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مروری بر وضعیت مالی صنعت دارو در سال ۹۷

ابتدای  از  دارو  صنعت  شاخص 
درصدی   ۶0 بازدهی  تاکنون  سال 
از  بسیاری  درعین حال  است.  داشته 
شرکت های این گروه در 9 ماه ابتدای 
سال تحت تأثیر رشد مقداری فروش 
داشته  خوبی  سود  حاشیه  توانستند 
اختصاص  کارشناسان  به زعم  باشند. 
قیمت  افزایش  و  تومانی   4200 ارز 
دارو در سال 98 بر ای این شرکت ها 

سودآوری مطلوبی را رقم می زند.
به گزارش سپید به نقل از پایگاه خبری 
بازار سرمایه ایران »سنا«، صنعت دارو 
به  بورسی  صنایع  مهم ترین  از  یکی 
ارزش  با  صنعت  این  می رود.  شمار 
اسمی 30 هزار و 241 میلیارد ریال، 
2.7 درصد از کل ارزش بازار بورس 
دارویی ها  دارد.  اختیار  در  را  تهران 
حدود 2۵ نماد فعال در بورس دارند 
که از مهم ترین شرکت های بازار سهام 

به شمار می روند.
شاخص گروه دارویی از ابتدای سال 
تاکنون )20 اسفند(، بالغ بر ۶0 درصد 
بازدهی به همراه داشته است. بااین حال 
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 
فعال  سهام داران  جدید  سال  آغاز  و 
این شرکت ها در انتظار انتشار عملکرد 

یکساله مالی آنها هستند تا بتوانند چشم انداز مناسبی 
را برای سال آینده متصور باشند.

پیش تر »سنا« در گزارشی با عنوان »سه فصل کارنامه 
مثبت برای دارویی های بورس«، عملکرد این صنعت 
را در 9 ماهه ابتدایی سال بررسی کرده بود. عواملی 
چون تسهیل در وصول مطالبات شرکت های دارویی، 
رشد قیمت بسیاری از داروها و تخصیص ارز دولتی 
برای این شرکت ها از مواردی بود که منجر به رشد 

سودآوری آنها شده بود.
دولت در سال 97 حمایت خوبی از شرکت های دارویی 
داشته است و این موضوع باعث این شرکت ها حاشیه 
سود خوبی به دست آورند و تا حدی از زیان های قبل 

خود را جبران کنند.

دور جدید افزایش قیمت ها در سال ۹۸
با این وجود طی روزهای اخیر خبرهای مثبت دیگری 

در زمینه صنعت دارو شنیده شد که می تواند بر تصمیم 
چندی  باشد.  داشته  توجهی  قابل  اثرات  سهام داران 
پیش ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت از 
دور جدید افزایش قیمت اقالم دارویی خبر داده بود. 
به گفته وی در سال آینده دارو بین 10 تا 1۵ درصد 
این مقام مسئول  از سوی دیگر  افزایش قیمت دارد. 
از ممنوعیت واردات داروهای مشابه داخلی به کشور 
خبر داد. موضوعی که می تواند انگیزه های شرکت های 

داخلی را برای تولید بیشتر افزایش دهد.
نوید خاندوزی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گویی 
که  سالی  در  این صنعت  مورد وضعیت  در  »سنا«  با 
گذشت این چنین می گوید: »شرکت های دارویی سال 
97 را مطلوب تر از سال های قبل پشت سر گذاشتند. 
دوره وصول مطالبات بسیاری از این شرکت ها از 3۶۵ 
روز کاهش یافت و این شرکت ها توانسته اند تا حد 
قابل توجهی مطالبات خود را از دولت دریافت کنند.«
در  را  دارویی  بخواهیم شرکت های  »اگر  افزود:  وی 

اینکه سود  بر  کنیم، عالوه  بررسی  سالی که گذشت 
یافته  افزایش  این شرکت ها  و سود خالص  عملیاتی 
نیز  شرکت ها  این  از  بسیاری  مالی  هزینه های  است، 

