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 معرفی شرکت- 1

 تاریخچه تاسیس، مالکیت و موضوع فعالیت شرکت   -1
سهم عادي    408میلیون ریال مشتمل بر    8/40با سرمایه اولیه    1343شرکت ایران دارو (سایانامید کی بی سی سابق ) در تاریخ چهارم خرداد ماه  

  1345اردیبهشت ماه سال    25  به ثبت رسید و در تاریخ  9489تحت شماره    1343ریالی  تاسیس گردید , در بیست و یکم مهر ماه سال  یکصد هزار  
 بهره برداري از آن آغاز شد. 

،  پوشش  در اجراي سیاستهاي دولت جمهوري اسالمی ایران در زمینه واگذاري سهام متعلق به شرکتهاي دولتی و شرکتهاي تحت    1373در سال  
و در ماههاي پایانی   نموددرصد از کل سهام شرکت ایران دارو را به بنیاد پانزده خرداد منتقل  33سهم معادل  527سازمان صنایع ملی ایران تعداد 

اینکه  در    شرکت سرمایه گذاري پانزده خرداد کل سهام خود را به شرکتهاي سرمایه گذاري البرز (سهامی عام) منتقل نمود. باالخره  1378سال  
سهام خود را به شرکت گروه داروئی   لاز ک   ددرص   73دل  اسهم مع   7،344،529(سهامی عام) تعداد  البرزشرکت سرمایه گذاري    1383اسفند ماه سال  

 سبحان واگذار نمود. 
 1371658111  یصندوق پست  ،یکرمان  ابانی خ  يمعلم،انتها   ،بلواريدی اهللا سع  تیآدرس کارخانه و امور سهام شرکت : تهران ، بزرگراه آ

 www.irandaru.com شرکت:   تیسا  آدرس

 موضوعات و مقاصد شرکت   -2
،آرایشی و  تاسیس هر قسم کارخانه یا موسسه براي تهیه و تولید خرید و فروش و توزیع محصوالت داروئی انسانی و دامی ، غذایی ،شیمیایی  –الف 

 اولیه و بسته بندي مورد استفاده در صنایع فوق الذکر. بهداشتی ، کشاورزي ، کیت هاي تشخیص طبی و مواد  
سته  ساخت و وارد کردن ماشین آالت مربوط به تولید و اصالح و یا تغییر صنعتی مواد همچنین وارد کردن مواد اولیه یا  نیمه ساخته و لوازم ب  -ب

 بندي مورد استفاده در صنایع مذکور. 
بدست آوردن هر نوع حقوق و امتیاز در داخل کشور و یا در کلیه کشورهاي خارجی نسبت به اختراعات ،  اجازه استفاده از عالئم و اختراعات و    -ج

و هر نوع حقوق دیگري که به هر نحو مربوط به فعالیتها    داروییروشهاي جدید براي بهتر ساختن طریق تهیه و ساخت فراورده هاي  انجام تحقیقات،  
 و منافع شرکت باشد. 

البراتوارها و اشتغال به تحقیقات علمی ، جستجو و اکتشاف و اختراع طرق عمل و محصوالت و تحصیل گواهی اختراع در مورد آنها و  تاسیس    -د
 خرید و فروش دانش فنی در ایران و دیگر کشورها. 

 انجام عملیات تحقیقاتی و معامالت بازرگانی و متفرعات آن. -ه
 فروش سهام آنها. مشارکت در شرکتهاي دیگرو خرید و    -و
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 : سرمایه و ترکیب سهامداران  

ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح    100,000سهم عادي به ارزش هر سهم  408میلیون ریال (شامل    8/40سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ  
افزایش    30/09/1400  به  منتهیریال) در پایان سال مالی    1,000به ارزش اسمی هر سهم  ،سهم    880,000میلیون ریال (شامل  880,000زیر به مبلغ
 یافته است. 

   تغییرات سرمایه شرکت 
 محل افزایش سرمایه  سرمایه جدید درصد افزایش سرمایه  تاریخ افزایش سرمایه 

 ل شده سهامداران و آورده نقدي ااز محل مطالبات ح 57,000 36% 1390
 ل شده سهامداران و آورده نقدي امطالبات حاز محل  70,000 23% 1391
 ل شده سهامداران و آورده نقدي ااز محل مطالبات ح 90,000 28% 1392
 از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي  110,000 22% 1393
 از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي  160,000 45% 1394
 محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي از  240،000 50% 1395
 از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي  300،000 25% 1396
 از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي  530،000 77% 1397
 از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي  580،000 9% 1399
 از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي  880،000 52% 1400

 

 
 و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر می باشد:   30/09/1400هم چنین لیست سهامداران در پایان سال مالی منتهی به  

 

 

 

 

 

 

 
 ردیف 

 
 نام سهامدار

30/09/1400 30/09/1399 
 درصد  تعداد سهام درصد  تعداد سهام

 %  55/ 8 323,764,338 %  53/ 3 468.781.290 (سهامی عام)دارویی سبحانشرکت گروه  1
 %  0/ 0 0 %  1/ 5 12,979,300 خاص)  ی(سهام شرویپ هیسرما ایلیشرکت ا 2
 %  0/ 0 0 %  1/ 2 10,338,624 خاص) یتجارت ساتراس (سهام هیشرکت سرما 3
 %  0/ 9 5,328,280 %  0/ 9 8,084,286 ا یآس مهیب یشرکت سهام 4
 % 0 139.367 % 0 29.280 شرکت سرمایه گذاري البرز(سهامی عام ) 5
 % 0 8.383 % 0 12.718 شرکت سرمایه گذاري سپهر 6
 %  43/ 2 250.759.632 %  43/ 2 379.774.502 سهامداران  سایر 7

 %100 530,000,000 %100 880,000,000 جمع
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 اطالعات مربوط به ساختار هیات مدیره: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسابرس مستقل و بازرس قانونی:
 بهادار و توسط مجمع عمومی عادي انتخاب می شود. حسابرس شرکت از میان حسابرسان معتمد اورق  

، موسسه حسابرسی مفید راهبر براي مدت یکسال به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی    27/12/1399طبق مصوب مجمع عمومی عادي مورخ  
 وده است. ضمنا حسابرس و بازرس قانونی در سال گذشته نیز موسسه حسابرسی مفید راهبر باصلی انتخاب شده است.  

 

 :1400آخرین تغییرات اساسنامه شرکت در سال  
  لیاساسنامه شرکت را به شرح ذ  يبه اصالح و به روز آور  میتصم  شتریب  تیسبد محصوالت و دامنه فعال  لیعام) جهت تکم  یدارو (سهام  رانیشرکت ا

 دارد :
 شرکت :   موضوع

و    یانسان  ،ییمحصوالت دارو  عیو فروش و توز  دی خر  د،یو تول  هیته  يموسسه برا   ایهر قسم کارخانه    سیتأس") :  ی(فعل  1  فیرد  ی) موضوع اصلالف
  ي و بسته بند هیو مواد اول یطب صیتشخ يها تی،ک ییملزومات دارو ،يکشاورز ،یو بهداشت یشیآرا ،ییایمیش ،ییغذا يو مکمل ها  یاهیو گ یدام
   "فوق الذکر.  عیاستفاده در صنا  دمور
محصوالت    عیو فروش و توز  دیخر  د،یو تول  هیته  يموسسه برا  ایهر قسم کارخانه    سیتأس"(بعد از اعمال اصالحات) :    1  فیرد  ی)  موضوع اصلالف
  ی پزشک  زاتیو تجه  ییملزومات دارو  ،ي کشاورز  ،یو بهداشت  یشیآرا  ،ییایمی ش  ،ییو دارو  یمی،رژییغذا  يو مکمل ها  ی اهیو گ  یو دام  یانسان  ،ییدارو

   "فوق الذکر.  عیمورد استفاده در صنا  يو بسته بند  هیو مواد اول  یطب  صیتشخ  يها  تی،ک

 زمینه هاي سوابق کاري  تحصیالت  سمت نام خانوادگی نام و 
تاریخ عضویت  

در هیات 
 مدیره

 مدیریت گرایش بازاریابی  رئیس هیات مدیره  دکتر رضا توکالن
شرکتهاي داروسازي جابرابن حیان،هلدینگ  
هلدینگ   و  اکسیر  داروپخش،داروسازي 

 شفادارو 
10/03/1400 

 محمدرضا بهمن زاده 

هیات   رئیس  نایب 

مدیره و عضو موظف  

 هیات مدیره 

وفوق   حسابداري  لیسانس 
اجرایی   مدیریت  لیسانس 

MBI 

 07/04/1393 شرکتهاي سرمایه گذاري البرز، اعتالء البرز 

دکترفردوس نصیري  

 زاده 

و   مدیره  هیات  عضو 

 مدیر عامل 
 07/10/1398 مدیرعامل شرکتهاي زهراوي و الحاوي  دکتري داروسازي 

احمد   سید  احمدي  دکتر 

 تیمور لوئی 
 عضو هیات مدیره 

فوق لیسانس مدیریت اجرایی  
MBI  سیاست دکتري  و 

 گذاري سالمت

معاون حوزه وزارتی وزارت بهداشت درمان و  
 آموزش پزشکی 

11/09/1398 

 عضو هیات مدیره  رزازان  یدکتر عل 

تخصصی   دکتري 
پزشکی( )  phdنانوتکنولوژي 

داروسازي   اي  حرفه  دکتري 
)pharmd ( 

هاي  دبیر   داروخانه  عالی  شوراهاي 
با   مقابله  و  پیشگیري  گروه  ایران،رئیس 
غذا   سازمان  سالمت  هاي  فرآورده  قاچاق 
مربوط   داروهاي  و رصد  توزیع  دارو،مسئول 

 به کرونا در کشور 

10/03/1400 
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 "ساخته    مهین  ای  هیوارد کردن مواد اول") : ی(فعل  4  فیرد  ی) موضوع اصلالف
،    ییو دارو  یساخته و ساخته شده انواع داروها ،ملزومات پزشک  مهین  ای  ه یواردات مواد اول"(بعد از اعمال اصالحات) :    4  فیرد  ی) موضوع اصلالف

 "  یخارج  ياز اقالم مذکور از شرکتها   کیواردات هر  یندگیاخذ نما  نیو همچن  یپزشک  زاتیو تجه ییو دارو  یمی، رژ  ییغذا  يمکمل ها 

 

 آخرین نمودار تشکیالتی شرکت
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 راهبردهااهداف و  - 2
شرکت ایران دارو (سهامی عام) در زمینه تولید داروهاي انسانی و مکمل رژیمی غذایی با کیفیت براي پاسخ به نیازهاي دارویی بیماران و  

، به  ارتقاي سالمت و شادابی جامعه با تکیه بر تخصص منابع انسانی، انطباق با استانداردهاي صنعت دارو و قوانین سازمان غذا و داروي کشور
رو  کارگیري تجهیزات و تکنولوژي کارآمد حضوري فعال و پویا داشته و با نگاهی به آینده در نظر دارد با تمرکز بر کیفیت و ایجاد دسترسی دا

در راستاي اهداف نظام سالمت، بهبود مستمر ساختارها، پروسه ها و محصوالت همانند سنوات گذشته و فرموالسیون هاي فعلی و محصوالت  
د را نیز با این رویکرد انتخاب نماید. همچنین با توجه به ارزش نیروي انسانی کارآمد براي تحقق اهداف حقوق در ارتقاي سطح دانش و  جدی

 نگهداري نیروها همت گمارد و اهداف زیر مدنظر مدیریت شرکت می باشد. 

