بعنوان مشـتری مطـرح بوده که بسـیار متفاوت با نگاه های قدیمی اسـت. 
بیمـار در نگـرش مـدرن بایـد از کلیه حقوق به عنوان مشـتری برخـوردار باشـد و در ادامه 
ایـن نگـرش، بـرای داروخانـه نیز تا جایی کـه کلیه حقوق مشـتری در قالب بیمـار رعایت و 
بـه وی ارائـه گـردد، یک ضرورت اسـت. چرا که در دنیـای امروز رعایت حقوق مشـتری و 
مصـرف کننـده و همچنین خدمـات پس از فروش و وفادارسـازی مشـتری، از اولین الزامات 

بقا و دوام سـازمان ها اسـت.
حتـی بـا در نظـر گرفتـن این موضـوع، در دنیـای امروز، ایجاد باشـگاه مشـتریان بـه منظور 
ارائـه خدمـات ویـژه تـر و متنـوع تر نیز مطرح اسـت. بـه طوری کـه ارائه و پشـتیبانی این 
نـوع خدمـات به متقاضیان متفاوت و سـطح بندی خدمـات برای گروه هـای مختلف جامعه 

و تنـوع ایـن خدمـات با توجه بـه عرضه و تقاضـا اجتناب ناپذیر اسـت. 

 فضای آنالین تا چه میزان توانسته خدمات مشاوره ای را گسترش دهد؟
گسـترش روز افـزون محصـوالت و فرآورده هـای بهداشـتی، آرایشـی، ارتوپـدی، گیاهـی، 
مکمل هـای غذایـی، مکمل هـای ورزشـی، طـب سـنتی و فرآورده هـای طبیعی قابـل عرضه 
در داروخانـه، ضـرورت ارائـه خدمات مشـاوره ای را بیش از گذشـته نمایان سـاخته اسـت. 
خوشـبختانه ارائـه خدمـات مشـاوره ای در حیـن انتخاب ایـن محصوالت از طرف داروسـاز 
مسـئول فنـی داروخانه، موضوع بسـیار مهمی اسـت کـه در فضای مجـازی و آنایـن امکان 

تحقـق آن بـه صورتـی که مخاطـب توقع دارد، فراهم شـده اسـت.
انتخـاب گزینه هـای بهتـر در حین مقایسـه، با توجه به تنوع باالی اقام مشـابه که مسـتلزم 
بررسـی دقیـق تـر از طـرف مصـرف کننـده بـا توجه بـه تنـوع برنـد، قیمت، حجم، کشـور 
سـازنده،  و سـایر مشـخصه ها اسـت، یکـی از مهمتریـن محدودیت هایـی اسـت که بـا ورود 

داروخانه هـا بـه فضـای آناین، برطرف شـده اسـت.

 مزیـت فضـای آنالیـن بـرای داروخانـه داران چیسـت و آیـا موجـب تقویـت جایگاه 
داروخانه هـا در مقابـل سـایر حـرف می شـود؟

ورود داروخانه هـا بـه حـوزه آناین سـبب شـده کـه امکان ارتبـاط بهتر و شـناخت دقیق تر 
از نیـاز مصـرف کننـدگان و تامیـن بهتـر محصـوالت با توجه به شـناخت این نیازها توسـط 

داروخانه هـا فراهم شـود.
ضمـن اینکـه زمینه سـاز ارائه اطاعات کاربـردی از جزئیات محصـوالت و کلیه ترکیبات و 

مشـخصات محصوالت شـود، کـه به اصول مشـتری مداری بـاز می گردد.
همچنیـن، شـرایط ارائـه خدمات مشـاوره ای بـرای انتخاب محصول نهائی توسـط داروسـاز 
بـه طـور محسوسـی تقویت پیدا کرده اسـت. همه این ها سـبب می شـود که نقـش و جایگاه 

داروخانـه در مقابل سـایر حـرف پر رنگ تر باشـد.

 آیا توسعه داروخانه های آنالین موجب تعطیلی داروخانه های محلی و کوچک نمی شود؟
در واقـع بـا ورود داروخانـه بـه حوزه آنایـن و ایجاد رضایت بیشـتر نزد مـردم در دریافت 

ورود داروخانه ها به 

ز سبب  حوزه آنال�ی

شده که ام�ن ارتباط 

�ت و شناخت دقیق  �ب

�ت از نیاز مرصف 

�ت  ز �ب م�ی ن و �ت
گ

کنند�

حمصوالت �ب توجه به 

ز نیازها  شناخت ا�ی

توسط داروخانه ها 

فرامه شود

مشـاوره های غیـر حضوری از مسـئول فنـی داروخانه ها، هم 
توجـه حرفـه ای مـردم به داروسـازان افزایش پیـدا می کند 
و هـم داروخانه هـا در رقابت با سـایر حرف، جایـگاه باالتری 
پیـدا می کننـد. به تبـع آن هم با بـه گـردش درآمدن چرخ 
اقتصـادی داروخانه هـا، موجـب می شـود کـه خون تـازه ای 
در رگهـای نظـام داروخانه و داروخانه داری سـنتی در ایران 

تزریق شـود.
مـاده 33 قانـون برنامه چهارم توسـعه اقتصـادی، اجتماعی، 
فرهنگـی جمهوری اسـامی و مـاده 4۰ برنامه جامع توسـعه 
تجارت الکترونیک مصوب سـال 13۸4 و ماده 3 اساسـنامه 
مرکز توسـعه تجـارت الکترونیک در دسترسـی آحاد مردم 
بـه کاالهـای سـامت محـور در تمامی نقـاط کشـور بـه 
صـورت آسـان، عادالنـه و یکسـان، یـک شـرایطی را ایجاد 
می کنـد کـه داروخانه هـا بایـد از آن بـه نحو شایسـته بهره 
بـرداری کننـد و اجـازه ندهند کـه این حرفه، آسـیب ببیند.
همـه  کـه  نیسـت  اینچنیـن  کـه  باشـید  داشـته  توجـه 
داروخانه هـای آنایـن، تمایلـی بـه فعالیـت در عرصـه ملی 
داشـته باشـند. این موضوع به تـوان، حجم سـرمایه گذاری، 
میـزان تبلیغـات و ده هـا مولفه دیگر بـاز می گـردد. در واقع 
تمرکـز بسـیاری از داروخانه های آناین همچـون یک پایگاه 
اینترنتی، صرفا مشـتریان محلی خود اسـت. بنابراین قصدی 
بـرای حضـور در بازار سـایر داروخانه ها را نخواهند داشـت. 
ضمـن اینکـه بسـیاری از افـراد هـم اهـل خریـد اینترنتی 
نیسـتند و صرفـا از وبسـایت ها، اطاعـات خـود راجـع به 
محصـوالت را دریافـت می کننـد و سـپس بـرای خریـد، 
حضـور فیزیکـی در داروخانـه محلـی را ترجیـح می دهند 
و بهمیـن دلیـل بایـد بگوییـم کـه داروخانه هـای محلـی 
بهینـه کـردن  اینترنـت در مسـیر  از فضـای  می تواننـد 
فعالیت هـای داروخانـه فیزیکـی خـود بهره بـرداری کنند. 

  آیـا ورود داروخانه هـا بـه فضای آنالیـن، از منظر کالن 
می توانـد مزایـای ویـژه ای برای نظـام بهداشـت و درمان 

کشور داشـته باشد؟
عاوه بر مطالبی که ذکر شد، توجه به این نکته هم ضروری 
موجب  وب،  فضای  ظرفیت های  از  برداری  بهره  که  است 
یکپارچه شدن بسیاری از آمار اطاعاتی می شود که انسجام 
بخشی به آن ها در گذشته، کار بسیار دشواری به نظر می رسید.

ضمـن اینکـه در مقاطعـی کـه کمبودهـا در بـازار، موجـب 
آنایـن  فضـای  می شـود،  کننـدگان  مصـرف  سـرگردانی 
می توانـد بـه خوبـی مصـرف کننـدگان را راهنمایـی کنـد 
کـه محصـول خـود را از کـدام داروخانـه تهیـه کننـد و این 
موضـوع برای نظام بهداشـت و درمان حائـز اهمیت زیادی 
اسـت و معمـوال در شـرایط کمبـود کاالهـا، به یـک معضل 

جـدی تبدیـل می شـود.

  مهمتریـن پیـش نیازهای اولیـه داروخانه ها بـرای ورود 
به فضـای آن الین چیسـت؟

ارتقـاء و مـدرن سـازی سیسـتم مدیریتـی داروخانـه پیش 
فـرض اول بـرای ورود بـه حـوزه آنایـن اسـت. پـس از 
بهینـه سـازی سـاختار مدیریتـی، بـرای ورود به ایـن حوزه، 
در بـدو امـر، هزینه هـای مربـوط بـه راه انـدازی و طراحـی 
وب سـایت و پشـتیبانی فنـی آن مطـرح اسـت. ضمن اینکه 
بحـث چگونگـی ارسـال بـه موقـع محصـوالت در بسـته 
بنـدی مناسـب و رعایـت اولیـن الزامـات فـروش آناین از 
قبیل شـفافیت خدمـات و جلوگیـری از اشـتباهات احتمالی 
و پاسـخگویی بـه موقـع بـرای پشـتیبانی خدمات نیـز حائز 
قابـل اشـاره اسـت. بحـث تامیـن نیـروی انسـانی کارآمد و 
مجـرب خصوصا در بحث آی تـی ،گرافیک و تولید محتوای 

علمی نیـز حائـز اهمیت اسـت.

سـنتی  فضـای  محدودیت هـای  آیـا   
داروخانه هـا هـم در بـروز ایـن تغییرات 
موثـر بـوده اسـت. کـدام محدودیت هـا 
را می تـوان بـه عنـوان موتـور محرکـه 

تغییـرات جدیـد نـام بـرد؟ 
دنیــای جدیــد، دنیــای تنــوع محصــوالت 
بــرای تطبیــق  امــا  اقــام اســت.  و 
ــت،  ــن واقعی ــا ای ــنتی ب ــای س داروخانه ه
مثــا  دارد.  وجــود  محدودیت هایــی 
ــه،  ــات داروخان ــت فضــا و امکان محدودی
ــکار اســت.  ــل ان ــر قاب ــک واقعیــت غی ی
ــا در  ــت داروخانه ه ــر وضعی ــروری ب م
ــه وضــوح نشــان  ــه گذشــته ب ــد ده چن
می دهــد کــه بــا ســاختارهای ســنتی، بــه 
ــه  ــت ک ــر نیس ــکان پذی ــه ام ــچ وج هی
ایــن تنــوع اقــام و محصــوالت ســامت 
ــردم  ــوی م ــروزه از س ــه ام ــور را ک مح
ــر  ــه نظ ــود و ب ــا می ش ــکان تقاض و پزش
پایــان پذیــر هــم نیســت، تــدارک دیــد. 

مجید خداپرستمجید خداپرست
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وکــــده وبسایت دار
وخانه آنالین شما دار

امـروزه، داروکـده، یـک وب سـایت شـناخته شـده در عرصه فـروش آنالین محصـوالت غیـر دارویی داروخانه اسـت. 
نمی توان نام یک فرآورده حوزه سـالمت از قبیل محصوالت آرایشـی، بهداشـتی، شـوینده، مکمل های غذایی، مکمل های 
ورزشـی، طـب سـنتی، تجهیـزات پزشـکی و ارتوپـدی و ... را در اینترنت جسـتجو کنید و در یکـی دو ردیـف اول، با نام 

داروکـده برخورد نکنید.
داروکـده، وب سـایت رسـمی داروخانه مرکـزی جمالزاده اسـت، داروخانه ای کـه در خیابان جمالزاده شـمالی، باالتر از 

www.darukade.comخیابـان فرصت، نبش کوچه یزدان شـناس قـرار دارد.
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 تاریخچه
داروخانـه مرکـزی جمالـزاده، داروخانه ای اسـت با بیش از 6۰ سـال سـابقه فعالیت، یعنی 
از حـدود سـال های 1336 آغـاز به کار کرده اسـت. ایـن داروخانه چندیـن دوره مدیریتی 
مختلـف را در طـول ایـن سـال ها گذرانده اسـت. در ابتـدا با نـام داروخانه هـدف فعالیت 
می کـرد و از سـال 13۸۰ بـا طـی مراتـب اداری مربوطـه، نـام آن بـه داروخانـه مرکزی 

جمالـزاده تغییر پیـدا کرد.
مـن از سـال 13۷۰ در ایـن داروخانه مشـغول بـه فعالیت بـودم و بعـد از تغییراتی که در 
سـطح مالکیـت و مدیریـت آن اتفـاق افتـاد، از اواخـر سـال 13۸۷ پروانه تاسـیس آن به 

اینجانب شـد. نام 
از اواخـر سـال 13۸۸ و تقریبـا بعد از 3۰ سـال فعالیـت در حوزه داروخانه، بـا ورود بحث 
سـامانه های فـروش اینترنتـی و تغییراتی کـه از لحاظ تکنولوژیک در دنیا و کشـور ما اتفاق 
افتـاد، بـه این نتیجه رسـیدیم که اگـر بخواهیم داروخانـه را به صورت حرفـه ای و همگام 
بـا تحـوالت روز پیـش ببریـم، بایـد تغییـرات جـدی در نـوع ارتبـاط و نوع نگرشـمان به 
مردم داشـته باشـیم. بر این اسـاس به فکـر افتادیم که بـرای ارتقای ارتباطمـان با بیماران 
و مراجعیـن ، بـرای داروخانـه یـک وبسـایت راه انـدازی کنیـم و بـه عرضه آنایـن ورود 
کنیـم، ایـن موضـوع بعـد از حضـور اینجانـب در چندیـن دوره آموزشـی تجـارت آناین، 
خیلـی جـدی تر دنبال شـد تا اینکه وبسـایت داروکـده را با یک تـوان حداقلـی راه اندازی 

کردیم.
هرچنـد کـه در آن روزگار، قانـون مشـخصی برای این موضوع نبود و الگوی مشـخصی هم 
پیـش رویمـان قـرار نداشـت، دشـواری ها و ابهامات زیادی داشـتیم، ولی بـه هرحال بحث 
خـط قرمـز عرضـه دارو را در نظـر گرفتـه و وب سـایت داروکـده را صرفـا بـرای معرفی 
فرآورده هـای آرایشـی و بهداشـتی و همچنیـن مکمل هـای غذایـی بـه ویـژه مکمل هـای 
ورزشـی راه انـدازی کردیـم. در واقع تمرکزمان بر محصوالت سـامت محـور غیر دارویی 
بـود کـه قانونـا اجـازه فـروش در داروخانه را داشـتند. در بـدو کار، با حـدود2۰۰ یا 3۰۰ 
محصـول شـروع کردیـم و یـک تیـم حداقلـی بـرای پشـتیبانی این سـایت شـکل دادیم و 
بـا همکاری مسـئول فنـی داروسـاز، توانسـتیم اطاعات محصـوالت را ثبت کـرده و برای 
مـردم، بـر روی وبسـایت نمایـش دهیـم. آهسـته آهسـته کـه وبسـایت در میـان مردم 
شـناخته می شـد، تعـداد محصوالت را در همان دسـته بندی مـورد اشـاره ، افزایش داده و 
یـک تیـم علمی فراهـم کردیـم که اطاعـات محصوالت را دقیـق تر نمایش دهنـد و حوزه 

اثربخشـی محصـوالت را بهتـر تعریف کنند.
در واقــع بــا ایــن اقــدام، مــا اولیــن پایــگاه اطــاع رســانی و فــروش اینترنتــی محصــوالت 
ــت  ــب و تح ــازی اینجان ــب امتی ــه صاح ــال 13۸۸ ب ــه را در س ــی داروخان ــر داروی غی
نظــارت مســئولین فنــی داروخانــه مرکــزی جمالــزاده  ) دکتــر داروســاز ( و مدیریــت و 
طراحــی فنــی تیــم آی تــی بــه منظــور اطــاع رســانی و آشــنائی هرچــه بهتــر مصــرف 

کننــدگان راه انــدازی کردیــم.

با گذشت حدود سه سال از عمر سایت داروکده، هنوز فروش 
اینترنتی محقق نشده بود و اغلب توان و انرژی ما صرف معرفی 
خدمات داروخانه و محصوالت در فضای مجازی می شد. ضمن 
اینکه تا آن زمان، هنوز قانون فروش اینترنتی هم از سوی سازمان 
غذا و دارو ، تصویب و اباغ نشده بود که ما بتوانیم بر اساس 
آن، کارهای خودمان را توسعه بدهیم. بهمین دلیل هم به قول 

معروف دست به عصا و محتاطانه کار را جلو می بردیم.

ارتقای کیفیت
در طول این سال ها، تمرکز اصلی ما بر ارتقای کیفیت خدمات 
بوده است. به طوری که سال 1393 که بحث ورود داروخانه ها 
به جایزه ملی کیفیت پیش آمد و دبیرخانه این جایزه به فکر 
افتاده بود که برای گسترش فرهنگ کیفیت، از داروخانه ها هم 
درکنار تولیدکنندگان و سایر فعاالن حوزه دارو دعوت کند، ما 
در اولین حضورمان در این دوره ، توانستیم جایزه ملی کیفیت در 

سطح اهتمام را دریافت کنیم.
به دنبال آن، برای بهبود خدمات خودمان، مدیریت فرآیندها 
از  که  و تاش کردیم  دادیم  قرار  توجه  مورد  را  و سیستم ها 
یک استاندارد خاص و بین المللی پیروی کنیم. به همین جهت 
به سراغ  ایزو 9۰۰1 ویرایش 2۰1۵ رفتیم و به عنوان اولین 
  IMQ از شرکت نماینده مربوطه  از  را  توانستیم آن  داروخانه، 
ایتالیا دریافت کرده و این مسیر را با تاش و کوشش ادامه داده 

و خوشبختانه امسال، سومین سال پایش آن است
سال بعد بحث جایزه ملی کیفیت را خودمان راسا دنبال کردیم 
و موفق شدیم که اولین داروخانه ای باشیم که در سطح اشتهار 

یک ستاره، این گواهینامه را دریافت کنیم.

