بررسی تغییرات هزینهای نهادههای موثر
بر بهای تمام شده دارو و مقایسه با تغییرات
قیمت دارو سالهای  1396تا 1400
دکترعلیرضا یکتادوست ،2،1دکترعالمه زارعی ،2دکترهادی عباسیان،3،2
دکتر امیرحسین حاجی میری ،2،1دکترسعیده سعیدی
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 .1گروه مدیریت و اقتصاد دارو دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 .2شرکت سرمایهگذاری دارویی تأمین (تیپیکو)
 .3گروه داروسازی بالینی و مدیریت دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

متغی��ر قیم��ت یک��ی از مهمتری��ن پارامتره��ا در
اقتصــاد میباشــد ،چــرا کـ�ه مهمتریـ�ن تصمیـ�م
اقتصــادی یعن��ی تخصی��ص منابــع براســاس وضعیت
ای��ن پارامت��ر انج��ام میپذی��رد .برخــاف مبانــی
اقتصــاد خــرد کـ�ه تنهـ�ا قیمـ�ت کاالی��ی مشـ�خص
ی��ا چن��د کاالی محــدود در تحلی��ل و تصمیمگیـ�ری
مطــرح اســت ،در اقتصــاد کالن بـ�ا مجموع��های
گس�تـرده از کاالهـ�ا و خدمــات مواجـ�ه هس��تیم و
بایـ�د تغییرــات قیمـ�ت تم��ام آنهــا را م��د نظ��ر قـ�رار

دارد .برــای بررسـ�ی رون��د تغیی��رات قیم��ت در اقتصـ�اد
کالن ناچـ�ار ب��ه خالصهسـ�ازی اطالعـ�ات سـ�طح
قیمتهــای همـ�ه کاالهـ�ا ص�وـرت پذیرفت��ه و بـ�رای
ای��ن کار از ش��اخص قیم��ت اس��تفاده میگ��ردد .واضح
اس��ت ک��ه اگ��ر ب��ه تکت��ک هزینهه��ا و تغیی��رات آن
توج��ه شــود ،امکــان و توــان تحلیـ�ل وجـ�ود نداشـ�ته
و نمیتـ�وان رابط��ه قیم��ت را ب��ا ســایر متغیرهـ�ای
اقتصـ�اد کالن بررس��ی کـ�رد .اهمیــت آمارهــای
اقتصــادی بــرای سیاســتگذاری صحیــح در حــوزه
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دارو طــی ســالهای اخیــر بیــش از پیــش مشــخص
شــده و مــورد توافــق همه خبــرگان ،سیاسـتگذاران و
ذینفعــان ایــن حوزه قـرار گرفته اس��ت .مطالعـ ه حاضر
بــا جمــعآوری و دسترســی بــه دادههــای واقعــی از
ســطح شــرکتهای تولیــدی ،رونــد تغییــرات قیمتــی
نهادههــای مختلــف موثــر بــر هزینــه تمــام شــده
را بررســی کــرده و بهــای تمــام شــده محصــوالت
دارویــی را بــا قیمــت تعییــن شــده از ســوی ســازمان
غــذا و دارو مقایس��ه میکن��د .همچنیــن بــا توجــه
بــه عــدم وجــود گزارشــات رســمی مرتبــط بــا نــرخ
تــورم مصرفکننــده در بخــش دارو ،ایــن مطالعــه بــا
جمـعآوری اطالعــات یــک ســبد دارویــی جامــع ،بــه
محاســبه نــرخ تــورم دارو و مقایســه آن بــا ســایر اقالم
مصرف��ی خان��وار میپ��ردازد.
قیم��ت دارو و اه��داف سیاس��تهای
ملــی دارویــی

