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 ماهیت کسب و کار

 و موضوع فعالیت تاریخچه   -1

بـه صورت شركت سهامي خاص و به نام شركت ساياناميد كي ، بي ، سي و تحـت شـماره    1343شركت ايران دارو درمهرماه  

  1361/ 2/8دراداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهـران به ثبت رسيـده است. نام شركت در تاريخ    21/07/1343مورخ    9489

سهامي عام تبديل شده است، همچنين ايران دارو از اسفندماه    به  10/11/1379 به ايران دارو تغيير و نوع شركت نيز در تاريخ 

بعنوان سيصد و بيست ويكمين  شركت در فهرست شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درج گرديـده  1380

ي نهايي  ، شركت گروه  است. درحال حاضر شركت ايران دارو  جزو واحـدهاي تـجاري گروه داروئي سبحان و واحد تجار

 سرمايه گذاري البرز مي باشد. مركز اصلي و كارخانه شركت در تهران واقع است.  

ساخت و وارد كردن ماشين آالت مربوط  به توليد و اصالح و يا تغيـير صنعتي مواد، وارد كردن مواد اوليه و لـوازم بسته بندي  

و اختراعات و بدست آوردن هر نوع حقوق امتياز در داخل كشور و يا در كليه  مورد استفاده درصنايع ، اجازه استفاده از عالئم  

كشورهاي خارجي نسبت به اختراعات و هر نوع حقوق ديگري كه به هر نحو مربوط به فعاليت ها و منافع شركت باشد ،وارد  

تهيه و ساخت فرآورده هاي    كردن مواد اوليه تا نيمه ساخته ، انجام تحقيقات و روش هاي جديد براي بهتر ساختن طرق 

دارويي ،تاسيس البراتور و اشتغال به تحقيقات علمي ، جستجو و اكتشاف و اختراع طرق عمل و محصوالت و تحصيل گواهي  

اختراع در مورد آنها و خريد و فروش دانش فني در ايران و ديگر كشورها ، انجام عمليات تحقيقاتي و معامالت بازرگاني و  

مشاركت در شركتهاي دارويي و خريد و فروش سهام آنها و همچنين مشاركت در شركتهاي ديگر و خريد و  متفرعات آنها،  

 فروش سهام آنها مي باشد. 

 

 بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی  1-2

شيميايي،آرايشي و بهداشتي،  غذايي،  گياهي ،مكمل هاي  تهيه و توليد و فـروش و توزيع محصوالت دارويي،  انساني و دامي،     

 . كيت هاي تشخيص طبي و مـواد اوليه و بسته بندي مورد استفاده در صنايع  فوق الـذكرملزومات دارويي ، كشاورزي،

   در حال حاضر اين شركت در زمينه توليددارو و مكمل فعاليت خود را انجام مي دهد. 

 سبحان انكولوژي مي باشند.   والبرز دارو ، داروسازي توليددارو ، سبحان دارو  از    عبارتندي هم گروه  شركتها  الزم به ذكر است
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 قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی   1-3

 قوانين مالياتهاي مستقيم 

 استانداردها و بخشنامه هاي سازمان حسابرسي 

 قوانين مبارزه با پولشويي 

 قانون كار و تامين اجتماعي 

 مقررات بورس اوراق بهادار قوانين و 

 قوانين و بخشنامه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 قوانين و بخشنامه هاي سازمان غذا و دارو  

 قانون حمايت از مصرف كنندگان 

 قانون تجارت 

 قوانين و مقررات صادرات و واردات  

 قوانين و بخشنامه هاي وزارت صنايع 

 واردات دارو 

 اثيرگذار بر مبلغ تخفيفات فروش مي باشد. افزايش رقبا : كه ت

 محیط کسب و کار شرکت و فرصتها و ریسکهای حاکم به آن   1-4

 ،شركتهاي پخش و توزيع كننده ،شركتهاي تامين كننده ،سازمانها و ارگانهاي دولتي  سازمان غذا و دارو :  کسب و کار

قدمت و اعتبار اين شركت در مجموعه شركتهاي توليد كننده دارويي ،كيفيت محصوالت مكمل دارويي و سهم    فرصتها : 

   GMPمناسب آن در بازار مكمل هاي غذايي،انطباق خطوط توليدي با استانداردهاي 
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 کها : ریس

 طوالني بودن زمان اخذ پروانه محصوالت جديد 

مورد نياز در كشور توليد نشده و يا به صورت  :تمامي مواد اوليه توان نامناسب برخي تامين كنندگان داخلي   محدوديت منابع و 

 انحصاري در دست يک توليد كننده مي باشد. 

بعضاً به صورت ارزي مي باشد بديهي است نوسانات و افزايش نرخ  :با توجه به اينكه خريدهاي مواد و قطعات  نوسان نرخ ارز

 ارز به بهاي تمام شده آن تاثير مستقيم دارد. 

 كندي ورود به فهرست رسمي داروهاي ايران 

 رشد حضور برندهاي خارجي در بازار دارويي كشور 

 ورود رقباي جديد و شركت هاي توليدكننده متعدد به بازار 

 براي اخذ وام و هزينه هاي مالي بانكي و جرائم ديركرد.  نبود نقدينگي و دليلي 

 ورود نسل جديد داروهاي جايگزين به بازار توسط رقبا  

 مده شرکت شامل موارد زیر می باشد: ریسک های ع

  از   ذينفعان  بازده  كردن  حداكثر  حين   در  كند  حاصل  اطمينان  تا  كندمي   مديريت  را  خود  سرمايه  شركت  سرمایه :  مدیریت

  حقوق   و   بدهي  خالص  از  شركت  سرمايه  ساختار.  بود   خواهد   فعاليت   تداوم  به  قادر   سرمايه،  و  بدهي  تعادل   سازيبهينه   طريق

  هيچگونه   معرض   در   شركت  و   است  مانده  باقي   تغيير   بدون   قبل   سنوات   از   شركت   كلي  استراتژي.  شود مي   تشكيل   مالكانه

 . نيست شركت از  خارج  از شده تحميل سرمايه  الزامات

  قرار   ارزي  مبادله  هاينرخ   در  تغييرات  مالي  هايريسک   معرض  در  را  آن  اول  وهله  در  شركت  هايفعاليت  بازار :  ریسک

 : گيرد مي  بكار  را زير   موارد ارز،  ريسک   از پذيري آسيب  كردن  مديريت منظور به شركت. دهدمي
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  تأثير   حساسيت،  تحليل  و  تجزيه.  شود   مي  گيري  اندازه  حساسيت،  تحليل  و   تجزيه  از  استفاده   با   بازار  ريسک  از  پذيري  آسيب

  وتحليل   تجزيه  براي  تر   طوالني  زماني  دوره .  كند  مي   ارزيابي   را   دوره  طي  در  ارز  هاي  نرخ  در   محتمل   منطقي  تغيير   يک

 . كند   مي   كمک   بازار،   هاي  ريسک  از   پذيري   آسيب  ارزيابي   در   شركت  به   و   ميكند  تكميل   را   ريسک  معرض   در  ارزش   حساسيت،

  ارز  نرخ  نوسانات  از پذيري آسيب  معرض  در نتيجه،  در  كه  دهد  مي  انجام ارز  به را  معامالتي  شركت ارز :   ریسک مدیریت

 . ميشود  مديريت  مركزي  بانک  توسط  رسمي  ارز  تخصيص  اخذ  و  پيگيري   طريق  از  ارز  نرخ  نوسان  از  پذيري  آسيب.گيرد   مي  قرار

  ناتوان   خود   قراردادي   تعهدات   ايفاي   در   قرارداد   طرف   كه  دارد   اشاره   ريسكي   به   اعتباري   ريسک  اعتباری :   ریسک  مدیریت

  وثيقه   اخذ   و   معتبر   قرارداد   هايطرف   با   تنها   معامله   بر   مبني   سياستي   شركت .  شود  شركت   براي  مالي   زيان   به  منجر   كه  باشد 

  كاهش   را   مشتريان   توسط   تعهدات   ايفاي   در   ناتواني   از   ناشي   اعتباري   ريسک   تا   است،   كرده   اتخاذ   را   مقتضي،   موارد   در   كافي،

  مالي   اطالعات   از   استفاده   با   شركت.  باشند  داشته  بااليي   اعتباري  رتبه  كه  كند مي   معامله   هايي شركت   با   تنها   شركت.  دهد

  اعتباري   بنديرتبه   و  شركت  پذيري آسيب .  كندمي   اعتباري  بنديرتبه   را  خود   عمده  مشتريان   خود،   معامالتي  سوابق  و  عمومي 

.  يابدمي   گسترش   تاييدشده  قراردادهاي  طرف  با   معامالت   كل  ارزش   و   شده   نظارت   مستمر  طور   به   آن،  قراردادهاي   طرف

