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افزایش قیمت دارو کذب است
دارو  و  غذا  سازمان  عمومی  روابط  مدیرکل  وبدا: 
بیماران خاص را  افزایش قیمت دارو به ویژه داروهای 
به دلیل نوسانات قیمت ارز تکذیب کرد و اظهار داشت: 
»افزایش قیمت دارو، به دنبال نوسانات اخیر قیمت ارز، 

در یکی دو هفته اخیر، صحت ندارد.«
افزایش  پیرامون  شایعاتی  درباره  جهانپور  کیانوش 
قیمت دارو به دلیل نوسانات ارز، اظهار کرد: »هرگونه 
تغییر قیمتی به روال گذشته و طبق مصوبات کمیسیون 
افزود:  وی  شد.«  خواهد  و  شده  انجام  قیمت گذاری 
»قیمت دارو، تابع قیمت گذاری، کمیسیون قیمت گذاری 
سازمان غذا و دارو است و به همین دلیل، بازار نمی تواند 
تغییرات  قیمت ها و هرگونه  کند،  تعیین  را  دارو  قیمت 
متعلق به مصوبات قبلی کمیسیون قیمت گذاری است و 
ارتباطی با نوسانات ارزی اخیر ندارد و ساخت و ورود 
داروهای فعلی موجود در بازار هم از قبل از تحوالت 

اقتصادی اخیر بوده است.«
مدیرکل روابط عمومی سازمان غذا و دارو بیان داشت: 
»هر هفته و هر ماه کمیسیون قیمت گذاری سازمان غذا 
گوناگون، همچون  متغیرهای  گرفتن  نظر  در  با  دارو  و 
 .. و  ارز  نرخ  و  دستمزد  و  حقوق  نرخ  تولید،  هزینه 
واردکننده  سوی  از  قیمت  تغییر  قبلی  درخواست های 
و یا تولیدکننده را بررسی و قیمت گذاری می کند و در 
این فرایند اعضای این کمیسیون به گونه ای درباره قیمت 
و  دارو  مصرف کنندگان  که  می کنند  تصمیم گیری  دارو 
تأمین کنندگان  اینکه  نشوند و هم  بیماران دچار مشکل 
و تولیدکنندگان هم ضرر نکنند و قادر به تداوم چرخه 

باشند.« اقتصادی 
جهانپور تأکید کرد: »اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده 
است، بنابراین اگر مردم مشاهده می کنند که این روزها و 
با نوسانات نرخ ارز قیمت دارویی در داروخانه ای خاص 
و یا از سوی شرکت پخش دارویی، افزایشی بر خالف 
را  احتمالی  تخلفات  حتمًا  است،  داشته  مصوب  قیمت 
به سامانه 190 گزارش دهند و سازمان غذا و دارو را 
مطلع کنند، چون این اقدام، اقدامی غیرقانونی است و 

با متخلف برخورد خواهد شد.«

واردات دارو با دالر ۳۸۰۰ تومانی 
خواهد بود

سپید:مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: 
»افرادی که برای واردات کاال های اساسی مانند دارو برای دریافت 
ارز به بانک مراجعه می کنند ارز را با نرخ ابالغیه بانک مرکزی 
دریافت می کنند، اما مابه التفاوت آن را نیز دریافت خواهند کرد.« 

مهدی کسرایی پور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان 
اما حساب  اینکه به دلیل قاچاق ارز تراز تجاری کشور مثبت، 
سرمایه منفی است، افزود: »برنامه جدید ارزی دولت محدودیت 
منابع ارزی نیست بلکه مدیریت بهینه در ارتباط منابع با مصارف 
است.« وی گفت: »بانک ها می توانند سپرده های ارزی سپرده گذاران 
خود را برای یورو با نرخ سود سه درصد و دالر با نرخ سود چهار 

درصد در سال در بانک مرکزی سپرده گذاری کنند.«
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی درباره منبع 
صرافی ها از خریدوفروش ارز بر اساس سیاست های جدید ارزی 
نیز گفت: »تا اطالع ثانوی فقط دو نقش عمده برای صرافی ها 
ارز  ارز و دوم خرید  انتقال  در نظر گرفته شده که یکی بحث 
حاصل از صادرات غیرنفتی است.« مدیرکل سیاست ها و مقررات 
ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: »صرافی های مجاز در سامانه 
یکپارچه معامالت ارزی تعریف شده اند و ارز حاصل از صادرات 