هــدف نهایـ�ی نظــام سلـامت و نظــام دارویـ�ی
در ه��ر کش��وری ارتق��ای س��طح س�لامت کل
ت ملـ�ی
جامع��ه میباش��د .در تدویـ�ن سیاسـ� 
داروی��ی تم��ام کشوــرها ،س��ه ه��دف میان��ی بـ�رای
تحقـ�ق هــدف اصلـ�ی نظــام سلـامت موــرد توجـ�ه
سیاس��تگذاران ق��رار میگی��رد ک��ه عبارتن��د از:
 .1دسترسـ�ی بـ�ه داروهـ�ا و خدمــات دارویــی
( )accessک��ه تعری��ف آن شــامل م�وـاردی هماننــد،
فراهمــی (موجــود بــودن) دارو و متناســب بــودن
عرضـ�ه بـ�ا تقاضـ�ا ( ،)availabilityقابلیـ�ت خریـ�د از
نظـ�ر مالــی و متناســب بــودن قابلیــت پرداخــت بــا
به��ای دارو ( ،)affordabilityدسترسـ�ی جغرافیایــی
و متناســب بــودن محــل عرضــه بــا مــکان
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تقاض��ا ( )geographic accessibilityو نهایتــ ًا
بهرهمنــدی بیمــار و متناســب بــودن توقعــات
مصــرف کننــده بــا ویژگیهــای واقعــی محصــول
( )acceptabilityمیباش��د.
 .2مص��رف منطق��ی دارو ( )rationalityکـ�ه
تعری��ف آن تجوی��ز ،نس��خه پیچ��ی و مصـ�رف
داروهـ�ای هزینه-اثربخ��ش با دوز مناس��ب در شـ�کل
داروی��ی مناس��ب و در مـ�دت زمـ�ان مناس��ب اسـ�ت.
 .3کیفی��ت قاب��ل قب��ول دارو ( )qualityکـ�ه بـ�ا
توج��ه ب��ه اثربخش��ی و ع��وارض جانب��ی ســنجیده
میش��ود و بایــد بــا اســتفاده از اســتانداردهای
معتبــر معرفــی شــده از ســوی نهادهــای ناظــر
داروی��ی بینالمللــی ،منطقــهای و ملــی توســط
تولیــد کننــدگان دارو اثبــات شــود.
یکــی از شــاخصهای دسترســی بــه دارو قابلیــت
خریــد یــا  affordabilityمیباشــد .در مطالعــهای
کــه در ســال  2007در ایـران توســط ســازمان جهانــی
بهداشــت صــورت گرفــت ،نشــان داده شــده کــه تمــام
داروهــای مــورد مطالعــه (بــه غیــر از آتورواســتاتین برند
اصلــی) قابلیــت خریــد داشــتند .همچنیــن مطالعـهای
دیگــر در ســال  2019نشــان میدهــد کــه تمــام
داروهــای منتخــب مرتبــط بــا بیماریهــای غیــر واگیر
قابلیــت خریــد یــا  affordabilityداشــتند.
یکـ�ی دیگـ�ر از شاــخصهای دسترسـ�ی بـ�ه
دارو ،فراهم��ی دارو یـ�ا  Availabilityمیباشــد.
قیمـ�ت داروهـ�ا تاثیـ�ر قابـ�ل توجهـ�ی بـ�ر فراهمـ�ی
دارو در ب�اـزار دارویـ�ی دارد .برــای مثاــل ،قیمـ�ت
باــالی یـ�ک محصــول دارویـ�ی ممکـ�ن اسـ�ت
منجـ�ر ب��ه فراه��م ب��ودن دارو صرف��ا در تعـ�داد
معـ�دودی داروخان��ه و در مراک��ز اسـ�تانها ش��ود .از
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طرفیــ ،داروه��ای بــا قیم��ت پایی��ن دارای حاشـ�یه
سـ�ود کمــی هســتند و ایــن امــر موجــب میشــود
کـ�ه داروخانههـ�ا تمایلـ�ی بـ�ه خریـ�د و توزیـ�ع
دارو نداش��ته باش��ند .در سطــحی باالتــر ،قیمـ�ت
محصــول عاملـ�ی انگیزشـ�ی برــای تولیـ�د یـ�ا
واردات میباشـ�د ،چــرا کـ�ه طـ�ی س�اـلیان گذشـ�ته
باره��ا مشاــهده شـ�ده ک��ه برخــی از کمبودهــای
داروی��ی بــه دلیلــ جذابیـ�ت پاییـ�ن قیمـ�ت محصـ�ول
برــای حلقههــای مختلـ�ف زنجیــره تأمیـ�ن اتفــاق
افتادهان��د .مطالع��های ک��ه در سـ�ال  ،2019توســط
حیدــری و هم��کاران منتشـ�ر شــده نشــان میدهــد
ک��ه میـ�زان  Availabilityبــرای داروهـ�ای منتخب
مرتبـ�ط بـ�ا بیماریهــای غیرواگیـ�ر  75درصـ�د
بــوده اس��ت.
قیم��ت محص��والت داروی��ی میتوان��د روی
کیفی��ت محص��ول تاثیرگ��ذار باش��د .محصوالتی که
حاش��یه س��ود مناس��ب و قیم��ت منصفانـ�های داشـ�ته
باش��ند ،ت��وان رقابت��ی باالتری ب��رای حف��ظ و ارتقای
سـ�طح کیف��ی خـ�ود در سـ�طح باــزار دارن��د .حاشـ�یه
ســود پاییـ�ن ممکـ�ن اسـ�ت ش��رکتها را ب��ه سـ�مت
کاه��ش هزینههـ�ای تولیـ�د از طریـ�ق تغییـ�ر منبـ�ع
ماــده موثرــه ،کاهـ�ش کیفیـ�ت بس��تهبندی و  ...و یــا
عــدم رعایت اصــول بهینـ�ه تولیـ�د دارو ( )GMPو نیز
عــدم انجام مطالعــات  in-vivoو ســایر اســتانداردها
ســوق دهـ�د کـ�ه در نهایــت ،موجـ�ب کاه��ش کیفیت
محص��ول دارویــی میشــود .هرچنـ�د ایـ�ن فرضیـ�ه
بـ�ه صوــرت مطالعـ�های دانش�گـاهی بـ�ه علـ�ت
محدودیته��ای فرــاوان صـ�ورت نگرفت��ه ام��ا تعـ�داد
گواهیهــای کیفـ�ی خطــوط تولیـ�د شـ�رکتهای
مختل��ف داروییــ میتوان��د تاییـ�دی بـ�ر ایـ�ن

فرضیـ�ه باشـ�د .مشــاهدات میدانــی گــواه بــر ایــن
اســت کــه شــرکتهایی کــه در طــول زمــان بــا
روشهایــی همچــون  External reference pricingاز
ســازمان غــذا و دارو بــرای محصــوالت خــود قیمت
گرفتهانــد ،توانســتهاند خطــوط تولیــدی خــود را از
نظــر کیفــی بهب��ود بخش��ند.
قیمـ�ت پاییـ�ن دارو اگـ�ر همرــاه بـ�ا ضعـ�ف
سـ�اختارهای نظارتـ�ی باش��د ،میتوانـ�د منجـ�ر
بـ�ه مصـ�رف خودسرــانه دارو و ســایر حالتهـ�ای
مص��رف غیرمنطق��ی دارو ش��ود .مطالع��های
مـ�روری ک��ه ب��ه بررس��ی اث��رات سیاس��تهای
مختلـ�ف نظــام دارویـ�ی روی مصــرف منطقـ�ی
دارو انجــام شدــه ،نشــان میده��د کـ�ه افزایـ�ش
پرداخ��ت از جی��ب م��ردم و آگاه��ی اف��راد از
هزینهه��ای داروی��ی منج��ر ب��ه کاه��ش میـ�زان
مصـ�رف دارو میشــود .هرچن��د چنی��ن سیاسـ�تی
بهعنوــان یـ�ک سیاسـ�ت دولب��ه عم��ل ک��رده و
هـ�م مصــرف غیـ�ر منطقـ�ی دارو و ه��م مصـ�رف
منطق��ی داروه��ای م��ورد نی��از بیم��اران را
کاه��ش میده��د.
انواع روشهای قیمتگذاری در دنیا
قیمتگذاری آزاد
قیمتگذاریمبتنیبرهزینه()cost-base
قیمتگذاری مرجع خارجی
قیمتگذاری مرجع داخلی
قیمتگـ�ذاری و بازپرداخـ�ت بـ�ر مبنـ�ای ارزش
()value-base

توافقات تقسیم خطر
قیمتگذاری افتراقی
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مدل قیمتگذاری دارو در ایران
در آخری��ن ویرایــش ضابطــه قیمتگـذاری داروهای
انس��انی بـرای قیمتگذــاری همچــون ضواب��ط قبل��ی به
دو روش  External reference pricingو cost-plus
اش��اره ش��ده اس��ت  .روش �External reference pric
 ingعمدتــا بـرای داروهایــی که در ســالهای اخیــر وارد
فهرســت دارویــی کشــور گردیدهانــد ،اســتفاده میشــود
ولــی بـ�رای بقیـ�ه داروه�اـ ک��ه (بیــش از 95درصــد مـوارد)،
از همــان روش cost-plusاســتفاده میشــود .در مــورد
روش قیمتگ��ذاری مرج��ع خارج��ی ( ،)ERPبــا توجــه بــه
آیتمهـ�ای مختلـ�ف تعریـ�ف شـ�ده ،بیــن  30تــا  60درصــد
پایینتریــن قیمــت داروی برنــد (در صــورت وجــود پنــت) و
 50تــا 80درصـ�د پایینتریــن قیم��ت داروی غیــر برنــد (در
صــورت منقضــی شــدن پتنــت) در کشــورهای مرجــع را