  تاييد   و  بررسي  ريسک  مديريت  كميته  توسط  ساالنه  طور  به  كه  قرارداد  طرف   هاي محدوديت  طريق  از   اعتباري  پذيري آسيب

  جغرافيايي   مناطق   و  متنوع   صنايع   بين   در   كه   است  مشتريان   از   زيادي  تعداد   شامل   تجاري  هايدريافتني .  شودمي   كنترل   شود، مي

  شركت   همچنين .  شودمي   انجام  دريافتني  هاي حساب   مالي   وضعيت  اساس   بر   مستمر  اعتباري  ارزيابي.  است  شده   گسترده 

  نگهداري   خود   مالي  هاي   دارايي  با  مرتبط   اعتباري  هاي   ريسک  پوشش   منظور   به   اعتبار  افزايش  هاي   روش   ساير   يا  تضمين 

 . ندارد قرارداد هاي   طرف از يک هيچ  به نسبت بااهميتي اعتباري ريسک پذيري   آسيب  شركت. كند  مي

  مديريت   براي   مناسب  نقدينگي  ريسک  چارچوب   يک  نقدينگي،  ريسک  مديريت  براي  شركت  نقدینگی :   ریسک  مدیریت

  از   را   نقدينگي   ريسک   شركت.  است  كرده   تعيين   نقدينگي  مديريت  الزامات   و  وجوه   تامين   بلندمدت  و  مدت ميان   مدت، كوتاه

  از   و  واقعي،  و  شدهبينيپيش   نقدي   هايجريان   بر  مستمر   نظارت  طريق  از   بانكي،  تسهيالت   و   كافي   اندوخته  نگهداري   طريق

 . كندمي  مديريت مالي، هاي بدهي  و  هادارايي  سررسيد  مقاطع تطبيق طريق



 ران دارو )سهامی عام( ـرکت ایـش         
 یری مدیریتـزارش تفسـگ

 1401//آذر30 سال مالی منتهی به  

7 

 

 اطالعات در خصوص منابع و ریسک ها 

از شركت هاي پخش ناشي از عدم پرداخت به موقع مطالبات شركت هاي پخش از مراكز    طالباتمعدم وصول به موقع  

منجر به كسري نقدينگي، افزايش دوره وصول مطالبات، كاهش توليد و نيز افزايش هزينه مالي گرديده    ها   درماني و داروخانه

 است.  

مواد اوليه مصرفي توليد گرديده است. شركت سعي در جايگزيني از طريق    منجر به افزايش   دورههمچنين افزايش نرخ ارز طي  

 د بازرگاني قرار داده است. كار واحبازارهاي داخلي و مديريت خريدهاي خارجي را در دستور 

 محصوالت و خدمات اصلی، فرآیند های تجاری و روش های توزیع شرکت  1-5

 محصوالت و خدمات اصلي :  -الف

تأسيس هر قسم كارخانه يا موسسه براي تهيه و توليد، خريد و فروش و توزيع محصوالت دارويي، انساني و دامي، غذايي،  

بهداشتي، كشاورزي، كيت هاي تشخيص طبي و مواد اوليه و بسته بندي مورد استفاده در صنايع فوق  شيميايي، آرايشي و  

 الذكر. 

 روشهاي توزيع شركت : فرآيندهاي تجاري و   -ب

ساخت و وارد كردن ماشين آالت مربوط به توليد و اصالح و يا تغيير صنعتي مواد، همچنين وارد كردن لوازم بسته بندي مورد  

 ر صنايع. استفاده د

اجازه استفاده از عالئم و اختراعات و بدست آوردن هر نوع حقوق و امتياز در داخل كشور و يا در كليه كشورهاي خارجي نسبت  

 به اختراعات و هر نوع حقوق ديگري كه به نحو مربوط به فعاليت ها و منافع شركت باشد. 

 وارد كردن مواد اوليه يا نيمه ساخته. 

 تحقيقات و روش هاي جديد براي بهتر ساختن طرق تهيه و ساخت فرآورده هاي دارويي. انجام 
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تأسيس البراتوارها و اشتغال به تحقيقات علمي، جستجو و اكتشاف و اختراع طرق عمل و محصوالت و تحصيل گواهي اختراع  

 در مورد آنها و خريد و فروش دانش فني در ايران و ديگر كشورها. 

 حقيقاتي و معامالت بازرگاني و متفرعات آن. انجام عمليات ت

خدمات   آزمايشگاهي،  خدمات  كيفيت،  كنترل  توليدكارمزدي،  نظير  دارو  صنعت  به  مربوط  كارمزدي  خدمات  انجام  و  ارائه 

 مهندسي، كاليبراسيون، انبارش تحقيقات،پژوهش، آموزش و ساير خدمات مربوط به صنعت داروسازي. 

 ريد و فروش سهام آنها مشاركت در شركتهاي ديگر و خ 

 مشاركت در شركتهاي دارويي و ديگر شركتها و خريد و فروش سهام آنها. 

 فرآیند های تجاری و روشهای توزیع شرکت 

با توجه به فعاليت شركت در زمينه توليد محصوالت دارويي، شركت محصوالت توليدي خود را به شركتهاي پخش و توزيع  

 سير فروش به فروش مي رساند. قطعي و كننده دارو به صورت قطعي 

نرخ فروش محصوالت دارويي از طريق سازمان غذا و دارو مصوب گرديده و به شركتهاي توليد كننده و توزيع كننده اعالم و  

 ارائه ميگردد. 

الت  فروش محصو تخفيفاتضمناً قيمتهاي مصوب در وبسايت سازمان غذا و دارو قابل مشاهده مي باشد، الزم به ذكر است 

 دارويي بر اساس نوع دارو و شرايط بازار متفاوت مي باشد. 
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                                                        وضعیت جاری فعالیتهای اصلی و زیر بنایی شرکت 1-7 

       لیون ریالیاعداد م                                                                                                                                                             

 گروه محصول 

منتهی  به    سال مالی

30/09/1401 

 تعداد فروش 

منتهی به    سال مالی

30/09/1400 

 تعداد فروش 

  درصد تغییر

 تعدادی 

به   سال مالی منتهی

30/09/1401 

 فروش خالص 

منتهی به    سال مالی

30/09/1400 

 فروش خالص 

    تغییردرصد 

 ریالی 

552.996.327 كپسول  600.254234.  16% 552.741.8  209.91.38  35% 

228.15.3144 421.226.810 قرص   3% 973.065 206.787  25% 

557.205.11 10.026.702 پماد ، كرم و ژل   -2% 990.707  818.465  52% 

 %38-  17.280 10.760 %31-  215.417 149.458 شربت

.799.8001 1.944.239 لوسيون و اسپري   8% 468.322 385.339 22% 

814089.7. پودر   6.946.442 2% 146.568 133.983 9% 

575.433.471 جمع داخلي   043.738.686  7% 4.101.106 835.1693.  33% 

 0 0 0 0 0 0 كپسول

 0 0 0 0 0 0 قرص 

 0 0 0 0 0 0 لوسيون و اسپري 

 0 0 0 0 0 0 پماد ، كرم و ژل

 0 0 0 0 0 0 صادراتي جمع 

575.433.471 جمع داخلي و صادراتي   668.738.043 7% 4.181.231 3.169.835 32% 

( 100.477)    برگشت از فروش   (5.827 )  160% 

(042.865)    تخفيفات   (325.828 )  80% 

.13.74943    فروش خالص   2.838.181 23% 
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شركت ايران دارو در راستاي ارتقاء سودآوري ، كسب سهم بازار ، قرارگيري در زمره شركت هاي برتر توليددارو ،    1-7-1 

 است . در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته ، ميزان فروش خود را افزايش داده 

 فعالیت فعلی ، موقعیت فعالیت های خطوط تجاری جدید 1-8

دارويي خود را آغاز نموده  ميليون ريال در شهر تهران تاسيس و فعاليت توليد    40/ 8با سرمايه    1343شركت ايران دارو در سال  

است . درحال حاضر شركت ايران دارو در راستاي توليد محصوالت جديد به جهت تحقق اهداف استراتژيک و افزايش سهم  

جهت طرح بازسازي   از محل افزايش سرمايه 1394مي باشد از سال GMPبازار كه ملزم به رعايت و انطباق با استانداردهاي 

هشت فاز آن تكميل و به بهره برداري    1396فاز آغاز نموده و تا پايان سال    15و نوسازي ساختمان و خطوط توليدي را در  

  880.000هم اكنون سرمايه شركت مبلغ  پروژه به اتمام برسد .  1402و نهايتاً پيش بيني مي گردد كه تاپايان سال    رسيده است

 عدد اعم از محصوالت دارويي و مكمل مي باشد.  147ميليون ريال و تعداد محصوالت قابل توليد در شركت  

 عوامل موثر بر صنعت و محیط بیرونی شرکت   1-9

اتخاذ سياست هاي دولت در زمينه بهبود وضعيت سالمت اجتماعي كه منجر به عدم وصول به موقع مطالبات از شركت هاي  

پخش گرديده و همچنين اتخاذ سياست هاي انقباضي در زمينه تسهيالت بانكي تاثير بسزايي در تامين منابع مالي و نقدينگي  

نوسانات نرخ ارز و محدوديت هاي تجاري و  ،  مواد اوليه )موثره( وارداتي  افزايش قيمتتحريم ،    شركت داشته است. ضمناً  

 بانكي موجب افزايش بهاي تمام شده مواد اوليه و نهايتاً كاهش سود خواهد گرديد. 