 آتی  اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و اولویت آنها براي یک دوره زمانی معقول   2-1

 اهداف کوتاه مدت :    –الف  

 تالش شرکت در حفظ سودآوري و کنترل هزینه ها •

و   • ارز   و نوسانات نرخ  نقدینگی موجود در صنعت  ، بدیهی است که کسري  بر اساس روند سالهاي گذشته  حفظ توان تولید و فروش 
 محدودیتهاي ناشی از تحریم ها بر آن تاثیر گذار می باشد. 

 ت به گونه اي که بر روند و میزان فروش تاثیر گذار نباشد. کنترل و کاهش تخفیفا •

 اهداف بلند مدت :   –ب  

 ارتقاء کیفیت فرایندها و خطوط تولیدي  •

  GMPتوسعه و تولید محصوالت جدید جهت دستیابی به افزایش سهم  بازار نسبت به سایر رقبا که در این راستا با اجراي فرایند بهبود  •
 عدد پروانه جدید اخذ گردیده است.   58تا کنون تعداد  1396اقدام به دریافت مجوز محصوالت جدید شده و از این بابت از سال  

 تنوع سازي محصوالت   •

 ازي محصوالتبرندس •

 گسترش شرکت و توسعه کمی و کیفی شرکت  •

چگونگی مواجهه مدیر با روندهاي بازار و تهدیدها و فرصت  هاي برآمده از آن روندها و نحوه اندازه گیري میزان    2-2

 موفقیت و دوره زمانی ارزیابی آن : 

 ایجاد مینماید.   تشکیل کمیته تولید جهت ارزیابی محصوالتی که حاشیه سود بیشتري براي شرکت

 کمیته فروش : بررسی فروش و تخفیفات و تحلیل آن در جهت افزایش فروش و کاهش تخفیفات و همچنین وصول مطالبات 

و نیاز  کمیته تامین مواد و اقالم بسته بندي (زنجیره تامین) بررسی مواد اولیه و بسته بندي مورد نیاز جهت محصوالت بر اساس بودجه تدوین شده 
 اولویت بندي آنها با توجه به میزان موجودي آنها درانبار و ماندگاري آن بر اساس نیاز ماهانه   بازار و

 جلساتی در خصوص کمیسیون معامالت بابت خریدهاي شرکت از لحاظ کمی و کیفی 

 برنامه توسعه شبکه ها یا بازارهاي جدید توزیع :    2-3

 شرکتهایی که در حال حاضر با آنها وارد تعامل نشده ایم.مذاکره و تعامل با شرکتهاي جدید ،  
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۷ 
 

 راهبردهاي شرکت براي مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه:   2-4

مناسبتر  هاي  شرکت از طریق واحد بازرگانی اقدام به مذاکره با شرکتهاي تامین کننده مواد اولیه در داخل کشور و یا یافتن تامین کننده جدید با قیمت
 در کشورهاي خارجی اقدام می نماید. 

 تشکیل جلسات کمیسیون معامالت نیز گونه اي از اقدامات شرکت جهت بررسی تامین کننده از لحاظ صرفه و صالح براي شرکت و کیفیت محصوالت

 اهداف و برنامه هاي زمانی و راهبردها براي دستیابی به اهداف ذکر شده توسط مدیر :   2-5

هت پیشبرد اهداف سازمان ، اهداف را به دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت تفکیک نموده است ، اهداف کوتاه مدت بیشتر در جهت کسب  شرکت در ج 
  سود و یافتن تامین کننده مواد اولیه با قیمتهاي مناسب و تسهیالت مالی با نرخ مقرون به صرفه می باشد ، اهداف بلند مدت شامل کسب سهم 

ر در محصوالت دارویی میباشد ،که البته در این راستا با توجه به افزایش نرخ ارز و تاثیر مستقیم آن به قیمت مواد اولیه افزایش نرخ  بیشتري از بازا
 دارو انتظار می رود. 

 

 جایگاه شرکت در صنعت (داخل و خارج از کشور)

باشد که اهم دالئل   یدرصد م   29نسبت به سال قبل    يکند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جار  ی م  تیفعال  داروشرکت در صنعت  
صنعت با حجم فروش معادل مبلغ             نیفعال در ا  يشرکتها  نیشرکت در بافزایش تیراژ و افزایش نرخ فروش می باشد.  آن عبارت است از   

و صادرات به شرح    یشرکت از کل بازار داخل  نیسهم فروش محصوالت مختلف ا  نیقرار دارد. همچن  34ریال در رده  ونیلیم  2.838.181
          است : ریز

  30/09/1399سال مالی منتهی به 

 محصول نام
کل بازار  

 داخلی
 صادرات  سهم شرکت از بازار داخلی

 میلیون ریال  درصد میلیون ریال  میلیون ریال 
 0 44 1.004.273 2،285،504 کپسول مولتی ویتامین پالس 

 12.151 82 230.704 280.000 سی سی   50اسپري لیدوکائین  
 17.638 9 160.646 1.739.250 40قرص فاموتیدین  

 0 15 159.120 1.060.800 کپسول داکسی سایکلین 
 10.586 36 140.969 390.000 پماد تریامسینولون ان ان 

 0 100 124.398 124.398 قرص ویتامین سی 
 0 63 118.532 188.250 % 3پماد تتراسایکلین  
 0 50 87.414 175.500 سی سی   100اسپري لیدوکائین  

 24.853 18 68.036 387.000 پماد کلوبتازول 
 0 100 62.702 62.702 پودر موکوسیل 

 
،آمارنامه سال  با توجه به اینکهده است،استخراج و استفاده ش  1399در سال بازار داخلی براساس آمارنامه سازمان غذا و دارو    ارزش فروش

 ،لذا تا تاریخ تایید صورت هاي مالی قابل دسترس نمی باشد. بعد از اتمام سال توسط سازمان غذا و دارو ارائه می گردد 1400



 (سهامی عام)شرکت ایران دارو 

   به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام وضع عمومی گزارش فعالیت و

 09/1400/ 30منتهی به  سال مالی
 

۸ 
 

 زیه و تحلیل آنها بیان ریسک هاي عمده شرکت و تج

 ها سکیر  و   هیسرما  تیریمد

 ه یسرما  تیریمد
  قادر   ه،یسرما  و  یبده  تعادل  يسازنهی به  قیطر  از  نفعانیذ  بازده  کردن  حداکثر  نیح  در  کند  حاصل  نانیاطم  تا  کندیم  تیریمد  را  خود  هیسرما  شرکت

  رییتغ  بدون  قبل  سنوات  از  شرکت  یکل   ياستراتژ.  شودی م  لیتشک  مالکانه  حقوق   و  یبده  خالص  از  شرکت  هیسرما  ساختار.  بود  خواهد  تیفعال  تداوم  به
 . ستین  شرکت  از  خارج  از  شده   لیتحم  هیسرما  الزامات  چگونهیه  معرض  در  شرکت  و  است  مانده  یباق
  و   هیسرما  نهیهز  ته،یکم  ،یبررس  نی ا  از  یبخش  عنوان  به.  کندی م  یبررس  کباری   ماه  شش  را  شرکت  هیسرما  ساختار  شرکت،  سکیر  تیریمد  تهیکم

  نسبت   عنوان  به   که   دارد  %300-%150  زانیم  به  هدف  یاهرم  نسبت  کی   شرکت.  دهدی م  قرار  مدنظر  را  هیسرما  از  طبقه  هر  با  مرتبط  يهاسکیر
 .  باشد  یم  هدف  محدوده  در  درصد  183  نسبت  با  30/09/1400  در  یاهرم  نسبت.  است  شده  نییتع  هیسرما  به  یبده  خالص

 

 ی مال سکیر  تیریمد اهداف
  ات یعمل  به  مربوط  یمال  يهاسک یر  تیریمد  و  نظارت  و  یالمللن یب  و  یداخل  یمال  يبازارها  به  هماهنگ  یدسترس  يبرا   یخدمات  شرکت،  سکیر  تهیکم

  هاسکیر نیا. کندیم ارائه کند،یم ل یتحل و هیتجز هاسکیر اندازه و درجه حسب بر را ير یپذبیآس که یداخل سکیر يهاگزارش  قیطر از شرکت
  هاسک یر  بر  که  شرکت  سکیر  تهیکم.  باشدیم  ینگینقد  سکیر  و  ياعتبار   سک یر  ،)متیق  يهاسک یر  ریسا  و  ارز  نرخ  سکیر  شامل(  بازار  سکیر  شامل

