
هزینه های سربار تولید، مخارج انتقال 
و تبدیل ارز به جهت شرایط تحریم ها، 
تجهیزات  حالل ها،  کمکی،  مواد  تهیه  همچنین 
مورد نیاز و غیره همچنان در حال افزایش بوده 
و تناســبی با تغییرات قیمت فروش محصوالت 
دارویی ندارد. ازآنجاکه حدود 90 درصد از مواد 
حدواسط مورد نیاز شــرکت های دارویی، با ارز 
4200 تومانی تأمین می شود،برای تغییر نرخ ارز 
بخش دارویی باید زیرساخت های الزم را فراهم 
ساخت. موارد مذکور بخشی از دیدگاه های یکی 
فراهم  فرصتی  است.  دارویی  مدیران صنعت  از 
شــد تا در گفت وگویی پیرامون آشنایی بیشتر 
با فعالیت های یک شرکت دارویی، نظرات سید 
مهدی ســجادی، مدیرعامل شرکت دارو سازی 

البرز بالک را جویا شویم.

 تغییر چند برابری قیمت دارو
همراه با فشار اقتصادی مضاعف 
به بیماران کم بضاعت خواهد بود

البرز بالک در مسیر 
خودکفایی ملی

داروسازی البرز بالک همچنان افزایش سرمایه می دهد 
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 هدف از ایجاد ظرفیت سازی های جدید "دبالک " چه بود؟
توانســتیم درســایت های مختلف نظیر بخش آنتی بیوتیک، داروهای 
اســتروییدی و غیره، با ایجاد زیرســاخت های مناسب و ارتقای دانش فنی 
تولید محصوالت، افزایش ظرفیت ســازی کنیم.همچنین درصورتیکه نیاز 
شرکت های داروسازی برای محصوالت ما وجود داشته باشد و سیاست های 
حمایت تولید داخل توسط سازمان غذا و دارو انجام شود شاهد تولید بیشتر 

نیز خواهیم بود. 

 توســعه و تکمیل خط پلنت B چــه تاثیری بر عملکرد 
شرکت دارد؟ 

سایت تولیدی پلنت B " دبالک"، با کار گروهی مدیران و کارکنان پس 
از 15 ســال در چرخه بهره برداری قرار گرفت که فعالیت آن می تواند بویژه 
در بخش تولید داروهای عمومی ظرفیت خوبی را ایجاد کند. همچنین در 
ســال گذشته حدود 15درصد افزایش ظرفیت را شاهد بودیم که این روند 

می تواند در سال آینده نیز همچنان تداوم یابد. 

 حاشیه ســود ناخالص 6 ماهه سال مالی جاری نسبت به 
مدت مشابه کمتر شد، دلیل آن چه بود و برای مدیریت این 

موضوع چه برنامه ای دارید؟ 
کاهش حاشیه سود به دلیل تفاوت نوع کاالهای فروش رفته در دوره های 
مشابه است. در 6 ماهه جاری عمده کاالهای فروش رفته از محل تولیدات 
دوره جاری بود، در حالی که فروش دوره مشابه سال قبل از محل کاالهای 

تولید شــده ســنوات قبل با بهای پاییــن تر صورت 
گرفــت. همچنین در این روند، هزینه های ســربار و 
حقوق دســتمزد نیز با توجه به تورم، خیلی بیشــتر 
از نرخ فروش رشــد داشــت. البته شرکت با مدیریت 
خریدها،هزینه های تولید و اســتفاده بهینه از خطوط 
تولید، سعی در کاهش نرخ بهای تمام شده محصوالت 

در دوره های آتی را دارد. 

 چرا فروش آنتی بیوتیک در ســال 
جاری نسبت به مدت مشابه افزایش داشت؟ 

با توجه به تغییراتی که در ســایت تولیدی آنتــی بیوتیک و همچنین 
فرآیندهای تولید ایجاد شــد ظرفیت تولید افزایش یافت. بر این اســاس 
 توانســتیم ســهم بیشــتری در تأمین نیازهای شــرکت های داروسازی 

داشته باشیم.

 برای تأمین نقدینگی با چه مسائلی روبه رو هستید؟ 
با توجه به افزایش نیاز به نقدینگی بیشــتر به دلیل تغییر احتمالی نرخ 
ارز برخی محصوالت ازدولتی به نیمایی همراه با افزایش فروش و تولید، به 
طور متناسب میزان تسهیات دریافتی نیز افزایش خواهد یافت. همچنین 
کاهــش دوره وصول مطالبات و چرخه عملیات از راهکارهای مد نظر برای 

مدیریت نقدینگی است. 

 دوره وصول مطالبات چقدر اســت و برای کاهش آن چه 
برنامه ای دارید؟

 اگرچه دوره وصول مطالبات حدود90 روز بوده، اما با وجود مشــکات، 
شــرکت در نظر دارد با انعقاد قراردادهای فروش با دوره وصول مشخص و 

ثابت موضوع مربوطه را مدیریت کند.