داروهاي    ،مصوب دارو  قيمت هاي    وجود رقبا ،نبود شرايط جهت محصوالت جديد ،    سياستهاي مالي و پولي كشور ،همچنين  

 عدم ثبات اقتصادي و وضعيت تورم و همچنين روابط تجاري بين المللي كه تاثير بسزايي بر اين صنعت دارد.  وارداتي، 
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در حالی که در گذشته  موضوعات مهمی که به عملیات آتی شرکت تاثیر خواهد گذاشت    1-10

 تاثیرگذار نبوده اند 

 مورد نياز عدم تامين به موقع مواد اوليه در صورت عدم تامين وجوه  •

 تک نرخي شدن ارز هم زمان با افزايش چشمگير آن   •

 عدم افزايش فرآيند توليد محصوالت جديد   •

 محدوديت در ثبت و تخصيص ارز و حواله هاي ارزي بابت مواد اوليه وارداتي كه توليد داخل براي آن وجود ندارد.  •

 مصارف ارزی :

 مبلغ ارزی  نوع ارز  شرح 

 3.783.548 يوان  خريد مواد 

 275.317 يورو  خريد مواد 

 9.475 يورو  قطعات خريد 

 

بر عملیات آتی  موضوعاتی که قبالً بر عملیات جاری شرکت تاثیر داشتند و اکنون انتظار میرود  1-11

 تاثیر نداشته باشد 

 مورد ندارد -

 شرکت همراه با ابهام عمده است   یا معامالتی که اندازه گیری آن در  رویدادها  1-12

گردد  يي و اجرا مو دستورالعمل هاي اجرايي شناساي   در شركت ايران دارو تمامي رويدادها يا معامالت در چارچوب آيين نامه ها

 اطمينان و اتكاء باشد مواجه نشده است. و در حال حاضر شركت با موضوعي كه همراه با ابهام بوده و نتيجه آن فاقد 

 

 



 ران دارو )سهامی عام( ـرکت ایـش         
 یری مدیریتـزارش تفسـگ

 1401//آذر30 سال مالی منتهی به  

13 

 

 ن اصلی شرکت : سهامدارا  1-13

ريالي با نام تماماً پرداخت شده   1.000ميليون سهام  880ميليون ريال شامل  880.000يه شركت در تاريخ گزارش مبلغ  سرما

 مي باشد: 

 درصد  تعداد سهام   نام سهامدار   ردیف

,474  )سهامی عام( شرکت گروه دارویی سبحان   1 818 , 522   53.9% 

 %1.4  12.044.000  شرکت ایلیا سرمایه پیشرو )سهامی خاص(   2

 %0.9  8.084.286  شرکت سهامی بیمه آسیا   3

 %0.7  6.284.601  شرکت سرمایه تجارت ساتراس )سهامی خاص(   4

 %0.3  2.253.849  شرکت سرمایه گذاری البرز)سهامی عام (   5

 %42.9  377.145.012  سایر سهامداران   6

 100  880.000.000  جمع کل   

 

 اطالعات اعضای هیات مدیره   1-14

 تاریخ انتصاب  سمت  موظف/غیر موظف  نام نماینده  اعضای هیات مدیره 

 10/03/1400 رئيس هيات مديره  غير موظف  البرز  اعتالء سرمايه گذاري رضا توكالن دكتر 

 نائب رئيس هيات مديرهسرپرست و  موظف  سبحان دارو  محمدرضا بهمن زاده  مهندس
 

07/04/1393 

 11/09/1398 عضو هيات مديره غير موظف  البرز دارو  سيد احمد احمدي تيمور لوئي دكتر 

 23/08/1401 عضو هيات مديره غير موظف  البرز سرمايه گذاري  رضا سلطان محمدي عليدكتر 

جناب آقاي محمدرضا  داده و    استعفاء1401/ 03/ 31جناب آقاي مسعود عليمراد مدير عامل و عضو هيات مديره شركت در مورخ  

به عنوان سرپرست شركت    23/05/1401مورخ    3539  رهطبق حكم شمابهمن زاده عضو موظف و نائب رئيس هيات مديره  

 . وب شد منص
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 اهداف شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه گذاری   1-15

شركت جهت استفاده از وجوه مازاد و كسب و سودآوري خود در سالهاي گذشته اقدام به سرمايه گذاري در شركتهاي ذيل   

 :  نموده است 

 

مورد گزارش برنامه اي در خصوص ادغام ، تحصيل و واگذاري تغييرات با اهميت در پرتفوي    سال  شركت ايران دارو در  

 سرمايه گذاري نداشته است.در صورت فراهم بودن شرايط اقتصادي ،امكان سرمايه گذاري بيشتر در آينده وجود خواهد داشت. 

 

 

 

 

 نام شرکت 

 09/1400/ 30منتهی به  سال مالی 09/1401/ 30به  ی منته سال مالی

درصد  

 مالکیت 

سال مالی شرکت  

 سرمایه پذیر

درآمد سرمایه گذاری  

 میلیون ریال  -

سال مالی شرکت  

 سرمایه پذیر

درآمد سرمایه گذاری  

 میلیون ریال  -

 0 12/29 0 12/29 - شركت سرمايه گذاري البرز 

 - شركت توليد مواد دارويي البرز بالک 
29/12 0 29/12 0 

 0 29/12 0 29/12 - داروسازي توليد دارو

 0 29/12 0 29/12 - البرزدارو 

 0 29/12 0 29/12 - شركت پخش البرز 

  شركت سبحان انکولوژي 
29/12 0 29/12 0 

 0 29/12 0 29/12 5 شركت فارميکو
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 هبردها  اهداف مدیریت و را -2

توليد داروهاي انساني و مكمل رژيمي غذايي با كيفيت براي پاسخ به نيازهاي دارويي  شركت ايران دارو )سهامي عام( در زمينه  

با استانداردهاي صنعت دارو و قوانين   انطباق  انساني،  با تكيه بر تخصص منابع  ارتقاي سالمت و شادابي جامعه  بيماران و 

و با نگاهي به آينده در نظر    داشته عال و پويا  سازمان غذا و داروي كشور، به كارگيري تجهيزات و تكنولوژي كارآمد حضوري ف

دارد با تمركز بر كيفيت و ايجاد دسترسي دارو در راستاي اهداف نظام سالمت، بهبود مستمر ساختارها، پروسه ها و محصوالت  

ديد را نيز با اين رويكرد انتخاب نمايد. همچنين با توجه به  همانند سنوات گذشته و فرموالسيون هاي فعلي و محصوالت ج

و اهداف زير  روي انساني كارآمد براي تحقق اهداف حقوق در ارتقاي سطح دانش و نگهداري نيروها همت گمارد  ارزش ني

 مدنظر مديريت شركت مي باشد. 

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

 اهداف کوتاه مدت :    –الف  

 كنترل هزينه ها تالش شركت در حفظ سودآوري و  •

بديهي است كه كسري نقدينگي موجود در صنعت و نوسانات نرخ  ،  روند سالهاي گذشته  حفظ توان توليد و فروش بر اساس   •

 آن تاثير گذار مي باشد.  ر بو محدوديتهاي ناشي از تحريم ها  ارز 

 كنترل و كاهش تخفيفات به گونه اي كه بر روند و ميزان فروش تاثير گذار نباشد.  •

 :   اهداف بلند مدت  –ب 

 ارتقاء كيفيت فرايندها و خطوط توليدي  •

توسعه و توليد محصوالت جديد جهت دستيابي به افزايش سهم  بازار نسبت به ساير رقبا كه در اين راستا با اجراي فرايند   •

جديد    عدد پروانه  62تعداد    تا كنون1396سال    ازو از اين بابت  شده  اقدام به دريافت مجوز محصوالت جديد    GMPبهبود  

 . اخذ گرديده است

 تنوع سازي محصوالت   •
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 برندسازي محصوالت  •

 گسترش شركت و توسعه كمي و كيفي شركت  •

 

چگونگی مواجهه مدیر با روندهای بازار و تهدیدها و فرصت  های برآمده از آن روندها و نحوه      2-2

 اندازه گیری میزان موفقیت و دوره زمانی ارزیابی آن : 