کنترل شد.«

دالر ۴۲۰۰ تومانی برای دارویی ها
نگه داشتن  پایین  سبب  به  »دولت  گفت:  خاندوزی 
هزینه های درمان، دالر چهار هزار و 200 تومانی را 
به صنعت دارو اختصاص داده است. اگر فرض کنیم 
دولت برای واردات دارو دالر نیمایی تخصیص دهد، 
به همان تناسب نرخ دارو رشد می کند.« وی اضافه کرد: 
»با افزایش نرخ دارو، حاشیه سود ریالی دارویی ها نیز 
افزایش می یابد و به تبع آن بدهی دولت به این شرکت ها 
زیاد می شود. به همین دلیل دولت انگیزه چندانی برای 
عدم تخصیص دالر 4 هزار و 200 تومانی به صنعت 
دارو ندارد و به نظر می رسد برای تمام سال 98 نرخ 

دالر در صنعت دارو همین رقم بماند.«

رشد فروش برگه برنده 
دارویی ها

بازدهی  شد  اشاره  که  همانطور 
ابتدای  از  صنعت  این  شاخص 
سال بیش از ۶0 درصد بوده است، 
همچنین عمده نمادهای این گروه 
در این بازه زمانی با رنج مثبت به 

کار خود پایان داده است.
سال  ابتدای  از  امین  داروسازی 
تاکنون بیش از 9۵ درصد بازدهی 
مثبت داشته است. عمده سودآوری 
فروش  بخش  در  شرکت  این 
نحوی  به  است.  بوده  محصوالت 
که در 11 ماهه سال جاری نسبت 
به سال قبل ۵۵ درصد رشد فروش 

داشته است.
 شرکت داروسازی کوثر سهام دار 
عمده شرکت داروسازی امین است 
که بیش از 44 درصد از سهام این 
شرکت را در اختیار دارد. همانطور 
که در جدول آمده است این شرکت 
در دوره 9 ماهه حدود 2 هزار درصد 

رشد سودآوری داشته است.
تولید  داروپخش  میان  این  در 
برنامه  در  را  جدید  محصوالت 
سال  ابتدای  از  شرکت  این  دارد. 
نیز  این شرکت  داشته است.  قیمتی  ۵۶ درصد رشد 
است.  داشته  فروش  بخش  از  را  قیمتی  رشد  عمده 
مدیرعامل این شرکت طی روزهای اخیر خبرهایی از 
تولید محصوالت جدید در این کارخانه داده است. به 
گفته محالتی، دستگاه سرم سازی خط جدید در حال 
نصب است و از خرداد سال آینده به تولید می رسد.

»دشیمی« نیز از شرکت هایی بود که در سال 97 سودآوری 
قابل توجهی را به سهام داران خود هدیه داد. در آخرین 
اطالعیه منتشره شده این شرکت در شبکه کدال آمده 
است، شرکت داروسازی تهران شیمی در پایان سال 
مالی 97 مبلغ 807 ریال سود برای هر سهم با سرمایه 
44۵ میلیارد ریال محقق کرد. این شرکت در سال مالی 
97 با رشد 23 درصدی درآمد عملیاتی و رشد 81 
درصدی سود ناخالص همراه شد و توانست مبلغ 39۶ 
به  نسبت  که  کند  محقق  عملیاتی  سود  ریال  میلیارد 

مدت مشابه سال قبل 90 درصد رشد داشته است.

