
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 ، در مسیر پیشرفت صنایع دارویی 

 19/11/99 شار:ت تاریخ ان                             تینا صالحی  پژوهشگر:            اقتصادروه: گ  RE_28704 شماره مدرک:

 هاي خبري « شده در » مديريت پژوهشتهيه 

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 ـ نیوزروم ) بخش پژوهش های خبری (

 ـ فایل شیرینگ پژوهش خبری

 )انفورماتیک( 2723  –)دفتر(   3150ـ تلفن تماس جهت هماهنگی :   

 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش
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 بسمه تعالي 
 مقدمه *

یه اسان  از  ب   ای  دهه بل  به ا ران راه  زف  7ساز  بل  و نات ن نن د داروسازی  ای   120ای   ساتی دانش داروسازی   

هز  ی زد  دارد  در ا د پژوهش نگزه  به تحن ت  هتنی ظرفین وتنان به پیشارفن ا د نات ن بزدی   هز، م گذشان ساز 

ه اسن  در تهیه ا د  ش هز و راهکزرهز  ا د نت ن بیزن  پرداخیه ش ه و در بخش  چزدش جز گزه آن،داروسزی  در ا ران و 

  نئیکزرآگزه، داروسازی و ضوان ه  دیراسا یدکیر ام وداروسازی و کزرشاتزح انیه سا من   ، شاازد  دیدکیراسا پژوهش بز  

      ، مصزاله ش ه اسن 1نرا ا   پزشک   نتکتندنژیو نزدرکتت گزن محصن ت ب   کتت گزنیانجاد تند  ره م 
 

 2دوره صنعت داروسازی ایران 4*تاریخچه 

 
 

 

 

 

 

 

 
 انجزم ش ه اسن   1399/ 11/ 18ا د مصزاله در تزر خ   - 1

 99نجف  ضرب، رئیس کایسینن ابیصزد س من اتزق بزیرگزن ، شهر نر   - 2

:  1357تا 1330سال 

ایجــاد صــنعت، تاســی  

-های بـا سـرمایهکارخانه

گذاری مشترک خـارجی، 

10بندیمواد اولیه و بسته

درصد 80درصد خارجی، 

درصد تولیـد 20واردات و 

داخل و ارزبـری واردات 

میلیون دالر530حدود 

: 1370تا 1357سال 

رشد صنعت دارو و اهمیت

آن در زمان جنگ، خریـد 

های قبـل ازکامل کارخانه

ــر  ــ ا از ط ــای انق ه

خارجی، ساخت واحدهای 

ح جدید و نهادینه شدن طر

”ژنریک”

: 1380تا 1370سال 

ورود سرمایه بـه صـنعت 

ه دارو، تولید داخلی دارو ب

درصد و مواد اولیه 96مرز 

بـه )درصـد 50به حدود 

. رسید( لحاظ حجمی

:تا کنون1380سال 

با وجود تحریم ها در حال 

شمار درصد از 97حاضر 

دارو های مورد نیاز کشور 

، تولید (درصد ریالی60)

50تا 45افزایش ؛داخل

6دردرصدی تولید دارو 

30در،98ماهه ابتدایی سال 

ه سال گذشته بی نظیر بود

.است
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  جهان در  جايگاه صنعت دارو*

 

 

 1398در سال بازار تولید و رشد صنعت دارو در ایران 

 

  98تولید صنعت دارویی کشور در سال 

 60تاز    50باه     دارو  هیا مناد اود   یا تند  تاهیدرنااا  و در یم  97   داخل   یا هاز باه نرت تنددارو   یا تند    در بحا  خندکفاز  ران ا

    هزشارکن  زییو ن   یهم در داخ  تند   بت درنا  مناد و دنایم بسایه 95ای   شیاسان و ب   هیبز  رسا    بز فتزور   یدرنا  تند

  کت  م  دیرا تزم   داروسزی
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(ميليارد دالر)درآمد صنايع دارويی در جهان 