 اد مينمايد. شركت ايج تشكيل كميته توليد جهت ارزيابي محصوالتي كه حاشيه سود بيشتري براي  -

 و همچنين وصول مطالبات   تحليل آن در جهت افزايش فروش و كاهش تخفيفات  كميته فروش : بررسي فروش و تخفيفات و  -

كميته تامين مواد و اقالم بسته بندي )زنجيره تامين( بررسي مواد اوليه و بسته بندي مورد نياز جهت محصوالت بر اساس   -

 بار و ماندگاري آن بر اساس نياز ماهانهبودجه تدوين شده و نياز بازار و اولويت بندي آنها با توجه به ميزان موجودي آنها دران

 جلساتي در خصوص كميسيون معامالت بابت خريدهاي شركت از لحاظ كمي و كيفي  -

 

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

 نشده ايم.  تعامل با شركتهاي جديد ، شركتهايي كه در حال حاضر با آنها وارد  تعامل مذاكره و 

 : راهبردهای شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه  2-4

شركت از طريق واحد بازرگاني اقدام به مذاكره با شركتهاي تامين كننده مواد اوليه در داخل كشور و يا يافتن تامين كننده   -

 . قيمتهاي مناسبتر در كشورهاي خارجي اقدام مي نمايدجديد با 

صرفه و صالح براي  از لحاظ  تشكيل جلسات كميسيون معامالت نيز گونه اي از اقدامات شركت جهت بررسي تامين كننده -

 شركت و كيفيت محصوالت 
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 مدیر : اهداف و برنامه های زمانی و راهبردها برای دستیابی به اهداف ذکر شده توسط  2-5

اهداف كوتاه  ،  نموده است  تفكيک  بلند مدت  بخش كوتاه مدت و  دو  به  ، اهداف را  شركت در جهت پيشبرد اهداف سازمان  

ن به صرفه  مناسب و تسهيالت مالي با نرخ مقرو مدت بيشتر در جهت كسب سود و يافتن تامين كننده مواد اوليه با قيمتهاي 

كه البته در اين راستا با توجه  تري از بازار در محصوالت دارويي ميباشد ،كسب سهم بيش  شامل، اهداف بلند مدت  مي باشد  

 مستقيم آن به قيمت مواد اوليه افزايش نرخ دارو انتظار مي رود.  به افزايش نرخ ارز و تاثير

 رتبه شفافیت اطالعاتی شرکت:  2-6       

بعنوان شفاف ترين ناشر بورسي با توجه به احراز باالترين امتياز در شاخص   در آخرين رتبه بندي اطالعاتي شركت ايران دارو 

 انتخاب گرديده است.اطالع رساني 

 ریسک ها و اقدامات مرتبط   -3

 مي باشد. همين گزارش  3-7و  3-6خطرها و برنامه هاي پوششي به شرح بندهاي 

استفاده از این منابع برای دستیابی به  منابع مالی و غیر مالی مهم در دسترس شرکت و چگونگی   3-1 

 :اهداف اعالم شده مدیر

عدم وصول  مي باشد،    منابع مالي شركت از محل وصول مطالبات )فروش محصوالت( ، تسهيالت بانكي و افزايش سرمايه

  توجه دوره وصول نقدينگي صنعت دارو  ميتواند باعث افزايش قابل    تداران محصوالت شركت به علت مشكال مطالبات از خري

مطالبات تجاري و نهايتاً كاهش توان شركت براي پرداخت بدهي ها و خريد مواد اوليه و كاهش توليد شركت گردد. برنامه  

هاي آتي شركت در جهت مديريت نقدينگي شركت مبتني بر وصول مطالبات شركت، اخذ تسهيالت بانكي با نرخ پايين مي  

   باشد.
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و اقالم راكد نيز در نظر شركت بوده و در زمره اهداف آن قرار  ابع مالي از محل فروش ضايعات  الزم به ذكر است تامين من 

 دارد. 

 تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت  3-2

ساالنه با كنترل نسبت هاي  شركت در مقاطع سه ماهه، شش ماهه ، نه ماهه و  استاي مديريت ساختار سرمايه  شركت در ر

و با شركتهاي مشابه ، همگروه و صنعت    ، ساختار سرمايه مورد تحليل و بررسي قرار گرفتهنسبت بدهي به سرمايهمالكانه و  

 مقايسه گرديده و در صورت نياز به اصالح ساختار تصميماتي در اين زمينه اتخاذ مي گردد. 

 سرمایه انسانی و فکری 3-3

از موسسه    ISO9001:2015و گواهينامه    ISO 10015:1999  هاي   گواهينامهموفق به تمديد    96سال  از  شركت ايران دارو  

و بر اين اساس نيازسنجي، طراحي، اجرا و سنجش  كه اين گواهينامه ها تا سال كنون تمديد گرديده اند  توف نورد گرديد  

 هاي آموزشي انجام مي پذيرد.  اثربخشي دوره

تقدير نامه دو    1396و در سال    EFQMموفق به دريافت گواهينامه جايزه تعالي و پيشرفت مدل    1395اين شركت در سال  

تقدير نامه چهارستاره جايزه تعالي و در    1398تقدير نامه سه ستاره جايزه تعالي و در سال  1397ستاره جايزه تعالي و در سال  

شركت برتر در زمينه پيشرفت    10ستاره و جزء    5تقدير نامه    1400جايزه تعالي و در سال  تقدير نامه پنج ستاره    1399در سال  

 و تعالي قرار گرفته است. 

دوره بصورت درون سازماني توسط مدرسين داخلي    10دوره آموزشي برگزار كه از اين تعداد   23،  1401- 1400  مالي در سال  

سال مالي  معتبر برگزار گرديد. مجموع ساعت آموزشي ارايه شده در  دوره بصورت برون سازماني در موسسات آموزشي    13و  

 مي باشد.  %85اثربخشي آن ها  ساعت مي باشد.  15ساعت، و سرانه آموزش  3.600  به ميزان 1401

جلسه كميته حسابرسي در جهت    12جلسه كميته ريسک ،  12،  هيات مديره  ه  جلس  21تعداد    1401-1400مالي    دورهدر  

 با حضور كليه اعضاء تشكيل شده است.  طي دوره مورد گزارشاهداف سازمان 
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 مشارکت کارکنان  3-4

واحد اداري و منابع انساني اين شركت در راستاي مسئوليت مهم اجتماعي خود در خصوص حفظ و صيانت از نيروي كار و  

 بعمل آورده است.  الزم رااقدامات  در اين دورهارتقاي سطح سالمت كاركنان و 

 

 ریسک ها و مخاطرات فعالیت شرکت :   3-5

افزايش قابل توجه در نرخ هزينه هاي تأمين مالي ميتواند باعث كاهش سود خالص شركت شود     :ريسک نوسانات نرخ بهره 

 چرا كه قسمت قابل توجهي از سرمايه در گردش مورد نياز شركت از محل تسهيالت بانكي تأمين ميشود. 

از خارج خريداري شده و يا مستقيماً  از نمايندگان آنها در    عمده موادهاي خريداري شده  ارز يا           داخل كه وابسته به قيمت 

 مي باشد. 

وارداتي  ت زيادي از قطعات يدكي مورد نياز  مواد مصرفي شركت و قسم  % 50با توجه به اينكه بيش از    :ريسک نوسانات نرخ ارز 

شده محصوالت  است، افزايش قابل توجه قيمت برابري ارز و به خصوص يورو در مقابل ريال مي تواند باعث افزايش بهاي تمام  

بديهي است افزايش قيمت  كاهش سود خالص شركت شود.  در صورت عدم افزايش قيمت محصوالت منجر به    توليدي و

محصوالت مي بايستي به گونه اي صورت گيرد كه پوشش الزم جهت نوسانات و افزايش نرخ ارز را بدهد كه اين امر در  

   دستور كار شركت قرار دارد. 

با توجه به وارداتي بودن مواد اوليه و قطعات و همچنين ماشين    : لي و يا تغيير قوانين و مقررات دولتيريسک عوامل بين المل 

آالت جديد، هر گونه شرايط محدود كننده از قبيل تحريمهاي بين المللي يا تغيير در قوانين و مقررات دولتي ميتواند باعث  

 كاهش فعاليتهاي شركت و نهايتاً كاهش سود شركت شود. 
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عواملي از قبيل عرضه محصوالت مشابه جديد و يا عملكرد موفق تر رقبا در خصوص فروش محصوالت    : ريسک تجاري 

مشترک ميتوانند باعث كاهش فروش محصوالت شركت شود . همچنين با توجه به رقابتي بودن بازار محصوالت شركت و  

 اطرات تاثير گذار بر عملكرد و سود شركت مي باشد. صنعت دارو، افزايش هزينه تخفيفات و جوايز فروش از عوامل و مخ

مالياتي، بيمه ، تعرفه هاي گمركي ، استانداردهاي حسابداري و... مي تواند  يير در قوانين سازمان غذا ودارو،  تغ  :تغيير قوانين  

 برعملكرد و سود شركت تاثير گذار باشد. 