  دنبال   به  شرکت.  دهدی م  گزارش  رهیمد  اتیه  به  یفصل  صورت  به  دهد،  کاهش  را  هاسک یر  از  ير یپذب یآس  تا  کندی م  نظارت  شده  اجرا  يهااست یس  و
 یم  یبررس  مستمر  طور  به  یداخل  حسابرسان  توسط  ،ي ریپذ  بیآس  يها  تی محدود  و  ها  استی س  تیرعا.  باشد  یم  ها  سکیر  نیا  اثرات  کردن  حداقل

 . شود

 بازار  سکیر
  دولت   ياستها یس  و  تیحما  به  توجه  با   لذا.  دهدی م  قرار  يارز   مبادله  يهانرخ  در  راتییتغ  سکیر  معرض  در  را  آن  اول  وهله  در  شرکت  يهاتیفعال
 ی دولت   نرخ  با  هیاول  مواد  دی خر  از  حاصل  ارز  گزارش  مورد  دوره  در  کیاستراتژ  محصول  کی  عنوان  به  دارو  و  یدولت  نرخ  با  دارو  هیاول  مواد  نیتام  بر  یمبن
 . باشد  یم  تیبااهم  ير یپذ  بیآس  فاقد  ارز  نرخ  در  راتییتغ  از  یناش  آثار  لذا  است  شده  نیتام

 ي اعتبار سکیر  تیریمد
  شرکت .  شود  شرکت  يبرا   یمال  انیز  به  منجر  که  باشد  ناتوان  خود  يقرارداد  تعهدات  يفایا  در  قرارداد  طرف  که  دارد   اشاره  یسکیر  به  ياعتبار  سکیر
  ی ناتوان از یناش ياعتبار سکیر تا است،  کرده اتخاذ را ،یمقتض موارد در ،یکاف قهیوث  اخذ و  معتبر قرارداد يهاطرف  با تنها معامله بر یمبن یاستیس
  استفاده  با  شرکت.  باشند  داشته  ییباال  ياعتبار  رتبه  که  کندی م  معامله  ییهاشرکت  با  تنها  شرکت.  دهد  کاهش  را  انیمشتر  توسط  تعهدات  يفایا  در
  طرف  ياعتبار يبندرتبه و شرکت ير یپذبیآس. کندی م ياعتبار  يبندرتبه را خود عمده انیمشتر خود، یمعامالت سوابق و یعموم یمال اطالعات از

  قی طر  از  ياعتبار   ير یپذب یآس.  ابدییم   گسترش  دشدهییتا  يقراردادها   طرف  با  معامالت  کل  ارزش  و  شده  نظارت  مستمر  طور  به  آن،  يقراردادها
  شامل   يتجار  يهایافتنیدر.  شودیم  کنترل   شود،یم  دییتا  و  یبررس  سکیر  تیریمد  تهیکم  توسط  ساالنه  طور  به  که  قرارداد  طرف  يهات یمحدود

  ی مال  تیوضع  اساس  بر  مستمر  ياعتبار  یابیارز.  است  شده  گسترده  ییایجغراف  مناطق  و  متنوع  عیصنا  نیب  در  که  است  انیمشتر  از  يادیز  تعداد
  ییدارا  با  مرتبط  ياعتبار  يخا   سکیر   پوشش  منظور  به  اعتبار  شیافزا  يها  روش  ریسا  ای  نیتضم  شرکت  نیهمچن.  شود یم  انجام  یافتنیدر  يهاحساب 

 . ندارد  قرارداد  يها  طرف  از  کی چیه به  نسبت  یتیبااهم  ياعتبار  سکیر  ير یپذ  بیآس  شرکت.  کند  یم  ينگهدار   خود  یمال  يها

 ینگینقد  سکیر  تیریمد
  الزامات  و وجوه نی تام بلندمدت و مدتان یم مدت،کوتاه  تیری مد يبرا  مناسب ینگینقد سکیر چارچوب کی ،ینگینقد سکیر تیریمد يبرا  شرکت

  بر   مستمر  نظارت  قیطر  از  ،یبانک  التیتسه  و  یکاف  اندوخته  ينگهدار   قیطر  از   را  ی نگینقد  سکیر  شرکت.  است  کرده  ن ییتع  ینگینقد  تیریمد
 .کندیم  تیریمد  ،یمال  يهایبده  و  هایی دارا  دیسررس  مقاطع  قیتطب  قیطر  از  و  ،یواقع  و  شدهینیبش یپ  ينقد   يهاان یجر
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 مورد گزارش مالی فعالیت هاي شرکت در سال - 3

 مقایسه عملکرد مالی،وضعیت مالی و جریان هاي نقدي با بودجه و روند سه ساله- 3-1

 الف) عملکرد مالی: 

 شرح

 واقعی  -دو ساله اخیر  ) 1400سال مالی مورد گزارش (

 مبلغ بودجه

 انحراف  واقعی

1399 
درصد به  

 فروش 
1398 

درصد به  
 مبلغ  فروش 

درصد به  
 فروش 

 % مبلغ 

                عملیات در حال تداوم 

 100  981.294 100  2.203.331 9 242.708  100  2.838.181 2,595,473  درآمدهاي عملیاتی 
شده  تمام  بهاي 

 درآمدهاي عملیاتی 
)1.366.951 ( )1.556.455 ( 55 )189.504 ( 14 )1.007.852 ( 46 )462.141 ( 47 

 53 519.153  54 1.195.479  4 53.204  45 1.281.725  1,228,522  سود ناخالص 
فروش،   هاي  هزینه 

 اداري و عمومی 
)92.853 ( )116.928 ( 4 )24.075 ( 26 )81.342 ( 4 )48.793 ( 5 

 1 6.535  4 79.538  36 ) 11.395( 1 20.065  31.460  سایر درآمدها 
 4 ) 36.485( 0 ) 4.954( 580 ) 11.695( 0.5 ) 12.435( ) 740( سایر هزینه ها 
 45 440.410 54 1.188.721  1 6.038  41 1.172.427  1.166.389  سود عملیاتی 

 11 ) 108.309( 10 ) 213.054( 16 ) 49.221( 12 ) 347.721( ) 298.500( هزینه هاي مالی 
سایر درآمدها و هزینه 

 هاي غیر عملیاتی 
)7.761 ( 31.308 1 39.069 403 )37.973 ( 2 )9.610 ( 1 

حال   در  عملیات  سود 
 تداوم قبل از مالیات

860.128  856.014  30 )4.114 ( 0.5 937.694  43 322.492  33 

 10 ) 94.736( 10 ) 228.612( 10 21.821  7 ) 193.211( ) 215.032( هزینه مالیات بر درآمد 
 23 227.756  32 709.082  3 17.707  23 662.803  645.096  سود خالص

                   سود پایه هر سهم
   556   1.047        1.044  1.039  ریال   -عملیاتی 

   ) 162(   ) 225(       ) 281( ) 273( ریال  -غیر عملیاتی 
سهم   هر  پایه   - سود 

 ریال 
 766  763        822    394   
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۱۰ 
 

 ب) وضعیت مالی : 

 شـرح
 واقعی  -دو ساله اخیر  )1400سال مورد گزارش (

 مبلغ واقعی  مبلغ بودجه
 انحراف 

1399 1398 
 % مبلغ

 1.744.622 3.257.538 29 1.027.499 4.590.183 3.562.684 دارایی هاي جاري 
 161.237 153.065 )3( ) 5.572( 154.416 159.988 دارایی هاي غیر جاري

 1.905.859 3.410.603 27 1.021.926 4.744.599 3.722.673 داراییها جمع 
 812.119 1.854.020 46 1.060.885 3.058.360 2.089.874 بدهی هاي جاري

 306.892 217.352 82 ) 479.598( 104.237 583.835 بدهی هاي بلند مدت
 1.119.011 2.071.372 18 581.286 3.162.597 2.673.710 جمع بدهی ها 
 786.848 1.339.231 51 533.038 1.582.001 1.048.963 حقوق مالکانه 

       

       ج) جریان نقدي : 

 شرح 
 واقعی  -دو ساله اخیر  1400سال 

 مبلغ واقعی  مبلغ بودجه
 انحراف 

1399 1398 
 % مبلغ

(مصرف   از  حاصل  نقد  وجه  خالص 
 شده در) فعالیت هاي عملیاتی

263.408 29.910 )233.498 ( 88 )288.596 ( 123.826 

 ) 6.109( ) 7.902( 31 ) 8.284( ) 18.616( ) 26.900( فعالیت هاي سرمایه گذاري
 ) 97.386( 316.103 ) 154( 364.597 128.032 ) 236.565( مالی فعالیت هاي تأمین 

 

موجودي مواد اولیه  انحرافات مشاهده شده در خصوص جریانات نقدي عملیاتی و تامین مالی عمدتا از بابت خرید مواد اولیه خارجی به جهت پوشش  
 ماه از سال می باشد.   9  به مدت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (سهامی عام)شرکت ایران دارو 

   به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام وضع عمومی گزارش فعالیت و

 09/1400/ 30منتهی به  سال مالی
 

۱۱ 
 

 اطالعات مرتبط با تولید محصوالت و ارائه خدمات -3-2

 محصوالت / ارائه خدمات در سال مورد گزارش به شرح جدول زیر :ارائه خالصه آمار مربوط به تولید 
         

 خالصه آمار مربوط به تولید محصوالت / ارائه خدمات

  گروه
 محصول 

پیش بینی   واقعی دو ساله اخیر 1400سال  ظرفیت
 سال آتی 

 1398 1399 واقعی  پیش بینی  قابل دسترس اسمی
 542.816.569 318.944.620 460.002.790 429.501.328 558.937.248 438.700.142 185.000.000 قرص

 کپسول 
 

188.000.000 188.746.874 276.037.086 243.845.313 227.125.329 126.601.930 233.425.974 

 شربت 
 

6.000.000 536.258 479.148 215.709 396.839 462.195 455.282 

کرم و  
 پماد وژل 

6.000.000 9.822.811 14.126.289 11.352.532 11.718.760 6.743.007 10.694.556 

 ونیلوس
 ي و اسپر
 

2.500.000 1.253.549 2.483.105 1.764.063 2.301.866 644.562 3.111.290 

 8.706.886 301.508 3.339.312 6.954.876 4.032.154 1.935.597 2.000.000 پودر
 

  شرکت در سه سال گذشته است. یواقع  تیظرف نیانگی قابل دسترس، م تیمنظور از ظرف -۱

عددي و همچنین   100عددي به جاي محصوالت با جعبه    30جایگزینی محصوالت با جعبه  کاهش تولید قرص عمدتا از بابت   -۲
 باشد. ک اسید به دلیل کاهش تقاضاي این محصول در بازار و کاهش حاشیه سود می کاهش تولید محصول فولی