غیرنفتی را به صورت حواله خریداری می کنند.«
کسرایی پور گفت: »در بند 15 ابالغیه هیئت وزیران برای کاال های 
اساسی و دارو سه هزار میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته شده 
است که منابع آن از محل یکسان سازی نرخ ارز تأمین می شود.« 
وی گفت: »افرادی که برای واردات کاال های اساسی برای دریافت 
ارز به بانک مراجعه می کنند ارز را با نرخ ابالغیه بانک مرکزی 
دریافت می کنند، اما مابه التفاوت آن را نیز دریافت خواهند کرد.«

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی تأکید کرد: 
»واردات کاال های اساسی همه باید از طریق شبکه بانکی وارد 
اساس  بر  غیرنفتی  کاال های  »صادرکنندگان  گفت:  وی  شود.« 
ابالغیه جدید هیئت دولت می توانند ارز خود را در سامانه نیما 
بفروشند یا واردات انجام دهند یا بابت بدهی ارزی هزینه یا به 

مدت کوتاه سپرده گذاری کنند.«

اخبار سخنگوی سازمان غذا و دارو عنوان کرد

در حال حاضر کشورمان با داشتن 100 
کارخانه داروسازی، 96 درصد داروهای مورد 
نیاز داخل را تأمین می کند و با تولید داروهای 
با کیفیت و استاندارد، آماده ورود به بازارهای 
جهانی برای جمعیت 400 میلیونی منطقه آسیا 

و آفریقاست.
 به گزارش سپید، توسعه صنعت دارویی 
یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها 
به شمار می رود ازاین رو امروز جهان به دنبال 
توسعه بازارهای دارویی خود است و ایران نیز 
به ویژه در سال های اخیر توسعه بازار دارویی 

خود را هدف گذاری کرده است.
صنعت دارویی امروز ایران اکنون هرچند 
از فعال ترین صنایع کشور به شمار می رود، 
اما همواره با چالش های فراوانی روبه رو بوده 
عوامل  چالش برانگیزترین  از  یکی  است. 
تأثیرگذار در بازار دارویی کشور تحریم هایی 
بود که همواره چرخه تأمین دارو را با موانع 
بزرگی روبه رو کرده است، اما این تحریم ها 
خود، موجب تالش برای تولید هرچه بیشتر 

داروها در داخل کشور شده است.
توانمندی صنعت دارویی کشور موجب 
شده تا امروز 96درصد حجم بازار دارویی 

بازار  ارزش  و  دهند  تشکیل  ایرانی  داروهای  را  کشور 
دارویی کشور در 15 سال گذشته همواره رشد کرده باشد 
به گونه ای که ارزش این بازار در سال 95، حدود 16 هزار 
میلیارد تومان برآورد شد و پیش بینی می شود تا پایان امسال 

به 20 هزار میلیارد دالر برسد.
بااین وجود صادرات دارویی ایران به آن سوی مرزها 
رضایت بخش نیست؛ البته در سال های اخیر تالش برای 
توسعه بازار دارویی ایران در آن سوی مرزها شکل جدی تری 
به خود گرفته و دیپلمات ها، برنامه های توسعه صادرات و 

اقتصاد را در صدر برنامه های خود قرار داده اند.
اما برای توسعه صادرات باید شناخت درستی از بازار 
دارویی کشور داشت. اینکه نقاط ضعف و قوت بازار 
دارویی کشور کجاست؟ آیا اصاًل در کارخانه های داروسازی 
کشور، ظرفیت تولید دارو در حجم زیاد و با تکنولوژی 
باال وجود دارد؟ و وضعیت فعلی نقدینگی کارخانه های 

داروسازی کشور به چه شکل است؟
درعین حال باید به این نکته توجه داشت که مطالبات 
شرکت های دارویی از سازمان های بیمه گر نیز بر توسعه 
بازار دارویی ایران تأثیر گذاشته است. مطالباتی که چند 
ماه قبل از نوروز 97، سه هزار میلیارد تومان برآورد شد 

و اکنون میزان دقیق آن معلوم نیست.