اخبــار

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران:

مدیریت تجویز پزشکان غیر طرف 
قرارداد دستور کار ۹۸ است

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران از دستور کار قرار گرفتن 
مدیریت تجویز و کنترل هزینه مراکز درمانی و پزشکان غیرطرف 

قرارداد با سازمان در سال آینده خبر داد.
به گزارش سپید به نقل از آی هینا، کوروش فرزین به دستاوردهای 
سال 97 سازمان بیمه سالمت اشاره کرد و افزود: »سال 97 
سال پرکاری برای سازمان و مراکز درمانی دانشگاهی بود و 
مهم ترین دستاورد این بود که دانشگاه ها و ادارات کل استانی 
توانستند به این تعامل برسند که هزینه ها را در حد معقولی 
کنترل کنند. این موضوع تمرین خوبی برای سال آینده بود تا 
برنامه ریزی دقیق تری برای ارائه خدمات به بیمه شدگان و کنترل 
هزینه ها داشته باشیم.« وی ادامه داد: »با ارتباط الکترونیک بین 
سازمان و بیمارستان ها که در سال 98 به طور کامل محقق خواهد 
شد، امیدواریم بتوانیم با تعامل بیشتر، نظارت بر هزینه ها و 
کنترل هزینه کرد در مراکز درمانی و دانشگاهی که حدود ۶0 
درصد هزینه های کل استان تهران را به خود تخصیص می دهد، 

مدیریت صحیحی بر اقدامات داشته باشیم.«
مراکز خصوصی در  کنترل هزینه ها در  اینکه  بیان  با  فرزین 
سال 98 به طور جدی مورد توجه قرار خواهد گرفت، افزود: 
»برخی مراکز درمانی و پزشکان با وجود اینکه طرف قرارداد 
سازمان نیستند، می توانند دارو و سایر خدمات را در دفترچه 
بیمار تجویز کنند و عماًل کنترل و تعامل مستقیمی بر اقدامات 
تهران که  استان  ازجمله  استان ها  برخی  به خصوص در  آنها 
حجم مراکز غیر طرف قرارداد باالست، وجود ندارد. به همین 
دستور  در  بخش  این  هزینه  کنترل  و  تجویز  مدیریت  دلیل 
فرزین  گرفت.«  خواهد  قرار  کل  اداره  این  آینده  سال  کار 
گایدالین ها  خدمات،  تأیید  نرم افزار  دقیق  اجرای  »با  گفت: 
و نسخه نویسی الکترونیک خواهیم توانست به اهدافمان در 

سال 98 دست یابیم.«

توصیه های غذایی سازمان 
غذا و دارو  برای ایام نوروز

اداره کل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو 
در آستانه سال نو برای حفظ سالمت نکاتی را برای خرید و 
مصرف مواد غذایی از قبیل شیرینی، محصوالت لبنی، آجیل 

و سوغاتی ها ارائه کرد.
به گزارش سپید، اداره کل فرآورده های غذایی و آشامیدنی 
مصرف  و  خرید  هنگام  کرد  توصیه  دارو  و  غذا  سازمان 
به  عید  ایام  در  لبنیات  و  شیرینی  مانند  غذایی  محصوالت 

نکات زیر توجه شود:
- صرفًا از مراکز و قنادی های مجاز خریداری شود.

- تا حد امکان از شیرینی های فاقد رنگ و اسانس و یا با 
حداقل مواد رنگی و اسانس استفاده گردد.

- در مصرف شیرینی و مواد قندی رعایت احتیاط صورت گیرد.
- مسافران نوروزی در طی سفر چنانچه شرایط نگهداری 
مناسب شیر را ندارند صرفًا از شیرهای استریل با ماندگاری 

باال که پروانه ساخت معتبر دارند استفاده کنند.
بدون  فله ای،  پیتزای  پنیرهای  سنتی،  پنیرهای  خرید  از   -
بسته بندی و فاقد پروانه بهداشتی ساخت اکیداً خودداری شود.
- در هنگام مسافرت مصرف کفیر و دوغ ارجح است که 
هم به دلیل تغیر اقلیم و مصرف غذاهای بین راهی، سنتی و 
بومی از بروز انواع عفونت های گوارشی پیشگیری و یا تا 
حد امکان باعث تقلیل حدت و شدت عفونت های گوارشی 
از  بسیار سودمندتر  تغذیه ای هم  دیدگاه  از  می شود، ضمنًا 