   با توجه به نیاز بازار و برآورد واحد فروش و بازاریابی،مقدار تولید پیش بینی شده است.  1401در خصوص سال  -۳

 ارزبري سالیانه شرکت   -3-3

  مصارف ارزي : 

 شرح 
مبلغ میلیون 

 ریال
 مبلغ ارزي 

 یوان  روپیه یورو  دالر
 21.983.125 107.409.900 2.410.674 0 796.938 مواد اولیه 
 0 0 478.334 3.418 462 قطعات 
 21.983.125 107.409.900 2.889.008 3.418 797.400 جمع 

     

 منابع تامین ارز : 

 مبلغ میلیون ریال شرح 
 مبلغ ارزي 

 یوان  روپیه یورو  دالر
 21.983.125 107.409.900 2.889.008 3.418 797.400 سیستم بانکی 

 21.983.125 107.409.900 2.889.008 3.418 797.400 جمع 
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 خالصه آمار مربوط به فروش محصوالت / ارائه خدمات  - 3-4

 عنوان محصوالت
 میلیون ریال   –مبلغ   مقدار 

 1400سال مالی  
سال مالی  دو سال اخیر

1400 
 دو سال اخیر

1399 1398 1399 1398 
  فروش داخلی: 

کپسول مولتی ویتامین  
 پالس 

150.787.400 154.590.900 92.382.500 994.931 659.016 350.332 

  50اسپري لیدوکائین  
 سی سی

1.151.749 939.545 469.791 192.389 166.372 66.890 

 20.741 13.076 138.476 13.532.300 7.607.400 22.039.100 کپسول داکسی سایکلین 
 7.391 36.929 131.581 7.560.450 19.264.380 56.886.990 40قرص فاموتیدین  

 0 13.655 124.377 0 2.447.070 15.625.230 قرص ویتامین سی 
پماد تریامسینولون ان  

 ان
3.054.452 3.134.149 2.394.959 115.642 95.136 60.813 

 42.026 60.881 103.933 1.916.154 2.482.972 3.383.463 % 3پماد تتراسایکلین  
  100اسپري لیدوکائین  

 سی سی
366.514 648.851 257.532 78.094 138.610 48.094 

 9.276 8.489 56.796 479.053 378.021 1.698.272 پماد کلوبتازول 
 0 15.395 54.290 0 1.290.400 4.560.320 پودر موکوسیل 

 365.014 806.119 809.995  سایر 
 970.578 2.013.679 2.754.013 469.429.119 672.833.224 656.291.115 جمع فروش داخلی 
  فروش صادراتی : 

 0 47.506 30.010 0 1.379.388 869.970 پماد کلوبتازول 
  50اسپري لیدوکائین  

 سی سی
60.664 240.000 0 8.796 48.074 0 

 0 0 14.887 0 0 5.879.250 40قرص فاموتیدین  
پماد تریامسینولون ان  

 ان
199.729 800.000 0 9.359 32.050 0 

 0 710 4.002 0 600.000 2.500.000 50قرص کاپتوپریل  

 0 4.330 7.966 0 109.686 200.000 پماد هیدروکورتیزون 

 0 15.349 13.000.000 0 2.810 2.000.000 5قرص فولیک اسید  

 10.716 41.633 6.337  سایر 

جمع فروش 
 صادراتی

12.446.928 38.873.098 6.602.406 84.168 189.652 10.716 

 981.294 2.203.331 2.838.181 476.031.525 711.706.322 668.738.043 جمع کل
صادرات ط  یفروش  در  مال  یشرکت  ها  ی سال  شرکت  نو  روسیساو   يبه  تجارت  يفارما،  ممتاز،  شک  یکابل  فرهاد  مزمل،  و   بیرشاد 

مذکور بوده،واحد مورد    يبه نام شرکت ها  یصادره و اظهارنامه گمرک  يمجوزها  نکهیباشد. با توجه به ا  ی م  یالیبصورت ر  دالساداتیس
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و سورنا طب) با   وفارمای(سا يارز یصادرات ينداشته است. و حسب مورد نسبت به فروش ها یتیسئولم  يگزارش از بابت رفع تعهدات ارز
 شده است. يام به رفع تعهد ارزاقد يبانک مرکز يمجوز شرکت مطابق با بخشنامه ها 

 خالصه آمار مربوط به وضعیت خرید مواد و کاال   - 3-5

 واحد نوع مواد و کاال 
 درصد  میلیون ریال   –مبلغ   مقدار 

 1399سال   1400سال   1399سال   1400سال   1399سال   1400سال  

  الف)خرید داخلی:

 %1 %7 13.474 107.773 605.000 3.500.000 گرم فاموتیدین 
 %7 %7 70.112 105.634 33.649.522 37.322.652 عدد  جعبه و بروشور 

 %6 %6 60.799 91.393 10.970.292 11.696.121 عدد  تیوپ 
 %1 %4 6.392 60.012 5.600.000 10.522.500 گرم لیدوکائین 

 %3 %3 30.521 42.466 29.541.300 36.061.700 گرم فویل
 %1 %2 11.327 31.551 874.500 68.885.000 عدد  پوکه کپسول 

 %0 %2 4.300 24.150 22.145.000 36.335.000 گرم پروپیلن گالیکول
 %2 %1 20.169 17.423 95.840.000 60.270.000 گرم الکل

 %2 %0 19.286 5.272 12.501.425 8.300 گرم انواع ویتامین
 %26 %19 243.935 293.197    سایر

 %51 %50 480.315 778.871    داخلیجمع خرید  

  ب)خرید خارجی : 

 %17 %17 163.674 273.231 63.381.660 57.403.000 گرم انواع ویتامین
 %3 %11 24.974 174.491 200.000.000 242.900.000 عدد  پوکه کپسول 
 %2 %5 16.514 80.890 10.000.000 34.975.000 گرم منیزم اکساید 
 %7 %4 65.798 62.813 14.050.000 9.000.000 عدد  پمپ اسپري 
 %2 %1 15.837 11.556 800.000 300.000 گرم فولیک اسید

 %18 %13 172.037 182.726    سایر

 %49 %50 458.834 785.707    جمع خرید خارجی

 %100 %100 939.149 1.564.578    جمع کل
 

بوده است که عمدتاً با   یخارج  د یخر  الیر  ونیلیم  785.707و مبلغ    ی داخل  د یخر  الیر  ونیلیم  778.871سال مبلغ    ی ط  ي دهایاز خر
 شده است.  افتی در ییمایارز ن ییدارو  يمربوط به مکمل ها هیمواد اول يو برا یارز دولت رخن
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 اطالعات مرتبط با تامین و بهسازي نیروي انسانی   -3-6

 گروه بندي هاي مختلف نیروي انسانی  –الف  

 شرح
 1399سال   1400سال  

 درصد  تعداد درصد  تعداد
 2 7 3 7 دکتري

 9 21 8 20 کارشناسی ارشد 
 23 57 25 60 کارشناسی 
 10 25 12 28 فوق دیپلم 

 46 113 43 104 دیپلم 
 10 26 9 23 پایین تر از دیپلم 

 100 249 100 242 جمع کل
 77 192 76 183 عملیاتی کارکنان 

 23 57 24 59 کارکنان ستادي 
 100 249 100 242 جمع کل

 0.5 1 0.5 1 کارکنان دائم 
 99.5 248 99.5 241 کارکنان موقت 

 100 249 100 242 جمع کل
 

 اطالعات مرتبط با دوره هاي آموزشی  –ب  

تعداد شرکت  موضوع دوره ردیف 
 کننده

  مدت
 (ساعت)

 توضیحات سایر  

1 EFQM 50 5  بازآموزي مفاهیمEFQM 
2 GMP 150 6  آشنایی کارکنان با قوانینGMP 
 آشنایی با قوانین پولشویی 5 40 مبازره باپولشویی 3
  50 4 ارزیابی عملکرد  4
  60 2 امنیت اطالعات 5
  30 4 مدیریت مالی براي مدیرغیر مالی  6
  30 4 برنامه ریزي استراتژیک  7
  30 4 تجزیه تحلیل صورتهاي مالی  8
  30 5 استانداردهاي حسابداري 9
  20 20 اکسل پیشرفته  10
  10 8 اصول و فنون مذاکره 11
  10 7 مدیریت زنجیره تامین  12
 HSE 20 5  

  291 318 جمع 
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 گزارش عملکرد اجتماعی شرکت  -3-7

 الف ) اقدامات انجام شده در خصوص محیط زیست
  1400این شرکت در راستاي مسئولیت مهم اجتماعی خود در خصوص حفظ محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژي در سال    HSEواحد  

 اقدامات زیر را بعمل آورده است: 
 امحاء پسماندهاي دارویی و پسماندهاي ویژه شرکت توسط شرکت مورد تایید سازمان محیط زیست.  •

اجراي برنامه عملیاتی مدیریت پسماند و همکاري با مشاور مدیریت پسماند شرکت فرآیند سبز پاکان و عقد قرارداد با سازمان بازیافت   •
 شهرداري تهران در خصوص حمل و تخلیه زباله هاي عمومی شرکت در مراکز تعیین شده شهرداري.  

 اداري در شرکت.   تدوین و جاري سازي دستورالعمل مدیریت پسماند دارویی و •

متر مکعب در  100با ظرفیتActivated Sludge       + Membrane Bio Reactorایجاد سیستم تصفیه فاضالب (به روش تلفیقی •
 روز) که از جدیدترین سیستمها در این امر می باشد، به منظور کنترل و کاهش آلودگی خاك توسط آالینده هاي زیست محیطی .