سهم دارو در اقتصاد ایران
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره 
بازار دارویی ایران به تسنیم گفت: »امروز چرخش مالی 
بازار دارویی ایران 16 هزار میلیارد تومان است که معادل 

چهار میلیارد دالر برآورد می شود.«
وی افزود: »این میزان 1.25 تا 1.28 درصد کل تولید 
ناخالص ملی کشور را تشکیل می دهد.« جهانپور خاطرنشان 
کرد: »این اعداد نشان می دهد بازار دارویی ما لزوماً سهمی 
باالتر از بسیاری از کشورهای دنیا )حداقل کشورهای 

توسعه یافته( ندارد.«

96 درصد حجم بازار داروی ایران داخلی 
است

سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: »از لحاظ ارزش 
ریالی، 71 درصد بازار دارویی ایران متعلق به داروهای 
تولید داخل و 29 تا 30 درصد متعلق به داروهای وارداتی 
است.« جهانپور تصریح کرد: »از نظر تعداد دارو نیز 96 
درصد حجم بازار دارویی ایران را داروهای ایرانی و چهار 

درصد آن را داروهای خارجی و وارداتی تشکیل می دهد 
که نشان دهنده قیمت مناسب داروی ایرانی در مقایسه با 
داروی خارجی است.« وی خاطرنشان کرد: »اگر این 96 
درصد از حجم بازار دارویی کشور را که داروهای ایرانی 
است می خواستیم از خارج کشور وارد کنیم دست کم 

چهار تا 10 برابر در حوزه دارو باید هزینه می کردیم.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو بابیان اینکه توانمندی 
نیروی انسانی داروسازی از نقاط قوت داروسازی ایران 
به شمار می رود، افزود: »پیشرفت خوبی در تربیت نیروی 
انسانی داروسازی و دانش فنی در صنعت داروسازی خود 
داشته ایم.« وی ادامه داد: »پایین بودن قیمت تمام شده 
داروی ایرانی نسبت به قیمت دارو در بازارهای دارویی 
دنیا و حفظ کیفیت و استانداردهای دارو که در اغلب 
موارد قابل رقابت با مشابه خارجی است از دیگر نقاط 

قوت صنعت دارویی کشور است.«

قیمت مناسب داروهای ایرانی
سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه شرکت های 
داروسازی و داروسازان برای تولید دارو، یارانه مستقیم 
نمی دهیم، تصریح کرد: »درعین حال هیچ گونه تعرفه گمرکی 
شامل واردات دارو نمی شود، اما داروی داخلی فاصله قیمتی 
خود را با داروهای وارداتی حفظ کرده است؛ درحالی که 
از  در صنایع دیگر سیاست های گمرکی برای حمایت 

محصوالت مشابه داخل، اعمال می شود.«

توان تولید داروهای بایوتکنولوژی و 
بایوسیمیالر در ایران

به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، ایران توان تولید 
داروهای مشابه خارجی حتی داروهای بایوتکنولوژی را 
دارد. جهانپور اظهار داشت: »در سال های اخیر در داروهای 
صعب العالج مانند ام.اس و سرطان این اتفاق افتاده و با 
فاصله کمی در دنیا که ثبت اختراع دارو)پتنت( صورت 
گرفته، مشابه آن را در داخل تولید کرده ایم.« وی افزود: 
»در حوزه داروهای بایوسیمیالر وارد عرصه بین المللی 
شده ایم و بازارهای دارویی ترکیه و روسیه شاهد حضور 

داروهای بایوسیمیالر ایرانی هستند.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو یادآور شد: »در بدو انقالب 
هیچ گونه تولیدی در مواد اولیه دارویی نداشتیم، اما امروز 
بیش از 54 درصد مواد اولیه دارویی در شرکت های مواد 
اولیه و شیمیایی داخل کشور تولید می شوند.« جهانپور 

گفت: »قدم های اول را برای حضور در عرصه بازار جهانی 
دارو برداشته ایم. به طور مثال اکنون یک شرکت تولیدکننده 
مواد اولیه دارویی در روسیه تحت الیسنس ایران فعالیت 
می کند. همچنین در حوزه بسته بندی دارویی نیز 100درصد 
بسته بندی های داروهای ایرانی، تولید داخل است که قباًل 

مسبوق به سابقه نبوده است.«

ظرفیت خالی تولید دارو، نقطه ضعف 
داروسازی ایران

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »با توجه به اینکه 
ظرفیت خالی تولید دارو در کشور داریم، نیم نگاهی به 
بازار جهانی، صادرات و حضور مؤثر در بازار بین المللی 
ضروری است. جهانپور افزود: ظرفیت تولید داروی کشور 
چنان است که می توانیم برای جمعیت 200 تا 400 میلیونی، 
دارو تولید کنیم.« وی اظهار داشت: »هنوز در دیپلماسی 
دارو و حضور مؤثر در کشورهای منطقه خیلی قوی عمل 
نکرده ایم. وی تأکید کرد: ظرفیت تولید داروی ایران فراتر 
از جمعیت ایران است و به ویژه می توانیم نیاز دارویی 