غرب آسياايران سومين بازار بزرگ دارو در 

کشور در ارزش بازار توليد داروي ، هزار ميليارد تومان35

99سال 

سال اخیر10درصدی صنعت دارو در کشور در 30تا 28رشد 

شرکت دارویی در کشور و ظرفیت 100دارا بودن بیش از 

رسیدن به دو برابر این میزان شرکت دارویی 
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دوز دارویی ژنریک و   2000 مولکول دارویی،   ۶00ها  به رغم تحریم ،  98  در سال 

 . هزار دوز دارویی برند در ایران داریم   11حدود  
 

 

 

 98میزان صرفه جویی ارزی در صنعت دارویی کشور در سال  
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تولید داخلی دارو  التولید مواد اولیه با فناوری با تولید لوازم بسته بندی 

97
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میلیون یورو700: 98صرفه جویی ارزی در سال 

97درصدی صرفه جویی ارزی نسبت به سال 20کاهش 

98درصدی واردات محصوالت مشابه داخل در سال 25کاهش 

98درصدی تولید در سال 30افزایش 
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  1397تا  1385نمودار بازار ریالی دارویی کشور بین سال های 

 

در ج و  ی ر مشخص اسن، ای سز     1397تز    1378هز   نسلن اریش ر زد  بزیار تندی  داخ  به داروهز  واردات  بید سز 

 به ب   اریش ر زد  تندی  داخل  دارو به دارو  واردات ، افزا ش  زفیه اسن   89

 1397تا  1378نمودار واردات و تولید داخل صنعت دارو کشور در سالهای  

 

 :  1398يی طی سال ايميش يیدارو يهافرآورده در حوزه واردات و صادرات کشور*

 

1398تن در سال 2400میلیارد دالری فرآورده های دارویی شیمیایی به وزن تقریبی 95تحقق صادرات 

97درصدی فرآورده های دارویی شیمیایی نسبت به سال 13کاهش 

به ترتیب آلمان، روسیه، افغانستان، عراق و هند  :  مقصد صادرات فرآورده های دارویی شیمیایی

16با کاهش 1397سال تن بوده که در مقایسه با 13430میلیارد دالر به وزن تقریبی 292/1، واردات کشور 98طی سال 

(آمار گمرک. )درصدی همراه بوده است
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  ت داوريی در کشورمصاديق افتخارآفرين توليدا*

 بيوتکنولوژي دارويی )فناوري بومی(   -1

   بزش  دسن م  آ   و مزده اودیه در داخ  کشنر تندی  م  شند که ضا ه اریش افزوده در آن م  ه  داروهز  بینتکتندنژ  ای طر ق مهت س  ژنییک ب 

 اسن    مندکند ، میکروب شتزس  و ژنییک   -   بز اسیفزده ای ضلنم سلند  وهز  بیندنژ ک،  برا  پیشلرد سزخن و کتیر  مناد اودیه دار ا د روش  

 

 

شرکت فعال و اشتغال 35صنعت بیوتکنولوژی، پرچم افتخار صنعت دارو در کشور با  

نفر غيرمستقيم82000نفر مستقيم و 5000زايی  

توليد در غرب آسيا 1رتبه 

در دنيا12رتبه 

ميليون دالري 30صادرات 

( قلم داروی بیو وجود دارد146در بازار جهانی، )قلم داروی بیوتکنولوژیک 27تولید 

98میلیارد دالر در سال 1/3صرفه جویی ارزی 

، آمريکاي (پاکستان، سوريه، آذربايجان، قزاقستان، روسيه و ترکی) آسياي مرکزي هد  های صادراتی 

(جنوبی، شمال آفريقا و شرق اروپا
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 : 19واکسن کوويد  -2

 

 نمودار جایگاه ایران در فاز مطالعات بالینی در تولید واکسن کرونا در جهان 

واکسد کرونز در مراله فزی بزدیت   سه  جن   اری  را نیز خناه  داشن   واکسد ا ران  پس ای تندی ، بزبلین نزدرات و نرفه