 سیستم اتوماسیون و جمع آوري سیستم مکاتبات سنتی و صرفه جویی در مصرف کاغذ. تاکید بر استفاده از   •
 ) در سطح شرکت.  T5استفاده از نسل جدید المپهاي کم مصرف ( •
پایش ذرات خروجی دودکش ها هر سه ماه یکبار توسط آزمایشگاههاي معتمد محیط زیست جهت تطبیق با  استاندارد هاي زیست   •

 محیطی.
 اي آب که با انجام آزمایشات پساب تصفیه خانه به صورت هفتگی در آزمایشگاه کنترل کیفیت کارخانه. پایش آالینده ه •

 ماه بوسیله آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست.    3سنجش نتایج میزان آالینده هاي آب  هر   •

 ت  کنترل لحظه اي آالینده ها.    ایجاد سیستم پایش آنالین در تصفیه خانه فاضالب واتصال سیستم به سازمان محیط زیست جه   •

پیشنهاد    3کمیته پیشنهادات و دبیرخانه نظام پیشنهادات فعال گردیده که     1400در راستاي افزایش میزان مشارکت کارکنان ، در سال   •
 در حوزه کاهش مصرف انرژي و حفظ محیط زیست از طریق صرفه جویی منابع و کاهش آالیندگی بوده است. 

سطح کل شرکت ) بعنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود در    %30متر مربع ( بیش از    6500فضاي سبز به میزان    شرکت با افزایش •
 زمینه بهبود محیط زیست اقدام نموده است. 

 بهبود مستمر در روشهاي نگهداري و تعمیرات ماشین آالت ، تجهیزات و تاسیسات منجر به کاهش مصرف انرژي . •

 فشار کاري دیگ هاي بخار شرکت در فصل تابستان و زمستان در راستاي کاهش مصرف .   حفظ و تداوم  روند کاهش •

 نصب تربوالتور در دیگ بخار  جهت افزایش راندمان حرارتی و کاهش مصرف سوخت . •

 استفاده از آب خروجی حاصل از تصفیه پساب صنعتی جهت آبیاري درختان . •

 ب) اقدامات انجام شده در خصوص کارکنان
اري و منابع انسانی این شرکت در راستاي مسئولیت مهم اجتماعی خود در خصوص حفظ و صیانت از نیروي کار و ارتقاي سطح سالمت  واحد اد 

 اقدامات زیر را بعمل آورده است:   1400کارکنان و توسعه اشتغال پایدار در سال  
با توجه به اتمام مهلت اعتبار این    1400در سال  و    ISO 10015:1999موفق به تمدید گواهینامه    1400شرکت ایران دارو در سال   •

آموزش از موسسه توف نورد گردید    ISO9001:2015گواهینامه آکادمی توف نورد ، این گواهینامه مجددا صادر گردید  موفق به دریافت  
دوره    37،  98خست سال  ماه ن   9و بر این اساس نیازسنجی، طراحی، اجرا و سنجش اثربخشی دوره هاي آموزشی انجام می پذیرد. در  

دوره بصورت برون سازمانی در موسسات    34دوره بصورت درون سازمانی توسط مدرسین داخلی و    3آموزشی برگزار که از این تعداد  
  9ساعت، و سرانه آموزش    2.138به میزان    98ماهه نخست سال    9آموزشی معتبر برگزار گردید. مجموع ساعت آموزشی ارایه شده در  

 می باشد.   %93اشد. اثربخشی آن ها  ساعت می ب
در راستاي یکی از ارزش هاي سازمان که تعادل بین کار و زندگی کارکنان است، شرکت امکانات و فضاي مناسب جهت ورزش آقایان و   •

ست. همچنین ساعت در هفته و اختصاص این زمان به عنوان اضافه کار ورزشی و خرید البسه ورزشی را فراهم نموده ا  4بانوان به میزان  
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دوره هاي آموزشی سبک هاي فرزند پروري و آشنایی با بیماري دیابت و تغذیه صحیح و ... برگزار گردید. در ضمن آن، امکان دریافت  
مشاوره خانواده، ازدواج، تربیتی و .. براي کلیه کارکنان، از طریق حضور مشاور روان شناس در شرکت فراهم شده است. که در مجموع  

 شده است.   %90ز کارکنان و خانواده هاي ایشان بصورت رایگان از مشاوره مذکور بهره مند و میزان رضایت مندي آنها  نفر ا  24

ایجاد کنترل هاي مهندسی جهت کاهش مواجهه پرسنل با عوامل زیان آور محیط کار( از قبیل ایجاد دیوار عایق صوتی و جدا نمودن محل   •
صوتی. نصب سیستم تهویه در محل هایی که داراي گرد و غبار بیش از حد استاندارد می باشد. نصب حفاظ در  قرار گیري اپراتور و منبع 

 قسمت هاي متحرك دستگاه ها). 

 بازنگري و جاري سازي دستورالعمل هاي ایمنی و بهداشتی قسمت هاي مختلف شرکت.  •

ارگونومی جهت جلوگیري از بروز مشکالت اسکلتی و عضالنی در میان  تعویض صندلی هاي سالن تولید و جایگزین نمودن صندلی هاي   •
 کارکنان.

در محل هایی که امکان تماس با مواد به منظور باال بردن سطح آگاهی پرسنل در    (MSDS)تهیه و نصب برگه هاي اطالعات ایمنی مواد   •
 خصوص ایمنی وخطرات ناشی از تماس با مواد. 

ط شرکت و طرح نمودن مشکالت ایمنی و بهداشتی موجود،در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار که به  بازدیدهاي دوره اي از تمام نقا •
 صورت ماهیانه برگزار می گردد. 

 :یج)اقدامات انجام شده در بعد اجتماع 
  ت ی رآموز و حماکا  رشیدر خصوص پذ  یبا مراکز دانشگاه  يدارو اقدام به همکار   رانیسازمان، شرکت ا  یاجتماع  يها   تیمسئول  يدر راستا  

   15تعداد    نی. که از اافتندیکارآموز در سازمان حضور     75ماهه نخست سال، مجموعا    9. در  دینما  ی م  یدانشگاه  قاتیاز پروژه ها و تحق
دانشجو دانشجو  15  ،ي روسازدا  ينفر  دانشجو   4  ،یمیش  ينفر  الکترون  ينفر  و  بازد  20ک،یبرق  دانشجو   7  ،یعلم  دکننده ینفر    ينفر 

  ان یپا  3  نیبوده اند. همچن  وتریکامپ  ينفر دانشجو  2و    یآموزش  تیری مد  ينفر دانشجو   1  ع،یصنا  یمهندس   ينفر دانشجو   1  ،يحسابدار 
 است.   دهیشرکت به انجام رس  نیدر ا  زین  ینامه دانشگاه

و روابط خود   تیحما ،یقات یتحق شاتیجهت انجام آزما انگیبه دانشگاه ها بصورت را هیمواد اول هیارا قیبر موارد فوق، شرکت از طر عالوه
هر ساله    ،یاجتماع  يتهایاقدامات انجام شده در خصوص مسئول   یدهد. به منظور سنجش اثربخش  یتوسعه م  یرا با دانشگاه ها و مراکز علم

ماهه نخست سال    9جامعه در    تیرضا  زانی . مردیپذ  یآن صورت م  يالزم بر رو   يها  لیو تحل  هیجامعه انجام و تجز  تیضاپروژه سنجش ر
 بوده است.   %83  زانیشرکت به م  نیاز ا  1400
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 نسبت هاي مالی   - 4

 نسبت هاي مالی، به شرح زیر ارائه می گردد : 

 1398سال  1399سال  1400سال  شرح  ردیف
 2.14 1.76 1.50 نسبت جاري  1
 1.41 1.07 0.92 نسبت آنی 2
 %28 %24- %11 نقدشوندگی سود عملیاتی نسبت  3
 %51 %65 %60 نسبت فروش به دارایی ها  4
 201 186 240 دوره وصول حسابهاي دریافتنی تجاري  5
 258 203 254 دوره گردش موجودي کاال  6
 %12 %21 %14 نرخ بازده دارایی ها  7
 %29 %53 %42 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام  8
 %53 %54 %45 ناخالص درصد سود  9
 %33 %43 %30 درصد سود قبل از کسر مالیات به فروش 10
 %23 %32 %23 بازده فروش 11
 0.59 0.61 0.67 نسبت بدهی ها به دارایی ها  12
 %41 %39 %33 نسبت مالکانه  13
 %63 %63 %67 درصد مواد مستقیم به جمع هزینه هاي ساخت  14
 %6 %8 %6 جمع هزینه هاي ساخت درصد دستمزد  مستقیم به  15
 %31 %29 %27 درصد سربار به جمع هزینه هاي ساخت 16
 1.910 4.048 6.432 ارزش تولید سرانه  17
 4.054.934 8.848.719 11.728.021 سرانه فروش  18
 941.140 2.847.716 2.738.855 سرانه سود خالص  19

 

 سود  ص یدر خصوص تخص  رهیمد اتیه  شنهادیپ  - 5

 هر سهم) است يبرا  الیر 602( مبلغ   الیر ونیلیم 530.000سود، مبلغ  میتقس يبرا ره یمد  اتیه شنهادیپ 

 سایر فعالیت هاي انجام شده :  - 6

 اقدامات انجام گرفته درخصوص دستورالعمل بورس در رابطه با کنترلهاي داخلی: 

 انجام داده است:   1400دوره مالی  شرکت ایران دارو (سهامی عام)در این خصوص اقدامات زیر را طی  
 همکاري و تعامل با حسابرس مستقل  )1
 عقد قرارداد حسابرسی داخلی با شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر  )2
 مدیریت تهیه شده توسط حسابرس مستقل گزارش نامه  تدبیر برتر و    شرکتبررسی گزارش حسابرسی داخلی تهیه شده توسط   )3
نامه  گزارش  و    حسابرس داخلیهاي  ارائه راهکارهاي پیشنهادي به هیات مدیره جهت رفع نکات ضعف کنترلهاي داخلی مندرج در گزارش   )4

 مدیریت 
 شرکت   سک هاي احتمالیری  و کاهش  شناساییي فرایند  اجرا  )5



 (سهامی عام)شرکت ایران دارو 

   به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام وضع عمومی گزارش فعالیت و