م��ورد اس��تفاده ق��رار میدهن��د .در رابطــه بــا روشcost-

 plusنیـ�ز ،ســازمان غـذا و دارو ،بـرای هزینــه تحقیــق و
توســعه حداکثــر 5درصــد و برای هزینــه بازاریابی علمی،
مدیری��ت کیفی��ت و مراقبتهای پــس از فــروش ،صرفا
تــا  3درصــد بهــای تمــام شــده بهعنـوان هزینــه مــورد
قبــول و بــه شــرط داشــتن گواهــی  GMPمعتبــر ،در
محاس�بـات بهاــی تم��ام ش��ده لح��اظ میگ��ردد.
وضعیـ�ت مالـ�ی شـ�رکتهای داروسـ�ازی
حاض��ر در بــورس اوراق بهاــدار تهــران
در ســال  ،1398مطالعــهای در دانشــکده
داروس��ازی تهــران روی خط��ر ورشکسـ�تگی
ش��رکتهای دارویـ�ی ایرــان کـ�ه اطالعــات آنهــا
بهصـ�ورت شـ�فاف در اختی��ار ساــزمان بـ�ورس قـ�رار

نمودار  -1وضعیت میانگین کل شرکتهای صنعت داروسازی براساس شاخص آلتمن از سال  91تا 97
(کبریاییزاده و همکاران)98
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گرفت��ه اسـ�ت ،ب��ا اس�تـفاده از دو مـ�دل آلتم��ن انجـ�ام
شـ�د .در ایـ�ن مطالعــه نشــان داده شــده کـ�ه تنهـ�ا 9
شـ�رکت در صنع��ت داروسـ�ازی طـ�ی  7س��ال مطالعه
( )91-97تجربـ�ه ورود ب��ه محدــوده قرم��ز را نداشـ�ته
و در سـ�وی دیگـ�ر 12 ،شرــکت هیـ�چ گونـ�ه تجربـ�ه
حض��ور در محـ�دوده ب��دون خط��ر را نداش��تهاند.
ای�نـ در حالــی اســت کــه بنــا بــر نتایــج
مطالعهــای ک��ه در سـ�ال  2019ب��ه چ��اپ رســیده
و وضعیـ�ت  5شـ�رکت داروسـ�ازی در هندوسـ�تان
مـ�ورد تحلی��ل قـ�رار گرفت��ه ،میانگی��ن شـ�اخص
آلتمـ�ن  5/9نشــان از وضعیـ�ت بسیــار پایدــار ایـ�ن
ش��رکتها از نظ��ر تنشه��ای مال��ی دارد.
روش انجام مطالعه
ای�نـ مطالعهــ از ن�وـع مقطعـ�ی بیـ�ن سـ�الهای
 1396تــا  1400ب��وده اس��ت .دوره بررســي این گزارش
س��االنه ميباش��د و اطالعــات بـ�ه صوــرت میانگیــن
دورهای ســال  1398،1399 ،1397 ،1396و بهــار 1400
توســط کارشناســان شــرکت سـ�رمایهگذاری دارویـ�ی
تأمیــن ،جمـعآوری و آنالی��ز ش��ده اس��ت.
انتخاب سبد دارویی مورد مطالعه
در ایــن مطالعــه ،اطالعــات مربــوط بــه 78
قل��م داروی موج��ود در فهرســت داروی��ی ایــران
اسـ�تخراج ش��ده اسـ�ت .نحــوه انتخــاب ایــن داروهــا
بــه ایــن صــورت بــوده کــه در قالــب جلســات
پنــل خبرگــی از  14دستــه آناتومی��ک اصلــی در
طبقهبنــدی  ،ATCداروهــای حائــز اهمیــت از
حیـ�ث حجـ�م ریالـ�ی فـ�روش و مصـ�رف عـ�ددی
مـ�ورد گزینـ�ش ق��رار گرفتهانـ�د .انتخــاب داروهـ�ا

ب��ه صورتــی ب�وـده ک�هـ ب��ه دلی��ل قیمــت و فــروش
ریال��ی ب��اال ی��ا مقـ�دار زیـ�اد مصـ�رف ،اثـ�ر بیشـ�تری
روی حج��م ب��ازار از خ��ود نش��ان میدهن��د.
همچنیـ�ن الزم بـ�ه ذکـ�ر اسـ�ت داروهـ�ای  OTCو
داروهــای متشــکل از ویتامینهــا و مینرالهــا نیــز
بــه دلیلــ تفاــوت در رویکــرد سیاســتی مربــوط بــه
قیمتگ��ذاری ،بهعن��وان دو دســته مج��زا در ایــن
تحلی��ل م��ورد توج��ه ق��رار گرفتهان��د .از سـ�وی
دیگــر ،نظــر بــه اهمیــت تنــوع اشــکال دارویــی،
س��عی شــده تــا توزیــع منطقــی از تمــام اشــکال
داروی��ی پرمص��رف منظ��ور ش��ده باشـ�د .از ایــن
رو ،داروهـ�ای مـ�ورد مطالعـ�ه در مجمـ�وع نماینـ�ده
 17ن��وع شــکل داروی��ی مختل��ف میباش��ند .در
نهایــت ،ایــن ســبد دارویــی بــا  4/9هــزار میلیــارد
تومــان ارزش حــدود  40درصــد ســهم ارزش بــازار
تولیــدی (مطابــق آمارنامــه ســال  )96میباشــد.
محاسبه شاخص قیمتی
شــاخص ،نماینــدهای از کمیتهــای همگــن
اس��ت .ش��اخص قیم��ت ( )Price indexمتغی��ری در
اقتصــاد اســت کــه تحــوالت قیمــت را بر مبنـ�ای یک
س��ال پایــه نشــان میده��د .عــدد شــاخص ،رقمــی
اس��ت کــه تغیی��ر نســبی قیمتهـ�ای کاالی مصرفـ�ی
یــا خدمــات مشــابه را در یــک دوره و هــر دوره دیگــر،
بهعنــوان دوره مبن��ا نش��ان میده��د .معمــوال دوره
مبنــا را بــا رقــم  100ارایــه میدهنـ�د .در ایــن مطالعــه
از ش��اخص الس��پیرز ( )Laspeyers indexاســتفاده
شـ�د .در ایـ�ن ش�اـخص ،ســبد مصرفـ�ی ســال پایـ�ه
(مقــدار کاالی سـ�ال پای��ه) بهعن��وان وزن کاالهـ�ا
در نظ��ر گرفتــه میشــود .جه��ت محاسـ�به ایـ�ن
پی در پی  383
34349
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ش��اخص ،قیم��ت کاالی م��ورد نظ��ر در مق��دار کاالی
س��ال پای��ه ضــرب میشــود.