مشاوره آنالین
به مرور متوجه شدیم که بحث مشاوره مردم با داروسازان، یکی 
از جدی ترین مطالبات مردم است. در این خصوص یک سامانه 
راه اندازی کردیم تا به صورت  تلفنی و آناین، مردم بتوانند با 
داروسازان، گفتگو کنند، پرسش و پاسخ داشته باشند و مشاوره 

www.darukade.com
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دریافت کنند. امروز داروسازان متخصص و ورزیده مجموعه داروکده، پاسخگوی 
حدود 4۰۰ تا ۵۰۰ پرسش مردم در خصوص مصرف بهینه فرآورده های مختلف 
هستند. به دلیل افزایش آگاهی های پایه ای مردم، سواالت آنقدر تخصصی شده 
که داروسازانی که در این حوزه با ما همکاری و فعالیت می کنند باید کاما مسلط 
به موضوع و به روز باشند و این، یکی از نقاط قوت و تکیه گاه جدی در حوزه 

ارائه خدمات وب سایت داروکده است.

ما صرفا یک فروشگاه نیستیم
داروکده تمامی محصوالت قابل ارائه در داروخانه ) به غیر از دارو ( را پوشش 
می دهد . به صورت کلی محصوالت ارائه شده در داروکده شامل محصوالت 
آرایشی . بهداشتی . مکملهای رژیمی غذایی . غذای کودک و نوزاد . ارتوپدی و 
تجهیزات پزشکی می شود . اما نکته اساسی این است که محصوالت را به شکل 
فروشگاهی نمی فروشیم، بلکه محصوالت را به شکل خدمات پس از فروش، 
مشاوره آناین، مشاوره همزمان با فروش، مشاوره پیش از فروش و مشاوره 

بعد از فروش.
معرفی و ارائه محصوالت به همراه نحوه مصرف ، مشخصه ، موارد مصرف ، 

کاربرد ، اجزاء تشکیل دهنده ، کمپانی و کشور سازنده، قیمت مصرف کننده و 
همچنین ارائه اطاعات دقیق و کاربردی از کلیه محصوالت از جمله خدماتی است 

که می توانید برای شناخت و انتخاب محصول، دریافت نمایید . 
امکان جستجوی پیشرفته با اعمال انواع پارامترها و فیلترهای مورد نظر کاربر 

می تواند شما را در دسترسی به محصوالت مورد نظرتان یاری نماید . 
امکان جستجوی یک محصول بر اساس بارکد آن از جمله امکان قدرتمند وب 
سایت داروکده می باشد که مسلما امکان کسب اطاعات تکمیلی و یا قیمت فعلی 

محصول مورد نظرتان را به شما خواهد داد . 
تمامی محصوالت  ذیل  در  مشاوره  درخواست  یا  و  پرسش  انتقاد،   نظر،  درج 
داروکده امکان پذیر می شود که کارشناسان مربوطه در کوتاهترین زمان اقدام به 

پاسخگویی و یا تماس تلفنی خواهند نمود . 
داروسازان بالینی که با داروکده همکاری می کنند، مطالب دسته اول و مقاالت 
به روز را از منابع علمی معتبر ترجمه می کنند و بر روی وبسایت در اختیار 
مخاطبین قرار می دهند. این موضوع از نظر فنی و حرفه ای ایفای یک مسئولیت 
اجتماعی است، که با توجه به زمینه فعالیت و جایگاه داروخانه و داروکده در 
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افکار عمومی ، خود را ملزم به رعایت آن می دانیم.
ــا ی  ــتی در حوزه ه ــد بهداش ــب مفی ــاالت و مطال ــه مق ــه ارائ ــم ک ــد بگویی ــع بای در واق
ــات اصلــی و مفیــد وب ســایت داروکــده می باشــد .  مختلــف ســامت نیــز از جملــه امکان
تمامی مقــاالت و مطالــب از جدیدتریــن منابــع معتبــر جهــان اســتخراج و ترجمــه می شــود 
و همــراه بــا ویدیوهــای مربوطــه در اختیــار کاربــران قــرار میگیــرد . مســلما کاربــران قــادر 
خواهنــد بــود ســواالت یــا مــوارد مــورد نظــر خــود را در ذیــل هــر کــدام از ایــن مقــاالت 

مطــرح و بــه مباحثــه گذارنــد . 
ضمنا اطاعات و توصیه های ارائه شده در مورد محصوالت این وب سایت کاما منطبق با اطاعات 
پایه شرکت سازنده محصوالت بوده و وب سایت داروکده دخل و تصرفی در توصیه های علمی آن 

نداشته است.

سامانه ارسال
در ابتدا یک سامانه اختصاصی ارسال محصوالت راه اندازی کرده بودیم که شامل چند نفر پیک 

موتور سوار میشد. بعد از مدتی به این نتیجه رسیدیم که این بخش را برونسپاری کنیم.

بسته بندی زیست تخریب پذیر
در طول این سال هایی که از فعالیت داروکده گذشته و تجربیات مختلفی به سیستم ما راه پیدا کرده، 
توانسته ایم سیستم بسته بندی کاالهای بسیار قوی و حرفه ای راه اندازی کنیم. در این مبحث، 
بر اساس مسئولیت اجتماعی، از قالب های بسته بندی" زیست تخریب پذیر " استفاده می کنیم. 
قراردادهای خوبی  با چند شرکت بسته ایم که کارتن و کیسه و لفافه های مناسب برای ما تولید 
کنند که از یک سو زیست تخریب پذیر بوده و از سوی دیگر بتوانند، حافظ کاال برای ارسال به 

دورترین نقاط کشور باشند.

کمترین هزینه 
در تهران، محصوالت باالی ۵۰ هزار تومان و برای شهرستان های سراسر کشور، محصوالت باالی 

1۰۰ هزار تومان را به صورت رایگان ارسال می کنیم.

کمترین زمان
سعی کرده ایم که کمترین زمان را برای ارسال بسته ها درنظر بگیریم. البته برای این کار یک سامانه 
دقیق و منسجم ایجاد شده است و بخش ارسال به شهرستان ها را با پست هماهنگ کرده ایم و بر 

اساس برنامه زمانبندی پست و نوع ارسال های شرکت پست پیش می رویم.

رضایت مشتری
هرچند که روزهای اول، داروکده یک سازمان 3 یا 4 نفره بود ولی امروز ما با تعداد نفرات بیشتر 

در بخشهای علمی، فنی، تدارکات و فروش، به بیش از 3۰۰ هزار مصرف کننده در حوزه سامت را 
خدمات ارائه می نمائیم . علی رغم اینکه هیچگونه حمایت و پشتیبانی ای از جایی دریافت نکرده ایم 

سعی در کسب رضایت مخاطبین، مشتریان و مخاطبین سایت داشته ایم.

بانک اطالعات محصوالت
تقریبا می توان ادعا کرد که هر محصول جدیدی که در حوزه سامت عرضه می شود، در جهت 
اطاع رسانی بهتر به مشتریان، اطاعات آن را بر روی  وبسایت داروکده نمایش می دهیم. در واقع 

یکی از خواسته های تامین کنندگان محصوالت است که در سایت معرفی شوند.
یافت که در لیست  ادعا کنیم کمتر محصولی را می شود در داروخانه ای  به جرات می توانیم 
به صورت  و  روز  به  تمامی محصوالت  موجودی  و  قیمت   . نباشد  موجود  داروکده  محصوالت 
آناین توسط تیم پشتیبانی و انبار به روزرسانی می شوند .گروه بندی و منوهای دسترسی به گروه 
محصوالت نیز به شکلی طراحی و چیده شده است که کاربران با کمترین زمان جستجو بتوانند به 

گروه محصولی خود دسترسی پیدا کنند .

دسته بندی محصوالت
داروکـده تقریبـا بـا 14۵۰۰ محصـول را بـر می گیرد کـه همـه آن ها.....حـدود ۸۰۰۰ محصول، 
در حـوزه آرایشـی و بهداشـتی و محصـوالت مراقبتی پوسـتی طبقـه بندی می شـوند. در عرصه 
مکمل هـا و فرآورده هـای طبیعـی و سـنتی حـدود 3۰۰۰ قلـم فـرآورده را عرضـه می کنیـم که 
تقریبـا یـک بانـک جامعـی از محصوالتـی اسـت کـه در کشـورمان بـه صـورت رسـمی عرضه 
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می شـود. نزدیـک بـه 1۰۰۰ قلـم تجهـزات پزشـکی و ۸۰۰ قلم محصـوالت ارتوپدی اسـت که 
پیـش بینـی می کنیـم تـا سـال آینده تـا 2۰ هـزار قلـم افزایش پیـدا خواهـد کرد.

مشتری مداری
مشتری مداری، یکی از ویژگی های اصلی فروشگاه ها در فضای آناین است. در این رابطه به عنوان 
مثال باید به برگزاری جشنواره های فصلی در جهت مدیریت محصوالت و مشتریان اشاره کنیم. به 
تقاضای تامین کنندگان کاال ممکن است شرایط خاص و ویژه را برای مشتریان قائل می شویم. برای 
مشتریان خاص و وفادار هم، گاه به گاه یک سری خدمات و تخفیفات ویژه اعتباری ارائه می دهیم. 

سایر ذینفعان
وجـود بانـک اطاعاتـی ای که بتواند بعنـوان مرجع، اطاعـات علمی، فنی و کاربـردی مورد نیاز 
جامعـه داروسـازی ایـران در مـورد محصـوالت سـامت محـور را تامین کنـد، یک نیـاز واقعی 
اسـت و کمبـود آن کامـا حس می شـد. تیم علمی وب سـایت داروکـده هدف خـود را پر کردن 
ایـن جـای خالی به منظور کامل نمودن سـبد خدماتی سـایر داروخانه ها قـرار داد و امروز مفتخر 
و خوشـحال هسـتیم کـه با تولید و بروز رسـانی این بسـتر اطاعاتـی، تمامی داروخانه های سـطح 
کشـور، از امـکان دسترسـی به اطاعـات موثق، دقیق و علمـی در مـورد تمامی کاالهایی که مجوز 

توزیـع در داروخانـه را دارند، بهره مند شـوند.
جالـب آن اسـت کـه یـک سـری افـراد کـه اهـل خریـد اینرنتـی نیسـتند، بـاز هـم به سـایت 
داروکـده مراجعـه می کننـد و محصول مورد نظرشـان را با سـایر محصوالت مقایسـه می کنند و 
مشـاوره دریافـت می کننـد و بعد بـرای خرید به سـراغ داروخانه محلـی خود می روند. اسـتفاده 
سـایر داروخانه هـا از این بسـتر اطاعاتی سـبب توسـعه و تکمیـل خدمات آنهـا و جلب رضایت 
مراجعیـن می شـود کـه بازخـورد ایـن فرآینـد، عاملـی بـرای توسـعه عمکـرد و ارتقـا کارآئی و 

کیفیـت سـایر داروخانه هـا و بـه تبـع آن بزرگ شـدن بازار داروئی کشـور اسـت.
دیدگاه حاکم در وب سایت داروکده، رساندن منفعت به تمامی ذینفعان و داشتن رابطه برد-برد 
با آنها است. لذا برای بسیاری از داروخانه ها، سایت داروکده به عنوان محلی برای تامین کسری 
کاال محصوالت بهداشتی ای که میزان مصرف آنها کم و غیر قابل پیش بینی می باشد، گردیده 

است.
این فرآیند به این معنا است که امکان حضور تمامی کاالهای موجود در وب سایت داروکده در کلیه 

داروخانه های سطح کشور، بدون توجه به مکان جغرافیائی ممکن شده است.
بنابراین هر داروخانه ای فارغ از توان مالی، اندازه فعالیت و مکان فیزیکی آن، قادر به ارائه کلیه 
کاالهای سامت محور موجود در بازار داروئی ایران به مراجعین خود است. به این ترتیب، وجود 
اطاعات یک کاال در وب سایت برابر با امکان فروش آن در کلیه داروخانه ها به مراجعین احتمالی 
با استفاده از این زیر ساخت، امکان تامین کسری کاالی خود را  خواهد بود. سایر داروخانه ها 
برحسب نیاز و همچنین جایگزین نمودن و مشابه سازی، با توجه به مشخصات ارائه شده کاال در 
وب سایت را خواهند داشت. این امر منجر به توسعه بازار و دسترسی بیشتر مردم به محصوالت 
سامت محور خواهد شد و امکان دسترسی عادالنه و برابر به ساکنان شهرهای کوچک و دور از 

مرکز را به اینگونه محصوالت خواهد داد. 

اصالت کاال
یکـی از مشـکات نظـام توزیـع داروئی در ایـران، مبحث قاچـاق کاال و وجود کاالهـای تقلبی در 
بـازار اسـت. کلیـه محصـوالت ثبـت شـده در وب سـایت داروکده از منبـع رسـمی و معتبر که 
تحـت نظارت دقیق وزارت بهداشـت هسـتند، تامین می شـود. کلیه این محصـوالت دارای مجوز 
توزیـع بـوده و تحـت نظر مسـئول فنی متخصص قـرار دارند. عکس و مشـخصات کلیـه کاالها 
در سـایت وجـود دارد. ایـن امـر سـبب شـده کـه بسـیاری از کاربـران، از داده های موجـود در 
سـایت بعنـوان منبـع و رفرانس برای مقایسـه با سـایر کاالهای موجـود در بازار اسـتفاده کنند و 
صحیـح و غیـر تقلبـی بودن کاالی خریداری شـده از سـایر فروشـگاه ها را با اسـتفاده از داده های 

داروکده محـک بزنند.

ز سال ها،  در طول ا�ی

رکز اصیل ما �ب ارتقای 
ت
�

کیفیت خدمات بوده 

است. به طوری که 

ث  سال 1393 که �ب

ورود داروخانه ها به 

ه میل کیفیت  ز جا�ی

خانه  پیش آمد و دب�ی

ه به فکر افتاده  ز ز جا�ی ا�ی

ش  ای گس�ت بود که �ب

فرهنگ کیفیت، از 

داروخانه ها مه درکنار 

ن و سا�ی 
گ

تولیدکنند�

فعاالن حوزه دارو 

دعوت کند، ما در 

ز  ز حضورمان در ا�ی اول�ی

ه  ز دوره ، توانست�ی جا�ی

میل کیفیت در سطح 

فت کن�ی م را در�ی اه�ت
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و و تنگناهای تحریم و خودتحریمی  دار

  چـه رویکردهایـی بایـد در دهـه گذشـته، مـد نظر سیاسـتگذاران حـوزه دارویـی قرار 
می گرفـت، تـا فشـارهای خارجـی نظیـر تحریم هـا، امـروز اثـر کمتری می داشـتند؟

بررسـی کنیـد در طـول چنـد سـال اخیـر ببینید چنـد درصـد شـرکت های تولیدکننـده دارو 
بـدون نگرانـی از بابت دریافـت مطالبات و تامین نقدینگی در حال فعالیت بودند. سـندیکاهای 
مختلـف در ایـن رابطـه چه سـیگنالی به سیاسـتگذاران انتقـال داده انـد. جمع ایـن دو میتواند 
بیانگـر آن باشـد که در سـالهای گذشـته، چه بایـد می کردیـم. وقتی کمبود نقدینگـی گریبان 
اغلـب شـرکت ها را گرفتـه، وقتـی سـندیکا در ایـن خصـوص بارهـا و بارهـا بـه صـورت 
مکتـوب و شـفاهی هشـدار داده، سیاسـتگذاران بایـد قبـل از اینکـه موضوع بـه بحران 
می انجامیـد، یـا اینکـه قبـل از اینکـه فشـار بیرونـی تشـدید می شـد، برایـش چـاره 

اندیشـی می کردنـد و فرصـت توانمندسـازی صنعـت را فراهـم می کردند.
در نـگاه کوتـاه مـدت باید به موضـوع کمبود نقدینگی اشـاره کنیم. اگـر در خال 
سـال های 93 تا 9۵، تصمیمات مناسـبی بـرای تزریق پول در صنعت داروسـازی 
اتخـاذ می شـد، گـذر از ایـن دوران قطعا سـهل تر و بـی دغدغه تر بـود. خصوصا 
اینکـه از ابتـدای سـال جـاری، موضـوع جهـش ارزی نیـز مزیـد بر علت شـد و 

مشـکات را دوچندان کرد.
 cost مسـئله ای کـه بلنـد مـدت تر اسـت و از خیلی قبـل تر وجود داشـته، نـگاه
base اسـت کـه بـه قیمـت گـذاری دارو وجـود دارد کـه بـر اسـاس آن نمی توان 

انتظـار داشـت تحولـی در صنعت داروسـازی شـکل بگیرد. 

  براین اساس، با آزاد سازی قیمت دارو موافقید؟
یقینـا نمی توانـم بگویـم کـه ما بـا آزاد سـازی قیمـت دارو 
موافقیـم. مـن معتقـد هسـتم همـان الگویـی که 
بـرای داروهـای بیولوژیکـی صـورت گرفـت 

بـرای بقیـه داروهـا هـم انجام شـود. 
حداقـل توقـع ایـن اسـت که قیمـت دارو 
همـگام بـا تـورم افزایـش پیـدا کنـد. در 
حـال حاضر قیمـت ارز دولتی حـدود 3۰ 
درصـد افزایش پیـدا کـرده، در کنار آن 
بسـیاری از اقـام از جملـه اقام بسـته 
بندی بر اسـاس نـرخ ارز آزاد، افزایش 
طبیعـی  اسـت،  کـرده  پیـدا  قیمـت 
اسـت کـه اگـر افزایش قیمـت دارو 
بـه حدود 12 درصد بسـنده شـود، 
تحـت  داروسـازی  شـرکت های 
فشـار قـرار می گیرنـد. چـرا که 
محلی برای تامیـن این اختاف 
قیمتـی تعریف نشـده اسـت. 

  بـا توجه بـه اینکه بزرگ 
شـدن سـایز بـازار دارویی 
کشـور می تواند به افزایش 
در  گذاری هـا  سـرمایه 
صنایـع داروسـازی منجـر 
شـده و زمینه سـاز توسـعه 

 دک�ت می�ش خانلر بیک
 متولد 1365

ران در رشته داروسازی فارغ التحصیل شده است. شیک �ت ز ه علوم �چ
گ

  سال 1390 از دانش�
رت را دارد. کس�ی و هب ش ا ز کت �چ عامیل �ش مه �ری خود، مد�ی  در �ر�ز

ان است. من عیمل داروسازان ا�ی ب
ز

زرس ا� کت داروسازی احلاوی و �ب  در حال حارصز مد�ی عامل �ش

1. اقالم بسته بندی
در مورد اقالم بسته بندی، هم در زمینه تامین به موقع آن ها با مشکل مواجه 

شده ایم که سبب شده برنامه ریزی های خطوط تولید دچار اخالل شود و هم از 
لحاظ افزایش قیمت آن ها که متاسفانه در فرایند قیمتگذاری دیده نمی شود و 
هم اینکه نحوه خرید اعتباری آنها، تقریبا متوقف شده و باید به صورت نقدی 

خریداری شود که با توجه به شرایط نامساعد نقدینگی شرکت های داروسازی، 
فشار قابل توجهی را به صنعت تحمیل کرده است. در واقع بحث تامین اقالم بسته 

بندی تبدیل شده به یک گلوگاه جدی برای صنعت داروسازی کشور.