مات مربوطه منتشره از نهادهاي دولتي در صدد شناسايي ريسكها  شركت همواره تالش نموده است با آشنايي به قوانين و الزا

 برآمده و بتواند محدوديت هاي ناشي از ريسک هاي ياد شده فائق آيد. 

 از طرفي برنامه هاي آتي شركت بر آن است تا بتواند از فرصتهاي ايجاد شده در سطح كالن اقتصادي منتفع گردد . 

 همواره بر مبناي رعايت حقوق طرفين و دستيابي به رابطه برد برد مي باشد. عان فروابط كسب و كار با ذين

 ها و راهبردهای شرکت برای کاهش ریسک به شرح ذیل می باشد:برنامه  3-6

 بر اساس نظام نامه مديريت ريسک شركتتشكيل كميته ها  و پيگيري ريسكها وبررسي  -الف

 يسک هاي شركت بر اساس نظام نامه مديريت ريسک شركت كاهش ر و راهكارها جهت كنترل و پيگيري، تدوين   -ب

مت ريسک هلدينگ و شركت در كميته ريسک شركت سرمايه گذاري  ريسكهاي شركت در فرتدوين گزارشهاي  و  تهيه  - پ
 البرز به صورت ماهانه  

 تشكيل كميته وصول مطالبات  -ت
 فروش، هزينه ها و تصميم گير جهت افزايش حاشيه سود وكاهش هزينه ها تشكيل كميته تجزيه وتحليل  -ث
و تجزيه و  ،    تدوين برنامه هاي استراتژي فروش بازاريابي براي كليه محصوالت شركت، ايجاد بانک اطالعاتي فروش   -ج

 تحليل آن 
 ره پايين  مذاكره با بانكهاي عامل جهت اخذ تسهيالت با نرخ به -چ
 جهت خريدهاي خارجي  و تالش براي استفاده از ارز مبادله اي ، سعي كنترل و بررسي نوسانات نرخ ارز رصد ، -ح
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 اهیت و میزان استفاده از ابزارهای مالی و ریسک های مرتبط با آنها م 3-7

نموده است به نحوي اقدام نمايد تا حداكثر  شركت در راستاي استفاده از مزيت مرتبط با منابع مالي و غير مالي همواره تالش  

استفاده از مزيت مذكور را فراهم نمايد. به عنوان مثال شركت توانسته است در سال هاي گذشته بخشي از نيازهاي تأمين  

 مالي خود را از بازار سرمايه جذب نمايد. 

هزينه هاي مالي مرتبط مزيت تداوم      ن كاهش تيم مديريت شركت همواره استراتژي هايي را به كار گرفته است تا بتواند ضم 

 ارتباط بلند مدت با نهادهاي مذكور را حفظ نمايد. 

فزايش هزينه هاي مالي  در دوره هاي اخير شركت اقدام به اخذ تسهيالت بيشتر براي تامين نقدينگي نموده است و موجب ا

، تسهيالت بانكي  جرائم بانكي  تامين نقدينگي و عدم لحاظ شدنجهت  گرديده است ، البته در اين راستا شركت در نظر دارد  

 را مديريت بهينه نمايد. 

 جزئیات منابع تامین مالی شرکت   3-8

 

 

 

 محل تامین
-نرخ سود

 درصد

مانده تسهیالت قبل از کسر سود سنواتی و 

 سپرده مسدودی
 -مبلغ هزینه مالی طی دوره

 میلیون ریال 
 ريال  ميليون -ريالي

34,0362 2.194.197 18 شعبه بازار استيل  -اقتصاد نوين  بانک   

113,47 266.767 18 شعبه وليعصر  -بانک كارآفرين    

601,16 90.146 18 شعبه بازار آهن  - بانک سپه   

424,27 0 18 شعبه فرهنگ  - بانک سينا   

172,453 2.551.110 - جمع   
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 شرکتبدهی های شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوی   3-9

بدهي هاي شركت شامل : بدهي به تامين كنندگان و سازمان امور مالياتي و تسهيالت بانكي مي باشد،شركت در راستاي  

حفظ نقدينگي و دستيابي به اهداف سازمان، اقدام به خريدهاي غير نقدي با بازپرداخت طوالني تر و همچنين اخذ تسهيالت  

 است. بانكي با نرخ بهره مقرون به صرفه نموده 

 وضعیت سرمایه در گردش  3-10

ر واقع وضعيت جاري و عملياتي شركت را به نمايش  د  سرمايه در گردش در واقع بيانگر دارايي جاري و بدهي جاري مي باشد،

دنبال خواهد  مي گذارد، به  ارزش دارايي ها را  از كاهش  ناشي  تورمي ريسک  اين نسبت در شرايط  اندازه  از  افزايش بيش 

بدهي هاي    افزايش سرمايه در گردش مواجه هستيم و اين موضوع بيانگر    كاهشبا    1400نسبت به سال    1401در سال  داشت،

 اري نسبت به دارايي جاري مي باشد. ج

 

 سیاست های تامین سرمایه و اهداف آن   3-11

  ميليون   880.000  مبلغ  از   شركت،  سرمايه  افزايش   با   ارتباط   در  مديره   هيئت   توجيهـي   حسابرسي   گزارش  05/1401/ 04  تاريخ  در 

  ارزيابي  تجديد  مازاد  محل  از( درصد307 مــعادل ) ريال  ميـليون  2.699.991  ميزان به  ريال ميليون  3.579.991 مبلغ  به ريال 

 از سازمان بورس اخذ گرديده است. ماهه جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده  1كه مجوز   گرديد   اخذ زمين

 

تغییرات با اهمیت در ذخایر حق بیمه،سایر ذخایر فنی و خسارت پرداختی شرکتهای بیمه ای و      3-12

 دالیل تغییر آن 

بازنگري ذخيره بيمه در بخش هاي مختلف از  شركت در پايان هر سال با توجه به اصول و ضوابط حسابداري، اقدام به اخذ و 

عمر و آتش سوزي مي نمايد،الزم به ذكر است با توجه به تغيير ارزش دارايي هاي شركت در پايان هر    بيمه تكميلي،   جمله 

مورد رسيدگي    1399الي    1390ضمناً سالهاي    ذخيره مدنظر بازنگري و مجدد برآورد مي گردد.   نسبت به سنوات گذشته،سال  
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و يا نسبت به پرداخت    گرديده كه ذخيره آن نيز در دفاتر شناسايي براي شركت صادر    اي   قرار گرفته كه از اين بابت اعالميه

 است. گرديده اقساط آن اقدام 

بخشي    1400و  1399و 1398هاي  قطعي و پرداخت شده و در خصوص ماليات سال  1397مالياتهاي شركت تا پايان سال    ضمناً

 است. و تشخيصي آن نيز پرداخت شده  جه ابرازي و از

 گزارش پایداری  3-13

 انرژي مديريت رويكرد اجراي به اقدام مشابه، صنايع ساير از يادگيري و صنعت در جاري هاي رويه به توجه با  سازمان

 -1شامل:   ترتيب به آنها اصلي  هاي نياز بر مذكور رويكرد .باشند مي سهامداران و جامعه نيز، آن نفعان  وذي  نموده

 مديريت و محاسبه رويكرد با  و بوده متمركز انرژي بابت پرداختي هاي هزينه كاهش 2-انرژي  و سوخت مصرف كاهش

حفاظت فني و    كميته نيز خصوص اين در بوده جاري سازمان در ابتدا از رويكرد  اين .باشد مي راستا  هم شده  تمام قيمت

 مصاديق . از  باشد  مي موجود آن سوابق و مربوطهگزارشات   كه شود مي برگزار ماهيانه صورت به انرژي و بهداشت كار

 ساختماني هاي ديوار وجود  - 1و انرژي مي توان به    Hse  كميته از حاصل شده  انجام اقدامات و انرژي مديريت رويكرد

 شير سر از استفاده -3  ساختمان  و توليدي فضاهاي در شركت  ساخت بدو از دوجداره هاي  پنجره جودو  - 2   دوجداره

- 5  شود نمي استفاده آن از كه  زماني مدت در شركت هاي رايانه كليه Sleep حالت نمودن فعال -4 آب مصرف كاهنده

 آبسازي واحد بهسازي و آب مديريت -7 تراكمي چيلر از استفاده  - 6فشرده(   فلورسنت( مصرف كم هاي المپ از ستفادها

قراردادن سطل هاي  -9بازچرخاني آب )استفاده از پساب خروجي تصفيه خانه فاضالب براي آبياري فضاي سبز    -8  كرد  اشاره

ايجاد سيستم اتوماسيون اداري به منظور كاهش    -10مخصوص جمع آوري كاغذ باطله در قسمت ها به منظور بازيافت كاغذ  