) ∑ ( p .q
) ∑ ( p .q
0

t

0

0

= PL

شاخص قیمتی السپیرز = PL

مقادیر مصرفی دوره پایه = q0
قیمت دوره پایه = p0

قیمت جاری = pt

مطالعـ�ه ،هموــاره شـ�یب صعــودی داشـ�ته اس��ت.
در ایـ�ن میاــن ،میزــان ایـ�ن تغییرــات قیمتـ�ی بیـ�ن
عوام��ل تولی��د یکسـ�ان نبــوده و برخ��ی اقـلام
همچ��ون بس�تـهبندی و م��واد جانب��ی بی��ش از
 300درصـ�د افزایـ�ش قیمـ�ت داش��تهاند و قیمـ�ت
ساــیر نهادههــای موثـ�ر بـ�ر تولیـ�د ماننـ�د هزینـ�ه
دسـ�تمزد و سـ�ربار  250درصدــ ،موــاد موثــره بیـ�ش
از  150درصدــ و بهطــور کلــی بهــای تمــام شــده
محصــوالت بیــش از  215درصــد افزایــش قیمــت

نمودار  -2روند تغییرات قیمت نهادههای مختلف تولید

مقایسـ�ه تغییرــات عوامـ�ل موثـ�ر بـ�ر
هزین��ه تولیدــ براس��اس ن��وع ارز دریافتی
ماــده موثــره
هزینـ�ه تولیـ�د عامـ�ل مهمـ�ی در رونـ�د تولیـ�د
یـ�ا ارای��ه محصــول در هـ�ر ش�رـکتی اسـ�ت .هزینـ�ه
تولی��د اق�لام داروی��ی ط��ی س�اـلهای مـ�ورد
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داشتــهاند ،در حال��ی ک��ه س��بد داروی��ی مـ�ورد
مطالعــه ،تنهـ�ا بـ�ا  110درصـ�د افزایـ�ش قیمـ�ت
طـ�ی  4س��ال مواج��ه ب��وده اس��ت (نمــودار .)2
در سـ�ال  1397ب��ا خ��روج آمری��کا از برج��ام و
اعم��ال تحریمه��ای ظالمان��ه علی��ه مل��ت ایـ�ران،
سیاسـ�تهای ارزی کشــور بــا جهــش قیمــت ارز

دکترعلیرضایکتادوست،دکترعالمهزارعی،دکترهادیعباسیان،دکترامیرحسینحاجیمیری،دکترسعیدهسعیدی

نمودار  -3روند تغییرات قیمتنهادههای تولید (داروهایی با ماده موثره ارز ترجیحی)

مواج��ه شـ�د و دولـ�ت در پاسـ�خ بـ�ه ایـ�ن افزایـ�ش
قیمــت ،سیاسـ�ت ارز چنـ�د نرخـ�ی را بـ�ه مرحلـ�ه
اجـ�را درآورد .در ابتدــای امـ�ر موــاد موثــره و جانبـ�ی
دارویـ�ی مشمــول ارز ترجیحـ�ی بودنـ�د و تنه��ا اقـلام
بس��تهبندی مشمــول ارز نیمایـ�ی میشدــند .در سـ�ال
 ،1398مـ�واد جانب��ی مـ�ورد نیــاز در صنعـ�ت دارو نیـ�ز
مشمــول ارز نیمایـ�ی شدــند .بـ�ا کاهـ�ش بودجـ�ه ارزی
در سـ�ال  ،1399مدیرــان وقـ�ت سـ�ازمان غ��ذا و دارو
برخـ�ی اقــام دارویـ�ی مثـ�ل برخ��ی داروه��ای وارداتی
دارای تولی��د داخ��ل و مــواد موثــره ،داروهـ�ای OTC
و مکملهـ�ای داروی��ی را نیـ�ز از دریافـ�ت ارز دولتـ�ی
من��ع کردن��د .در اواسـ�ط سـ�ال  ،1399داروه��ای مخدر
نی��ز از ش��مول ارز ترجیح��ی خ��ارج ش��دند .از ابتـ�دای
سـ�ال  ،1400فهرس��ت مــواد موثـ�ره واردات��ی خ��ارج از
ش��مول ارز ترجیحـ�ی ،در حـ�ال رشــد میباشــد.
همانط��ور ک��ه در نمـ�ودار ( )3و ( )4رونـ�د تغییرات
نهادهه��ای تولی��د داروهای��ی ک��ه ارز ترجیحـ�ی یـ�ا

نیمای��ی دریافـ�ت میکنن��د قاب��ل مشاــهده اسـ�ت،
موــاد موثــره داروهایـ�ی کـ�ه ارز نیمایـ�ی دریافـ�ت
میکردنـ�د ،ط��ی سـ�ال  1399تـ�ا  ،1400بیــش از
 67درص��د رش��د قیمت��ی داش��ته و بهـ�ای تمـ�ام شـ�ده
طـ�ی  1399تـ�ا  ،1400بیــش از  54درصد رشــد داشــته
اسـ�ت ولـ�ی س��ازمان غــذا و دارو تنهـ�ا بـ�ا افزایـ�ش
قیمـ�ت  32درصــدی آنهـ�ا موافق��ت کــرده اس��ت.
از سـ�وی دیگـ�ر ،در مــورد اقالم��ی ک��ه مــاده موثــره
آنه��ا همچنــان ارز ترجیحـ�ی  4200تومانـ�ی دریافــت
میکننــد ،طـ�ی  4سـ�ال اخی��ر هزین��ه مــواد موثـ�ره 87
درصـ�د افزایـ�ش پیــدا کرــده و بهــای تمــام شــده نیــز
بهطــور کلــی بیــش از  148درصــد افزایــش داشــته
ک��ه نشـ�ان دهنـ�ده کم اث��ر ب��ودن راهکار اختصـ�اص ارز
ترجیحـ�ی در جلوگیــری از افزایـ�ش هزینههــای تولیــد
میباشــد .در ایــن گــروه نیــز افزایــش قیمــت مصوب
ســازمان غــذا و دارو کمتــر از رشــد هزینههــای تولیــد
و  77درص��د ب��وده اس��ت.
پی در پی  383
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نمودار  -4روند تغییرات قیمتنهادههای تولید (داروهایی با ماده موثره ارز نیمایی)