2. حمل کاال
محدودیت و تنگاهای متعددی پیش روی حمل و نقل بین المللی صنایع 

داروسازی قرار گرفته است. به هر حال شاهد هستیم که کشتیرانی غیر از 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، حاضر نیست کاالهای ما را حمل کنند. این 
موضوع نه تنها در رابطه با کاال صادق است، بلکه حتی در رابطه با بسته های 

پستی که معموال برای ارسال مستندات کاربرد دارند، نیز برقرار است. به 
طور مثال شرکت ایرانی، یک قرارداد با یک شرکت هندی بسته و می خواهد 

مستندات مربوطه را به کمپانی هندی منتقل کند ، حاال با این محدودیت ها 

که ایجاد شده، نه دی اچ ال و نه پست دیگری، این کار را حاضر نیست 
انجام دهد.

3. نقل و انتقال پول
این مسئله بخصوص در مورد تامین مواد اولیه ای که به صورت وارداتی تامین 

می شود وجود دارد. ضمن اینکه در بحث بازگشت پول صادرات هم این مشکل 
صادق است.

4. خرید ماشین آالت و به روزرسانی دستگاه ها
در خصوص به روزرسانی ماشین آالت، هم خرید آن ها دچار محدودیت شده، 

هم نقل و انتقال پول آنها و هم بحث تعمیر و نگهداری ماشین آالت تبدیل به یک 
دغدغه جدی شده است. ضمن اینکه بحث نرخ ارز هم در این میان مطرح است. 
اگر نرخ تامین ارز برای خرید بسیاری از دستگاه ها، از ارز دولتی به ارز آزاد تغییر 

پیدا کند، بعید است که برای شرکتی صرفه اقتصادی داشته باشد. هرچند که 
این بحث در واقع مربوط به جهش ارزی است ولی گروه بندی ارزی و جا به جا 
کردن ردیف های ارزی، وضعیت خرید ماشین آالت داروسازی را تحت شعاع 

خود قرار داده است.

 محدودیت هایی که بواسطه تحریم ها به صنعت داروسازی تحمیل شده

ایـن صنایع شـود، آیا سـرعت رشـد سـایز بـازار دارویی کشـور را بـرای تحریـک صنایع 
می بینیـد؟ مناسـب 

بـه طـور کلی سـرعت بزرگ شـدن بـازار دارویی کشـور را چندان مناسـب ارزیابـی نمی کنم 
و ایـن بـرای صنعـت اصا وضعیت مناسـبی نیسـت. البتـه در این قضیـه باید تفکیـک کنیم، 
مثـا در حـوزه محصـوالت بیولوژیک، هـای تـک و آنتی کنسـرها تقریبـا می بینیم با سیاسـتی 
کـه روی قیمـت گـذاری در پیش گرفته شـده، توفیقات چشـم گیری حاصل شـده و سـرعت 

و رشـد خوبـی صورت گرفته اسـت.
ولـی در بقیـه حوزه هـا، با وجـود داروهای با ترکیبات خوب و کیفیت مناسـب، بدلیل سیاسـت 
سـرکوب افزایـش قیمـت، باعث شـده که نه انگیـزه ای برای بهبود تولید وجود داشـته باشـد 

و نـه اینکـه افزایش مـورد انتظار را در حجـم بازار می توان مشـاهده کرد.

 بسـیاری از کارشناسـان معتقدانـد در آینـده با پیشـی گرفتن بخش خصوصـی از دولتی 
روبـرو خواهیـم شـد، دلیـل آن را کدام مولفـه می دانید؟

بخواهیــم یــا نخواهیــم در شــرکت های دولتــی، مقــررات و چارچوب هایــی قــرار داده شــده 
ــرکت های  ــا در ش ــدد. م ــری می بن ــم گی ــد تصمی ــران را در فراین ــای مدی ــه دســت و پ ک
دولتــی، دارایــی بســیار مناســبی از ســاختمان و ماشــین آالت و نیروهــا داریــم ولــی بــه دلیــل 
ــده و  ــری پیچی ــم گی ــد تصمی ــم، فرآین ــرار داده ای ــرکت ها ق ــرای ش ــه ب ــی ک چارچوب های
زمــان بــر و همــراه بــا فرصــت ســوزی های مختلــف شــده اســت. در شــرایط خــاص نظیــر 
تحریــم، طبیعــی اســت کــه یــک مدیــر دولتــی نمی توانــد انعطــاف الزم بــرای تطبیــق بــا 
شــرایط را از خــود نشــان دهــد و نتوانــد خیلــی خــوب، بــه موقــع و ســریع تصمیــم بگیــرد 
و تصمیماتــش را اجرایــی کنــد. از طرفــی از آنجایــی کــه شــرایط مناســبی را برایــش فراهــم 
نکرده ایــم، مدیــر هــم ترجیــح می دهــد کــه خــود را در معــرض ریســک های بــزرگ قــرار 
ندهــد و بیهــوده خــود را بــا دســتگاه های نظارتــی و بازرســی رو در رو نکنــد. ایــن عوامــل در 
کنــار مولفه هایــی کــه از قبــل وجــود داشــت، باعــث می شــود کــه بخــش غیــر خصوصــی 

مــا در آینــده یــک مقــدار عقــب بیافتــد.

 آیا الزاما مدیران صنایع دارویی، باید داروساز باشند؟ 
قطعــا اگــر مدیــر ارشــد در شــرکت های داروســازی، داروســازی باشــد کــه بنــگاه داری و 
مدیریــت بدانــد می توانــد موثــر تــر باشــد. ولــی بــه طــور کلــی در صنعــت، مهــم تــر از 
داروســاز  بــودن یــا نبــودن، دانــش مدیریــت و اقتصــاد داشــتن و بــر مبنــای چارچوب هــای 
اقتصــادی و مدیریتــی عمــل کــردن اســت. لــذا مــن فکــر می کنــم کــه الزامی بــه داروســاز 

بــودن مدیــر نیســت.

بـه صنعـت   آیـا مدیـران خارجـی می تواننـد کمکـی 
کننـد؟ داخلـی  داروسـازی 

مدیـر خارجـی خوب اسـت ولی بـه نظر من قبـل از آن حتما 
مشـاوران خارجی باید باشـد. با توجه به نوع سیسـتمی که در 
ایـران وجـود دارد، مدیر اجرایی اگر ایرانی باشـد و مشـاورین 

خوب خارجی هم داشـته باشـد بهتر اسـت. 
گر در خالل   ا

سال های 93 �ت 95، 

ای  ت مناس�ب �ب تصم�ی

ریق پول در صنعت  ز �ت

اذ  ز داروسازی ا�ت

ز  یم شد، گذر از ا�ی

دوران قطعا �ل �ت و 

�ب دغدغه �ت بود

دکتر میثم خانلر بیکدکتر میثم خانلر بیک
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 از آسیب شناسي نترسیم
قانــون اساســي، بــراي مــردم، بیمــه همگانــي را در نظــر گرفتــه اســت و بــراي تحقــق 
آن، در ۵ برنامــه توســعه ملــي کشــور، گام هــاي بلنــدي در ایــن خصــوص در نظــر 
گرفتــه شــده و وظایــف و تکالیفــي برعهــده وزارت بهداشــت و ســایر دســتگاه ها 
ــراي هــر  ــان ب ــا، ســرانه بیمــه و درم ــن برنامه ه گذاشــته اســت. در همــه ای
ســال مشــخص شــده، امــا اینکــه چــه شــده کــه علــي رغــم گذشــت چندیــن 
دهــه و چندیــن برنامــه و بــا وجــود تاش هــاي مســئولین وزارت بهداشــت، 
چــاه ویــل درمــان، اینگونــه عطــش دارد، جــاي آســیب شناســي جــدي دارد.  
ــردم  ــوان م ــتند و ت ــي هس ــود ناراض ــت موج ــردم از وضعی ــو م ــک س از ی
ــه نقطــه مطلــوب نرســیده و از ســوي دیگــر  ــي ب درگرفتــن خدمــات درمان
ــن موضوعــي  ــي ناراضــي هســتند، ای ــاي دولت پزشــکان مخصوصــاً در واحده
اســت کــه جــاي بررســي، بازبینــي و کالبدشــکافي دارد و نبایــد از آن هــراس 
داشــته باشــیم. حتــي بایــد بگوییم که سیاســتگذاران کشــور بایــد از آن اســتقبال 

کننــد چــرا کــه جلــوي ضــرر را هــر وقــت بگیریــم، منفعــت اســت. 
ــه  ــه ب ــي ک ــن و مقررات ــایر قوانی ــي و س ــون اساس ــه قان ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
مباحــث بهداشــت و درمــان مربــوط مي شــود، تصمیمــات خبــرگان و صاحبنظران 
کشــور اســت و اینکــه چــرا اکنــون وضعیــت نامناســبي بــر فضــاي درمانــي کشــور 
حاکــم شــده، بایــد بررســي کــرد کــه چــه مشــکلي پیــش روي اجــراي ایــن قوانیــن 
وجــود داشــته اســت. بهرحــال آســیب شناســي، یــک امــر ضــروري و واجــب اســت. 
اتفاقــا در پزشــکي هــم بحــث آســیب شناســي، موضــوع غریب و ناشــناخته اي نیســت 

و آن را بــه صــورت جــدي در همــه رشــته ها داریــم.

ساز و کار نظارت، ضعیف و غیر هوشمند است
در ابتدا باید به ضعف نظارت و وارداتي بودن چارچوب 
نظارتي اشاره کنیم. به هرحال در علم مدیریت 
نیز اشاره شده که نظارت، بخش مهمي 
از فرآیند مدیریت سازماني است 
و اگر نظارت ضعیف باشد، به 
برنامه  یک  رسیدن  مقصد 
همراه  اگر  و  اما  هزاران  با 

است. 

چرا به مقصد نرسیدیم؟
ی
ت

 دک�ت حممدرضا رزا�
اوند است. ر �ز  متولد 1333 در �ش

ي کرده است. ان س�چ ی را در اص�ز   دوران دانشجو�ی
ی است و فلوشیپ پیوند لکیه دارد.

ش�ت ید �ب شیکی �ش ز ه علوم �چ
گ

 استاد ممتاز دانش�
ی کشور بوده است.

شیکی قانو�ز ز ی سازمان �چ
وه�ش ش ی و معاون اسبق �چ

ش�ت ید �ب شیکی �ش ز ه علوم �چ
گ

 رییس سابق دانش�
شیکی است. ز ر در علوم �چ ز د ل�ی قیقات �ر�ب

ت
ریش و رئیس مرکز � ب

ت
داي � رستان �ش ش اورولوژي ب�ی ز  در حال حارصز رییس �ب

طــرح تحــول نظــام ســامت، طــرح خوبــي بــود کــه اهــداف بلنــدي را دنبــال مــي کــرد، اما 
متاســفانه ابزارهــاي نظارتــي و گلوگاه هــاي نظارتــي در آن بــه خوبــي دیــده نشــده بــود. اینکه 
نظــارت، صرفــا بــه برخــورد بــا مســئوالن بیمارســتان و پزشــک ختم شــود، حال مشــکات 
یــک طــرح در ابعــاد ملــي نخواهــد بــود.  قطعــا مشــکات متعــددي پیــش روي اجــراي 
طرح هــاي ملــي قــرار مــي گیــرد کــه بــا ایــن ســازوکارهاي نصفــه و نیمــه قابــل پیشــگیري 

و یــا پیگیــري نخواهــد بــود. 
ایــن مشــکل نظارتــي هــم در واحدهــاي بیمــه گــر و هــم در بخــش درمــان، وجــود دارد.  
هرچنــد کــه ممکــن اســت هزینه هــاي درمانــي و ســرانه مــا واقعــي نباشــد، امــا از همیــن 
مبلــغ موجــود هــم درســت اســتفاده نمــي شــود. بــه طــور مثــال، بیمــاري در مواقعــي بــا 
چندیــن دفترچــه مراجعــه مــي کنــد کــه آنهــا را بــر اســاس وابســتگي و از طریــق اعضــاي 
خانــواده دریافــت کــرده اســت. ایــن موضــوع نشــان دهنــده وجــود خطاهــاي محاســباتي و 
مشــکل نظارتــي اســت و باعــث بــروز بســیاري مشــکات دیگــر شــده اســت. مثــال دیگــر 
اینکــه بیمــار تقاضــاي آزمایــش مــي کنــد، در صورتــي کــه نیازي بــه آن نــدارد و مــي گوید 
بیمــه هزینــه را پرداخــت مــي کنــد، هیــچ مرجعــي تاکنــون از هیــچ پزشــکي ســؤال نکــرده 
کــه چــرا ایــن آزمایــش نوشــته شــده و چــه بیمــاري ای دارد؟ آیــا در ایــن طــرح بازبینــي 
شــده کــه چــه کســاني از ایــن طــرح اســتفاده کردنــد و آیــا الــزام هســت کــه همــه بیمــاران 

خدمــات رایــگان درمانــي دریافــت کننــد؟
ــا را  ــي آنه ــه، بده ــد و بیم ــرده ان ــدا ک ــي پی ــراز منف ــي، ت  بســیاري از بیمارســتانهای دولت
پرداخــت نمــي کنــد.  اغلــب پزشــکان بــه انحــاي مختلــف، بــا کســورات بیمــه مواجــه مــي 
شــوند. ضمــن اینکــه کارکــرد خــود را ســر موعــد دریافــت نمــي کننــد. البتــه حقــوق خــود 
را ســروقت دریافــت کــرده انــد ولــي در حــال حاضــر پزشــکان برخــي از بیمارســتانها بیــش 
از یــک ســال اســت کــه منتظــر دریافــت کارکــرد خــود هســتند و بنابرایــن رغبتــي بــراي 

فعالیــت ندارنــد.
بیشــترین هزینــه بیمارســتان ها، مربوطــه بــه دارو و تجهیــزات اســت کــه بــه گفته مســئوالن 
بــا ارز 42۰۰ تومانــي تهیــه میشــوند ولــي آیــا بــر زنجیــره توزیــع نظــارت کافــي میشــود؟ 
در چنــد روز گذشــته شــنیدیم کــه دو پزشــک، اقــام تجهیــزات پزشــکي را از نــوع جنــس 
غیــر مرغــوب بــا تغییــر برنــد، چندیــن برابــر گرانتــر بــه دســت مــردم میرســاندند. هزینــه 
تعرفــه پزشــک و بیمارســتان بــاال نیســت، و کا جراحــي و پزشــکي تعریــف شــده اســت و 

افزایــش چندانــي نداشــته اســت.

طرح ها باید با آینده نگري و تامین منابع مالي همراه باشد
صــرف شــروع یــک طــرح، بــراي رســیدن بــه مقصــد کفایــت نمــي کنــد. بایــد بــا آینــده 
ــام ســامت، طــرح  ــال طــرح تحــول نظ ــوان مث ــه عن ــرد. ب ــا را شــروع ک ــري، طرح ه نگ
ضعیفــي نبــود و هــدف آن، خدمــت واقعــي بــه مــردم بــود، امــا در اجــرا آنچــه مدنظــر 

برنامــه ریــز بــود، اجرایــي نشــد.
هزینه هــا بــه جاهایــي رفــت کــه نیــاز نبــود و ایــن باعــث تــراز منفــي بیمارســتانها شــد، 
بــه ایــن دلیــل کــه بیمارســتانها و داروخانه هــا از ســرمایه خــود، کاال و خدمــات ارائــه داده 
انــد، امــا بــا گذشــت چندیــن مــاه، حــاال بیمه هــا پــول را پرداخــت نمــي کننــد. هزینه هــاي 
ــد  ــم بای ــزي کنی ــه ری ــه برنام ــل از اینک ــت. قب ــده اس ــده نش ــرح دی ــن ط ــي در ای اضاف

ــم. ــي دیدی ــای آن را م گریزگاه ه

برنامه ها ناپایدار هستند
موضــوع بعــدی، بحــث پایــداري و ثبــات برنامه هــا اســت. یــک روز در کشــور طــرح بیمــه 
همگانــي مــورد توجــه و اولویــت قــرار مــي گیــرد، یــک روز طــرح تحــول ســامت پیــش 
روي مجریــان قــرار مــي گیــرد. یــک روز از طــرح پزشــک خانــواده صحبــت مــي کننــد، روز 
دیگــر بــه ســراغ پرونــده الکترونیــک مــي رونــد. آیــا واقعــا ایــن طرحهــا بــه ایــن شــکل در 
قانــون آمــده اســت؟ اگــر هســت چــرا دولت هــاي قبــل اجرایــي نکردنــد؟ ایــن منطقــي 
نیســت کــه هــر روز روي یــک شــاخه بنشــینیم و از آن منظــر موضــوع را دنبــال کنیــم. باید 
وقتــي طرحــي در کشــور آغــاز مــي شــود، فــرد بعــدي آن را ادامــه دهــد و بهبــود بخشــد 
امــا متأســفانه مدیــران بعــدي تمــام کار را لغــو مــي کننــد و کار جدیــدي را آغــاز مــي کنند 
کــه ایــن نشــان دهنــده عــدم پایبنــدي قــوه مجریــه بــه قانــون اســت. اعمــال ســلیقه در این 
بخشــهاي اجرایــي بایــد ممنــوع باشــد، بایــد بــر روي ریــل برنامــه توســعه حرکت کــرد و از 

هزینه هــاي بــدون برگشــت پرهیــز کــرد.

طرح ها باید بومي شوند
موضــوع دیگــری کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، وارداتــي بــودن برخــي طرح هــا اســت. 
متاســفانه در حــال حاضــر بایــد اعتــراف کنیــم کــه یکــي از علــل عــدم موفقیــت مــا ایــن 
ــم و مختصــات و شــرایط  اســت کــه چشــم بســته از کشــورهاي خارجــي الگــو مــي گیری
خودمــان را در مواقــع برنامــه ریــزي فرامــوش مــي کنیــم. مــا یــک کشــور با ســابقه هســتیم 
ــوان برنامــه ســایر  ــن نمــي ت ــر مردمانمــان حاکــم اســت و بنابرای کــه فرهنــگ خاصــي ب

کشــورها را بــه صــورت متناظــر اینجــا اجــرا کــرد و  منتظر 
عیــن نتیجــه اي کــه در آن کشــور اتفــاق افتــاده، بــود.