 تولید و توســعه محصوالت جدید در سال مالی آتی چه 
جایگاهی دارد؟

طرح های توسعه ســبد محصوالت، به نحوی برنامه ریزی شد که واحد 
تحقیق و توســعه شرکت همکاری های بســیار خوبی با شرکت های دانش 

بنیان و دانشکده های داروسازی داشتند. در همین راستا پیش بینی می شود 
حداقل ســه ملکول جدید در سال آینده به سبد محصوالت شرکت اضافه 
شود. همچنین در نظر داریم برای تولید محصوالت هازارد، طراحی و اجرای 
سایت مورد نظر در سال جاری آغاز و در نیمه سال 1401 مورد بهره برداری 
قرار دهیم. در این خصوص مقدمات طراحی نقشــه و مکان یابی ســایت و 

مطالعات اولیه بروی محصوالت مرتبط انجام گرفته است.

 چه برنامه ای برای افزایش سرمایه دارید؟ 
با توجه به دو مرحله ای شــدن افزایش سرمایه سال 1400، مبلغ 150 
میلیارد ریال افزایش سرمایه مصوب در مرحله پذیره نویسی بود که تا پایان 
اسفند 1400 به ثبت می رسد. همچنین مرحله دوم افزایش سرمایه به مبلغ 

250 میلیارد ریال در سال 1401 محقق می شود. 

 روند سودآوری و تقسیم سو د چگونه خواهد بود؟ 
در صورت تحقق فروش پیش بینی شده، حدود 380 میلیارد ریال سود 
خالص خواهیم داشت و تحقق همین حاشیه سود حداقل برای سال آینده 
هم پیش بینی می شــود. همچنین بر اساس روند سال های قبل،حدود 90 

درصد از سود قابل تقسیم خواهد بود. 

 به نظر می رسد یکی از مشکالت رشد هزینه هاست علت 
چه بود و برای کنترل آن چه تدابیری اندیشیده اید؟

هزینه های ســربار تولید -خدمات، مخارج انتقــال و تبدیل ارز به جهت 
شرایط تحریم ها، همچنین تهیه مواد کمکی - حال ها 
و تجهیزات مورد نیاز و غیره همچنان در حال افزایش 
بوده و تناســبی با تغییرات قیمت فروش محصوالت 
دارویــی ندارد. بنابراین تا جایی که امکان پذیراســت 
سعی داشته در خرید مواد حد واسط و سایر خریدهای 
داخلی دقت بیشــتری کنیم تا با تأمین منابع جدید و 
مطمئن هزینه مربوط به خرید کنترل شوند. همچنین 
با افزایش بهره وری تولید و دریافت تسهیات کم بهره، 

سعی در کاهش روند رشد هزینه ها داریم.

 تغییر نــرخ ارز تخصیصی، چه تاثیری بر عملکرد فعاالن 
صنعت دارو دارد؟

ازآنجاکه حدود 90 درصد از مواد حدواسط مورد نیاز شرکت های دارویی، 
با ارز 4200 تومانی تأمین می شــود،برای تغییر نرخ ارز بخش دارویی باید 
زیرســاخت های الزم را فراهم ســاخت. به طور یقین یکــی از بزرگترین 
چالش هــای پیش رو این موضوع، تغییر چنــد برابری قیمت دارو همراه با 
فشــار اقتصادی مضاعف به بیماران کم بضاعت خواهــد بود. تا زمانی که 
شرکت های بیمه گر توان جبران افزایش هزینه های دارو را نداشته باشند، 
انجام حرکت مذکور مصلحت ملی نیســت. چالــش دیگر نقدینگی مورد 
نیــاز جهت تأمین و خریدهای خارجی بوده که شــرکت های تولید کننده 
از این بابت به شدت دچار خسارت و افزایش هزینه های مالی خواهند شد. 
همچنین سقف تسهیات بانکی نیز محدود بوده و پاسخگوی این نیاز چند 
برابری فعاالن صنعت دارو نخواهد بود. پیشنهاد بنده این است که تغییرات 
تدریجی و پلکانی نرخ ارز دولتی همزمان با تغییر قیمت دارو نهایی شــود. 
دیگر اینکه تا آنجایی که امکان پذیر است محصوالت تولید داخل حمایت 

شوند و تغییرات نرخ ارز این گروه، در اولویت آخر قرار گیرد.

 پایان کرونا چه تاثیری در فروش محصوالت دارویی دارد؟
احتماالً توجه به ســایر مراقبت های شاخص های سامت و بیماری های 
مزمن بیشتر می شود و از اینرو فروش سبد محصوالت شرکت  ها ی دارویی 

به روال عادی برخواهد گشت.

در صورت تحقق فروش پیش بینی 
شــده، حــدود 380 میلیــارد ریــال 
ســود خالــص خواهیــم داشــت و 
تحقق همین حاشیه سود حداقل 
بــرای ســال آینــده هــم پیش بینــی 

می شود.