نمودار  -5تغییرات حاشیه سود ناخالص سبد مورد مطالعه

تغییـ�رات قیمت��ی در هم��ه اشـ�کال
دارویـ�ی بـ�ه صـ�ورت یکس��ان اعم��ال نشــده،
بلک��ه در برخ��ی گرو هه��ا همچـ�ون قـ�رص
ک��ه بی��ش از  30درص��د ارزش بـ�ازار دارویـ�ی
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کشـ�ور را ب��ه خـ�ود اختصـ�اص میدهنـ�د،
رشـ�د بیشــتری در هزینههـ�ای اقـلام
بســتهبندی و دس��تمزد و س�رـبار آن قابــل
مش��اهده میباش��د.

دکترعلیرضایکتادوست،دکترعالمهزارعی،دکترهادیعباسیان،دکترامیرحسینحاجیمیری،دکترسعیدهسعیدی

نمودار  -6مقایسه نرخ دستمزد و سربار محاسبه شده صنعت و مورد قبول سازمان غذا و دارو
(میانگین تمام اشکال دارویی)

بررسی تغییرات حاشیه سود
طــی  4ســال مــورد مطالعــه ،بــا افزایــش
فاصل�هـ بی��ن به��ای تم��ام ش��ده و به��ای فـ�روش،
ســود ناخالــص ناشــی از عملیــات تولیــد مرتــب
در ح��ال کاه�شـ ب��وده اسـ�ت .ســود ناخالــص
ناشــی از عملیــات تولیــد ســبد مــورد مطالعــه
از میــزان  56درصــد بــه  34درصــد رســیده
اسـ�ت .همیــن امــر در درازمــدت میتوانــد
تولیــد برخــی داروهــا را بــه علــت عــدم صرفــه
اقتصــادی کاهــش داده و باعــث کمبودهــای
مقطعــی در بــازار داروی��ی کش��ور ش��ود.
بررس��ی تف��اوت ن��رخ دسـ�تمزد و سـ�ربار
صنعت داروسـ�ازی و سـ�ازمان غـ�ذا و دارو
ب��ا توج��ه ب��ه اطالعـ�ات دریاف��ت شـ�ده
از سـ�وی ش��رکتها و در مقایس��ه ب��ا نـ�رخ
دسـ�تمزد و ســرباری ک��ه ســازمان غ��ذا و
دارو برــای هـ�ر واح��د محص��ول داروی��ی در

فراین��د قیمتگـ�ذاری از آن اســتفاده میکنــد،
میت�وـان ب��ه نم��ودار ( )6دس��ت یاف��ت .در
دی��د کلـ�ی ،مشـ�اهده میشـ�ود ک��ه ب��ه صـ�ورت
میانگیـ�ن در ایـ�ن ســبد دارویـ�ی منتخـ�ب،
اخت�لاف دس��تمزد و س��ربار صنع��ت ب��ا سـ�ازمان
از  11درص��د در سـ�ال  96بـ�ه  76درصـ�د در
سـ�ال  1400رســیده اس��ت.
بررسـ�ی رونـ�د تغییرــات شاــخص قیمـ�ت
به��ای تم��ام ش��ده و قیم��ت ف��روش در
سبــد دارویــی منتخــب

ب��ا در نظ��ر گرفت��ن سـ�ال  1396بهعنـ�وان
س��ال پای��ه ،تغیی��رات به��ای تم��ام ش��ده و
قیمـ�ت مصرفکنن��ده در نم��ودار ( )7قابـ�ل
مش��اهده اس��ت .ط��ی سـ�الهای  1396تــا
 1400به��ای تم��ام ش��ده محصـ�والت 215
درص��د رش��د داشـ�ته ،در حالـ�ی کـ�ه قیمـ�ت
مصرفکنندــه تنهـ�ا  111درصـ�د رشـ�د
پی در پی  383
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نمودار  -7تغییرات شاخص قیمت بهای تمام شده و قیمت فروش

نمودار  -8نرخ تورم (نقطهای خردادماه) برخی خدمات و کاالهای مصرفی خانوارهای ایرانی

را نشــان میده��د .فاصل��ه بی��ن ای��ن دو
شاــخص طـ�ی س��الهای اخیـ�ر رفتـ�ه رفتـ�ه
افزایـ�ش پیــدا کرــده کهــ میتوانـ�د بیانگـ�ر
عـ�دم توج��ه ب��ه افزای��ش هزین��ه تمـ�ام شـ�ده
اق�لام در فراین��د قیمتگـ�ذاری و ضع��ف در

34

سال سی و دوم شماره11

بهمن 400پی در پی  383
34354

اجـ�رای م��دل قیمتگــذاری  cost plusمـ�د
نظ��ر ساــزمان غ��ذا و دارو باش��د .ایــن مــورد
باعــث شــده کــه تولیــد برخــی اقــام دارویــی،
توجیــه اقتصــادی خــود را در طــول زمــان از
دس��ت بدهن��د.

دکترعلیرضایکتادوست،دکترعالمهزارعی،دکترهادیعباسیان،دکترامیرحسینحاجیمیری،دکترسعیدهسعیدی

بررسـ�ی نــرخ توــرم ســبد مصرفـ�ی خانـ�وار
و سبــد دارویــی منتخــب

افزایـ�ش نســبی متوسـ�ط قیمـ�ت همـ�ه کاالهـ�ا
و خدم��ات مصرف��ی کل خانواره��اي کشـ�ور،
توــرم نامی��ده میشــود و مراکـ�ز آمــار در تمامـ�ی
کش�وـرها میکوشــند بـ�ه صوــرت ماهانـ�ه بـ�ا
اس��تفاده از اس��تانداردهاي بینالملل��ی ،بـ�رآوردی
از ای��ن متغی��ر کلیـ�دي اقتصــادي را ارای��ه دهن��د.