تعارض منافع، بالي جان طرح ها
ــي  ــه خوب ــع را ب ــارض مناف ــث تع ــد بح ــا، بای در برنامه ه
ــه  ــت. ب ــراي آن راه حــل مناســب در نظــر گرف ــد و ب دی
عنــوان مثــال، بحــث بیمه هــا و خریــد خدمــات در نظــام 
ــر  ــه غی ــک دوگان ــه ی ــل ب ــا تبدی ــان م ــت و درم بهداش
ــي در چارچــوب وزارت  ــي شــده اســت.  بیمــه دولت منطق
بهداشــت قــرار دارد و وزارت بهداشــت هــم خریــدار دارو 
ــکال  ــک اش ــن ی ــه ای ــنده ک ــم فروش ــده ه ــات ش و خدم

ــي اســت. بزرگ

یک پیشنهاد
بــا توجــه بــه عــدم رضایــت مــردم از دفترچه هــاي بیمــه، 
بهتــر اســت کــه آن هــا را بــه شــکل کارت اعتبــاري طراحي 
کننــد و کارکــرد آن را بــه ماننــد کارت ســوخت کــه داراي 
یــک اعتبــار مشــخص هســتند و بــه تشــخیص صاحــب آن، 

مــورد اســتفاده قــرار مــي گیرنــد، تعریــف کننــد..
بــه ایــن صــورت می تــوان گفــت از یــک ســو، کارت هــا، 
ــه دســت نخواهــد شــد و از ســوي دیگــر فــرد  دســت ب
بــه راحتــي حــق انتخــاب و مراجعــه بــه مراکــز درمانــي 
را خواهــد داشــت و ضمــن اینکــه بیمــار تــاش مــي کنــد 
ــاری  ــه بیم ــا ب ــتی از ابت ــکات بهداش ــت ن ــا رعای ــه ب ک
پیشــگیری نمایــد و بــه ایــن وســیله تــا حــد امــکان اعتبــار 
خــود را بــراي روز مبــادا ذخیــره کنــد و حتــی ایــن امــکان 
فراهــم می شــود کــه بــرای افــرادی کــه از کارت اســتفاده 
ــزی در  ــد، جوای ــته ان ــی داش ــره مال ــوده و ذخی ــه نم بهین
نظــر گرفــت کــه ایــن خــود باعــث تشــویق ســایر آحــاد 
جامعــه در امــر پیشــگیری و رعایــت بهداشــت فــردی و 

ــردد. ــی می گ اجتماع

وع یك طرح،  رصف �ش

اي رسیدن به مقصد  �ب

ید �ب  ی کند. �ب
کفایت �ز

آینده نگري، طرح ها را 

وع کرد. به عنوان  �ش

ول نظام 
ت

مثال طرح �

ی 
سالمت، طرح ضعی�ز

نبود و هدف آن، 

خدمت واقیعی به مردم 

ه  چ
ز

بود، اما در اجرا آ�

ز بود،  مه ر�ی �ز مدنظر �ب

ی نشد اجرا�ی

دکتر محمدرضا رزاقيدکتر محمدرضا رزاقي



NO. 19 - 2019 WINTERDARMANYAB JOURNAL 56 شماره 19 /زمستان 1397 57فصلنامه درمان یاب

دولت، ارزآوری دارو را باور کند
داروسازی در کشور ما، صنعتی است که به پشتوانه تاش گروه های مختلف دست اندرکار آن، پتانسیل 
باالیی برای صادرات و ارز آوری دارد، ولی متاسفانه دولت ها در کشور ما به این باور نرسیده اند و این 
صنعت سالها است مورد بی مهری قرار گرفته و رویکردهای صادرات محور در آن به 

بالندگی الزم دست پیدا نکرده است.

برای غرور ملی ارزش قائل شویم
صنعـت داروسـازی بـرای مـردم ایـران، یـک صنعـت غرور 
آفریـن اسـت و قطعـا هرچـه صنایـع داروسـازی تقویـت 
شـوند و صادرات دارو توسـعه پیدا کند، مردم احسـاس 
غـرور ملی و امنیت ذهنی بیشـتری داشـته و به دولت 

و صنعـت خـود خواهنـد بالید.

مشکالت، عمومی و اختصاصی
بخشـی از مشـکات پیش روی صادرات دارو، 
همـان مشـکاتی اسـت کـه صادرکننـدگان 
سـایر کاالهـا بـا آن دسـت و پنجـه نـرم 
می کننـد، ولـی بخش دیگـری صرفا مختص 
صنعـت دارو اسـت و فعـاالن داروسـازی 
و  مشـکات  بارهـا  و  بارهـا  کشـور، 
معضـات را یاداور شـده اند و فرصت ها 
را برشـمرده انـد ولـی به نظر می رسـد 
گـوش شـنوا و مدیریتـی که شـهامت 
تصمیم هـای  مسـئولیت  پذیـرش 
بـزرگ را داشـته باشـد، وجـود نـدارد. 
رنـج آور اینکـه بـا وجود این مشـکات 
و معضـات، سـازمان های مربوطـه توجـه 
کافـی هـم بـه نظـرات سـندیکاها و تشـکل های 

مربوطـه ندارنـد.

تولیدکنندگان، گرفتار مشکالت روزمره
متاسفانه تولیدکنندگان داروی ایرانی، چه در شرایط تحریم و چه در 
شرایط غیر تحریم، دائما گرفتار مشکات و چالش های سردرگم و غیر 
معمولی بوده اند که اغلب از خارج از سازمان و مجموعه خودشان به 
ایشان تحمیل شده و این مسائل و معضات، توان مجموعه ها را آنچنان 
به خود مشغول داشته که نتوانسته اند شرایط الزم برای جهش و تمرکز 

بر صادرات را فراهم کنند. 
در واقع باید اعتراف کنیم که فشار کمبود نقدینگی و نوسانات نرخ 
ارز در کنار معضاتی از قبیل رفتار های چند گانه سازمان غذا و دارو 
و سایر سازمان های مرتبط با تجارت خارجی، تغییر آدم ها و مدیران، 
بروکراسی مبهم و پر دست انداز سبب شده تمرکز مدیران شرکت ها 

وی ایرانی راه های حمایت دولت از صادرات دار
یمح ن �ت  دک�ت پ�ی

کت داروسازی خوارزیم است.  مد�ی عامل �ش
ای ورود حمصوالت  ه ای �ب ش   داروساز است، دوره MBA را در سوئیس گذرانده و امهیت و�ی

زار کشورهای دیگر قائل است. ا�ز به �ب ا�ی

ا�ی را گردآوری کرده و  بیات گران�ب ر ب
ت

کت های داروسازی، � تلف �ش ش های حمز ز یت �ب  از مد�ی
ونده �ری خود دارد. ز را در �چ ز �سپ�ی ا و مهچن�ی کت های داروسازی آ�ت یت عامیل �ش مد�ی

به جای اینکه بر ماموریت اصلی صنعت یعنی تولید داروی باکیفیت باشد، بر رفع و رجوع مباحث 
مالی، تامین پول و انتقال آن به خارج کشور یا انتقال به داخل کشور شده است و این مسئله به یکی 

از مهمترین دغدغه های مدیران شرکت ها تبدیل شده است.

مدیران دولتی محتاط شده اند
یکـی از بزرگتریـن گرفتاری هـای فعلـی ایـن اسـت که مدیـران دولتـی محتاط شـده و حوصله 
تصمیم هـای سـخت، پـر ریسـک، بـزرگ و تنـش آفریـن را ندارنـد. ایـن درحالـی اسـت کـه 
بـه هرحـال مدیریـت، خصوصـا در عرصـه کاالهـای اسـتراتژیک، مجموعـه ای از تصمیم هـای 

سرنوشـت سـاز و مسـئولیت آور اسـت.

دولت ها مفهوم حمایت از صادرات را به درستی متوجه نشده اند
به  نیست که دولت  از صنعت داروسازی حمایت کند، منظور آن  باید  وقتی می گوییم دولت 
صنعتگران، مستقیم پول و یارانه بدهد. اتفاقا این شکل از حمایت، بای جان صنعت شده و عاقبتی 
جز عاقبت خودروسازی، در انتظار چنین حمایت هایی نیست. به عنوان مثال، دولت ها در مقام یکی 
از بزرگترین مشتریان صنعت داروسازی کشور، باید بدهی های خود را در سر رسید مقرر، پرداخت 

کند. یعنی دولت، یک مشتری خوش قول برای صنایع داروسازی باشد. 

صادرات، نیاز به سرمایه گذاری دارد
صادرات، ساز و کار مناسب خود را نیاز دارد و نیازمند الزامات و زیرساخت هایی است که تامین 
کردن آن ها هزینه بر است و عطش نقدینگی، فرصت تمرکز شرکت ها را بر این موضوعات ربوده 
است. این موضوع تا جایی پیش رفته که حتی بازارهای کشورهایی همچون عراق و افغانستان که 
زمانی در اختیار تولیدکنندگان داروی ایرانی بود را به شکل کاما محسوس و جدی از دست داده ایم.

عطش نقدینگی 
یکی از راه های حمایت دولت این است که نظام قیمتگذاری دارو اصاح شود. وقتی نظام قیمتگذاری، 
جلوی سودآوری صنعت را سد کرده، شرکت ها توان مالی الزم برای بهبود شرایط ساختمانی، 
نوسازی ماشین آالت، پیاده سازی استانداردهای جدید و مستندسازی ها را در اختیار نخواهند 
داشت، و طبیعتا به دنبال چنین ضعف هایی، دست و پای صنعت داروسازی برای گذر از الزامات 

ثبت دارو در کشورهای دیگر بسته می شود.

صادرات بدون دیپلماسی اقتصادی پیش نمی رود
راه دیگـری کـه دولـت از طریـق آن بایـد صنعـت داروسـازی را حمایـت کنـد آن اسـت کـه 
دیپلماسـی اقتصـادی خـود را در کشـورهایی کـه مقصد صـادرات داروی ایرانی هسـتند، تقویت 
کنـد. چـرا کـه صـادرات دارو وابسـته به دیپلماسـی اقتصـادی دولت ها اسـت و اگـر ارز آوری، 
یکـی از اهـداف جـدی دولت هاسـت بایـد مسـیر ثبـت داروی ایرانـی در آن کشـور ها را هموار 
کنـد. مثـا اینکـه شـرکت های ایرانـی بـرای ثبـت داروهای خـود در کشـورهای لبنـان و عراق 
مشـکات زیـادی دارنـد کـه البته بخشـی از آن به ضعـف مسـتندات قانونی باز می گـردد ولی 

بخـش دیگـری نیـز متوجـه ضعف حمایـت دولت ها اسـت.

دولت، صنعت را غافلگیر نکند
دولت باید دست از غافلگیر کردن صنعت بردارد و پیش از صدور دستور العمل ها و بخشنامه ها، 
با انجمن ها و تشکل های صنفی رایزنی کند و از نظرات تخصصی آن ها بهره مند شود. این می تواند 
یکی از بهترین کارهایی باشد که دولت ها می توانند برای کاهش عوارض منفی بروکراسی خود 

انجام دهند.

برندسازی
توسـعه صادرات دارو وابسـته به سـازوکارهای درسـت برندینگ و تبلیغات در کشورهای مقصد 
اسـت و در ایـن مسـیر شـرکت ها حتـی 2۰ درصـد درامد خـود را صـرف بازاریابـی و تبلیغات 
می کننـد، ولی آیا شـرایطی فراهم شـده که شـرکت های ایرانـی بتوانند این سیاسـت را در پیش 

بگیرند؟
حفظ و ارتقای اعتبار برند ملی، یک ضرورت است. کشور باید برای جایگاه برند ملی خود یعنی 
دارویی که روی آن "ساخت ایران" درج شده، اهمیت ویژه قایل شود و این موضوع صرفا وابسته به 
کیفیت داروها نیست. بلکه بخشی از آن به قابل اعتماد بودن و حضور مستمر در بازار کشورهای 

مقصد باز می گردد.

دستورالعمل های ارزی، بالی جان صنعت
صنایـع داروسـازی، بارهـا و بارهـا از گروه بندی هـای ارزی و جابه جا کردن سـرفصل های ارزی، 
آسـیب دیده اند و متاسـفانه هیچ کسـی نیسـت که در این رابطه ها سـرعت عمل به خرج دهد 
و مشـکات داروسـازان را خصوصـا آن هایی که برنامـه صادراتی دارند یا اینکـه در مناقصه های 
خارجـی متعهـد شـده انـد را در اولویت قـرار دهد. این درحالی اسـت که بسـیاری از هزینه های 

شـرکت ها و بـه ویـژه هزینه های اقام بسـته بندی به شـدت 
افزایـش پیـدا کـرده و ضمن اینکـه خرید های اعتبـاری حذف 
شـده و بسـیاری از هزینه ها باید به صورت نقدی انجام شـود. 
ایـن درحالی اسـت که بخـش بزرگی از نقدینگی شـرکت های 
داروسـازی نـزد دولـت و سـازمان های بیمـه گر بلوکه شـده و 
بخـش دیگـری کـه در گردونه صادرات اسـت نیـز گرفتار باز 
و بسـته بـودن روزنه هـای نقـل و انتقال پـول و نوسـانات نرخ 

است. ارز 

چالش انتقال پول به داخل و خارج کشور
 صنایـع در بحـث انتقـال پـول گرفتـار شـده اند، ایـن موضوع 
هـم در بحـث انتقـال پـول به خارج کشـور بـرای خریـد مواد 
اولیـه صـادق اسـت و هـم در بحث انتقـال پول صـادرات دارو 
بـه داخـل کشـور. این گرفتاری ها سـبب شـده که یک از سـو 
فضـای مبهمـی در داخـل کشـور ایجـاد شـود کـه ندانیـم چه 
بایـد کنیـم و از سـوی دیگـر طـرف خارجـی را هـم در حالت 

باتلکیفـی قـرار داده ایم.

 خارجی ها توقع دارند داروی ایرانی را 
ارزان خریداری کنند

عواملـی متعددی سـبب شـده که مشـتریان خارجـی داروهای 
ارزان  را  ایرانـی  داروی  کـه  باشـند  داشـته  توقـع  ایرانـی، 
خریـداری کننـد، از جملـه بدقولی های تامین کننـدگان داخلی، 
خروج هـای ناگهانـی از بـازار کشـورهای خارجی، عدم تسـلط 
ایرانی هـا بـه مباحـث بازاریابـی بیـن المللـی، فراهـم نبـودن 
مسـتندات کافـی و مورد قبـول مراکز جهانی، ریسـک تجارت 
بـا ایران و دشـواری های انتقال پول، نوسـانات نرخ ارز و سـایر 
دالیـل دیگـر که منجـر به رفتارهـای چندگانه از سـوی تامین 
کننـدگان داخلـی شـده و در نهایـت فضـای بازار را به سـمتی 
پیـش بـرده کـه خارجی ها حاضرنـد داروی هم تـراز با کیفیت 
داروی ایرانـی را گـران تـر تهیـه کنند ولی خودشـان را معطل 
پیچیدگی هـای کار با ایرانی هـا نکنند، مگر اینکـه داروی ایرانی 

را بـه صـورت چشـم گیـر، ارزان تر خریـداری کنند.

صادرات نیاز به ثبات و استمرار دارد
نمی توانیـم بـه صـورت متوالـی برنامـه و روش هـای خودمـان 
را تغییـر دهیـم و بعـد بـه شـرکت های خارجـی کـه از مـا 
بخشـنامه  هـم  بـاز  کـه  بگوییـم  می کننـد،  خریـداری  دارو 
جدیـدی صـادر شـده و روش صـادرات ما تغییر کرده اسـت. 
ایرانـی علـی رغـم همـه محدودیت هایـی کـه  شـرکت های 
برایشـان ایجـاد شـده، تاش زیـادی را بـرای حفظ صـادرات 
خـود انجـام می دهند ولی متاسـفانه به دالیـل مختلف از جمله 
تغییـرات پیاپـی آییـن نامه هـا و دسـتورالعمل های داخلی، نزد 
کشـورهایی کـه مقصـد صـادرات داروی ایرانـی هسـتند، بـی 

اعتبـار شـده ایم.
پزشکان کشورهای همسایه، قطعا از دارویی که یک سال در بازار 
دارویی یافت می شود و یک سال یافت نمی شود، عبور می کنند و 
به سمت داروهایی که در بازار دارویی آن ها ثبات و قرار دارد، 
سوق پیدا می کنند و این به معنای آن است که ما بازار را واگذار 

کرده ایم.

بازپس گیری بازار، کار دشواری است
سهم گیری از بازار کشورهای دیگر، عاوه بر اینکه نیاز به دانش 
و مهارت دارد، به مولفه های متعددی وابسته است و متاسفانه 
بدقولی هایی که از سوی شرکت های ایرانی در بازارهای خارجی 
صورت گرفته، لطمه زیادی به چهره بیرونی شرکت های ایرانی 
وارد کرده است. این درحالی است که با توجه به رقابت شدید 
ای  ترکیه  شرکت های  الخصوص  علی  و  دارویی  شرکت های 
در انتظار خالی شدن بازار توسط شرکت های ایرانی هستند تا 
جایگزین آن ها شوند و بازپس گیری بازار، واقعا کار پرهزینه، 

دشوار و نیازمند استراتژی های خاص است.

ییک از راه های محایت 

ز است که  دولت ا�ی

نظام قیمتگذاری دارو 

اصالح شود. وق�ت نظام 

قیمتگذاری، جلوی 

سودآوری صنعت را 

کت ها  سد کرده، �ش

ای  توان مایل الزم �ب

 ، �ز ایط ساخ�ت بود �ش �ب

ز  نوسازی ماش�ی

آالت، پیاده سازی 

استانداردهای جدید 

و مستندسازی ها را در 

واهند داشت ز اختیار �ز

دکتر پیمان ترحمیدکتر پیمان ترحمی
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 مدیریت اقتصاد سالمت
 در بخش مراقبت های ویژه

ز اردهایلی  دک�ت سید حس�ی
ه ش صص مراقبت های و�ی ز  فوق �ت

ش�ت ید �ب شیک �ش ز ه علوم �چ
گ

 عضو هیأت عیمل دانش�
ریش  ب

ت
دای � رستان �ش ه ب�ی ش ش مراقبت های و�ی ز ست �ب   ر�ی

اهمیت کنترل هزینه ها در بخش آي سي یو
اگـر از منظـر بـار مالـي به بخش آي سـي یو نگاه شـود، شـکي نیسـت که سـازه هاي بخش آي 

سـي یـو و امکانـات و تجهیزاتـي که در آن مورد اسـتفاده قـرار مي گیرد، پر هزینه هسـتند.
از سـوي دیگـر، اسـتانداردها حاکـي از آن اسـت کـه افـراد شـاغل در ایـن بخش شـامل کمک 
پرسـتار، بهیـار، خدمـات و سـایر نیروهـاي انسـاني بایـد هـم از لحـاظ تعـداد نفـرات و هـم از 
نظـر توانمندی هـای خاصـی بـراي مواجهه با بیمـاران بدحال باالتـر از بخش های عمومی باشـند، 
بنابرایـن بـار مالـي ایـن بخش بـاال خواهد بـود و مدیریـت در مـورد هزینه هاي ایـن بخش، مي 

توانـد نقـش بسـزایي در کاهش هزینه ها داشـته باشـد.