   برار دارد 3 فزیپزسینر ا ران نیز در   نییبرار دارد و هاچتید واکسد مشیرک کنبز و انسی 

 

11ایران در میان 

کشور اول 

تولیدکننده 

واکسن کرونا در 

جهان 

قرار گرفتن 

واکسن کرونای 

ایرانی تا بهار 

به گفته 1400

وزیر بهداشت در 

دسترس عمومی 

ایران و اندونزی 

کشور 2به عنوان 

تولید کننده 

واکسن در 

کشورهای 

اس می

26در مجموع 

واکسن در حال 

حاضر در مرحله 

ارزیابی بالینی

:گزارش یونیسف

ایران جزو 

کشورهای 

تولیدکننده 

واکسن کرونا 
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علمی کشور، سبب غرور ملی و امید به آینده است و تحولی در علم  تولید واکسن کرونا با تکیه بر توان 

   شودوب میپزشکی کشور محس

 ان    واکسد منفق به کسب تز ی  ه ش ه  6ان  که ای ا د ت  اد تتهز  واکسد سزی، تندی  واکسد کرونز را آغزی کرده  173ر دنیز  د

، در پز گزه  هز  خند را در دسن اجرا داردمیلینن دوی واکسد کرونز تنسط شرکن  5 25جاهنر  اس م  ا ران برنزمه تندی   

ف  بزن  ، رئیس کاییه ضلا   )مصط   ضتنان  ک  ای کشنرهز  تندی  کتت ه واکسد کرونز م رف  ش ه اسن ننیسف ا ران به  

 ( مقزبله بز کرونز و دبیر سیزد تنس ه ی سن فتزور  
 

 

 رادیو داروها(3

 
 

 و نقش آن در مبارزه با قاچاق دارو 1معرفی سامانه تيتک*

 

 
-   1(ttac) 

98سالدرکبدسرطاندرمانبرای90ایتریومبنامجدیدمحصولتولیدورونمایی

لنفوماسرطاننواعادرمانبرایریتوکسیمااتکنسیومتشخیصیدارویرادیوتولیدبهایرانیمحققانموفقیت

(جهانیباالیبسیارهزینهوجهانیدسترسیمحدودیت)98سالدر

97السدرجدیدداروهایرادیوتوسعهودارورادیوتولیددرآسیاغرادرپیشتازکشورهایازیکیایران

کشورهایبرخیوسوریهلبنان،عراق،پاکستان،هند،مصر،:کشور15بهایرانیداروهایرادیوصادراتیمقصد

...واروپایی

سامانه رهگیری و ردیابی 

( تیتک)کاالهای س مت محور 

د رصد و تایی: سامانهمسئولیت 

تمامی داروها و مواد اصالت

اولیه دارویی از ورود تا تولید 

بیمارانبه توزیع و رسیدن 

از افتخارات نظام دارویی 

کشور 

به صفر رسیدن ورود داروهای 

قاچاق و تقلبی به زنجیره 

رسمی در این سامانه 

فراهم شدن امکان رصد و 

برنامه ریزی برای مدیران 

دارویی کشور 

جلوگیری از هدر رفت منابع 

دولت بیمه ها و مردم

سامانه ای بی نظیر در کشور و

نبود چنین سامانه ای در 

کشورهای پیشرفته دنیا

ضرورت تکمیل این سامانه در 

سازمان غذا و دارو
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 هاي صنعت داروچالشترين مهم*

 
 4200ترين مشکل: ارز  مهم 

بزچزق      1کت  و شزه  آن، بزچزق م کنح دارو چت  برابر نزدرات اسن اری تخصیص  دارو، به ه ف انزبن نا   انل   ضلن 

  اخیصزص متزبع آیادش ه به بیاه تنمزن  و    4200ست  کز، بهیر د راه ا  را اذف اری     م کنح دارو وجند اری دودی  اسن