 . خار به منظور حصول اطمينان از صحت عملكرد آنها  ديگ هاي ب pmاجراي منظم برنامه  - 11مصرف كاغذ 
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 شناسایی و مدیریت پیامدهای عملیات سازمان 3-14

 محيط از حفاظت به  را خاصي توجه خود، فعاليتهاي محيطي زيست پيامدهاي سازي كمينه جهت ايران دارو شركت

 عمر چرخه مراحل كه  صورت  بدين است داشته مبذول طبيعي منابع از استفاده كاهش و  محصول عمر چرخه زيست،

 است شده گرفته نظر در محصول نهايي امحاي و استفاده ، تحويل /نقل  و حمل توليد، خام، مواد آوردن دست به شامل

 /كاهش جهتكنترل    اقدام و شده شناسايي محصول حيات محيطي زيست و بهداشت ايمني، هاي ريسک راستا اين در كه

 اتخاذ با جامعه بر آور  زيان  عوامل همچنين و محيطي زيست  آلودگي زانمي است. گرفته انجام آن پيامدهاي حذف

 اجرايي روش(ميباشد آن مويد  اي  دوره  هاي  گيري   اندازه  كه گرديده  محدود  بسيار كنترلي يا پيشگيرانه سازوكارهاي

 )سيستم در محيطي زيست هاي جنبه  ارزيابي و شناسايي

 مدیریت پسماند و منابع آب و هوا  3-15

پيامدهاي زيست محيطي محلي و جهاني خود را از راههايي همچون تعيين اهداف چالشي براي رعايت    ايران داروشركت  

استانداردها و الزامات قانوني يا فراتر رفتن از آنها به حداقل مي رساند. امحاي ضايعات سايتوتوكسيک بدليل جلوگيري از نشت  

و محيط زيست مي باشد. در شركت اين فرآيند به صورت نظام مند   GMPر آلودگي به محيط و كاركنان جزء الزامات و انتشا

و در قالب روش اجرايي جمع آوري و انتقال ضايعات سايتوتوكسيک به انبار و نگهداري آن اجرا مي گردد. بدين منظور ضايعات  

خصوص اين ضايعات نگهداري مي شوند و مطابق روش اجرايي تحويل  مذكور از واحدهاي مرتبط جمع آوري و در انبار م

جهت امحاي اين پسماندها با حضور نماينده سازمان    "شركت ره پويان صالح"ضايعات سايتوتوكسيک، طبق قرارداد خاص با  

اجرايي و تكميل  با كنترل مداوم، نحوه اجراي اين دو روش    HSEواحد    ازمان محيط زيست، اقدام مي گردد.غذا و دارو و س

چک ليست مربوط به چيدمان درست ضايعات را بازرسي كرده و زمان تخليه به موقع اين انبار را اطالع داده و با رعايت  

 تمهيدات مورد نياز، امكان انتشار آلودگي را به كاركنان و محيط اطراف به حداقل ممكن مي رساند. 

پالستيک، كاغذ، كارتن و ... براي بازيافت يا استفاده مجدد، كميت مواد   در رابطه با پسماندهاي عادي جداسازي موادي چون 

براي دفع را كاهش داده و ضايعاتي كه قابليت فروش داشته باشند از قبيل پالستيک، فلزات، كارتن و ... طبق روش اجرايي  
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آن از زباله ضمن حفظ محيط    جمع آوري و انتقال مواد بي مصرف غير سايتوتوكسيک تفكيک مي شوند، بنابراين جداسازي

زيست به جهت برگشت به چرخه توليد و استفاده مجدد از آنها باعث ايجاد درآمد نيز مي گردد. در خصوص بازيافت كاغذ  

براي هر يک از واحدها سطل زباله كاغذ قرارداده شده است و طبق دستورالعمل جمع آوري كاغذ باطله از واحدها و تكميل  

 ه فروش مي رسد. در خصوص ضايعات رستوران، زباله تر و خشک تفكيک مي شود. چک ليست مربوطه ب

متر    100ظرفيت   با  Activated sludge    +Membrane Bio Reactor  سيستم تصفيه فاضالب به روش تلفيقي 

آالينده هاي  مكعب در روز كه جديدترين سيستم ها در اين امر مي باشد ، به منظور كنترل و كاهش آلودگي خاک توسط  

 زيست محيطي و اجراي مرتب برنامه تعميرات و نگهداري سيستم تصفيه خانه فاضالب ايجاد شده است. 

 پساب آاليندگي پارامترهاي مداوم گيري اندازه با و گردد مي  استفاده محوطه سبز فضاي آبياري براي شده تصفيه پساب

زيست   حوزه در شركت  مناسب اقدامات به  توجه با راستا اين در .نمايد مي پيشگيري محيطي  زيست هاي آلودگي از

 سطح در سبز صنعت بعنوان رقابت  براي سبز فضاي توسعه و پسماند مديريت صدا، هوا، آلودگي كنترل جهت محيطي

نيز به عنوان واحد صنعتي    1388انتخاب گرديد. اين شركت در سال    1387در سال   زيست محيط طرف سازمان از ملي

 دوستدار محيط زيست برگزيده شده است. 

 خود اظهاری هوا و پایش آنالین  3-16

برنامه پنجم توسعه به منظور كاهش عوامل آلوده كننده و مخرب محيط زيست كليه واحدهاي   192با استناد به بند ب ماده 

 بزرگ توليدي، صنعتي، عمراني و خدماتي و زير بنايي موظفند: 

خاک( خود اقدام و نتيجه را در چارچوب    -پساب  -)هوانسبت به نمونه برداري واندازه گيري آلودگي و تخريب زيست محيطي  

 خود اظهاري به صورت فصلي به سازمان محيط زيست ارايه نمايند. 

 سوم سال پايان ات  دارند را مداوم و اي لحظه پايش  )سيستم(سامانه   اندازي راه و نصب ضرورت  و قابليت كه واحدهايي

 سامانه )سيستم( هاي مذكور اقدام نمايند.   اندازي راه و نصب به برنامه، نسبت
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  sc  1200مدل    phبراي سنسورهاي دما و    1390/ 12/ 22در اين راستا سيستم پايش آنالين تصفيه خانه اين شركت از تاريخ  

از جمله    sc3798مدل    Conductivityو سنسور   نصب و اجرايي گرديده  است. افزايش تعداد سنسورهاي پايش آنالين 

 در برنامه سال هاي آتي شركت در نظر گرفته شده است.  CODو   BODسنسور پارامترهاي 

 بوده مدنظر آن تنظيم و تدوين  در كه مالحظاتي و مربوطه نامه آئين و قانون در شده تعيين  هدف به توجه با بنابراين

 زيست محيط حفاظت سازمان راهبردي و كالن هاي برنامه با كامالً قانون، اين راستاي در حركت كه آنجا  از و  است

 دستگاه براي بهبود پروژه عنوان  تحت موارد اين اجراي درصددايران دارو  داروسازي شركت لذا دارد؛  انطباق  و همخواني

 .باشد مي 1401 سال  در سوز مايع

 اقدامات انجام شده در بعد اجتماعی  3-17

در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي سازمان، شركت ايران دارو اقدام به همكاري با مراكز دانشگاهي در خصوص پذيرش   

كارآموز در سازمان    33، مجموعا  1401-1400سال مالي  در  كارآموز و حمايت از پروژه ها و تحقيقات دانشگاهي مي نمايد.  

 . حضور يافتند

ايمني و آتش نشاني براي كليه پرسنل و ارائه گواهي آتش نشاني داوطلب براي    شركت نسبت به برگزاري دوره آموزشي -

 شركت كنندگان اين دوره اقدام نموده است. 

 شركت نسبت به برگزاري تور دانشجويي براي دانشجويان رشته داروسازي دانشگاه كرمان اقدام نموده است.  -

به دانشگاه ها بصورت رايگان جهت انجام آزمايشات تحقيقاتي، حمايت  عالوه بر موارد فوق، شركت از طريق ارايه مواد اوليه 

و روابط خود را با دانشگاه ها و مراكز علمي توسعه مي دهد. به منظور سنجش اثربخشي اقدامات انجام شده در خصوص  

ن صورت مي پذيرد.  مسئوليتهاي اجتماعي، هر ساله پروژه سنجش رضايت جامعه انجام و تجزيه و تحليل هاي الزم بر روي آ

 بوده است.  %85از اين شركت به ميزان   1401-  1400سال مالي  ميزان رضايت جامعه در 
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 در خصوص مسئولیتهای اجتماعی:  انجام شده برنامه 

 شركت ايران دارو، در راستاي ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي خود برنامه هاي آتي زير را تعبيه نموده است : 

 رايگان مركز سالمت شفا و هماهنگي هاي الزم براي براي استفاده پرسنل معرفي خدمات  •

انجام معاينات پزشكي بدو استخدام، معاينات ساليانه و موردي براي تمامي كاركنان : عالوه بر آيتم هاي الزامي هر فرد در   •
معاينات ادواري به فراخور محل كار ، با تشخيص پزشک و كارشناس بهداشت حرفه اي و يا درخواست خود فرد تست  

  D3يومتري، اسپيرومتري و ...(. در زمان پاندمي كرونا پارامتر ويتامين هاي ديگري نيز براي كاركنان انجام مي شود )اود 
 در آزمايش خون كاركنان سنجيده شد. 