روش هایي براي کنترل هزینه ها در بخش آي سي یو
در بعضـي از کشـورهاي دنیـا تخت هاي آي سـي یـو را به بیمـاران با شـرایط بحرانی اختصاص 
داده انـد وتنهـا  ایـن گونـه بیمـاران را در آي سـي یو پذیرش مي کننـد و براي سـایر بیماران با 
وخامـت کمتـر بخش هـاي دیگـري راه انـدازي کرده انـد و به این صـورت، بار مالـي بخش آي 

سـي یو را کنترل کـرده اند.
 long term care( LTC بـه عنـوان مثـال بخش زیادی از بودجه سـامت را برای مراکـزی از قبیـل
( و یـا بخشـي تحت عنـوان بینابینـي )intermediate( یـا HDU )high dependncing unit(  اختصاص 

می دهنـد تـا به ایـن صـورت در هزینه هـای مربوطه صرفه جویی شـود. 
در واقـع بخـشlong term care( LTC ( بـراي بیمارانـي که ماندگاری طوالنـی و با ثبات ولی میزان 
بهبـودي کمتـري دارنـد و بخـش HDU )high dependncing unit(   بـراي بیمارانـي کـه بـه طور 
کوتـاه مـدت، خدمـات کمتري از بخش آي سـي یـو را نیاز دارنـد ولي مراقبت آنهـا باید باالتر 

از بخش عمومي باشـد، اختصـاص دارد. 
در ایـن اسـتراتژي ها، تمرکـز بـر ایـن اسـت کـه از یـک سـو تخت هـاي آي سـي یو، از سـوي 
بیمارانـي کـه شرایطشـان چنـدان بحرانی نیسـت، اشـغال نشـود و بار مالـي بیش از حـد به این 
بخش هـا تحمیـل نشـود و از سـوي دیگر، سـطح مراقبتـي بیماري کـه نیازمند خدمـات خاصي 
اسـت، ولـي وضعیـت مسـاعدتری از شـرایط بحرانـی آي سـي یـو دارد، بـه یکبـاره و بـه طور 

ناگهانـي، افـت نکند.
و در بعضـی مـوارد، بیمـار از ابتـدا در بخـش بینابیني نگهداري می شـود. ضمن اینکـه در برخی 
کشـورها، سیسـتم هاي پشـتیباني بیمـه، جـِزء مراقبتـی درمـان در منـزل یـا Home Care  را هم 
تحـت پوشـش قـرار مـي دهنـد که بـا ایـن رویکـرد، بـار مالـي زیـادي از دوش بیمارسـتان ها 

برداشـته خواهد شـد .

علل نیاز به سرمایه گذاري براي افزایش تعداد تخت هاي آي سي یو در کشور
از آنجایـی کـه، سـن جامعـه در کشـور بـاال رفتـه اسـت و با پدیـده سـالخوردگي مواجه شـده 
ایـم، افزایـش تعـداد تخت هـاي مراقبـت ویـژه در کشـور مـورد نیـاز اسـت. در گذشـته امیـد 
بـه زندگـي و سـن متوسـط جامعـه پایین تـر بود و مـرگ و میرهـا عمدتا بـه خاطر حـوادث و 
بعضـي بیماري هـاي عفونـي، اجازه نمـي داد که تعـداد سـالخوردگان افزایش چندانـي پیدا کند. 
ولـي امـروزه علـم و دانش بشـر توانسـته بـر بسـیاري از بیماري ها غلبه کنـد و با افزایش سـن، 

بیماري هایـي کـه در گذشـته افـراد بـه واسـطه آنهـا فوت مـي کردنـد، کنترل شـده اند.
امـا طبیعـي اسـت که با افزایش سـن افـراد، بیماري هایي بـروز مي کنـد که نیاز بـه درمان هاي 
پیشـرفته اي دارد و قطعـا در چنیـن شـرایطي، نیـاز بـه حمایت هـاي پشـتیباني در بخـش 
مراقبت هـاي ویـژه، بیشـتر خواهد شـد. از طرف دیگـر تکنولوژي هاي مختلف آنچنان پیشـرفت 
کـرده و خدماتـي ارائـه شـده کـه ایـن خدمـات در بخش هاي عـادي قابـل ارائه نخواهـد بود.

بـر ایـن اسـاس قطعا بـه زیر سـاخت هایي براي توسـعه بخـش مراقبت هـاي ویژه نیـاز خواهیم 
داشـت، از جمله فضاي فیزیکي اسـتاندارد آي سـي یو، تجهیزات اسـتاندارد، پرسـنل و مهم تر از 
همـه نحـوه ارائـه خدمـات و گایدالین ها تا خدمـات اسـتانداردي را ارائه دهیم و قطعـا ارائه این 

خدمـات به بیمـاران نیاز به پشـتیبانی مالي خواهد داشـت.

روش هاي تخصیص منابع مالي در بخش مراقبت هاي ویژه
 الـف(روش نخسـت، روش از بـاال بـه پایین)Top Down(  اسـت. در ایـن روش،  منابع مالي در 
اختیـار قـرار داده مـي شـود تـا بین بخـش و تخت هـا توزیع شـود که به ایـن روش تـاپ داون 

گفته مي شـود.
 ب( روش دیگر که سـخت تر اسـت و معموال در کشـورهاي پیشـرفته انجام مي شـود، روشي 
بـه نـام  پاییـن به باال و یـا Bottom-Up اسـت که هزینه سـازه، تجهیزات سـرمایه ای، تجهیزات 
مصرفـي و نیـروي انسـاني حسـاب شـده و در تعـداد تخت هـاي هر بخـش ضـرب و هزینه هر 

تخـت مشـخص مي شـود و بعـد در تعـداد تخت هاي کل بخـش آن را گسـترش مي دهیم.

روش هاي پرداختي از منابع در بخش هاي ویژه
Fix Payment

کـه مبلغـی بـه طور مشـخص در اختیار بخـش قرار مي گیـرد. در کشـور ما عمدتـا و به خصوص 
در بخـش دولتـي، پرداخت هـا بـه این صورت اسـت. عددي به عنـوان تخت روز تعریف مي شـود 

و عمـده پرداخت هایي که توسـط سـازمان هاي بیمـه گر صورت 
مـي گیرد براین مبنا اسـت که قسـمت اعظم آن در بیمارسـتان 
بابـت سـازه و تجهیـزات سـرمایه ای و احیانـا بعضـي وسـایل 
مصرفـي هزینـه شـده و 3۰ درصـد آن بایت نیروي انسـاني که 

عمدتـا بخـش پزشـکي اسـت در نظر گرفته می شـود.
 Free For Service

 در کشـورهاي پیشـرفته پرداخـت عمدتـا بـه صـورت فـری 
فـور سـرویس )Free For Service( صـورت مـي گیـرد. در ایـن 
کشـورها، در بخـش مراقبـت ویـژه، پرونده هـاي الکترونیکـي 
بیمـار تعریـف شـده و تمام اطاعـات از قبل بـه صورت پیش 
فـرض در سیسـتم ثبت اسـت و تمامي اطاعات، آزمایشـات، 
جملـه  از  درمانـي  سیسـتم هاي  حتـي  و  تصویربرداري هـا 

ونتیاتـور، پمـپ سـرنگ بـه کامپیوتـر متصل اسـت. 
ایـن رویکـرد، چنـد مزیـت دارد، اوال یکپارچگـي داریـم، یعني 
تمامـي اطاعـات در یـک جـا متمرکـز اسـت و ثانیـا دخالت 
پرونـده کاغـذي که خود اسـباب آلودگي و مشـکات عفونت 
در بالیـن بیمـار را ایجـاد مي کند، وجـود ندارد. اگـر اطاعات 
نهایـت  در  و  کدینـگ  سیسـتم  باشـد،  ثبـت  کامپیوتـر  در 

حسابرسـی بهتـر انجـام مي شـود.
در کشـور مـا، تـا بـه حال بیشـتر توجه به سـمت تعـداد کمي 
تخت هـا بـوده و مبلـغ فیکس پیمنـت و به صـورت تخت روز 

پراخت مي شـده اسـت.

چه تعداد تخت مراقبت ویژه باید در بیمارستان باشد؟
بـه طـور متوسـط، اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه حـدود  1۰ % 
ویـژه  تخت هـاي  بـه  جنـرال  بیمارسـتان  یـک  تخت هـاي 
تخصیـص پیـدا کنـد کـه ایـن عـدد بـا توجـه بـه ماهیـت 
بیمارسـتان مـي توانـد کـم و یا زیاد شـود. به طور مثـال تعداد 
تخت هـاي ویـژه در بیمارسـتان هایي کـه پذیـرش بیمـاران بد 
حـال دارنـد و یـا اعمـال پیچیده تـري را انجام مي دهنـد، باید 
بیشـتر از بیمارسـتاني باشـد کـه بیشـتر بیمـاران آن سـرپایي 
هسـتند یـا عمل هـاي جراحي محدودتـري صورت مـي دهند.

راه اندازي دوره هاي تحصیالت تکمیلي مراقبت ویژه
تـا پیـش از سـال13۸4 ، بخش هـاي مراقبت ویـژه آکادمیک 
در ایـران وجـود نداشـت. از سـال 13۸4 و بعـد از راه انـدازي 
دوره تحصیـات تکمیلي مراقبت هاي ویژه و تربیت دسـتیاران 
تحصیـات تکمیلـي در مقطـع باالتـر از تخصـص بـه صورت 
فلـو شـیپ و سـپس به صـورت فوق تخصـص، مراقبـت ویژه 
آکادمیـک ایجـاد شـد تـا متولـي گـري ایـن بخـش بـه افراد 
متخصـص سـپرده شـود. این امـر در 3 دانشـگاهَ شـهر تهران، 
دانشـگاه های علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی، تهـران و ایـران 
صـورت گرفـت و در سـال 92 طبق مصوبه وزارت بهداشـت، 
دوره مراقبت هـاي ویـژه بـه مقطـع فـوق تخصـص ارتقـا پیدا 
کـرد و یـک دوره 1۸ ماهـه بـه مقطـع دو سـاله افزایش یافت 
و قـرار بـر ایـن شـد که در رشـته آي سـي یـو با هـدف اخذ 

مـدرک فـوق تخصـص تربیت دسـتیار صـورت بگیرد.

پیش به سوي آي سي یو بسته
در کشـورهاي پیشـرفته، ایده ای تحت عنوان آي سـي یو 
بسـته وجـود دارد کـه ما مـي توانیـم از آنهـا الگوبرداري 
مناسـب داشـته باشـیم. در آي سـي یـو بسـته، از زمـان 
پذیـرش بیمـار در آي سـي یـو، پزشـک اینتنسیویسـت، 
گرفتـه  درنظـر  بیمـار  مسـئول  و  گـر  درمـان  پزشـک 
می شـود و بـه این ترتیـب، تعـدد تصمیم گیـري در مورد 
بیمـار کمتـر خواهـد شـد و از آنجایـي کـه ایـن پزشـک 
آموزش هـاي الزم از جملـه در رابطـه بـا تغذیـه، کنتـرل 
عفونـت، درمان هـاي جایگزیـن کلیـه، آب و الکترولیـت و 
تهویـه و اقدامـات بالینـی مربوطـه و... را هم کسـب کرده، 

موثرتـر واقـع مي شـود. 
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بـا حضـور فـوق تخصـص مراقبت هـاي ویـژه در ایـن بخـش نیـاز بـه حضـور پزشـکان 
سـایر تخصص هـا کمتر خواهد شـد و بسـیاري از تداخات دسـتوري بین پزشـکان کمتر 
می شـود. مشـاوره ها کـه بـار مالـي سـنگیني را به نظام سـامت تحمیـل مي کننـد کمتر 
  )ICS   )Infection Control Strategyخواهـد شـد و بـا اجـراي بعضـي سیاسـت ها از جملـه

اسـتراتژی کنتـرل عفونـت، کنتـرل موثرتـر آنتـي بیوتیک هـا را خواهیم داشـت.
آنتـي  یـا مصـرف هدفمندانـه    antibiotic stewardship دیگـر، سیاسـت    بـارز  نمونـه 
بیوتیک هاسـت کـه درحـال حاضـردر کشـور مـا نیز این سیاسـت توسـط فـوق تخصص 
مراقبت هـاي ویـژه صـورت می پذیـرد و سـه سـال پیـش بـراي نخسـتین بـار در کنگره 

مراقبت هـاي ویـژه مطـرح شـد.
طبـق مطالعـات انجـام شـده خصوصـا در اروپـا دیده شـد کـه آي سـي یوهاي بسـته، به 

نفـع و صـاح هـم بیمـار و هم سیسـتم خواهـد بود.
مسـئله دیگـر، سیاسـت تغذیـه زودرس اسـت. در اولیـن زمان ممکـن پـس از ورود بیمار 
بـه بخـش مراقبتهـای ویـژه، تغذیه بیمار باید شـروع شـود. در چنین شـرایطی اگـر امکان 
تغذیـه عـادی فراهم باشـد، دسـتورات الزم بر اسـاس وضعیـت بیمار صادر می شـود و در 
غیـر این صـورت اسـتفاده از فرموالهای اسـتاندارد جایگاه مهمی خواهد داشـت. درصورتی 
کـه بـه دلیـل عدم کفایت دسـتگاه گوارش امـکان تغذیه گوارشـی فراهم نباشـد در زمانی 
محـدود، تغذیـه تـام وریـدی  )TPN(  با تجویز و هدایت اینتنسیویسـت انجام خواهد شـد.

در کشـور مـا، قبـل از راه انـدازي دوره هاي مراقبت ویـژه عمدتا آي سـي یو ها به صورت 
آي سـي یوهـاي بـاز بودند.  پزشـکان از تخصص هـای مختلـف، بیمار بدحال خـود را در 
دوره اي از درمـان بـراي مراقبت هـاي بیشـتر در آي سـي یـو بسـتري مي کـرد و بخش 
آي سـي یـو فقـط ارائـه خدمات ویـژه به صورت پشـتیبان را انجـام مـي داد و مداخات 

درمانـي تحت نظـارت پزشـک مربوطه انجام مـي گرفت.
بـا ورود دانـش آموختـگان فـوق تخصـص مراقبت هـاي ویـژه، بخشـي از ایـن خدمات و 
مسـئولیت ها را در بخـش ویـژه، فـوق تخصصـان مراقبت هـاي ویـژه بـه عهـده گرفتنـد 
.امـروزه بـه سـمتي مي رویم که آي سـي یوهاي بسـته در کشـور راه اندازي شـوند و این 

کامـا بـه نفـع بیمـار اسـت و مراقبـت بهتري بـه بیمـار صورت مـي گیرد.

فاصله علمي ما با دنیا
در گذشـته نـه چنـدان دور، فاصلـه علمي ما بـا دنیا زیاد بـود ولي با توجه بـه اهتمامی که 
مسـئولین  بـه خصـوص در زمینـه آموزش و پژوهش داشـتند و با رشـدي کـه طي چند 
سـال گذشـته در زمینـه پـرورش متخصصین صورت گرفتـه، به حمـد اهلل گام های بلندی 

در این زمینه برداشـته شـده است.
ناگفتـه نمانـد کـه رشـد مقاالت علمـي در ایـن چند سـال، محسـوس و قابل توجـه بوده 
اسـت و پایـان نامه هـاي مـا گویـاي ایـن قضیـه هسـتند و مهـم تـر از همـه گسـترش 
ارتباطـات علمـي اسـت کـه نمونـه بـارز آن کنگـره سـالیانه اي اسـت کـه در رشـته 
مراقبت هـاي ویـژه هـر سـال در دي مـاه در ایـران برگـزار مـي شـود که طي چند سـال 
گذشـته بـزرگان مراقبت هـاي ویـژه از اروپـا و امریـکا به ایـران آمدند و تبـادالت علمي 
خوبـي ایجـاد کردنـد و بخصـوص مـا توانسـتیم ارتبـاط انجمـن مراقبت هاي ویـژه ایران 
 ESICM  )european  را بـا انجمـن مراقبت هـاي ویـژه اروپـا  )iranian critical care society(
society of intensive care medicine(برقـرار کنیـم و در طـي این چند سـال سـخنران هایي از 

 SCCM society of critical : آمریـکا بـا هماهنگـي از طریق انجمن جهانـی مراقبتهـای ویـژه
care medicine  در کنگـره حضـور داشـته انـد.

فاصله تجهیزات و تکنولوژي ما با دنیا
قطعا ایده آل نیسـت ولي با نگرش مثبتي که مسـئولین دولت و وزارت بهداشـت داشـته 

و دارنـد، شـرایط بهتر شـده اسـت و باید به آینده امیـدوار بود.