سایر نوشیدنی های رایج است.
- افرادی که در هنگام مصرف شیر دچار مشکالت گوارشی 
سایر  یا  الکتوز  بدون  یا  کم  شیرهای  مصرف  می شوند 

فرآورده های لبنی نظیر ماست پنیر توصیه می شود.
- به دلیل مسافرت و تغییرات فصلی در ایام نوروز مصرف 
مواد  )برخی  پری بیوتیک  و  پروبیوتیک  غذایی  محصوالت 

غذایی مانند ماست( توصیه می شود.
گوشتی  فرآورده های  انواع  مصرف  و  خرید  هنگام  در   -  
تغییر  هرگونه  و  کرده  کسب  اطمینان  آنها  سالمت  نظر  از 
رنگ، تغیر بافت و بوهای غیرطبیعی نشانه اولیه فساد است.
 - آحاد مردم و به خصوص جوانان و نوجوانان از مصرف 
لواشک، آلوچه و آلوهای رنگی فاقد پروانه بهداشتی ساخت جدا 
پرهیز کنند چون رنگ به کار رفته در اغلب آنها غیرخوراکی 
بوده و باعث عوارض و بیماری های متعدد در مصرف کننده ها 

می شود.
پروانه  دارای  بسته بندی،  آجیل های  از  است  بهتر  مردم   -  
بهداشتی ساخت و کم نمک هستند، استفاده کنید و در صورت 
عدم دسترسی به آن ضمن خرید از مراکز معتبر از انواعی 
که دارای رنگ و بوی نامناسب بوده، تغییر طعم داده و یا 

آجیل های دوآتشه خودداری کنید.
 - در هنگام مصرف محصوالت غذایی به چراغ راهنمای 
تغذیه ای )در خصوص سه رنگ قرمز، نارنجی و سبز( مندرج 
در بسته بندی محصوالت که نشان دهنده وضعیت تغذیه ای 

است، توجه شود.

تداوم استراتژی سوددهی شرکت های دارویی

نتیجه  پایان سال  »تا  دارو گفت:  رئیس سازمان غذا و 
جمع بندی گزارش های هزینه کرد ۵00 میلیون یورو به 
شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی را اعالم می کنیم.«

به گزارش سپید، چند ماهی است قول پرداخت ۵00 
میلیون یورو از صندوق توسعه ارزی به صنعت دارو و 
تجهیزات پزشکی داده شد و در نهایت پس از 2 ماه تأخیر 
پول به دست بیمه سالمت رسید، اما به نظر می رسد اکنون 
که این ردیف بودجه ای به طور کامل تخصیص پیدا کرده، 
پول به دست صنعت دارو و تجهیزات پزشکی نرسیده 
آن  کرد  هزینه  در  پزشکی  علوم  دانشگاه های  و  است 

درست عمل نکردند.
درباره  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس  پیرصالحی،  مهدی 
تخصیص ۵00 میلیون یورو از صندوق توسعه ارزی و 
هزینه کرد ردیف بودجه ای تخصیص یافته به دانشگاه های 

علوم پزشکی برای شرکت های دارو و تجهیزات پزشکی، اظهار کرد: 
»وزیر بهداشت شخصًا پیگیر موضوع هزینه کرد ۵00 میلیون یورو 
در دانشگاه های علوم پزشکی هستند تا سهم شرکت های دارویی و 

تجهیزات پزشکی در جای دیگری هزینه نشده باشد.«
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به گزارش گیری از دانشگاه های 
علوم پزشکی برای هزینه کرد ۵00 میلیون یورو از صندوق توسعه 
یوروی  میلیون   ۵00 زمینه  در  چند جهت  از  »ما  داد:  ادامه  ارزی 