کشورهای منطقه را با قیمتی پایین تر، تأمین کنیم.«

سدهایی مقابل توسعه صنعت دارو
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره مطالبات دارویی نیز 
گفت: »شرکت های دارویی، مواد اولیه را اغلب به صورت 
نقدی تهیه می کنند؛ همچنین هزینه پرسنلی از سوی این 
شرکت ها نیز به صورت نقدی پرداخت می شود.« جهانپور 
افزود: »اما بازار به ویژه در سال های اخیر طوری است که 
پس از تولید و فروش دارو، مطالبات شرکت های دارویی 
نقدی پرداخت نمی شود و به خاطر تأخیر در پرداخت 
شرکت های بیمه، مطالبات معوقه دارند و زمان پرداخت 
مطالبات شرکت های دارویی باال رفته است. به همین علت 
داروساز در تأمین نقدینگی دچار مشکل شده که می تواند 

روی روند توسعه شرکت ها تأثیرگذار باشد.«

مطالبات شرکت های دارویی هرروز بیشتر 
می شود

سخنگوی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: »پرداخت 
مطالبات شرکت های دارویی به رغم تالش های صورت 
گرفته در ماه پایانی سال 96 با چند ماه تأخیر مواجه است.« 
جهانپور تصریح کرد: »در اسفند سال گذشته بیشتر مطالبات 
بیمارستانی و داروخانه ها به شرکت های دارویی از سازمان 

بیمه سالمت اخذ شد و این سازمان بیمه گر، 
تأخیر نسبی دارد، اما تأمین اجتماعی تأخیر 
بیشتری دارد.« وی تأکید کرد: »تقریباً صنعتی 
داخل کشور سراغ نداریم که با این مدت تأخیر 
مطالبات مواجه باشد و متأسفانه این مطالبات 

روز بروز بیشتر می شود.«

تغییر مکانیسم قیمت گذاری دارو
گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
مکانیسم  که  برویم  سمتی  به  بتوانیم  »اگر 
قیمت گذاری دارو را از وضعیت بر مبنای 
هزینه تمام شده به »رفرنس بیس« یعنی حداقل 
قیمت مشابه در بازارهای جهانی، تغییر دهیم 
و مبنای قیمت گذاری داروها را تغییر دهیم در 
این صورت می توان امیدهایی برای توسعه 
داشت. جهانپور  داروسازی کشور  صنعت 
شرکت های  مطالبات  اگر  همچنین  افزود: 
دارویی را زودتر پرداخت کنیم و نقدینگی 
بیشتر شود و ظرفیت  شرکت های دارویی 
خالی به تولید برسند، چشم انداز روشنی برای 

صنعت دارویی ایران وجود دارد.«
وی اضافه کرد: »با دیپلماسی سالمت و 
حضور مؤثر در بازارهای جهانی، به طورقطع 
شرکت های دارویی به اجبار و با هدایت و پیشرانی دولت به 
سمت ارتقایGMP  اصول بهینه تولید و ارتقای فرآیندهای 
تولید و فناوری های جدیدتر پیش می روند. عالوه بر انگیزه ها 
و پیشرانی دولت به طورقطع این کار به زمینه های اقتصادی 

نیز خواهد داشت.«

ایران هاب دارویی غرب آسیا
با  »ایران  تأکید کرد:  دارو  سخنگوی سازمان غذا و 
توانمندی هایی که در صنعت داروسازی دارد حتی می تواند 
به هاب )مرکز( داروسازی در منطقه خاورمیانه و غرب 
آسیا تبدیل شود.« وی تأکید کرد: »حضور در بازارهای 
جهانی در نقدینگی شرکت های دارویی نقش دارد و در 
این صورت شاهد بهبود پرداخت و خرید شرکت های 

دارویی خواهیم بود.«

6۰ قلم کمبود دارویی
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »کمبود دارویی 
حداکثر در ماه های اخیر حدود 60 قلم دارو بوده است که 
نبود یا نایاب بودن آن مطرح نیست بلکه این کمبودها گاه به گاه 
و به طور مقطعی است و یکی از دالیل آن فرازوفرودهای 
نرخ ارز و شاخص های اقتصادی است.« جهانپور افزود: 
»همچنین گاهی مشکالتی در ترخیص گمرک و سیستم 
اداری یا فرآیند ثبت سفارش و پیش بینی داروی مورد نیاز 
اتفاق می افتد که ممکن است به کمبود مقطعی دارو منجر 