بـ�وده و ای��ن ن��رخ بـ�رای بخ��ش بهداش��ت و
درمـ�ان  26درصـ�د محاســبه شــده ولـ�ی بخـ�ش
دارو بـ�ا وجــود افزایـ�ش هزینههــای تولیــد،
 20درصـ�د توــرم قیمتـ�ی را شاــهد بوــده کـ�ه
کمتری��ن میـ�زان افزای��ش قیمت را نس��بت به سـ�ایر
اق�لام داش��ته اس��ت .همی��ن ام��ر نش��اندهنده
کوچـ�ک نگـ�ه داشــته شــدن عمــدی ب�اـزار دارویـ�ی
کش��ور توس��ط سیاس��تگذاران بخ��ش بهداش��ت و

نمودار  -9سهم خرید مواد اولیه دارویی از منابع مختلف (منبع فایل ترخیص)

در نم��ودار ( )8ن��رخ تـ�ورم (نقطــهای خردادم��اه)
برخ��ی خدمـ�ات و کاالهـ�ای مصرف��ی خانوارهـ�ای
ایران��ی در مقایس��ه ب��ا ن��رخ محاس��به ش��ده بـ�رای
سـ�بد داروی��ی منتخ��ب نمای��ش داده شـ�ده اس��ت.
نــرخ توــرم نقط�هـای اقــام مصرفـ�ی خانوــار طـ�ی
 4ســال مطالعــه ،بهطـ�ور متوسـ�ط  33درصـ�د

درمــان علیرغـ�م افزایـ�ش هزینههــای تولیـ�د بـ�ا
ابــزار قیمتگذــاری ناکارآمــد میباشــد.
تغییر منبع تأمین مواد اولیه
ط��ی سـ�الهای  1396تـ�ا  ،1400رفت��ه رفته سـ�هم
م��واد اولی��ه واردات��ی از مناب��ع هندی و چین��ی افزایش و
پی در پی  383
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س��هم مناب��ع آمریکای��ی و اروپایی کاهش پی�دا میکند.
ایـ�ن اتفاــق میتوانـ�د علتهــای مختلفـ�ی از جملـ�ه
قیم��ت پایینت��ر مناب��ع چین��ی و هن��دی و مشـ�کالت
تجاــری بـ�ا کش��ورهای اروپایـ�ی و آمریــکا بـ�ه علـ�ت
تحریمهـ�ای اقتصــادی -بانک��ی داشـ�ته باش��د.
بحث و نتیجهگیری
همانط��ور ک��ه در بخشه��ای قبل��ی در
خصـ�وص رون��د تغییــرات هزین��ه نهادههـ�ای تولیـ�د
مشاــهده شـ�د ،هزینههـ�ای مربـ�وط ب��ه اقـلام
بس��تهبندی حـ�دود  4برابــر ،مـ�واد جانبـ�ی  3/8برابـ�ر،
مــواد موثـ�ره  2/5براب��ر و دس��تمزد و س�رـبار نیـ�ز
 3/5برابـ�ر نســبت بـ�ه ســال مبــدا رونـ�د افزایش��ی را
تجرب��ه ک��رده اس��ت .در واق��ع ،در حال��ی ک��ه بهـ�ای
تمــام شــده بهطــور میانگیـ�ن معـ�ادل  3/1برابـ�ر
افزایـ�ش داشتــه ،قیمـ�ت فرــوش بـ�ه پخ��ش ب��ا نرخ
رش��د مرک��ب سـ�االنه  20درصـ�د و در نهایــت ،بـ�ه
ارزش��ی معـ�ادل  2/1براب��ر سـ�ال مبدا رســیده اس��ت.
ب��ا تحلی��ل اطالع��ات فــوق میتــوان نتیجهگیـ�ری
کـ�رد ک��ه در ی��ک رون��د انقباضـ�ی ،قیم��ت فرآوردههـ�ای
داروی��ی همــگام ب��ا نـ�رخ افزای��ش هزینههـ�ای مربـ�وط
ب��ه به��ای تمام ش��ده تغیی��ر پی�دا نک��رده اس��ت .اهمیت
ایـ�ن موضــوع زمانـ�ی مش��خصتر خواهـ�د شـ�د کـ�ه
شــرکتهای دارویـ�ی همچنیـ�ن در سـ�الهای اخیـ�ر بـ�ا
مشکــالت مربــوط بـ�ه تأمیـ�ن ارز نیـ�ز مواج��ه بودهاند که
در مجموــع ،ایـ�ن وقایـ�ع منج��ر به ایستــایی روند توسـ�عه
در ای��ن صنع��ت راهبــردی شـ�ده اس��ت.
نتیج��ه ای��ن فاصل��ه قیمتـ�ی ،اجبـ�ار شـ�رکتهای
داروی��ی ب��ه استــفاده از م�واد ،اقالم و تجهی�ـزات تولیدی
و آزمایشــگاهی با س��طح تکنولـ�وژی پایین و بهـ�رهوری
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ک��م میباش��د .از س��وی دیگ��ر ،ب��ا افزای��ش ن��رخ ارز
ای��ن ش��رکتها روز ب��ه روز ت��وان سـ�رمایهگذاری
جدی��د بـ�رای ب��ه روز نمـ�ودن تجهیزات خــود را از دسـ�ت
میدهنـ�د کـ�ه یکـ�ی از اثرــات آن کاهـ�ش کیفیـ�ت
ف��رآورده نهای�یـ میباشــد .تبعــات چنیـ�ن نگاهـ�ی
ایـ�ن اسـ�ت کـ�ه بســیاری از ش��رکتهای داروسـ�ازی
رویکـ�رد توس��عهای را باالجبــار کنــار گذاشــته و تنهـ�ا بـ�ا
دغدغههــای روزمــره درگیـ�ر باشــند .تحلیلهـ�ا نشــان
میدهن��د ش��رکتهای داروساــزی در ایرــان طـ�ی دو
سـ�ال اخیـ�ر ،حــدود نی��م درص��د از درآمدشـ�ان را صـ�رف
تحقیـ�ق و توســعه کردهانـ�د .اهمیـ�ت ایـ�ن موضـ�وع
در جای��ی بیــش از پیــش نمایــان میشــود کــه در
سراســر دنیــا تحقیــق و توســعه بهعنــوان پیشــران
اصلــی در شــکوفایی صنعــت داروســازی شــناخته
ش��ده و ش��رکتهای ژنریکســاز بــا س��رمایهگذاری
نظاممن�دـ ،توانسـ�تهاند در رونــدی مســتمر ارتقــا توســعه
زیرســاختهای توســعه خودشــان را فراهــم آورده و از
نالمللی دس��ت بیابند.
بازارهــای محلــی بــه بازاره��ای بی 
همچنی��ن از س��وی دیگ��ر ،ط��ی ای��ن سـ�الها
ش��رکتهای داروساــزی بـ�ه علـ�ت فشــار افزایـ�ش
هزینهه��ا ،تأمی��ن بس��یاری از م��واد اولی��ه خ��ود را از
ش��رکتهای اروپایـ�ی و آمریکایـ�ی بـ�ه ســمت منابـ�ع
چین��ی و هن��دی منتق��ل کردهان��د .براسـ�اس مقـ�ررات
ساــزمان غ�ذا و دارو ،در صـ�ورت تغیی��ر منب��ع مـ�اده اولیه،
بــرگ آنالیـ�ز محصــول نهایـ�ی س�اـخته شــده بـ�ا ایــن
منبـ�ع ،نتای��ج مقایسهــای آزمونهـ�ای  In vitroو نتایـ�ج
آزمایش��ات پای�داری تس��ریع ش��ده و ادواری و در برخــی
مـ�وارد نتایـ�ج مطالعـ�ات هـ�مارزی زیسـ�تی ()in-vivo
بایــد توســط تولیــد کننــده ارایـ�ه شــود ،در حالـ�ی کـ�ه
طـ�ی ســالهای اخیـ�ر بس�یـاری از ایـ�ن م�وـارد بـ�ه