 09/1400/ 30منتهی به  سال مالی
 

۱۸ 
 

 فعالیتهاي واحد تضمین کیفیت و مسئول فنی: 

     ISO 9001انجام ممیزي مراقبتی   -۱
 عدد پروانه جدید    12دریافت   -۲
 عدد پروانه دارویی   25تمدید و اصالح   -۳
 عدد از محصوالت  1افزایش عمر قفسه اي   -۴
 عدد از محصوالت    66افزایش قیمت   -۵
 محصوالت بر روي مکمل هاي دارویی تکمیل پروژه لیبل اصالت   -۶
 سازمان غذا و دارو    IRCالکترونیک نمودن پروانه هاي کلیه محصوالت در سامانه   -۷
 جاري سازي و مدیریت نظامنامه ریسک   -۸
 عدد محصول   1518عدد مواد اولیه و    534عدد اقالم بسته بندي،    719آزادسازي     -۹
 صوالت جدید عدد نامه تعیین مسیر مح  9و    1-26عدد مجوز    45اخذ   -۱۰
 جهت رفع مشکالت و نواقص تولید   QAجلسه    21برگزاري   -۱۱
 مورد کالیبراسیون (به شکل درون سازمانی)   513صرفه جویی مالی حاصل از انجام   -۱۲
 براي تعدادي از محصوالت    PQRانجام پروژه   -۱۳
  آرت ورك قدیمی   60آرت ورك جدید و بازنگري و اصالح    16ایجاد طراحی   -۱۴
 طراحی و عملیاتی نمودن لیبل تجمیع براي محصوالت مکمل  -۱۵
 مدیریت برخی فرآیندها و نقش در دریافت جایزه ملی تعالی  -۱۶
 گرمی    30اجراي فازهاي معتبرسازي دستگاه براي خط جدیداالحداث پرکنی پماد و کرم   -۱۷

 
 : انجام شده در بعد اقتصاديپ)اقدامات  

   1400میلیارد ریال طی سال    880میلیارد ریال به مبلغ    580افزایش سرمایه از مبلغ   •
 میلیون  478،212ریال تسهیالت بانکی و بازپرداخت مبلغ    میلیون  911،717ایجاد ارتباط مناسب با بانکهاي طرف همکاري در اخذ مبلغ   •

   .اصل و بهره و جریمهریال  
 1397بودجه سال    5تهاتر بدهی مالیاتی با استفاده از ظرفیت بند و تبصره   •

 احداث خط سوم پرکنی نیمه جامدات   آماده سازي اولیه بخش براي •

 دستگاه پرکنی نیمه جامدات از منبع داخلی در جهت افزایش تیراژ محصوالت نیمه جامد و راه اندازي  خرید   •

 یق در راستاي کنترل مصرف آب در جهت تحقق مسئولیتهاي اجتماعینصب و راه اندازي کنتور هوشمند چاه عم •

 تولید و فروش محصوالتی که داراي حاشیه سود باال و کشش بازار می باشند. •

 عقد قرارداد کارمزدي با شرکتهاي آرامیس فارمد،خوارزمی و تچرا دارو در جهت استفاده از تمام ظرفیت خطوط تولیدي  •

 1400اخذ افزایش قیمت جهت محصوالت پرفروش و استراتژیک شرکت در سال   •

 کاهش و بهینه سازي زمان استاندارد تولید محصوالت از طریق بکارگیري فرآیند ساخت تولید.  •

 رعایت و اجراي رویه آیین نامه کمیسیون معامالت و اخذ استعالم قیمت از فروشندگان و تامین کنندگان •
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                           مزایا، مشکالت کلی و محدودیت هاي حاکم بر شرکت و میزان دستیابی به استراتژي هاي تدوین شده موفقیت ها،   -7

 از فروش محصوالت   %9جدید و اضافه شدن محصوالت فوق به سبد محصوالت شرکت با سهم  محصول    10تولید بیش از  -1

 آمیز گردش شغلی و تعریف دستورالعمل جهت انجام  پیاده سازي موفقیت-2

وري و افزایش کیفیت مواد اولیه رویکرد  مدیریت و توسعه زنجیره تامین  شرکت ایران دارو با توجه به هدف استراتژیک ارتقاء زیرساخت هاي بهره  -3
بندي  اي از سایت تولید کننده، ارزیابی و طبقهحوزه که با حضور شرکا بازدید دوره را تدوین و پایش کرده است. منابع خرید به روز شده و در این  

 گیرد که بهبود هایی از جمله تک منبع بودن و ... حاصل شده است. تامین کنندگان صورت می

زیابی مجدد شرکاء و تامین کنندگان  شرکت ایران دارو قابلیت هاي کلیدي شرکا و تامین کنندگان را شناسایی نموده است و به منظور شناسایی، ار
مند معیارهاي مشخص از روش اجرایی شناسایی تامین کنندگان جهت انتخاب تامین کننده ( احراز  ذیصالح بر مبناي نتایج عملکردشان به طور نظام 

..) استفاده کرده است که پس از تایید اولیه  صالحیت فنی،کار کادر علمی، سوابق مفید و ... ) و شرکاء (شخصیت و سوابق، توان فنی و اجرایی و مالی.
 همچنین ایجاد سیستم نظارت، کنترل و پایش انجام شده است. 

ارتقا امتیاز    همچنین تامین کنندگان در حین کار مورد ارزیابی قرار گرفته اند که با توجه به امتیاز ارزیابی وضعیت ادامه همکاري یا پایان همکاري و
 ازنگري هاي الزم صورت گرفته است. ارزیابی عملکرد آنها ب

ام  شرکت با حمایت مالی از برخی تامین کنندگان و کمک در رفع موانع تحویل کاال که در جهت ایجاد رابطه اي پایدار مبتنی بر اعتماد ، احتر-4  
گیري از  متقابل و ارزش بیشتر با هدف بهره  برد و به منظور آگاهی و همراهی تامین کنندگان و شرکاء براي دستیابی به منافع -متقابل با هدف برد 

اي،وب  ره دانش و تجربه ایشان و جذب و انتشار دانش و بهبود عملکرد آنها اقدام نموده و مجموعه هاي از رویکردها مانند برگزاري جلسه، بازدید دو
و دریافت بازخورد از ایشان را تعریف و جاري کرده است   اي جلسه مشترك با شرکاء  همچنین ارزیابیسایت و... براي تامین کنندگان و بازدید دوره 

 است که منجر به رفع مشکالت پوکه هاي کپسول و کاهش قیمت خرید آنها گردید.   ACGکه از مصادیق آن برگزاري جلسه با نمایندگان  

کنندگان داخلی خود سالیانه نظرسنجی کرده    شرکت ایران دارو تامین کنندگان خود را به دو بخش داخلی و خارجی دسته بندي نموده و از تامین  
 اند. است و تامین کنندگان بر اساس ماهیت کاال (مواد اولیه و  مصرفی و ...)، امتیاز ارزیابی عملکردو... اولویت بندي شده 

 کرده است. ستاره دریافت    5و جایزه تعالی پیشرفته تقدیرنامه     ISO 10015و     ISO  9001شرکت ایران دارو استاندارد     -5  

در  شرکت ایران دارو اقداماتی در زمینه هاي مشارکت مالی به نهادهاي عام المنفعه و خیریه ، انجام داده است. نظیر تولید مکمل هاي غذایی  -6  
 برخوردار براي مادران باردار و نوزادان. مناطق کم 

برقرار شده که منجر به شروع یک    1399د محصوالت دارویی در سال  پیوند دانشگاه و صنعت با دانشگاه شهید بهشتی جهت انتقال دانش و تولی-7
 طرح تولیدي و اخذ مجوزهاي الزم گردید. 

 ساعت   26آموزش مجازي براي پرسنل و ارتقاء سرانه آموزش  علی رغم وجود همه گیري کرونا به حدود  -  8
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 : آتی هیات مدیره  برنامه هاي  -8

 بازسازي شرکت پروژه نو سازي و  ادامه روند   •

 خرید ماشین آالت و تجهیزات واحد هاي تولید و آزمایشگاه  •

 تولید قراردادي پمادهاي چشمی و محلول هاي خوراکی درسایر شرکتها  •

 ر شرکتهاایتولید قراردادي مکملها براي س  •
 توسعه و تعمیق بازار داروهاي جدید شرکت   •
 شرکت با بودجه مصوب  وچشم انداز مدون . اعمال کنترلهاي داخلی کارآمد جهت انطباق عملیات   •
بازار فروش محصوالت شرکت، عمدتاً داخلی است و محصوالت تولیدي هم طبق ضوابط موضوعه ، از طریق شرکتهاي  با توجه به اینکه   •

ش صادراتی در ،همچنین با توجه به اهداف فرو نیز در این خصوص تغییري ایجاد نخواهد شد   1401. در سال  می گردد، توزیع    داروپخش  
 می باشد. بخصوص بازار عراق    صادراتی  ، سیاست شرکت در سال جاري نیز ادامه رشد و تعمیق بازارهاي  1400سال  

متشکل خواهد بود از : وجوه حاصل از فروش و درآمد خدمات ، تسهیالت مالی کوتاه مدت ، تسهیالت   1401،درسال منابع مالی شرکت  •
 ه از محل مطالبات حال شده سرمایه گذاران.افزایش سرمایمالی بلند مدت ،  

 
 : یاجتماع  يتهایدر خصوص مسئول ندهیبرنامه سال آ

 نموده است : هیرا تعب ریز یآت ي خود برنامه ها یاجتماع  يها تیمسئول يفایا يدارو، در راستا رانیا شرکت
 سالمت محور  يشهای مشارکت فعال در مناسبتها و هما •
هواساز و  يستمهای، بهبود س عاتیو ضا هیکاهش هدر رفت مواد اول يشرکت در راستا يو بهساز يپروژه بازسازاقدام به انجام  •

 دیمحصوالت جد دیمحصوالت و اخذ مجوز تول یفیک يبمنظور ارتقا GMPبا الزامات  يدیتول طی هوا و انطباق مح ی کاهش آلودگ
 محل کارخانه   ییایجغراف تیشرکتها به جهت مز ریمحصوالت سا يقرارداد دیتول يقرارداد ها يتالش در اجرا •
   یو اجتماع ياقتصاد ست،یز طیمح  يدر حوزه ها ی در بهبود عملکرد اجتماع  تیجد •
 و ممانعت از خروج ارز از کشور  ی داخل بمنظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومت دیتول هیمواد اول دیخر يتالش در انجام حداکثر •
 MRPآالت  نیمواد و ماش يزیها و انجام برنامه ر ندیمحصوالت در جهت بهبود راندمان فرا  دیتول یو انجام زمانسنج يبازنگر •
 ست یز طیو حفظ مح يانرژ نهیاستفاده به يتوسعه و مشارکت کارکنان در راستا •
 ی پژوهش ي ط  و توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه بخصوص در انجام پروژه هامرتب يکارآموزان در  رشته ها رشیادامه پذ •
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 نظام راهبري شرکت   - 9

 اطالعات مربوط به ساختار هیات مدیره شامل:  -۱

 

 حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره : 

حقوق  و مزایا و پاداش مدیر عامل ، توسط هیات مدیره تعیین می شود. پاداش مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و همچنین حق حضور 
 در جلسات اعضاء غیر موظف هیات مدیره توسط مجمع عمومی عادي تعیین می گردد. 