تغذیه فرموله در آي سي یو
یکـي از کارهـاي ما بحث گسـترش فرهنـگ تغذیه انتـرال مبتنی بر دسـتاوردهای جدید 
علمی بـود کـه در حـال حاضر در کشـور شـاهد توجـه ویژه به آن هسـتیم. برای سـال ها، 
عـدم اسـتفاده از فرموالهـاي آشـپزخانه اي و از طـرف دیگـر اسـتفاده از فرموالهـاي 

اسـتاندارد، یکـی از دغدغه هـای مـا بوده اسـت.
 فرموالهـاي اسـتاندارد بـا توجـه بـه شـرایط بیمـار، از بیمـاري به بیمـار دیگـر فرق مي 
کنـد و قابـل ارزیابـي و انـدازه گیـري اسـت و بایـد تاش کـرد تـا تبدیل به امـری رایج 
در بخش هـای ویـژه آکادمیـک گردنـد. تدویـن گایدالیـن و اسـتاندارد بومـي تغذیـه در 
آی سـی یـو کـه سـال گذشـته در انجمـن مراقبت هاي ویـژه رونمایي شـد و بـا هماهنگي 
پروفسـور مارتیـن دل از آمریـکا ایـن گایدالیـن بومي ایراني بر اسـاس شـرایط ما تدوین 

گردیـد، نتایـج ارزشـمندی به دنبال داشـت.
البتـه نکتـه قابـل توجـه در مـورد فرموالهـا این اسـت کـه سیسـتم هاي بیمه گـر، تغذیه 
انتـرال را پوشـش نمـي دهنـد. علـت ایـن اسـت کـه تغذیه انتـرال، غـذا به حسـاب مي 

آیـد و سـازمان هاي بیمه گـر این فرموال ها را پوشـش نمي 
دهنـد. ولـي از آنجایـي کـه تغذیه وریـدی،  دارو حسـاب 
مي شـود، سـازمان هاي بیمـه گر آن را تحت پوشـش قرار 

مـي دهند.
در ایـن خصـوص بیمارسـتانها  مـي تواننـد بـا هماهنگي ها 
و انجـام سیاسـت هایي از جملـه خریـد متمرکـز از یـک 
بـا  نهایـت  در  و  داده  انجـام  حجمـي  خریـد  شـرکت، 
کاهـش قیمـت تمـام شـده، بیمـاران را از مزیت اسـتفاده 
از فرموال هـاي اسـتاندارد برخوردار کنند. بیمار با اسـتفاده 
از فرموالهـاي اسـتاندارد، طـول مدت بسـتري کمتري در 
آي سـي یـو خواهـد داشـت و از بسـتري طوالنـي مـدت 
پرهیـز بـه عمـل مـي آیـد. ضمـن اینکـه احتمـال ابتا به 
عفونـت کمتـر خواهـد شـد. شـکي نیسـت کـه بـا تغذیه 
مناسـب،  مشـکات بیمـار ماننـد عفونـت، زخم بسـتر یا 
بعضـي عـوارض دیگر کمتـر خواهد شـد و بنابرایـن بیمار 
در زمـان کوتاه تـر، موبیلیتي بهتري خواهد داشـت، زودتر 

راه مـي افتـد و فانکشـنال خواهد شـد.

 تفاوت بخش خصوصي و دولتي
 در بخش مراقبت های ویژه

فضـاي  لحـاظ  از  خصوصـي  بخـش  می رسـد،  نظـر  بـه 
فیزیکـي و نمـاي ظاهـري، بهتر باشـد اما به طـور کلی در 
ارائـه خدمـات بالینی در بخش هاي دانشـگاهي سـطح آن 
بـا بخـش خصوصـي قابـل رقابت اسـت. تنها مشـکلي که 
در بعضـي مواقـع ممکن اسـت با آن مواجه باشـیم، کمبود 

نیـروي انسـاني در مقطع پرسـتاري اسـت.

نقش و سهم بیمه ها در بخش آي سي یو
مشـکل مـا در ایـران عـدم یکپارچگي بیمه هاسـت. منظور 
بنـده ادغـام بیمه ها  نیسـت بلکـه یکپارچگي بیمه هاسـت.

ــي  ــت و حت ــان نیس ــراد یکس ــه اف ــه ی هم ــه پای بیم
ــي  ــت. گوناگون ــت نیس ــم یکنواخ ــي ه ــاي تکمیل بیمه ه
بیمــه باعــث شــده شــرایط بــراي بیمــاران مختلــف فــرق 
کنــد. ســقف بیمــه و پــر شــدن این ســقف بــا مراجعــه به 
بخــش خصوصــي باعــث شــده بیمــاران بعــد از چنــد روز 
بســتري در بخــش خصوصــي بــه بخــش دولتــي مراجعــه 
ــاي  ــه در بخش ه ــت ک ــرایطي اس ــن در ش ــد و ای کنن
دولتــي بــا شــلوغي و ازدحــام بیــش از حــد بیمــار مواجــه 
هســتیم. ایــن شــرایط مشــکات زیــادي را  بــه بــار مــي 
آورد کــه باعــث مــي گــردد نتوانیــم پاســخگوي بیمارانــي 
کــه از بخــش خصوصــي بــه دولتــي مــي آینــد، باشــیم.

عملکرد مدیران وزارت بهداشت
ــات وزارت  ــت و مقام ــد تشــکري از دول ــن جــا بای در ای
بهداشــت، درمــان وآمــوزش پزشــکی در گذشــته وحــال 
داشــته باشــیم، بــه لحــاظ توجهــي کــه در امــر گســترش 
نظــام مراقبت هــای ویــژه در ایــن چنــد ســاله در کشــور 
صــورت گرفتــه اســت. افزایــش تعــداد تخت هــاي 
مراقبــت ویــژه همیشــه مدنظــر بــوده اســت. در بســیاري 
از جلســات، لــزوم افزایــش کیفــي ارائــه خدمــات را هــم 
ــت  ــه وضعی ــم ب ــااهلل آن ه ــه ان ش ــم ک ــرح کردی مط

مطلوبــي خواهــد رســید.
بایـد تشـکر ویـژه داشـته باشـیم ازآقـای دکتـر اولیایـي 
منـش، مدیر کل دفتـر ارزیابي فناوري و تدوین اسـتاندارد 
و تعرفـه سـامت کـه در دوره مدیریـت ایشـان، بـراي 
نخسـتین بار در کشـور اسـتاندارد بومي مراقبت هاي ویژه 
تدویـن شـد و تحـت یـک کتاب توسـط وزارت بهداشـت 
ویـژه  مراقبـت  خدمـات  زیرسـاخت هاي  و  شـد  چـاپ 

گردید. تدویـن 

ان عدم  مشلک ما در ا�ی

ی بیمه هاست. 
گ

یکپارچیک

منظور بنده ادغام 

بیمه ها  نیست بلکه 

ی بیمه هاست.
گ

یکپارچیک

یه ی مهه افراد  بیمه �چ

ی 
یکسان نیست و ح�ت

بیمه هاي تمکییلی مه 

یکنواخت نیست

 دكتر سید حسین اردهالي



NO. 19 - 2019 WINTERDARMANYAB JOURNAL 62 شماره 19 /زمستان 1397 63فصلنامه درمان یاب

و، اسیر پیچیدگی ها دار
د  دک�ت حممد رضا سیایه شاد�ب

 متولد 1339
ز  �ی ل دارو دانشکده داروسازی ت�ب   استاد کن�ت

ز �ی  رئیس سابق دانشکده داروسازی ت�ب
ز است. �ی شیک ت�ب ز ه علوم �چ

گ
، رئیس مرکز رشد فرآورده های دارو�ئ دانش�  در حال حارصز

پیچیدگی های دخالت دولت
ــداز  ــه دســت ان ــه مثاب ــه ب ــد ک ــاد می کن ــی ایج ــت، پیچیدگی های ــت دول دخال
ــره  ــع به ــرد و مان ــن آن را می گی ــرعت گرفت ــوی س ــت، جل ــش روی صنع پی

بــرداری از فرصت هــا می شــود. 
مثــا فراینــد انتخــاب مدیــر تابــع مقرراتــی اســت کــه گاهــی اوقــات صنایــع را 
در تنگنــا قــرار می دهــد و مســایل دیگــر را تحــت الشــعاع قــرار می دهــد. چــرا 
ــر آن  ــر مناســب ب ــه نشســتن مدی کــه در مواقعــی رعایــت مقــررات منجــر ب
ــررات  ــط سیاســی، مق ــدا شــود رواب ــی پی ــر الیق منصــب نمی شــود  و اگــر مدی
دولتــی دســت و پــا گیــر، اعمــال ســلیقه روســای ارشــد اجــازه اســتفاده بهینــه 

ــد. ــب را نمی ده ــع مناس از مناب

فلسفه اقتصادی رعایت نمی شود
دخالــت دولــت ســبب می شــود کــه بــه بهانــه اســتراتژیک بــودن تولیــد دارو، 
موضــوع از ریــل اقتصــادی آن خــارج شــود و فلســفه وجــودی شــرکت ها کــه 
ــر  ــدون درنظ ــه ب ــم ک ــاهد بوده ای ــا ش ــود. باره ــت نش ــت رعای ــودآوری اس س
ــه،  ــود و هزین ــرمایه، س ــون س ــای پیرام ــادی و بحث ه ــی اقتص ــن مبان گرفت
ــار  ــان، گرفت ــه اول عمرش ــان ده ــد و در هم ــده ان ــیس ش ــی تاس کارخانجات

ــد. ــده اقتصــادی شــده ان مشــکات عدی
در مواقعــی تولیــد بــه صرفــه نیســت، ولــی دولــت تصــور می کنــد کــه الزامــا 
ــن را برداشــت  ــی ای ــد آن کاال را تولیــد کنــد. متاســفانه  از معنــی خودکفای بای
کــرده انــد کــه همــه چیــز را خودمــان تولیــد کنیــم و بــر ایــن اســاس مشــاهده 
ــته  ــادی نداش ــه اقتص ــه صرف ــورد ک ــد می خ ــی کلی ــه پروژه های ــم ک می کنی
ــت  ــکات زیس ــرد، مش ــاب ک ــود را حس ــربار و س ــای س ــد هزینه ه ــت. بای اس
ــه اســت؟  ــه صرف ــن دارو ب ــد ای ــا تولی ــد آی ــت و دی محیطــی را در نظــر گرف
گاهــی بــرای تولیــد یــک دارو بــدون اینکــه ارزش افــزوده ای در صنعــت ایجــاد 
شــود، بایــد چندیــن مــاده اولیــه وارد شــود. همچنیــن دفــع پســماندهای داروهــا 

معضــل بزرگــی اســت.

تصمیمات سیاست زده
برخــی تصمیــم گیری هــا بــه دلیــل مداخلــه گــری دولــت، سیاســت زده شــکل 
ــه  ــود ک ــر می ش ــت و منج ــت اس ــک آف ــت ی ــرای صنع ــن ب ــه ای ــرد ک می گی

ــا، کارشناســی شــده نباشــد. سیاســت گذاری ه
ــم  ــال ه ــه دوس ــی ب ــات حت ــان معوق ــدت زم ــش دارو، م ــرکت های پخ در ش
ــه مدیــر بیمارســتان وارد می شــود و مدیــر بیمارســتان  رســیده اســت، فشــار ب
ــت  ــود و در نهای ــی می ش ــار سیاس ــه فش ــور ب ــار مجب ــان بیم ــات ج ــرای نج ب
ایــن شــرکت داروســازی اســت کــه ورشکســته می شــود و یــا اینکــه ســهامدار 
شــرکت خــود را توســعه نمی دهــد و بــه دنبــال ســرمایه گــذاری در بخش هــای 

دیگــر مــی رود.

تعارض
واگــذاری صنعــت بــه بخــش خصوصــی و البتــه تقویــت نظــارت بســیار مهــم 
اســت. دولــت درحــال حاضــر هــم خریــدار کاال و خدمــات اســت و هــم تولیــد 
ــه  ــن موضــوع معضــل بزرگــی اســت کــه مســیر را ب کننــده و هــم ناظــر و ای

ــاند.  ــه می کش بیراه

حضور اساتید دانشگاه در صنعت
اینکــه چــرا حضــور اســاتید در صنعــت، نتوانســته مســیر صنعــت را بــه دانشــگاه 
نزدیــک کنــد، موضوعــی اســت کــه هــم بــه تعــداد اســاتید حاضــر در صنعــت 

بــاز می گــردد و هــم بــه شــکل همکاریشــان.
ــگاه در  ــاتید دانش ــد از اس ــی دو درص ــر از یک ــه کمت ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
صنعــت حضــور دارنــد. بســیاری از صنایــع دارویــی در بخــش R&D حتــی یــک 
ــوده  ــات علمی حاضــر ب ــا اعضــای هی ــر کج ــه ه ــد. البت ــات علمی ندارن ــر هی نف
ــه فرموالســیون های  ــا ارائ منشــا اثــرات و تحــوالت از قبیــل ارتقــا فنــاوری و ی
ــت  ــگاهیان در صنع ــور دانش ــد حض ــه بای ــن اینک ــت. ضم ــده اس ــد ش جدی
افزایــش یابــد، بهتــر اســت حضــور آنهــا بــه صــورت ارگانیــک و ســاختارمند 
باشــد، یعنــی بــه نمایندگــی از دانشــگاه باشــد و صنعــت را بــه سیســتم پژوهشــی 
دانشــگاه متصــل نمایــد. در ایــن صــورت بــا دیــد فراگیــر تــری بــه صنعــت و 

دولت مداخله گر
نبایــد تصــور کــرد کــه هرجایــی کــه دولــت در 
ــج  ــن نتای ــا بهتری ــود، الزام ــت وارد می ش صنع
و خروجی هــا را بــه بــار خواهــد آورد. ایــن 
ــه  ــت. تجرب ــوخ اس ــی و منس ــر قدیم ــک تفک ی
ــی،  ــت شناس ــی، وق ــرعت، چابک ــان داده س نش
رقابــت پذیــری، بهــره وری و ده هــا مولفــه 
ــرورت  ــت ض ــک صنع ــد ی ــرای رش ــه ب ای ک
ــم  ــتر فراه ــی بیش ــش خصوص ــزد بخ ــد، ن دارن
ــک  می شــود تــا در بخــش دولتــی و ایــن ی
ــی  ــه طبیع ــکار اســت. البت ــل ان ــت غیرقاب واقعی
اســت کــه در برخــی مواقــع کــه بــرای بخــش 
خصوصــی صرفــه اقتصــادی نــدارد، دولــت بایــد 
ــوق هایی  ــد مش ــم کن ــتر را فراه ــد، بس ورود کن
مثــل معافیــت مالیاتــی، ارائــه تســهیات مالــی 
و آمــوزش نیــروی انســانی تخصصــی را فراهــم 
ــرمایه  ــر س ــزوم آغازگ ــورت ل ــد و در ص نمای
ــتم  ــی سیس ــد و در فرصــت کوتاه ــذاری باش گ
راه انــدازی شــده را واگــذار نمایــد. بهیــچ وجــه 
ــود،  ــی ش ــش خصوص ــب بخ ــد رقی ــت نبای دول
ــه  ــت ب ــه در نهای ــی دارد ک ــئله تبعات ــن مس ای
ــود. ــر می ش ــی منج ــش خصوص ــف بخ تضعی

چالش هــای آن نگریســته می شــود.

صادرات
دولــت بــرای توســعه صــادرات، نقــش تســهیل گــر 
ــه اینکــه خــودش  ــد داشــته باشــد، ن و حامــی را بای
ــق تفاهــم  ــد از طری ــت بای ــد. دول مســتقیم ورود کن
نامه هــا، مســیر را بــرای صــادرات دارو همــوار 
کنــد. متاســفانه صنایــع مــا بــه دلیــل اینکــه 
تاششــان متمرکــز بــر بــازار داخلــی بــوده، برنامــه 
ای بــرای صــادرات ندارنــد و صــادرات معمــوال بــه 
ــان  ــی برایش ــای مقطع ــتفاده از فرصت ه ــای اس معن
ــات  ــوده اســت. صــادرات مســتلزم تحقیق مطــرح ب
ــال  ــه دنب ــا ب ــرکت های م ــا ش ــت ام ــی اس بازاریاب
ــاخت  ــت س ــتند و مزی ــود هس ــازاد خ ــادرات م ص
بــرای صــادرات را در نظــر نمی گیرنــد. اگــر کیفیــت 
ــی  ــتانداردهای جهان ــد و اس ــب باش ــت مناس و قیم
ــار آن  ــود و در کن ــت ش ــول رعای ــد محص در تولی
هــم اطــاع رســانی بــه خوبــی انجــام شــود، قطعــا 
ــد  ــه خری ــل ب ــان تمای ــی خودش ــورهای خارج کش
ــت  ــود دول ــور ش ــه تص ــا اینک ــد. ام ــدا می کنن پی
می توانــد بــا فشــار، حــوزه صــادرات را رونــق 

ــد. ــد ش ــه نخواه ــد، اینگون ببخش

کت های  در �ش

ش دارو، مدت  ز �چ

زمان معوقات ح�ت 

به دوسال مه رسیده 

است، فشار به مد�ی 

رستان وارد یم شود  ب�ی

ای  رستان �ب و مد�ی ب�ی

بور  ر حمب ات جان ب�ی ب
ز

�

به فشار سیایس یم شود 

کت  ز �ش ایت ا�ی و در �ز

داروسازی است که 

ورشکسته یم شود و �ی 

کت  اینکه �امدار �ش

خود را توسعه �ز دهد 

و به دنبال �مایه 

ش های  ز گذاری در �ب

دیگر یم رود

دکتر محمد رضا سیاهی شادباددکتر محمد رضا سیاهی شادباد
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ویی دو چالش دار
یف نیا  ز �ش  دک�ت سید حسام الد�ی

ر ساوه  متولد 1363 در �ش
یت در اقتصاد دارو     داروساز و متخصص مد�ی

ان هوری اسالیم ا�ی شیک ارتش محب ز ه علوم �چ
گ

یت دارو، دانشکده داروسازی دانش� ر گروه اقتصاد و مد�ی  استاد�ی

ران  من داروسازان �ت ب
ز

ه ا�  عضو هیئت مد�ی

ان یت و اقتصاد دارو�ی ا�ی من عیمل مد�ی ب
ز

ه ا�  عضو هیات مد�ی

 اگر بخواهیم به دو چالش 
که سال ها گریبان صنعت 

داروسازی را گرفته 
اشاره کنیم، باید به 
کاهش نقدینگی در 

صنعت دارو خصوصا 
بعد از اجرای طرح 
تحول سامت و نیز 

 بحث قیمتگذاری
 اشاره کنیم.

