ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی داﺧﻠـﯽ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﮔﯿﺎﻫـﺎن داروﯾـﯽ ﻣﯽآﯾﺪ/ﺻـﺪور ۴۸
ﭘﺮواﻧـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ داروﻫـﺎی ﮔﯿـﺎﻫﯽ-
داﻣﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ دارو و درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺻﺪور ۴۸
ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ داروﻫﺎی داﻣﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،اﺷﮑﺎن زرﮔﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﮐﻤﯿﺘﻪای در ﺳﺎزﻣﺎن
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ زودی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در آن از
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘـﺮ دارو و درﻣـﺎن ﺳﺎزﻣـﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑـﯽ ﮔﻔـﺖ :ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۴۰۴ﺣﺪود  ۲۰ﺗﺎ  ۲۵درﺻﺪ ارزش رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎزار

داروﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ دام ،ﻃﯿﻮر و زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺎدی اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﺮ روی اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻗﻄﻌﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ و
ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮﺷﯽ از ﺣﻮزه ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ دارو و درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺑﺮ اﺳﺎس داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ
در اﯾﻦ ﺣﻮزه ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺖ.
وی اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ از اﯾﻦ ﺣﻮزه اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪن دارو ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر و
اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ داﺧﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ دارو و درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن  ۴۸ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