صندوق توسعه ملی گزارش گیری کرده ایم.«
پیرصالحی بیان کرد: »درواقع هم از دانشگاه های علوم پزشکی گزارش ها 
را دریافت کرده ایم که چه عددی به شرکت ها پرداخت کرده اند و هم 
از شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی خواسته ایم میزان دریافتی 
خود را اعالم کنند تا هزینه کرد ۵00 میلیون یورو صندوق توسعه 

ملی در بخش دارو و تجهیزات پزشکی مشخص شود.«
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: »بر اساس اطالعاتی که به دست 

و  پزشکی  علوم  دانشگاه های  که  عددی  رسیده  ما 
شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی اعالم کرده اند 

تفاوت معناداری دارد.«
پیرصالحی به تشکیل تیمی برای رسیدگی به اعتبار 
شرکت های دارو و تجهیزات پزشکی از ۵00 میلیون 
یورو اشاره کرد و گفت: »دکتر نمکی تیمی از سازمان غذا 
و دارو و معاونت توسعه تشکیل داده اند تا پرداختی ها 
مشخص شود و اگر دانشگاهی ردیف ۵00 میلیون 
در  را  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  شرکت های  یورو 
محل خود مصرف نکرده و در حوزه دیگری هزینه 
کرده باشد موظف است پول را برگرداند؛ هیچ راهی 
نیست چراکه این ردیف اعتباری 2 هزار و 790 میلیارد 
تومانی به طور اختصاصی به دارو و تجهیزات پزشکی 

تخصیص یافته است.«
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: »همچنین برخورد 
الزم با دانشگاه های علوم پزشکی که این موضوع را به درستی عملی 
تا  »امیدواریم  یادآوری کرد:  پیرصالحی  نکردند صورت می گیرد.« 
پایان سال نتیجه جمع بندی گزارش های هزینه کرد ۵00 میلیون یورو 
به شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی را آماده و اعالم کنیم و 
وزیر بهداشت تأکید دارند که تا پایان سال نتیجه هزینه کرد ردیف 
دانشگاه های  پزشکی در  دارویی و تجهیزات  اعتباری شرکت های 

علوم پزشکی به ایشان اعالم شود.«

رئیس سازمان غذا و دارو:

نحوه هزینه کرد ۵۰۰ میلیون یورو تا پایان سال اعالم می شود

مدیرعامل بیمه سالمت ایران به گالیه های داروسازان مبنی بر عدم تمایل 
با داروخانه هایی که به تازگی  انعقاد قرارداد  سازمان بیمه سالمت برای 

تأسیس شده اند، پاسخ داد.
به گزارش سپید به نقل از فارس، طاهر موهبتی در خصوص گالیه های 
داروسازان مبنی بر قرارداد نبستن بیمه سالمت با داروخانه هایی که به تازگی 

تأسیس شده اند، گفت: »بیمه سالمت تالش می کند با تمام داروخانه ها 
قرارداد امضا کند، اما مواقعی در یک منطقه چندین داروخانه وجود دارد 
که نمی توان با داروخانه های جدید قرارداد امضا کرد.« وی یکی دیگر 
از دالیل امضا نشدن قرارداد با داروخانه ها را تخلفات آنها اعالم کرد و 
توضیح داد: »در این مواقع قرارداد لغو خواهد شد.« موهبتی افزود: »برای 

امضای قرارداد با داروخانه ها دو شرط بودجه استان ها و ترافیک داروخانه ها 
مدنظر قرار دارد و اگر داروخانه ای در منطقه ای که داروخانه دیگری وجود 
ندارد قرارداد امضا خواهد شد.« مدیرعامل بیمه سالمت ایران تصریح 
کرد: »ما برای بستن قرارداد و صرف منابع دارای محدودیت هستیم و به 

نمایندگی از بیمه شدگان باید دسترسی به خدمات را مدنظر قرار دهیم.«

مدیرعامل بیمه سالمت تشریح کرد

دالیل عدم انعقاد قرارداد با داروخانه های تازه تأسیس