سـامت بـه دالیل مختلف، فشـار زیـادی را 
به بیمه هـا انتقال داد، خصوصـا اینکه حدود 6 
میلیـون نفر کـه فاقد بیمه بودند، بـدون آنکه 
هزینـه ای را بپردازنـد، وارد صندوق های بیمه 
شـدند و مقرر شـد کـه دولت، حـق بیمه این 

افـراد را پرداخـت کند.
عـاوه بـر فشـاری کـه از بیمـه شـدن این 6 
میلیـون نفر ایجاد شـد، در طول طـرح تحول 
سـامت، تعهـدات بیمه هـا هم افزایـش پیدا 
کـرد و پـول یک سـری از داروها را قرار شـد 
بیمه هـا بپردازنـد کـه بـه داروهـای لیسـت 
تفاهم نامه معروف شـدند و قرار شـد سـاالنه 
دولـت مبلغی حـدود هـزار میلیارد تومـان را 
بـرای تحت پوشـش قرار دادن ایـن داروها به 

بپـردازد. بیمه ها 
در مرحلـه سـوم، بـا دو و نیـم برابـر شـدن 
تعرفه هـای پزشـکان، هزینه هـای بیمه هـا باز 
هـم افزایـش پیـدا کـرد که ایـن عوامـل در 
کنـار یکدیگر بار مالی بزرگـی را برای بیمه ها 
بـه وجـود آورد و بیمه هـا که قبا مشـکات 
نقدینگی داشـتند و مشـکات خـود را ناگزیر 
بـه صنعت دارویی کشـور تحمیـل می کردند، 
حـاال وقتـی این بار مالـی بزرگ هم برایشـان 
ایجـاد شـد، دچـار مشـکات اساسـی تـری 
شـدند و اولیـن جایـی که مـورد آسـیب قرار 

گرفـت مطابـق گذشـته، صنعـت دارو بود.
متاسـفانه آنچـه کـه سـوابق گذشـته نشـان 
و  بیمـه  بـرای  کـه  اسـت  ایـن  می دهـد 
و  نیسـتند  اولویـت  داروسـازان  بیمارسـتان، 
حتـی اگـر بیمه ها هم پـول کافـی را در اختیار 
بیمارسـتان ها و مراکز دولتی قـرار دهند، آنها 
پرداخـت بدهی خود به صنعت داروسـازی را 
در اولویـت نمی داننـد و معموالً ایـن مبالغ در 

جاهـای دیگـر هزینه میشـود.
ایـن بـار مالی زیـاد موجب انباشـت مطالبات 
صنعـت داروسـازی از بیمه هـا شـد، هرچنـد 
در ایـن بـاره هشـدارهای زیـادی داده شـده 
و کارشناسـان بارهـا اعـام کرده انـد کـه این 
صنعـت هم تا حد مشـخصی تـوان دارد و به 
هرحـال در نقطـه ای توانـش به پایـان خواهد 
توجـه الزم صـورت  متاسـفانه  امـا  رسـید، 
نگرفت و زنجیره دارویی بشـدت تحت فشـار 

نقدینگـی قـرار گرفت.
در واقـع نظـام دارویـی کشـور کـه از خـرده 
فروشـی اقام دارویی شـروع می شـود و بیش 
از 12 هـزار داروخانـه دولتـی و خصوصـی را 
و  تـا شـرکت های پخـش  بـر میگیـرد،  در 
شـرکت های تولیـد و وارداتـی، قاعدتـاً وقتـی 
بـا مشـکات مالـی مواجـه شـدند و پولی که 
ناشـی از فـروش دارو بـود، بـه چرخه فعالیت 
اقتصادیشـان بازنگشـت، بـا چالش های جدی 

مواجـه شـدند کـه غیر قابـل انکار اسـت.
البتـه در ابتدای شـروع طرح تحول سـامت 
صنعـت داروسـازی بـه طـور کامـل بـا ایـن 
طـرح همراهـی کـرد، امـا پـس از گذشـت 
زمـان و عـدم بازگشـت سـرمایه ها، شـرایط 
بـه گونه ای پیـش رفت که پولـی در صنعت 
داروسـازی وجـود نداشـت که بتوانـد کفاف 
هزینه هـای بنگاه ها را کنـد و بدهیهای بیمه ها 
مشـکات عدیـده ای را بـرای چرخه صنعت 
داروسـازی بـه وجـود آورد، بـه طـوری کـه 

دوره بازگشـت سـرمایه از 1۵6 روز در اوایل 
آغـاز طـرح تحول سـامت بـه حـدود 4۰۰ 
روز رسـید. یعنی شـرکتی کـه داروی خود را 
میفروشـد بـرای تأمین مـواد اولیه خـود، یک 
بـازه زمانی چهار صـد روزه را پیـش رو دارد. 
در صورتـی کـه در هیچ جـای دنیا ایـن روال 
وجـود نـدارد و هیچ صنعتی در کشـور ما نیز 
بـا ایـن وضعیـت دوام و بقـا نخواهد داشـت، 
هرچنـد صنعـت داروسـازی ایـن مشـکات 
را تاکنـون تحمـل کـرده و توانسـته روی پای 
خـود بایسـتد، امـا هـر آن ممکـن اسـت بـا 
چالش هـای جـدی تـری مواجـه شـود و این 
یـک زنـگ خطر جدی اسـت که بایـد به آن 

توجـه الزم صـورت گیرد.
در همیـن راسـتا مقـام معظـم رهبـری بـا 
برداشـت ۵۰۰ میلیون دالر از صندوق ذخیره 
ارزی بـرای صنعـت دارو موافقـت کردنـد، 
هرچنـد مکانیسـم های عملـی بـرای هزینـه 
و بحـث  اسـت  نشـده  کـرد آن مشـخص 
مسـیر پرداخت آن و زمان تحقق آن، اهمیت 
نویدبخـش  هرحـال  بـه  ولـی  دارد  زیـادی 
کاهـش مقطعـی فشـاری اسـت کـه ممکـن 

اسـت غیرقابـل تحمـل باشـد.
در دو سـال گذشـته نیـز دولت بـرای جبران 
نقدینگـی به جای اینکه به صنعت داروسـازی 
پول نقـد تزریق کنـد، از اوراق بانکی اسـتفاده 
کـرد. اوراق بانکـی کـه در همـان زمـان نرخ 
تنزیـل آن حـدود 3۰ درصـد بـود، یعنـی 
فروختـه  را  دارو  قبـل  روز  شـرکت ها 4۰۰ 
بودنـد و اکنـون کـه میخواسـتند پـول آن را 
دریافـت کنند بایـد اوراق میگرفتنـد، آن هم 
با سررسـید سـه سـال بعد بود و اگر شرکتی 
نقدینگـی نیاز داشـت بایـد اوراق را به فروش 

میرساند.
بـه این ترتیـب هزینه های مالی شـرکت ها به 
شـدت افزایـش پیدا کـرد و صنعـت مجبور 
شـد بـرای اینکـه نقدینگـی خـود را جبـران 
کنـد و چـرخ تولیـدش بچرخد از تسـهیات 
گرانقیمت بانکی اسـتفاده کند که بسـیاری از 
آنهـا با سـود 2۰ درصـد ارائه میشـوند و این 
موضـوع باعـث شـد کـه صنعت بـه کندی 
حرکـت کند و چابکـی از صنعت داروسـازی 

ایـران گرفته شـود.

بحران قیمتگذاری
چالـش دوم کـه در حـال حاضـر صنعـت 
مشـکل  کـرده،  گرفتـار  را  داروسـازی 
قیمت گذاری اسـت. شـاهد هسـتیم که هر از 
گاهی مصاحبه هایی که منتشـر میشـود تحت 
عنوان اینکـه اجازه نخواهیـم داد نرخ افزایش 
قیمـت دارو از 12 درصـد بیشـتر باشـد، این 
هزینه هـای شـرکت ها  کـه  اسـت  درحالـی 
بیـش از ایـن، افزایش پیدا کرده اسـت و عدم 
تعـادل بخشـی میان هزینه هـا و درآمدهـا، از 
عواملـی اسـت کـه باعـث ایجـاد مشـکات 
جـدی بـرای صنعت داروسـازی شـده و هیچ 

توجیـه منطقـی بـرای آن وجود نـدارد. 
واقعـا ایـن سـوال وجـود دارد کـه وقتـی نرخ 
ارز از ابتـدای سـال 1396 رشـد بیـش از 3۰ 
درصـدی داشـته و در سـوی مقابـل، قیمـت 
داروهـا ثابت مانده و وزارت بهداشـت در آن 

سـال به هیچ شـرکتی اجـازه افزایـش قیمت 
را نـداده، صنعـت چگونه می توانـد هزینه های 
افزایـش یافتـه خـود را صرفـا بـا افزایش 12 
درصـدی قیمـت دارو، پوشـش داده و حتـی 
بـرای رشـد و توسـعه خـود، تامیـن بودجـه 
کند. توجه داشـته باشـید که با جهـش ارزی 
از ابتدای سـال 139۷، بسـیاری از اقام مورد 
اسـتفاده در صنایـع داروسـازی، نظیـر اقـام 
مـورد نیـاز بـرای بسـته بنـدی، مشـمول ارز 
دولتـی نشـدند و نـرخ افزایش آن هـا، معادل 
بازار آزاد بود و شـیوه تسـویه حساب آن ها از 
حالـت خریـد اعتباری به خریـد نقدی تبدیل 

. شد
واقعیـت ایـن اسـت کـه مکانیسـم قیمـت 
گـذاری، بـه خصـوص در رابطـه بـا داروهای 
قدیمی بایـد منطقـی شـود، مکانیسـم قیمـت 
گـذاری بـرای داروهای قدیمی کاسـت پاس 
یـا قیمـت تمـام شـده اسـت کـه بـه معنای 

واقعـی شـرکت ها را گرفتـار کـرده اسـت. 
 reference price البتـه بـرای داروهـای وارداتـی
اسـت کـه هرچند شـاید مکانیسـم مناسـب 
تـری باشـد ولی بـه نظر می رسـد کـه روش 
اجـرای آن در مواجهـه بـا افزایـش نـرخ ارز، 
ناگهـان دچار ایسـت می شـود. چـرا که وقتی 
بـرای داروهای وارداتی از این فرمول اسـتفاده 
می شـود، قیمت با چهار کشـور یونـان، ترکیه، 
اسـپانیا و پرتغـال مقایسـه می شـود و پاییـن 
تریـن قیمت یکـی از این کشـورها بـه عنوان 
قیمـت واردات بـرای داروی وارداتـی در نظر 
گرفتـه می شـود. همـه می دانیـم کـه واردات 
وابسـته به نرخ ارز اسـت و وقتی نرخ ارز 3۰ 
درصـد افزایـش پیـدا می کند، نمیتـوان گفت 
کـه قیمـت دارو باید تنهـا 9 درصـد افزایش 
داشـته باشـد، به دلیـل اینکه ایـن موضوع با 
مکانیزمی کـه خود سـازمان غـذا و دارو اعام 

کرده اسـت تناقـض دارد.
در مـورد داروهـای تولیـد داخل نیز مقایسـه 
قیمتـی بـا داروهـای برند انجـام می شـود، اما 
در مـورد داروهـای قدیمـی از فرمول کاسـت 
پـاس اسـتفاده می کنیـم و وقتی قیمـت این 
داروهـا بـر اسـاس نـرخ ارز در حـال افزایش 
پیـدا کـردن اسـت بازهـم اینکه اصـرار کنیم 
افزایـش قیمـت دارو تنهـا 1۰ تـا 12 درصد 
بایـد باشـد حـرف منطقـی نیسـت، ممکـن 
است مکانیسـم ها درسـت طراحی شده باشد 
امـا سـازمان غـذا و دارو در همیـن مکانیسـم 
صحیـح کاری کـه منطقـی اسـت را انجـام 

نمیدهـد این روش درسـتی نیسـت.
برخـی مقاومت هـا در برابـر افزایـش قیمـت 
دارو، ناشـی از آن اسـت که می خواهند جلوی 
افزایـش هزینه هـا گرفتـه شـود، امـا تجربـه 
جهانی نشـان داده کـه روش حل این موضوع، 
جلوگیری از افزایش قیمت دارو ها نیسـت. بر 
ایـن موضوع کـه باید جلوی کنتـرل هزینه ها 
گرفتـه شـود هیـچ شـکی وجـود نـدارد امـا 
اینکـه بحث های علمـی و اقتصـادی را به کنار 
بگذاریـم و اعام کنیـم که نباید قیمـت دارو 
بیـش از 9 تـا 12 درصـد افزایـش پیـدا کند 
غیـر منطقی بـوده و در نهایـت گرفتاری های 

دیگـری بـرای کشـور ایجاد می شـود 
راه صحیـح ایـن اسـت کـه بـه دنبـال کنترل 

هزینه هـا باشـیم. بـه طـور مثـال بیمه هـا به 
عنـوان بزرگتریـن خریـدار دارو بایـد بتوانند 
از طریـق مناقصـه، هزینه های خـود را کاهش 
دهنـد، در هیـچ جـای دنیـا بیمـه ای را پیـدا 
نمی کنیـد کـه ماننـد بیمه های کشـور مـا در 
صنعـت دارو انقـدر منفعـل عمل کننـد، آمار 
جمعیتـی بیمـه سـامت و تامیـن اجتماعـی 
نشـان میدهد سـاالنه بـرای ۸۰ میلیـون نفر 
دارو تهیـه می کننـد و بـا همـان قیمـت کـه 
سـازمان غـذا و دارو اعـام میکنـد این خرید 
انجام میشـود، در صورتی که بیمه ها باید وارد 
فضای مناقصه شـوند و قیمت دارو را بشکنند. 
در این صورت مکانیسـم کنتـرل هزینه ای به 
خوبی شـکل می گیـرد و انجـام وظیفه می کند 
و یـا اینکـه داروهایی را وارد فهرسـت بیمه ها 
کنند کـه هزینه اثربخـش باشـند و دارو های 

قدیمـی را از لیسـت خود حـذف کنند.
هرکـس باید ایـن اختیار را داشـته باشـد که 
هـر داروی برنـدی را تهیـه کنـد، امـا ایـن 
اختـاف هزینـه از جیـب مشـتری پرداخت 
میشـود. دولـت بایـد متولـی حداقل ها باشـد 
را  ژنریـک  ارزانتریـن داروی  بایـد  .بیمه هـا 
خریـداری کننـد و نـه تنهـا در بـازار باید به 
دنبـال داروی ژنریـک ارزان باشـند، بلکه باید 
بـه دنبـال ژنریـک سـازهایی کـه ارزان ترین 
قیمـت را دارنـد و بـا آنهـا از مسـیر مناقصه، 
بـه توافـق برسـند تا قیمت ها شکسـته شـود. 

ریشه های کمبود نقدینگی
در سـال 1392 دولت آقای روحانی، تصمیمی مبنی 
بـر اجـرای طرح تحول سـامت گرفـت، با این 
هـدف کـه عدالـت در نظـام سـامت برقـرار 
شـود. آمارها نشـان میـداد در آن دوران حدود 
11 میلیـون نفـر در کشـور مـا فاقـد هرگونـه 
بیمـه بودنـد. ایـن افـراد زیـر فشـار هزینه های 
کمرشـکن درمانـی قرار میگرفتند کـه این موضوع 
هـم مخالـف قانون اساسـی مـا بود و هـم برخاف 
توصیه هـای رهبـر انقـاب مبنـی بـر اینکـه بیمار 
بـه غیـر از رنج بیمـاری، نبایـد رنج دیگری داشـته 

باشـند بود.
از ابتدای شـروع طرح تحول سـامت، کارشناسان 
هشـدارهای مختلفـی در خصـوص ابعـاد مختلف 
طـرح می دادنـد به خصـوص در زمینـه اقتصادی 
کـه ایـن طرح ممکن اسـت بـا مشـکاتی در تامین 
منابـع مالـی روبرو شـود. واقعیت این اسـت که طرح 
تحول سـامت فشـار زیـادی را به صنعت بیمه کشـور 
وارد کـرد. ایـن موضـوع از آنجایـی که سـاختار بیمه ای 
در کشـور مـا، پیـش از اجـرای طـرح، وضعیـت مناسـبی 
نداشـت و از طرفـی بیمه ها به جـای اینکه نقش صندوق 
را داشـته باشـند، بیشـتر بـه مثابـه یـک قلـک 
عمـل میکننـد و هـر جایـی بـا کمبـود 
منابـع مواجه شـوند به مشـکل 
بـر میخورند، حائـز اهمیت 

بیشـتری است.
شـاهد  حـال،  هـر  بـه 
بودیـم که طـرح تحول 

مشکالت را باید همه جانبه 
بررسی کرد و به قول معروف 
نمی توان یک طرفه به قاضی 

رفت. هرچند که سازمان غذا 
و دارو باید هرچه سریعتر 
در خصوص بهبود وضعیت 
قیمتگذاری دارو و همچنین 

نقدینگی شرکتهای داروسازی 
اقدام مناسبی به صورت ریشه 

ای انجام دهد ولی نباید 
همه تقصیرها را به سمت 

این سازمان نشانه رفت. در 
پاسخ به برخی انتقادها باید 
به این نکته هم توجه داشت 
که نظام سالمت در کشور ما 

ساختار پزشک محور دارد 
و تصمیمات سرنوشت ساز 

صرفا تابع دانشگاه یا سازمان 
غذا و دارو نیستند. برخی 

تصمیمات و سیاست ها در 
بیرون سازمان شکل میگیرد 

و به سازمان غذا و دارو 
تحمیل می شود.

دکتر سید حسام الدین شریف نیادکتر سید حسام الدین شریف نیا
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 تشکل داری با شرکت داری، تفاوت های اساسی متعددی دارد و این واقعیتی است که کمتر 
به آن توجه می شود. نمی توان توقع داشت الزاماً کسانی که در شرکت های خود، مدیران موفقی 
هستند، در هیأت مدیره تشکل ها هم بتوانند افراد موفق و اثرگذاری باشند. اداره کردن تشکل ها 
و حتی فعالیت در قالب هیأت مدیره تشکل ها نیاز به آموزش مهارت های ویژه ای دارد. فرآیند 
تصمیم گیری در تشکل ها باید مشارکت جویانه و هوشمندانه باشد، در غیر اینصورت تشکل ها 
ممکن است دچار معضاتی از قبیل انشقاق و اختاف نظرهای ماهوی شوند. در این رابطه اتاق 
بازرگانی، دوره های آموزشی برای هیأت مدیره و دبیران تشکل ها برگزار می کند که بسیار مفید 
است. به نظر من باید حضور در این دوره ها برای هیأت مدیره ها الزامی شود. به این معنا که 
عضویت در هیأت مدیره مشروط به دریافت گواهی نامه سپری کردن این دوره ها باشد. به 
این صورت می توانیم به ارتقای توانمندی های تشکل ها، کمک موثری کنیم. ضمن اینکه از بروز 

بسیاری از مشکات و اختافات پیشگیری می شود.
 

 خوش سابقه و خوشنام بودن اعضای هیأت مدیره تشکل ها یک مولفه بسیار مهم در جلب نظر 
و اعتماد دولتمردان است و به دنبال آن موجب نافذ بودن و قدرتمند شدن تشکل ها می شود. 
ضمن اینکه در چنین شرایطی، انگیزه حضور و مشارکت اعضای تشکل ها افزایش پیدا کرده و حتی 

حمایت های مالی اعضا از تشکل ها پر رنگ تر می شود.
 