ماه يكبار توسط آزمايشگاه هاي معتمد سازمان حفاظت محيط زيست به منظور    6آزمايش ميكروبي آب چاه مصرفي هر   •
 حصول اطمينان از عدم وجود آلودگي ميكروبي در آب 

 حقيقات و پايان نامه هاي دانشگاهي حمايت از ت •

 ها بصورت رايگان جهت حمايت از تحقيقات دانشگاهيمورد مواد اوليه به دانشگاه 30ارائه •

 پذيرش كارآموز در رشته هاي مختلف •

 حمايت از مؤسسات خيريه مانند مؤسسه محک •

اهش آلودگي هوا و تعادل بين كار و زندگي  تعيين يک روز در ماه )روز سه شنبه( بعنوان روز خانواده و بدون خودرو جهت ك •
 كاركنان

هاي توزيع، كاركنان، پزشـكان، داروخانه ها، تأمين كنندگان و... در  اقدامات بهبود انجام شـده مربوط به حوزه هاي شـركت •
 گزارشات جداگانه ارايه شده است. 

هاي تربيتي، تحصـيلي، ازدواج و ... توسـط  هاي ايشـان در زمينهبرگزاري جلسـات مشـاوره فردي جهت كاركنان و خانواده •
 مشاور مجرب بصورت رايگان

 برداري از مشاوره فردي بصورت رايگانهاي زندگي براي برخي از كاركنان و امكان بهرههاي مهارتتشكيل كالس •

 سمپاشي كليه فضاي سبز شركت و نصب برچسب هاي حشره گير براي از بين بردن آفات نباتي  •

 خروجي تصفيه خانه فاضالب در آبياري فضاي سبز استفاده از پساب •

 مديريت پسماندهاي توليدي اعم از ويژه، صنعتي، عادي و كشاورزي •

 قرار دادن سطل هاي مخصوص جمع آوري كاغذ باطله در قسمت هاي اداري به منظور بازيافت كاغذ  •

 1396اصله نهال در سال    50كاشت  •

 1397درختكاري( سال  اسفند )روز  15نهال در روز  اصله  45كاشت  •
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 برنامه سال آینده در خصوص مسئولیتهای اجتماعی: 

 مشاركت فعال در مناسبتها و همايشهاي سالمت محور   •

اقدام به انجام پروژه بازسازي و بهسازي شركت در راستاي كاهش هدر رفت مواد اوليه و ضايعات ، بهبود سيستمهاي   •

بمنظور ارتقاي كيفي محصوالت و اخذ مجوز   GMPهواساز و كاهش آلودگي هوا و انطباق محيط توليدي با الزامات  
 توليد محصوالت جديد 

 ردادي محصوالت ساير شركتها به جهت مزيت جغرافيايي محل كارخانه  تالش در اجراي قرارداد هاي توليد قرا •

 جديت در بهبود عملكرد اجتماعي در حوزه هاي محيط زيست، اقتصادي و اجتماعي   •

تالش در انجام حداكثري خريد مواد اوليه توليد داخل بمنظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و ممانعت از خروج ارز از   •
 كشور

ام زمانسنجي توليد محصوالت در جهت بهبود راندمان فرايند ها و انجام برنامه ريزي مواد و ماشين آالت  بازنگري و انج •
MRP 

 توسعه و مشاركت كاركنان در راستاي استفاده بهينه انرژي و حفظ محيط زيست  •

 دعوت از تيم سيار سازمان انتقال خون به شركت جهت اهداي خون كاركنان  •

 ررشته هاي مرتبط و توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه بخصوص در انجام پروژه هاي پژوهشي ادامه پذيرش كارآموزان د •

 

 نتایج احتمالی دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن 3-16

شركت در جهت حفظ منافع و جلوگيري از تضييع حقوق سازمان ، در معامالت و قراردادهاي حقوقي و اقتصادي از مشاور  

 وقوع دعاوي حقوقي و اثرات ناشي از آن را به حداقل مي رساند. حقوقي استفاده نموده و ريسک ناشي از 

  مطالبات   وصول  عدم  به  توجه  با   كه  بوده  گذشته   سنوات  در  محصوالت   فروش   بابت  از  رازي  داروگستر  شركت  از  طلب  مانده

  كالسه   پرونده  طبقبه نفع ايران دارو    ميليون ريال  107.824به مبلغ    حكم  صدور  به  منتج  كه  گرديده  دعوي  طرح  به  ،اقدام

  . است گرديده 980068 شماره به اجرايي 



 ران دارو )سهامی عام( ـرکت ایـش         
 یری مدیریتـزارش تفسـگ

 1401//آذر30 سال مالی منتهی به  

29 

 

 نتایج عملیات و چشم اندازها   -4

  6اما با توجه به عدم افزايش قيمت محصوالت در    فروش مواجه هستيم،  افزايش با    1401/ 09/ 30منتهي به    سال مالي ر  د

 يافته است.  كاهشسود ناخالص ماهه نخست سال و شرايط رقابتي بازار دارو،

 

 نوع کال 

 30/09/1400نتهی به م سال مالی 30/09/1401سال مالی منتهی به 

تعداد 

 فروش 

مبلغ  

 فروش 

مبلغ بهای  

 تمام شده 

سود 

 ناخالص 
 مبلغ فروش  تعداد فروش 

مبلغ بهای  

 تمام شده 

سود 

 ناخالص 

552.996.327 كپسول  525.741.8  534.289  977.216 234.185.770 1.387.532 (463.748 )  784.923  

( 467.609) 752.657 403.337.088 436.759 536.306 973.065 421.226.810 قرص   048.285  

702226.11. پماد،كرم و ژل   990.707  .615783  295.440 9.866.263 408.721 (233.955 )  174.766 

 شربت 
149.458 10.760 5.019 5.741 215.417 17.280 (7.538 )  9.742 

 لوسيون و اسپري 
1.944.239 468.322 275.916 192.406 1.740.135 373.188 (183.257 )  189.931 

 پودر
5.889.814 146.568 149.062 (2.494 )  6.946.442 133.983 (131.483 )  2.500 

( 1.487.590) 3.073.361 656.291.115 1.943.778 2.237.452 4.181.231 714.433.575 جمع فروش داخلی   1.585.771 

     کپسول 
68.830 1.677 (14.343 ) (12.666 )  

( 15.873) 25.549 10.978.140     قرص  9.676 

( 5.967) 12.151 60.664     لوسیون و اسپری   6.184 

( 32.682) 57.097 1.339.294     پماد ،کرم و ژل   24.415 

جمع فروش 

 صادراتی 
   

 
12.446.928 96.475 (68.865 )  27.609 

جمع فروش داخلی 

 و صادراتی 
575.433.471  4.181.231 2.237.452 

1.943.778 
668.738.043 3.169.835 (1.556.455 ) 1.613.380 

( 100.477)  برگشت از فروش    (100.477 )   (5.827 )   (5.827 )  

( 586.042)  تخفیفات   (586.042 )   (325.828 )   (325.828 )  

 فروش خالص
 1373.494.   1.257.261  2.838.181  1.281.725 



 ران دارو )سهامی عام( ـرکت ایـش         
 یری مدیریتـزارش تفسـگ

 1401//آذر30 سال مالی منتهی به  

30 

 

 1401 آذر  به منتهی  تحلیلی مفروضات

  % 10  ميزان  به  ترپايين   و  باالتر  هاينرخ   حساسيت  درتحليل .)است  شده   گرفته  درنظر  ريال  806/303  معادل   ارز  برابري   نرخ-1

 (. است شده  محاسبه

  هاي   متغير  باشد،ساير  مي   اصلي   متغيرهاي  جز   درآمد   بر   ماليات   و  شده   تمام   بهاي   درآمد،   حساسيت،اقالم  تحليل  اين  در   - 2

 . است شده  گرفته  نظر  در ثابت زيان  و  سود

 . است شده گرفته  نظر  در ارز نرخ  كاهش يا   افزايش از متاثر   %30  ميزان به فروش  درآمد-3

  و   باالتر  هاي  نرخ  كه  است  شده   گرفته  نظر  در   يورو  17  با  برابر  كيلوگرم  هر وارداتي  بندي  بسته  و  اوليه  مواد  نرخ  ميانگين  -4