 هیات مدیره و حضور اعضاء در جلسات: تعداد جلسات 

دوره    ی در جهت اهداف سازمان ط  یحسابرس  تهیجلسه کم  12،  سکی ر  تهیجلسه کم  12،    ره یمد  اتهی  جلسه  17  تعداد  1400  سال  در
 شده است. لیاعضاء تشک هیمورد گزارش با حضور کل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زمینه هاي سوابق کاري  تحصیالت  سمت نام و نام خانوادگی 
تاریخ عضویت  

در هیات 
 مدیره

تعداد  
 سهام 

عضویت 
همزمان در 

هیات مدیره  
 سایر شرکتها 

عضویت قبلی در  
هیات مدیره سایر  

  5شرکت ها در 
 سال اخیر 

گرایش  رئیس هیات مدیره  دکتر رضا توکالن مدیریت 
 بازاریابی 

جابرابن   داروسازي  شرکتهاي 
حیان،هلدینگ داروپخش،داروسازي  

 اکسیر و هلدینگ شفادارو 
10/03/1400 30.000  

 

 محمدرضا بهمن زاده 

هیات  رئیس  نایب 

مدیره و عضو موظف  

 هیات مدیره 

حسابداري  لیسانس 
مدیریت  لیسانس  وفوق 

 MBIاجرایی 

البرز،   گذاري  سرمایه  شرکتهاي 
 - 11.767 07/04/1393 اعتالء البرز 

 

نصیري   فردوس  دکتر 

 زاده 

و  مدیره  هیات  عضو 

و   دکتري داروسازي  مدیر عامل  زهراوي  شرکتهاي  مدیرعامل 
 - 29.311 07/10/1398 الحاوي 

 

دکتر سید احمد احمدي تیمور 

 لوئی 
 عضو هیات مدیره 

مدیریت  لیسانس  فوق 
دکتري MBIاجرایی   و 

 سیاست گذاري سالمت 

معاون حوزه وزارتی وزارت بهداشت  
 - 29.311 11/09/1398 درمان و آموزش پزشکی 

 

 عضو هیات مدیره  رزازان  یدکتر عل 

تخصصی  دکتري 
نانوتکنولوژي 

دکتري )  phdپزشکی(
داروسازي  اي  حرفه 

)pharmd ( 

هاي   داروخانه  عالی  شوراهاي  دبیر 
ایران،رئیس گروه پیشگیري و مقابله  
سالمت   هاي  فرآورده  قاچاق  با 
و   توزیع  دارو،مسئول  غذا  سازمان 
در   کرونا  به  مربوط  داروهاي  رصد 

 کشور 

10/03/1400 29.280 
عضوهیات مدیره  

علمی   انجمن
 داروسازان ایران 
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 اطالعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل :  -۲

 تحصیالت سمت خانوادگی نام و نام 
اجرایی  سابقه 

 در شرکت 
 07/10/98 دکتراي داروسازي  مدیر عامل  دکتر فردوس نصیري زاده 

 07/04/93 فوق لیسانس مدیریت  معاونت مالی و اقتصادي محمدرضا بهمن زاده 
 01/06/96 لیسانس حسابداري  مدیر مالی  مهدي امیر احمدي 

 09/09/92 فوق لیسانس حسابداري  مدیر حسابرسی داخلی  حسین قمالقی 
 01/08/00 مدیریت بازرگانی  برنامه ریزي  سرپرست امیر صادقی 

 01/01/89 مهندس  مکانیک  مدیر فنی مهندسی  مهندس آرین صرافی 
 05/12/92 دکتراي داروسازي  مدیر تولید  دکتر سید مسعود متولیان 

 20/06/98 دکتراي داروسازي  مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت  دکتر علیرضا اذانی 
 01/05/99 لیسانس شیمی  مدیر حراست  محسن سلطانی 

 01/01/96 دکتراي داروسازي  مدیر تحقیقات  دکتر لیال ابراهیمی
 16/04/99 دکتراي داروسازي  آزمایشگاه  مدیر  عفت فخاري دکتر 

 01/10/99 کامپیوترلیسانس فوق  سرپرست اداري  اکبر عزیزي 
 03/07/95 لیسانس مدیریت  مدیر  فروش  بیژن خجسته روز 

 01/12/97 فوق لیسانس مدیریت  مدیر بازرگانی  آرمین ملک 

 
 .حقوق  و مزایاي مدیران اجرایی شرکت توسط مدیر عامل  مشخص میشود

 
 :هر یک از کمیته ها به شرح ذیل می باشد و ماموریت هاي    ءاعضا  فهرست کمیته هاي هیئت مدیره و مشخصات- 2-1

  :  کمیته تعالی-1

،تعریف پروژه ها و اقدامات بهبود،تدوین اظهارنامه و حضور در جوایز تعالی و اشاعه فرهنگ تعالی در  خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی  ماموریت : 
 سازمان 

  س ی رئ-ینیکارگز  سیرئ-فروش    سیرئ-یآموزش ،توسعه و تعال  سیرئ-یقائم مقام مسئول فن-رانیمد  هیکل-يو اقتصاد  یمعاون مال-رعاملیمد  اعضاء:
         ی حسابرس

 :   دیتول  -2

 ،تحلیل علل انحرافات و اعالم برنامه هفته  برنامه تولید هفته آینده هفته اخیربررسی عملکرد تولید طی   ماموریت :

- شگاهیآزما  ریمد-یبازرگان  ریمد-یمال  ریمد-دیتول  ریمد  -قاتیتحق  ریمد  - يزیبرنامه ر  ریمد-یمسئول فن-يو اقتصاد  یمعاون مال-رعاملیمد  اعضاء:
       حراست   ریمد-یداخل  يحسابدار  ریمد-رصادراتیمد -فروش  ریمد  -یمهندس  یفن  ریمد

 :    يگوالتورر  -3

 شکایات بحرانی و افزایش کیفیت ،پیگیري موارد عدم انطباق و اقدامات اصالحی،بررسی موارد  GMPپیگیري و بررسی موارد قانونی و   ماموریت :

  -یبازرگان  ریمد-یمال  ریمد  -قاتیتحق  ریمد  -دی تول  ریمد-شگاهیآزما  ریمد  -ي ز یبرنامه ر  ریمد  -یو مسئول فن  تیفیک  نیتضم  ریمد-رعاملیمد اعضاء:
          یفن  ریمد  -  یقائم مقام مسئول فن



 (سهامی عام)شرکت ایران دارو 

   به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام وضع عمومی گزارش فعالیت و

 09/1400/ 30منتهی به  سال مالی
 

۲۳ 
 

 :   دیتوسعه محصوالت جد  -4

 ،توسعه محصوالت جدید و مدیریت سبد محصوالت محصوالت جاري شرکتاصالح و بهبود   ماموریت :

  - یو مهندس  یفن  ریمد  -یبازرگان  ریمد  -شگاهیآزما  ریمد  -يزیبرنامه ر  ریمد  -دیتول  ریمد  - تیفیک  نیتضم  ریمد-قاتیرتحقیمد  -عامل  ریمد  اعضاء:
         فروش   ریمد

 :    مدیران  -5

 ،بیان اهداف کالن کمی و کیفی و شفاف سازي سیاست هاي هر حوزه بیان، شفاف سازي و تاکید بر عملیاتی نمودن موضوعات خط مشی  ماموریت : 

  ری مد-یبازرگان  ریمد-یمال  ریمد-دیتول  ریمد  -قاتیتحق  ریمد  -يزیبرنامه ر  ر یمد-یقائم مقام مسئول فن-يو اقتصاد  یمعاون مال-رعاملیمد  اعضاء:
    آموزش   سیرئ-حراست  ریمد-یداخل  يحسابدار   ریمد-رصادراتی مد-فروش  ر یمد  -یمهندس  یفن  ریمد-شگاهیآزما

 :    استراتژي  -6

 ، پایش شاخص هاي استراتژیک،بهینه سازي سبد محصوالت و اشاعه فرهنگ استراتژي در سازمان  بازنگري برنامه ریزي استراتژیک   ماموریت :

     ی آموزش ،توسعه و تعال  سیرئ--رانیمد  هیکل-يو اقتصاد  یمعاون مال-رعاملیمد  اعضاء:

 :    حفاظت فنی و بهداشت کار  -7

  طرح مشکالت ایمنی و بهداشتی و ارائه راهکارهاي موثر در جهت برطرف کردن نواقص احتمالی   ماموریت :

مسئول بهداشت  -  يمسئول بهداشت حرفه ا-کارگران    ندهینما-  دیتول  ریمد-یمهندس  ی فن  ریمد-يادار   ریمد-تی فیک   نیتضم  ری مد-رعاملیمد  اعضاء:
       ی صنعت  یمنیمسئول ا-طیمح

 :    آموزش  –  8

 ماموریت : 