 وجـود تشـکل های مـوازی، چه در داخـل اتاق بازرگانی و چه در سـایر سـازمان هایی 
کـه قبـا اقـدام به ثبـت تشـکل ها کرده انـد، یکـی از بزرگترین آسـیب هایی اسـت که 
بـه این حوزه وارد شـده اسـت. وجود تشـکل های مـوازی، زمینه سـاز ایجـاد اصطکاک 
و رقابت هـای ناسـالم می شـود. مانـع جـدی پیـش روی ایجـاد صـدای واحـد هسـتند. 
خواسـته یـا ناخواسـته، بیـن اعضـا اختـاف نظر ایجـاد می کننـد و موجب بـی اعتمادی 
دولتمـردان می شـوند. در ایـن رابطـه، تصمیـم بـر این بـود که بر اسـاس قانـون بهبود 
محیـط کسـب و کار، اتـاق بازرگانـی بـه عنـوان تنهـا مرجـع ثبـت تشـکل ها شـناخته 

شـده و اقـدام بـه حـذف یـا ادغـام تشـکل های مـوازی کنـد ولـی متأسـفانه بـه نظـر 
می رسـد، منافـع برخـی گروه هـا مانـع از تحقـق این عزم شـده اسـت.

 یکی از توقعاتی که بخش خصوصی و تشکل های مربوطه دارند این است که اتاق بازرگانی به 
عنوان کانون و پشتیبان تشکل ها، از تشکل ها در مقابل زیاده خواهی برخی دستگاه های دولتی، 
حمایت کند ولی متأسفانه این حمایت چندان پررنگ و قوی نیست. شاهد هستیم که برخی 
دستگاه ها، تشکل ها را اصًا به رسمیت نمی شناسند و در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها به آن 
توجهی ندارند. این درحالی است که بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و بخشنامه 
معاون اول رئیس جمهور، همه دستگاه ها موظف هستند ، پیش از اباغ دستورالعمل های خود، نظر 
تشکل ها را دریافت کنند. قطعاً اگر اتاق بازرگانی در این خصوص به شکل قوی تری وارد عمل 

می شد و از تشکل ها حمایت می کرد، شاهد روزگاری بهتر برای تشکل ها بودیم.
به نظر من یکی از نقاط ضعف تشکل ها در حوزه سامت، کم بودن تعداد اعضای تشکل ها 
است. واقعیت این است که دستگاه های دولتی باید بخشی از اختیارات و مسئولیت های خود را 
به تشکل ها واگذار کنند تا به این صورت، قدرت تشکل ها افزایش یافته و انگیزه شرکت ها برای 
مشارکت و عضویت در تشکل ها ارتقا پیدا کند. ضمن اینکه باید عضویت شرکت ها در تشکل ها 
از سوی دستگاه های دولتی، اجباری و الزامی باشد. در حوزه سامت، اگر سازمان غذا و دارو، 
شرکت ها را مجبور کند که عضو تشکل مربوط به فعالیت خودشان باشند، قطعاً شاهد رشد و 
توسعه تشکل ها خواهیم بود و به این صورت، بخش عمده ای از کارهای سازمان های دولتی و 

انجمن ها برون سپاری می شود.
 

نیز  در بحث عدم مشارکت و عضویت کلیه شرکت ها در تشکل ها، مولفه های دیگری   
نباید مورد غفلت قرار گیرد. ناموفق بودن تشکل ها در پیگیری مطالبات  دخیل است که 
انگیزه اعضا اثرگذار است. همچنین بحث  اعضا از جمله دالیلی است که به روشنی روی 
میزان رضایت اعضا از هیأت مدیره تشکل نیز موضوع بسیار مهمی است که به کاهش یا 

پاسخ های استراتژیک 
به چالش های 

تامین فرآورده های  
بهداشتی و آرایشی

 محید مقییم
ر کرمانشاه  متولد ۱۳۴۱ در �ش

ز امللیل فعالیت داشته است. �ز دارد و از سال ۱۳۶۷ در صنعت محل و نقل ب�ی
گ

زر� یت �ب   لیسانس مد�ی
داش�ت شده است.  در کنار آن، از سال ۱۳۸۳ وارد حوزه آرای�ش و �ب

من است. ب
ز

ز ا� ه ا�ی ز تشلک مهراه بوده و امروز، رئیس هیات مد�ی ، �ب ا�ی داش�ت و آرای�ش ن فرآورده های �ب
گ

من واردکنند� ب
ز

سیس ا�   از ابتدای �ت

 چهار چالش پیش روی انجمن
 واردکنندگان فرآورده های بهداشتی و آرایشی

که  هستیم  شاهد  اوقات  گاهی  و  مهمی است  بسیار  موضوع  صنعت  با  ارتباط  بحث   
در  این  نیستند.  داخلی  تولید  بحث  به  ورود  به  حاضر  که  می کنند  متهم  را  واردکنندگان 
حالی است که در حوزه آرایشی و بهداشتی، دولت در سال های قبل تاش زیادی کرد که 
شرکت های واردکننده این فرآورده ها، وارد بحث تولید شوند و در این رابطه شرکت های 
داخلی نیز با شرکای خارجی خود مذاکرات زیادی انجام دادند و حتی برخی برندها فاز اولیه 
تولید را در داخل کشور آغاز کردند. ولی با بحث خروج آمریکا از برجام، شاهد آن بودیم که 
شرکت ها در خصوص ادامه سرمایه گذاری در ایران، محتاط تر عمل کردند و در واقع پیش 
از تحقق فاز نهایی، پروژه نیمه تمام رها شد. بنابراین، شرکت های واردکننده تاش خودشان را 
به منظور توسعه تولید داخل انجام دادند ولی شرایط و فضای حاکم بر کشور، فرصت به ثمر 
نشستن آن را نداد. این موضوع از آنجایی حائز اهمیت است که اگر بستر الزم برای تولید 
داخلی فراهم شود، قطعاً شرکت های عضو انجمن بر اساس ریل گذاری های سازمان غذا و 

دارو به سمت تولید داخل پیش خواهند رفت. 

 قاچـاق، یکـی از معضات حوزه آرایشـی و بهداشـتی اسـت. توجـه به این نکتـه از آنجایی 
حائـز اهمیـت اسـت کـه نزدیـک بـه 9۰درصـد فرآورده هایی کـه به صـورت قاچـاق وارد 
کشـور می شـوند، تقلبـی هسـتند و قطعاً برای سـامت جامعـه، می تواند مخاطره آمیز باشـد. 
در ایـن میـان، واقعیـت ایـن اسـت که مدیریـت واردات رسـمی، می توانـد به عنـوان یکی از 
روش هـای اثرگذار بر کاهش حجم قاچاق، راهگشـای کشـور باشـد. متأسـفانه بی مهری هایی 
کـه به واردات رسـمی و قانونـی صورت می گیرد، شـرکت های این حوزه را گرفتار بروکراسـی 
اداری و مشـکات و دسـت اندازهای مختلف کرده اسـت. این درحالی اسـت که شرکت های 
رسـمی و قانونمنـد این حـوزه، حدود12 هزار نفر اشـتغال تحت پوشـش بیمه ایجـاد کرده اند 
کـه در جـای خـود سـتودنی اسـت. در رابطه با بحـث قاچاق، نکتـه ای که قابل توجه اسـت 
آن اسـت کـه تعرفـه واردات اقـام آرایشـی و بهداشـتی، 26درصـد اسـت کـه در رابطه با 
اقـام آرایشـی، 1۰درصـد هـم عوارض بـه آن اضافه می شـود. ضمـن اینکه9درصـد نیز به 
صـورت مالیـات ارزش افزوده، بر هزینه تمام شـده واردکنندگان رسـمی افزوده می شـود. این 
موضوع سـبب می شـود که قدرت رقابت واردکنندگان رسـمی در برابر قاچاقچیان، به شـکل 

کامًا روشـنی کاهش پیـدا کند.

 نگـرش محدودگرایانـه بـه واردات فرآورده هـای بهداشـتی و آرایشـی، یکـی از معضـات 
جـدی در ایـن حـوزه قلمداد می شـود. قطعاً اگـر تولید داخلـی بتواند رضایت مصـرف کننده 
ایرانـی را تأمیـن کنـد، بـه صـورت خـودکار و اتوماتیـک، واردات کاهش پیدا می کنـد و نیاز 
بـه محدودیت هـای غیرتعرفـه ای نیسـت. چـرا کـه اینگونـه محدودیت هـا، تنهـا اثـری که 
می گـذرد، کاهـش واردات رسـمی و دامـن زدن بـه قاچـاق اسـت. ضمن اینکـه باعث کاهش 
شـفافیت بـازار می شـود. در حـال حاضـر، درصد عمـده ای از بـازار را اقام وارداتی پوشـش 
می دهـد. حدود ۷۰ درصد بـازار آرایشـی، ۸۰درصد عطریات،9۰درصد مسـواک، ۵۰درصد 
خمیـر دنـدان وابسـته بـه واردات اسـت.در حـوزه کرم هـای مراقبتی که از سـو ی پزشـکان 
توصیـه می شـود، در برخـی اقـام کـه اصـًا تولیـد داخـل وجـود نـدارد و در سـایر اقـام، 
حدود۵۰درصـد از طریـق واردات تأمیـن می شـود. حـال بـا چنین شـرایطی، چگونـه می توان 

بـر محدودیـت واردت حکم داد؟ 

 یک تفاهم نامه میان انجمن و سازمان غذا و دارو منعقد شده که بر اساس آن، انجام 
برخی فعالیت های غیر حاکمیتی سازمان غذا و دارو به انجمن تفویض شده است. تأییدیه 
تمدید پروانه های ورود محصوالت، تأیید پروانه های مسئولین فنی، حضور نماینده انجمن 
در کمیته فنی ثبت واردات، پیشبرد اهداف تولید، تأیید ثبت منبع و اهلیت، تأیید قرارداد 
گزارشات  ارائه  بخشنامه ها  در صدور  انجمن  مشورتی  نظرات  گرفتن  نظر  در  نمایندگی، 
قاچاق در سطح عرضه، بخشی از این تفاهم نامه است که تاکنون برخی موارد آن اجرایی 

شده و منتظر اقدامات بعدی هستیم.
 

چالش های تولید فرآورده های بهداشتی و آرایشی در ایران
 برخی بیش از حد و افراط گرایانه بر بحث تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی و مراقبت های 
شخصی در داخل کشور تاکید می کنند. هرچند که ورود به بحث تولید با وجود موانع گسترده 
که در زیر خواهد آمد غیر ممکن نیست، اما باید توجه داشت فاکتور صرفه اقتصادی و همچنین 
حضور قدرتمند در بازار از جمله عوامل تاثیرگذاری است که قویاً باید مد نظر قرار بگیرد. 
در صنعت محصوالت آرایشی و بهداشتی آنچه اهمیت دارد صرفاً تولید نیست بلکه رقابت 
و چگونگی ورود به بازار مطرح است. بنابراین باید بگوییم که شاید ساده ترین مرحله در این 
فرآیند، تولید باشد و تداوم در بازار سخت ترین آن است، چه آنکه شما رقبایی در سطح جهانی 

دارید که عرصه رقابت را برای شما سخت می کنند.
 صنعت محصوالت آرایشی و بهداشتی کامًا رقابتی و تا حدود زیادی انحصاری است. تعداد 

زیادی شرکت در این بازار هستند که محصوالتی متمایز و 
بدین  انحصاری  رقابت  دارند.  شده  کنترل  کامًا  قیمتهای 
معناست که در واقع موانع چندان زیادی برای ورود به بازار 
برند  باید  بازاری  درچنین  دوام  برای  اما  ندارد  وجود  تولید 
شماکامًا ویژگی منحصر بفردی داشته باشد و یا بتواند گرایش 
مصرف کنندگان را نسبت به کاالی مشابه وارداتی تغییر دهد 
و در نتیجه بتواند به سود دهی در بازار برسد در این ساختار 

رقابتی موانع زیر برای تولید قابل توجه هستند. 
 مقررات دست و پاگیر دولتی برای تولید، مانند اخذ گواهی 
نامه ها، استاندارد های کمی و کیفی جهانی که موجب کند شدن 

این روند می شوند.
 وابستگی چشمگیر این صنعت به بخش تحقیقات و توسعه که 
مستلزم میزان قابل توجهی هزینه برای تولید است. مخصوصًا 
استفاده از تکنولوژی های فوق مدرن در تولید ترکیبات جدید، 
مباحث  با  مستقیم  ارتباط  و  بفرد  منحصر  بندی های  بسته 
پزشکی و تحقیقات وسیع در این زمینه بطور مثال اروپا در 
بخش تحقیقات و توسعه صنایع آرایشی و بهداشتی در سال 

2۰1۷ حدود 2/3۵ میلیارد دالر هزینه کرده است 
 حضور میان برند های قدرتمند مستلزم هزینه باال در بخش 
تبلیغات بصورت گسترده و در تمامی وسایل ارتباط جمعی و 
المللی  تبلیغات بین  این جا جنبه  شبکه های اجتماعی است. 
مطرح است. اینکه تا چه حد می توانید محصول تولید داخل 
را از طریق تبلیغات رجحان دهید بر محصول وارداتی که در 

سطح بین المللی صاحب نام شده است.
می توانند  ملیتی  فرا  و  بزرگ  که شرکت های  آنجایی  از   
محصوالت را با تعداد زیاد و پایین ترین قیمت تولیدکنند، 
بسیارپیچیده،  شبکه  این  در  که  است  این  اساسی  سوال 
آخرین  اساس  بر  برتر  کیفیت  با  محصولی  می توان  چگونه 
دستاورد های تکنولوژی تولید کرد و همزمان هزینه تولید را 

در سطح رقابتی نگه داشت.

یک پرسش استراتژیک
 تعدد این موانع یک نکته را به ذهن متبادر می سازد که آیا 
لزوماً ورود به بحث تولید توجیهی دارد یا خیر؟ آن هم در 
بازاری که رشد تقاضا برای انواع گوناگون محصوالت آرایشی 
و بهداشتی حتی سریع تر از افزایش رشد جمعیت است و ما 

در بخش تولیدی این صنعت حتی نوپا نیز نیستیم.

یک پیشنهاد ساده
وضوح  به  کنیم،  نگاه  بحث  این  به  دیگری  زاویه  از  اگر 
از  وسیعی  گستره  بهداشتی  و  آرایشی  صنایع  که  می بینیم 
مثًا  می دهد،  پوشش  مختلف  زمینه های  در  را  تجارت 
سالن های  بهداشتی،  و  آرایشی   محصوالت  فروشگاه های 
اسپا،  سالن های  پوست،  کلینیک های  زیبایی،  و  آرایشی 
و پخش، بخش گریم  توزیع  ماساژ، شرکت های  سالن های 
این موضوع،  ... در کنار  و چهره پردازی درصنعت سینما 
وابسته  تجاری  و  شغلی  فرصت های  از  ای  گسترده  طیف 
از  مستقیم  غیر  بصورت  که  دارند  وجود  صنعت  این  به 
آن نشأت می گیرند که اصطاحًا ما به آن بخش خدماتی 

می گوییم که جدا از بخش تولید است. 
و  آرایشی  محصوالت  کننده  تولید  بزرگترین  اروپا  اتحادیه 
بهداشتی و مراقبت های شخصی در جهان است. طبق آمار 
منتشره در سال 2۰1۷ کل افراد شاغل که بطور مستقیم در 
صنعت تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی مشارکت داشته 
اند بالغ بر 16۵.۷۵۰ نفر بوده است حال آنکه تعداد افراد 
بخش های  و  صنعت  این  در  مستقیم  غیر  بطور  که  شاغل 
وابسته مشغول به فعالیت بوده اند حدود 1.64۰.۰۰۰ نفر بوده 
است. بنابراین در بحث اشتغالزایی، با توجه به کاستی های زیر 
بنایی در قسمت تولید، معقول خواهد بود اگر به تقویت بخش 
خدماتی بپردازیم و موانع و معضات آن را به حداقل برسانیم.
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 Surprisingly common1,2

 Highly distressing for children and families3-4

 Bedwetting (enuresis) in children over 5 years
is considered abnormal and should be treated5

Proven e�ective and well tolerated6 

 Recommended by New 2012 Practical Consensus

for the treatment of nocturnal enuresis7

  Also recommended by the European
Medicines Agency as formulation of choice

 

for the paediatric population8

 *Desmopressin

Guidelines5 and by the ICI (Level 1, Grade A)*
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فارغ التحصیلان  از  جمعلی  توسلط  دانایلار 
اسلتعدادهای  پلرورش  مللی  سلازمان 
درخشلان )سلمپاد( بلا رویکلردی مبتنلی بلر 
)خیریله(  "دگریلاری"  نله  و  اصول"هم یلاری" 
شلدن  برخلوردار  دغدغله  تلا  شلده  ایجلاد 
از  کشلورمان،  محلروم  مناطلق  کلودکان 
کنلد. دنبلال  را  کارآملد  و  مؤثلر  یادگیلری 

از آنجایلی کله بلرای رسلیدن بله ایلن هدف، 
منطقله،  بلوم  در  مداخلله  کم تریلن  داشلتن 
ضلروری  ملی نملود، دانایلار بلا بهره منلدی 
بلر  مبتنلی  و  آموزشلی  نویلن  تجربیلات  از 
بسلترهای پژوهشلی، بله جلای آنکله تمرکلز 
دهلد،  قلرار  برکلودکان  مسلتقیما  را  خلود 
اقلدام بله طراحلی بسلته های توان مندسلازی 

اسلت.  اجلرای آن کلرده  و  آملوزگاران 

توان مندسازی آموزگاران به عنوان حلقۀ واسط در نیل به اهداف و ارتقاء دانش، نگرش و مهارت های کودکان منطقه از آن جهت اهمیت پیدا کرد که تجربیات مختلف بیانگر آن بود 
که این آموزگاران بومی هستند که به معنای تام کلمه امکان زیستن واقعی درکنار کودکان منطقه را داشته و درک کامل تری از ویژگی ها و مختصات ذهنی مخاطب در اختیار دارند، 
آن ها هستند که باید در بستر زندگی روزمره، بازتاب های الهام بخش باشند برای کودکان و اگر توانمندی های ایشان ارتقا یابد، قطعا شاهد رشد و ارتقای کودکان این مناطق با کم ترین 

میزان مداخلۀ از خارج خواهیم بود. 
بر این اساس دانایار تالش می کند با آموزگاران زندگی  کند، با هم زیستی حرکت  کند و نمی خواهد خیریه باشد.

دانایار از سال 1394 فعالیت خود را به شکل جدی آغاز کرده است و در طول دو سال اخیر با طراحی و اجرای دورۀ آمورش مهارت های سواد آموزی با تمرکز در منطقۀ سیب و سوران 
استان سیستان و بلوچستان توانسته منشا اثرات قابل توجهی در رشد نگرش و مهارت ها و دانش آموزگاران باشد.

www.danayaar.ir                        danayaarinstitute