دکترعلیرضایکتادوست،دکترعالمهزارعی،دکترهادیعباسیان،دکترامیرحسینحاجیمیری،دکترسعیدهسعیدی

عل��ت شرــایط خـ�اص تأمی��ن دارو و خطــر کمبــود دارو
در س��الهای اخیـ�ر نادیــده گرفتـ�ه شــده اسـ�ت .همیـ�ن
ام��ر در کن��ار تغیی��ر منب��ع م��اده موث��ره از شـ�رکتهای
معتب��ر اروپای��ی و امریکایــی و آســیایی دارای تاییدیههای
معتبــر (همچــون  EDQM ،FDAو س��ایر نهادهــا) بـ�ه
ش��رکتهای چینـ�ی و هن��دی ،میتوانـ�د کیفیـ�ت داروی
تولیـ�دی را تح��ت تاثی��ر قــرار ده��د.
ایــن مــوارد تــا حدی بــوده که طــی دو ســال اخیر
بسـ�تری فراهمــ آمــده ک��ه ش��رکتهای داروســازی
ســرمایهگذاری بــرای مطالعــات مربــوط بــه هــم
ارزی زیس��تی را حت��ی در زم��ان ثب��ت دارو ،بــا توجــه
تساــمح ســازمان غــذا و دارو نیــز مــورد بیتوجهــی
قــرار داده ،در حالــی کــه انجــام بیتوجهــی هــمارزی
زیســتی بهعنــوان یــک جــز اجتنابناپذیــر در توســعه
محصــوالت ژنریــک در تم��ام دنیا ش��ناخته میش��ود.
در کشوــرهای توس��عه یافت��ه ،صنعت داروسـ�ازی
در می��ان س��ه صنع��ت برت��ر سـ�ودمند قـ�رار میگیـ�رد
و ایـ�ن موضــوع نشــان از اهمیـ�ت اس��تراتژیک ایـ�ن
صنع��ت در توسـ�عه پایــدار کشـ�ور دارد .از سـ�وی
دیگــر ،تصمیمــات مالـ�ی در رابطـ�ه بـ�ا منبـ�ع بودجـ�ه
و اسـ�تفاده از وجــوه و ساــیر منابـ�ع تولیــدی بـ�ر
کارآی��ی و سـ�ودآوری ای��ن صنع��ت تاثی��ر میگ��ذارد.
ش��اخصهای مالـ�ی از کلیدیتریـ�ن ابـ�زار
سـ�نجش عملک��رد و استــحکام وضعی��ت و پایـ�داری
ش��رکتهای حاض��ر در ه��ر صنعتــی میباشــد.
در بیـ�ن شاــخصهای مالـ�ی برخ��ی نش��اندهنده
شـ�رایط بحرانه��ای مال��ی در مـ�ورد شـ�رکتها
میباش��د ک��ه ب��ه ص��ورت مسـ�تقیم در جذابیـ�ت
سرــمایهگذاری ،حج��م معامـلات س��هام و ارزش
داراییه��ای مال��ی سـ�رمایهگذاران تاثی��ر میگ��ذارد.