شود که به سرعت برطرف می شود.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »اصالح فرآیند 
کمبودهای دارویی در سازمان غذا و دارو آغاز شده که 
در تعامل با گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
نیز گمرک انجام می گیرد.« جهانپور افزود: »بر اساس این 
اصالحات، تسهیالت در ترخیص داروها از گمرک، تأمین 
منابع ارزی دارو، ثبت سفارش و توزیع دارو، محقق خواهد 
شد تا در طول سال های این دولت کمتر با موارد بروز 

کمبود دارو حتی به طور مقطعی روبه رو باشیم.«
وی یادآور شد: »در مجموع 250 کارخانه و شرکت 
دارویی و تولید فرآورده های طبیعی و سنتی و مکمل های 
غذایی در کشور فعالیت دارند که بیش از 100کارخانه 
و شرکت صرفاً در حوزه دارو فعالیت می کنند. به هرحال 
صنعت داروسازی کشور با تمام نقاط ضعف و قوت خود 
با جهشی از طریق دیپلماسی سالمت می تواند بر بسیاری 

از مشکالت فائق آید و ارزآوری داشته باشد.«

آمادگی ایران برای ورود به بازار جهانی دارو

شرایط دریافت هزینه سمعک از بیمه سالمت اعالم شد

شرایط دریافت هزینه سمعک از بیمه سالمت اعالم شد
سپید:  مسئول گروه تجهیزات پزشکی دفتر خدمات تخصصی سازمان 
بیمه سالمت ایران گفت: »بیمه شدگان تحت پوشش بیمه سالمت ایران 
برای دریافت هزینه لوازم و تجهیزات پزشکی از این سازمان باید مدارک 
کافی داشته باشند.« امیر ندرلو در خصوص دریافت هزینه کرد بیمه شدگان 
از این سازمان، افزود: »مدارکی که برای دریافت هزینه لوازم و تجهیزات 
و  اصل  شامل  است  و ضروری  الزم  بیمه سالمت  سازمان  از  پزشکی 
تصویر از کارت ملی و صفحه عکس دار دفترچه بیمه درمانی معتبر بیمه 
شده اصلی و بیمار، گواهی پزشک معالج، تصویر شرح عمل با ذکر نوع 
عمل جراحی، صورتحساب بیمارستانی، نسخ لوازم و تجهیزات پزشکی، 
گزارش رادیولوژی پس از عمل جراحی برای تائید پروتز مصرفی بکار 
رفته برای بیمار، خالصه پرونده، فاکتور خرید لوازم و تجهیزات پزشکی 
)تاریخ فاکتور حداکثر تا هفت روز کاری پس از عمل قابل پذیرش است(، 
گزارش آنژیوگرافی و آنژیوپالستی و اصل ریز لوازم و تجهیزات بخش 

ندرلو در خصوص پرداخت هزینه سمعک به بیمه شدگان نیز افزود: همراه و مشخصات کامل بیمار است.«

»پرداخت هزینه سمعک هر 10 سال یک بار فقط برای یک گوش قابل 
پرداخت است؛ اما برای نوزادان و کودکان تا پایان سن 6 سالگی در صورت 
نیاز برای هر دو گوش، سمعک قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود. هزینه 
سمعک برای افراد با افت شنوایی به میزان 40 دسی بل و بیشتر از آن قابل 
محاسبه و پرداخت است.« وی با بیان اینکه حداقل سابقه پرداخت حق 
بیمه، پنج سال سابقه در سازمان بیمه سالمت ایران است، اظهار کرد: »هزینه 
تعمیر و باطری سمعک غیرقابل پرداخت است. همچنین تشخیص سمعک 

باید با تجویز متخصص گوش و حلق و بینی انجام شود.«
مسئول گروه تجهیزات پزشکی دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه 
سالمت ایران همچنین در خصوص دریافت محصوالت بیماران استومی 
گفت: »هزینه لوازم مصرفی بیماران استومی با ثبت در سامانه تأیید خدمات 
و تشکیل پرونده و بر اساس فاکتور خرید تا سقف اعالم شده در پورتال 

تجهیزات پزشکی و فرانشیز 30 درصد محاسبه و پرداخت می شود.«