و    يادار   ریمد-و روسا  تیفیک  نیتضم  ریمد-صادرات  ریمد-یبازرگان  ریمد-و روسا   یابیبازار  ریمد-حراست  ریمد-و روسا   یفن  ری مد-عامل  ریمد  اعضاء:
  و روسا   يزیبرنامه ر  ریمد-و روسا  دی تول  ریمد-و روسا  قاتیتحق  ریمد-و روسا  شگاهیآزما  ریمد-  یحسابرس  ریمد-و روسا  یمال  ریمد-روسا

 :    انضباطی  -9

  قانون کار در خصوص نقص دستورالعمل ها و آیین نامه ها و موارد قصور و رسیدگی به آن  27ماده    2اجراي تبصره    ماموریت :

    سرپرستان   ندهینما-کارکنان  ندهینفر نما  2-يادار  ریمد-تیفیک  نیتضم  ریمد  اعضاء:

 :    طبقه بندي شاغل  -10

 مدیریت گروه ها و رده هاي شغلی در راستاي صیانت از حقوق پرسنل    ماموریت : 

    سرپرستان   ندهینما-شورا  ندهیدو نفر نما  -کارفرما  ندهیدو نفر نما  اعضاء:

 :    فروش ضایعات   -11

 تصمیم گیري جهت فروش ضایعات تولیدي و غیر تولیدي  ماموریت :
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 ی مال  ریمد-حراست  ریمد-واحد مربوطه  ریمد-دیتول  ریمد-يزیبرنامه ر  ری مد-یبازرگان  ریمد  -ت یریمد  ندهینما  ای  رعاملیمد  اعضاء:

  :  امنیت اطالعات   -12

 ISMSتعیین خط مشی امنیت اطالعات ، جلوگیري از آسیب رسیدن به دارایی هاي اطالعاتی شرکت و پیاده سازي الزامات   ماموریت :

      IT  ریمد-حراست  ریمد-يادار   ریمد-عامل  ریمد  اعضاء:

  :   پیشنهادات   -13

 توسه مشارکت و نوآوري در سازمان  ماموریت :

      مربوطه   رانیمد-یآموزش،توسعه و تعال  سی رئ-رعاملیمد  اعضاء:

 :   وام  -14

 اعطاي وام ازدواج، مسکن و ضروري به پرسنل ماموریت :

      سرپرستان   نده ینفر نما  کی-دونفر نفر شورا-يادار  ریمد-یمال  ریمد-عامل  ریمد  اعضاء:

 :    انتصابات   -15

 تایید نهایی پرسنل جدیدالورود  ماموریت :

         مدیر مالی   –اعضاء هیات مدیره    -مدیر عامل  اعضاء:

 :   هاراهبردي پروژه   -16

خالل طراحی و اجراي پروژه بازسازي اعم از موارد ساختمانی،تاسیساتی،ماشین آالت    GMPبررسی فنی و دارویی در انطباق با اصول در    ماموریت :
 و غیره در کلیه بخش هاي کارخانه 

  نیتضم  ریمد-  یمال  ری، مد  يزیبرنامه ر  ریمد-و مشاور  مانیپ  ندهی، نما  دیتول   ریمد-  یو مهندس  یفن  ریمد-  يو اقتصاد  یمعاون مال-عامل  ریمد  اعضاء:
 ی بازرگان  ریمد   -حراست عضو ناظر    ریمد-تیفیک

 :    مدیریت ریسک  -17

اطمینان دهی به مدیریت در خصوص اینکه شرکت از ریسک هاي خود آگاه بوده و آنها را تحت کنترل دارد،حفاظت از دارایی ها و اعتبار    ماموریت : 
   ایجاد مزیت رقابتیو قانونی،شرکت،کمک به بهبود عملکرد عملیاتی شرکت،حصول اطمینان از تطبیق با الزامات فنی  

  نده ینما-يادار   ندهینما-يزیبرنامه ر  ندهینما-یبازرگان  ریمد-یقائم مقام مسئول فن  - تیفیک  ن یتضم  ریمد  -یداخل  یحسابرس  ری مد-رعاملیمد  اعضاء:
   یمال  ندهینما  -قاتیتحق  ندهینما-فروش  ندهینما-شگاه یآزما  ندهینما-یفن  ندهینما-دیتول

 :   پولشوییمبارزه با   -18

 : رعایت الزامات قانون مبارزه با پولشویی ماموریت 

  س یرئ  -  یداخل  یحسابرس ریمد  -صادرات  ریمد-فروش    ری، مد  يادار  ری، مد  یبازرگان  ریمد-  یمال  ریمد-  يو اقتصاد  یمعاون مال-عامل  ریمد  اعضاء:
         ی بازرگان  يحسابدار 
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 :    حسابرسی داخلی  -19

ایفاي مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن به منظور حصول اطمینان از اثربخشی کنترل هاي داخلی،سالمت گزارشگري  کمک به   ماموریت :
 ،رعایت قوانین و مقررات،اثربخشی حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی و نظارت بر کلیه واحدهاي سازمانی شرکت مدیریت ریسک،مالی

  یداخل یحسابرس ر یمد-يبدون حق را  یداخل یحسابرس  ریمد-مستقل از شرکت یحسابرس تهیعضو کم -رهیمد  اتیموظف ه ر یغ یعضو مال اعضاء:
      )   ي(بدون حق را  يو اقتصاد  یمعاون مال  -ي بدون حق را  يگذار  هیشرکت سرما

 :   فروش  -20

 بررسی روند فروش و موانع موجود و شرایط بازار   ماموریت :

 یداخل  یحسابرس  ریمد-و صادرات  یاب یفروش ، بازار  ریمد-و صادرات  یابیفروش ، بازار  ریمد-  یمال  ریمد-  يو اقتصاد  یمعاون مال-عامل  ریمد  اعضاء:

  :   وريبهره  -21

و تدوین راهکارهاي بهبود و افزایش بهره وري در تمام قسمت هاي سازمان،افزایش سود و    ، برنامه ریزي استقرار نظام مدیریت بهره وري   ماموریت :
 درآمد،صرفه جویی و کاهش هزینه ها،ایجاد محیط کاري جذاب،امنیت شغلی،بهبود کیفیت کاري و در نهایت افزایش رضایت شغلی کارکنان

انبارها  يزیبرنامه ر  ریمد-یمهندس  یفن  ریمد-دیتول  ر یمد-يو اقتصاد  یلمعاون ما  اعضاء:   ی حسابرس  ریمد-یو مسئول فن  تیفیک  نیتضم  ریمد-و 
    شورا بر حسب مورد (مدعو)   ندهیو نما  رانیمد  ریسا  -یآموزش توسعه و تعال  سی رئ-یصنعت  يحسابدار   سیرئ-یداخل

 :    معامالت کمیسیون   –  22

،تقویت امر نظارت و کنترل و نهایتا رعایت منافع  سوي اهداف تعیین شده در زمینه تصمیم گیري و اجراي صحیح معامالت شرکتبه    نیل  ماموریت :
،کمیته هاي بازگشایی پاکت،البسه و خرید در جهت کارشناسی دقیق خرید قبل از  میلیون ریال  70و مصالح شرکت، انجام کلیه خریدهاي باالي  

 ر شده و نتایج آن در کمیسون معامالت مطرح می گردد.کمیسیون معامالت برگزا

حراست    ریمد-یمال  ری، مد  یو مهندس  ی فن  ریمد-يز یبرنامه ر  ری، مد  تیفیک  نیتضم  ریمد-یبازرگان  ریمد-  يو اقتصاد  یمعاون مال-عامل  ریمد  اعضاء:
         عضو ناظر   یداخل  یحسابرس  ریمد-عضو ناظر

 :   صادرات   -23

ارتقاء سهم صادرات شرکت در راستاي تحقق اهداف استراتژیک،افزایش سهم فروش صادرات نسبت به کل فروش و بسترسازي در خصوص    ماموریت : 
 بهبهود وضعیت صادارت 

حراست    ریمد-یمال  ری، مد  یو مهندس  یفن  ریمد-يز یبرنامه ر  ری، مد  تیفیک  نیتضم  ریمد-یبازرگان  ری مد-  يو اقتصاد  یمعاون مال-عامل  ریمد  اعضاء:
         عضو ناظر   یداخل  یحسابرس  ریمد-عضو ناظر
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 شرکت شامل :  حسابرسی داخلیاطالعات مربوط به کمیته  -۳

 
 و حضور اعضاء در جلسات:   یداخل   یحسابرس  تهیتعداد جلسات کم

منعکس    یداخل  یحسابرس  ته یکم  108تا    96که در صورتجلسه شماره    دهیگرد  لیمورد تشک  12سال مورد گزارش ،    یط  یحسابرس  تهیکم  جلسات
 باشد.   یمورد م   48  تهیتعداد نفر جلسات کم  نیشده است. بنابرا  لیاعضاء تشک  هیبا حضور کل  یحسابرس  تهیجلسات کم  هیکل  نکهیاست. با توجه به ا

 سمت نام و نام خانوادگی
تاریخ عضویت در کمیته   تحصیالت

 حسابرسی
 مدت زمان  –اهم سوابق 

 آخرین مقطع  رشته

 27/01/1397 دکتري مدیریت مالی کمیته رئیس  اسفندیار شاه منصوري 

عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه 
گذاري آتیه اندیشان مس،مدیر سرمایه 
توسعه  گروه  هاي  مشارکت  و  گذاري 
و  گذاري  سرمایه  تدبیر،مدیر  اقتصادي 

 تامین مالی شرکت نفت پارس

 کارشناسی ارشد حسابداري  عضو کمیته  سردار بارگاهی
DBA 

08/08/1391 
ایران رسمی  حسابداران  جامعه   - عضو 

شریک موسسه حسابرسی آبتین روش 
 حسابرس معتمد بورس -آریا

 30/01/1395 کارشناسی  حسابداري  عضو کمیته  محمد یزدانی 

 – عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران  
گروه  شرکت  داخلی  حسابرسی  مدیر 

سال سابقه   15بیش از    –دارویی برکت  
حسابرسی مستقل با آخرین سمت مدیر 

 حسابرسی
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