یکــی از ایــن شــاخصهای مه��م پیشبینــی خطــر
ورشکس��تگی شــرکتها بــا اســتفاده از شــاخص
آلتم��ن میباش��د .خط��ر ورشکسـ�تگی ش��رکتهای
دارویـ�ی ایرــان کـ�ه صورتهـ�ای مالـ�ی آنهـ�ا بـ�ه
صـ�ورت شـ�فاف در اختی��ار ساــزمان بـ�ورس قـ�رار
گرفت��ه اســت ،طــی مطالعــهای در ســال  1398بـ�ا
اس��تفاده از دو مــدل آلتمـ�ن تحلیـ�ل و بررسـ�ی ش��د.
ای��ن مطالع��ه نش�اـن میده��د طـ�ی ســالهای اخیـ�ر
ب��ه دنب��ال اتفاق��ات مختل��ف در سیاسـ�تگذاری
سلـامت کشــور و اثرــات آن بـ�ر اکوسیســتم کسـ�ب
و کار دارو ،حکایـ�ت از رونـ�د رو بـ�ه افــول صنعـ�ت
داروساــزی کشــور دارد .در مجموــع ،طـ�ی ایـ�ن
مطالعـ�ه نشــان داده شــده کـ�ه تنهـ�ا  9ش��رکت در
صنع��ت داروس��ازی طی  7س��ال مطالعه تجرب��ه ورود
ب��ه محدــوده قرم��ز را نداشـ�ته و در سـ�وی دیگـ�ر12 ،
ش��رکت هیچگون��ه تجرب��ه حض��ور در مح��دوده بدون
خطـ�ر را نداشــتهاند .همچنیـ�ن بررسـ�ی وضعیـ�ت
س��ودآوری ش��رکتهای بورســی براســاس عملکرد 3
ماه��ه اول  1400نش��ان میده��د ،می��زان سـ�ودآوری
کلـ�ی ش��رکتهای بورسـ�ی نســبت بـ�ه دوره مشـ�ابه
 200درص��د رش��د داش��ته اس��ت ،در حال��ی ک��ه میزان
رش��د س��ود ش�رـکتهای داروی��ی حاض��ر در بـ�ورس
تنهـ�ا  22درصـ�د بوــده اسـ�ت .ایـ�ن ام��ر نش��اندهنده
عقبماندگـ�ی س��ودآوری ایـ�ن صنعـ�ت نســبت بـ�ه
نـ�رخ تــورم کشــور میباشــد .بررسیــها نشــان
میدهــد ک��ه اگ��ر چ��ه در ی��ک تحلی��ل س��طحی روند
رشـ�د سوــدآوری در شرــکتهای داروس��ازی ط��ی دو
سـ�ال اخی��ر افزایش��ی بوــده ،ب��ا ی��ک نــگاه عمقیتـ�ر،
م�وـارد ناملموسـ�ی همچــون کیفیـ�ت و ن��وآوری بیـ�ش
از پی��ش ب��ا ایجــاد ی��ک رون��د جب�ران فرسایش��ی مورد
پی در پی 383
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اســتهالک قـ�رار گرفتهان��د .ش�رـکتهای داروسـ�ازی
ایـ�ران ط��ی ساــلیان اخی��ر رویکـ�ردی نظاممن��د بـ�رای
اصـلاح زیرساــختی کیفی��ت ب��ا چش��مانداز بازارهـ�ای
بینالملل��ی نداشــت ه و تمرک��ز راهبــردی خـ�ود را بـرای
حف��ظ بق��ا و س�وـدآوری ب��ا رویکـ�ردی کوتاهمـ�دت،
انقباض��ی و درونزاد پیگیـ�ری کردهان��د.
در نهایــت ای��ن موضـ�وع قاب��ل نتیجهگیــری
میباش��د ک��ه ع��دم توس��عه زیرسـ�اختهای
آیندهنگـ�ر در صنعـ�ت داروساــزی و توقـ�ف ارتقـ�ا
بس�تـرهای مربـ�وط ب��ه توسـ�عه پایــدار کیفیـ�ت،
هزینههـ�ای ناملموس��ی ب��ه نظـ�ام ســامت کشـ�ور
وارد خواه��د کـ�رد ک��ه بهطـ�ور مستــقیم در پیامدهـ�ای
ســامت بیماــران خـ�ود را نمایـ�ان خواه��د س��اخت.
ب��ا توج��ه بهــ وضعی��ت ش��رکتهای داروسـ�ازی
شـ�کل دهنـ�ده بدن��ه فعل��ی صنعـ�ت ،بـ�ه نظــر
میرس��د ب��ه کار بس��تن سیاس��تهایی ک��ه در آن
ط��ی ی��ک رون��د مسـ�تمر ش�رـکتهای داروسـ�ازی
بتواننـ�د ضمـ�ن حفـ�ظ حاشــیه مطمئـ�ن ســود
(ب��ا توج��ه ب��ه ماهی��ت سهــامی عـ�ام بــرای سـ�هم
عم��ده تولیدکنن��ده دارو در ایرــان) انگیــزه مقتضـ�ی را
بـ�رای ب��ه روز رسـ�انی و ارتق��ا زیرسـ�اختهای خـ�ود
برــای انطبــاق بـ�ا اس��تانداردهای بینالمللـ�ی به دسـ�ت
آورندــ ،یـ�ک ض�رـورت راهبرــدی بـ�ه حسـ�اب میآی��د.
پیشــنهادات سیاســتی تیــم تحقیــق
براســاس پنلهــای خبرگــی برگــزار شــده:

اصـلاح و بازبین��ی در فرآیندهـ�ای قیمتگ�ـذاری
و بهطــور کلــی بــه کارگیــری روش قیمتگـ�ذاری
«قیمتگذــاری مرج��ع خارجــی» در مــورد همــه داروها
توجــه بــه بهبــود زیرســاخت مدیریــت کیفیت
در شــرکتهای تولیدکننــده و رعایــت الزامــات
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تولیــد داروهــای ژنریــک همزمــان بــا اصــاح
روش قیمتگــذاری دارو
ترغیــب شــرکتهای داروســازی بــرای
هزینهکــرد بهینــه در تحقیــق و توســعه ضمــن اصالح
روش قیمتگــذاری دارو بــا تبییــن مشــوق اصولــی
تســهیل و تشــویق صــادرات دارو و ایجــاد بســتر
مناســب و ریلگ ـذاری در ایــن مســیر بــا توجــه بــه
قیمتگـذاری عادالنــه در قیــاس بــا کشــورهای مرجع
ایجـ�اد و تقوی��ت انگیزههـ�ای مال��ی زنجیـ�ره
تأمی��ن ب��رای تروی��ج مص��رف داروه��ای تولی��د داخل
اس��تفاده از مطالع��ات اقتص��اد دارو در
فرایندهــای قیمتگ�ذـاری (ش�وـرای عالـ�ی بیمـ�ه)
انتقــال یارانـ�ه ارز ترجیحـ�ی بـ�ه بخـ�ش
بیم�هـای (افزایـ�ش پوشـ�ش بیم�هـای بـ�ا تاکیـ�د بـ�ر
کاه��ش پرداخ��ت از جی��ب بیمـ�اران)
اختصـ�اص ارز یکسـ�ان ب��ه تمـ�ام بخشهـ�ای
صنعت داروســازی
اصــاحنگاهسیاس��تگذارانبهصنعـ�تداروس��ازیدر
راس��تایتحققچشـ ماندازت��رازتجاریمثبتدرصنع��تدارو
لزــوم حمایـ�ت و اعطــای تس�هـیالت از جانــب
دولـ�ت و مجلـ�س جهـ�ت پیشبینـ�ی ردیـ�ف توسـ�عه
صنع��ت در بودجه س��الیانه ب��ه منظور بازســازی صنعت
تقدیر و تشکر
بــا ســپاس فــراوان از هیئــت مدیره ســندیکای
صاحبــان صنایــع داروهــای انســانی ایــران ،بــه
ویــژه جن��اب آقای�اـن دکترــ محمــد عب��دهزاده
و دکت��ر عب��اس کبریای��یزاده و ش��رکتهای
داروســازی عضــو ســندیکا کــه در ارایــه اطالعــات
و انجــام ایــن مطالعــه نقــش مهم��ی را داش��تند.
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