 ر ز  و بلت م ت( )ادلیه بز برنزمه     دان  م  

میلینن د ر ای اری  که برا  دارو اخیصزص داده بندن ، هاه آن نرف واردات    350در فرورد د امسز  مینجه ش  م که ا ود  

  ( اخیراض ، رئیس هیئن م  ره ست  کز  )  هز هم داروهز  مشزبه تندی  داخ  بندن  ش  و هاه آن 

 ، در مقزب ، واردکتت ه، هازن دارو  رس میلینن تنمزن به فروش م    3در ازد  که  ک گرم دارو تنسط  ک شرکن ا ران  ا ود  

رس  شروع بصه اذف  کت   ای هاید رو به نظر م  تر بز اسیفزده ای اری دودی  چت  برابر روانه بزیار ا ران م  را بز کیفیی  پز ید 

    ع ای جاله گروه دارو چت ان هم ب  نیسن اریهز  دودی  برا  برخ  نتز 

 

 
 

 
 99شزنه سزی  شهر نر - 1

نبود وجود فرصت  هاي 

صادراتی مناسب براي 

محصوالت دارويی

نبود دسترسی راحت به 

مواد اوليه وارداتی

در نبود برنامه  ريزي مناسب

مورد نام  هاي تجاري 

ايرانی

نوسانات نرخ ارز

ايجاد ديپلماسی پايدار 

جهت توسعه صادرات

ي نبود حمايت کافی از شرکتها

استارتاپ جهت ورود داروهاي 

می بيوتکنولوژي به فهرست رس

داروهاي کشور

قيمت گذاري ناصحيح

یجلوگيري از توليد نماي

صرفا عمليات پر کنی و)

ام بسته بندي در ايران انج

(شود

تومانی 4200واردات با ارز 

و تضعيف توليد داخل

ــروردین  ــدای ف ــا 97از ابت ت

99شهریور 

شـرکت دارویـی 277حدود •

هزار ثبتِ سفارش16برای حدود 

در بانک مرکـزی، ارز دولتـی 

.دریافت کرده اند

ــروردین  ــدای ف ــا 97از ابت ت

99شهریور 

میلیارد 2.5صنعت دارو حدود •

تخصـی  « یـورو»ارز دولتی 

پیدا کرده است

معکوس آمار قاچاق 

درصد 8حدود دارو

کل بازار دارویی 

ی علی ربیعی سخنگو)کشور بوده

( 98دولت آبان 
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 راهکارها*

 

 سخن آخر*

هز   ا   اب  در ا  نات ن مل ، ای بل  ای انق ب ن اشایه اسان  امز در دههناتز ع دارو   کشانر، هیپ پشاینانه و یمیته 

ا م تز جز   که افزا ش  بندهان رکزران انیه، روی به روی شاازه  تنساا ه آن  اخیر بز تکیه بر اه اف مشااخص و ت ش دساان

تندی  دارو و کزهش وابسایگ  به داروهز  خزرج ، به نانرت م اوم وجند داشایه اسان و به  ک نات ن بنم  تل    شا ه  

 اسن 

میلینن نفر فزب  نت ن داروسزی  هسیت  و چتزنچه بخناهت    500ا ران در متطقه ا  وابع ش ه اسن که جا یی  بزدغ بر  

ساز  یمزن نیزی دارن   نات یگران داروسازی  مز ا اب  ده ساز    20-10نشازن  جسایجن کتت  ا اب  به  نزم ودر ا د نات ن  

 و بلکه کایر ای آن فرنن دارن  تز به تصزاب بزیارهز  آمزده در جنار خند اب ام کتت    

 

     

 
 

 

اص ح نظام قیمت  گذاری دارو و واگذاری شرکت  های شبه  دولتی به بخش خصوصی واقعی

برنامه  ریزی برای حفظ و گسترش سهم بازارهای صادراتی در عراق، افغانستان و سوریه 

4200ریزی شده دالر حذ  تدریجی و برنامه