 . است گرفته  قرار استفاده  مورد حساسيت تحليل در  كاهش  و  افزايش   % 2  ميزان به تر پايين

 . باشد  مي  ارز نرخ  كاهش يا   افزايش از متاثر   % 50 ميزان  به  مستقيم مواد  -5

  شده   گرفته  نظر  در   1401  مالي  سال  همانند   شركت  فروش  مقدار    و  توليدي  محصول  مقدار  مصرفي،  مستقيم   مواد  ميزان-6

 .است

  رخ  انتظار مورد اي گونه به اغلب شده بيني پيش  رويدادهاي  بود،زيرا خواهد ها بيني پيش از  متفاوت احتماال واقعي نتايج -7

  . باشد  اهميت  با  تواند مي  حاصل هاي   تفاوت و  دهد  نمي
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 تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت ایران دارو 

 نرخ یورو موثر بر درآمد عملیاتی و بهای تمام شده  

  199,363 221,514 246,127 273,474 303,860 334,246 367,671 404,438 444,881 

14/7 427 452 478 503 528 553 578 602 626 

15/0 460  486  511  537  562   587   611  636  659   

15 486  512   538   563  588   613  638  662  686  

15/6 506   532   558   583   608   633  658   682   705   

15/9 519   546  571  597   622   647  671  695   718  

16/2 570   598   626  654  681  708   734  760  785   

16/5 533  559   585   610  635  660  684  708   731  

16/9 547  573  599   624  649  674  698   721  744  

17 567  593   619  645  669  694  718  741  763  

17/6 595   621  647  672   696  720   744  767  789   

17/9 630  656  681  706  729   753  776  798   819   
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 بحث در خصوص اینکه تا چه میزان،عملکرد جاری نشان دهنده عملکرد آتی است   4-1

 
ضمناً در جهت تنوع و    ،يافته  افزايشفروش محصوالت  با بررسي وضعيت فروش طبق جدول فوق مي توان استنباط نمود  

ريزي هاي مدوني صورت  تحليل محصوالت و توليد محصوالت جديد با قابليت سود و توان رقابتي باال اقدامات و برنامه  

گرفته و در اين راستا نيز همانطور كه اشاره شده پروانه محصوالت جديد اخذ شده كه قطعاً بر روند سود آوري و فروش شركت  

 . نقش موثري خواهد داشت 

 خواهد بود.   بصورت فروش ارزي كشور هدف صادراتي 5ورود به  1404افق اين شركت تا سال همچنين 

ماهه نخست سال،شرايط رقابتي    8  عمدتا به دليل عدم افزايش قيمت در سود خالص    كاهش در بررسي اقالم سود و زياني ،  

لذا در    درصدي دستمزد طبق بخش نامه وزارت كار مي باشد،  45درصدي قيمت مواد اوليه و افزايش    35افزايش    بازار دارو،

 نموده است. محصوالت با تقاضاي بيشتر  اين خصوص شركت اقدام به كنترل هزينه ها،توليد

در دوره هاي اخير، شركت اقدام به تبديل و تمديد تسهيالت از قالب اقساط كوتاه مدت به اقساط بلند مدت جهت كنترل و  

 حفظ نقدينگي و بهبود نسبتهاي مالي نموده است. 

                                                                                                        تعداد كاركنان :

 پرسنل 
سال مالی منتهی  به 

30/09/1401  

سال مالی منتهی به 

30/09/1400  

 82 105 تعداد پرسنل توليدي شركت 

 160 130 تعداد پرسنل غير توليدي شركت 

523 جمع   242 
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توليد محصوالت جديد اقدام به خريد ماشين آالت، دستگاه و  اين شركت در جهت افزايش ظرفيت توليد و تنوع محصوالت و  

دوره مورد  سنوات قبل و    ( درGMPهايه روز نمودن دستگاهها )استاندارد تجهيزات و اقدامات مربوط به پروژه بازسازي و ب

جه به اتمام پروژه  ضمناً در سالهاي آتي با تو  گزارش نموده كه اين موضوع در راستاي اهداف و استراتژيهاي شركت مي باشد.

 و راه اندازي بخش نيمه جامدات توليد در اين بخش نيز افزايش چشمگيري خواهد داشت . 

از منابع خارجي تامين مي نمايد بديهي است در صورت افزايش نرخ ارز و تغيير  ن دارو بخشي از مواد اوليه خود را شركت ايرا

 در دستور كار قرار مي گيرد. سياستهاي بانكي جايگزيني آن از طريق بازار داخلي  

تمام شده در سالهاي آتي به دنبال يافتن تامين مواد اوليه از تامين كننده اقتصادي تر    اين شركت در راستاي كاهش قيمت

 ش چشمگير ضايعات مواجه خواهيم شد. مي باشد و ضمناً با اصالح خطوط توليد با كاه 

 شرح 
منتهی  به  سال مالی

30/09/1401 

منتهی به سال مالی 

30/09/1400 

 1,090,363 1,507,327 مواد مستقيم مصرفي 
 111,677 153,726 دستمزدمستقيم توليد 

 430,500 598,704 سربارتوليد 
 0  هزينه هاي جذب نشده
 1,632,540 2,259,757 جمع هزينه هاي توليد

 (35,582) (55,400) موجودي كاالي درجريان ساختافزايش )كاهش( 
 (2,887) 0 ضايعات غير عادي 

 1,594,071 2,204,357 بهاي تمام شده كاالي ساخته شده
 (37,616) 33,094 موجودي كاالي ساخته شده اول دورهافزايش )كاهش( 

 1,556,455 2,237,452 بهاي تمام شده كاالي   فروش رفته
 

% آن    67ميليون ريال مي باشد    2,259,757كه معادل    30/09/1401منتهي به    سال مالي  در   از مجموع هزينه هاي توليد 

 . باشد   مي% سربار   26% دستمزد مستقيم و   7مستقيم مصرفي و  مواد 
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 برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود  4-2

 

مبلغ سود انباشته پایان 

 سال مالی گذشته 

سود سهام پیشنهادی هیئت  

 مدیره در سال مالی گذشته 

خالص  مبلغ سود 

 سال مالی گذشته 

سود سهام مصوب مجمع سال  

 مالی گذشته 

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص  

درصد تقسیم سود سال مالی  

 جاری 

466.683  .000530  803.662  400.598  10 %  

 

 : اهداف اعالم شدهمهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با   4-3

 شاخص های عملکرد 
منتهی  به   سال مالی

30/09/1401 

منتهی به   سال مالی

30/09/1400 

 1.5 1.45 نسبت جاري 

 0.92 1.09 نسبت آني 

 33 31 نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارايي ها 

 67 69 نسبت بدهي ها به جمع دارايي ها 

 14 12 نسبت سود خالص به كل دارايي ها 

 45 36 نسبت سود ناخالص )حاشيه سود(

 23 17 بازده فروش 
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 معیارها و شاخص های عملکرد   4-4

يافته ،سود  افزايش   %24به ميزان   ، با توجه به شرايط رقابتي بازار  1400  سال نسبت به    1401سال  در    فروش خالص شركت 

ريال به مبلغ  ميليون  116.928از مبلغ نه هاي اداري و تشكيالتي يافته است ضمناً هزي  كاهش %2ناخالص شركت به ميزان 

 يافته است.  افزايشدرصد  26معادل ميليون ريال  148.176

به نسبت سال گذشته    هزينه هاي مالي شركت  و لزوم تمديد تسهيالت مالي شركت ،    اقتصادي پيش روشرايط    با توجه به

سود نسبت به دوره مشابه سال قبل گرديده    % 10  كاهش يافته و نهايتاً ماحصل موارد فوق منجر به    افزايش درصد    30به ميزان  

 است.

عدم قطعيت پيش    عوامل موثر بر شرايط بازارهاي داخلي و همچنين تصويب و صدور بخشنامه ها و الزامات قانوني منجر به

به توليد و فروش خود ادامه داده و انتظار    صعودي   همان روند  با دارو  ظر به موضوعات مذكور شركت ايران  ن  بيني ها شده كه با

 جاري رشد قابل مالحظه اي داشته باشد.  ه توليد و فروش و در نتيجه سود شركت در سالبمي رود نسبت هاي مربوط 

 شرح 
به  منتهی مالی سال 

30/09/1401 

درصدنسبت به  

 فروش 

منتهی به   سال مالی

30/09/1400 

درصد نسبت به  

 فروش 

 3,494,713 فروش

 
100 2,838,181 

 
 

 1,257,261 سود ناويژه 

 
36 1,281,726 

 
45 

 ( 148,176) هزينه هاي اداري و عمومي 

 
4 (116,928 ) 

 
4,1 

 1,108,651 سود عملياتي 

 
33 1,172,427 

 
42,4 

 ( 453,172) هزينه هاي مالي 

 
13 (347,721 ) 

 
12,2 

 88,657 ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي 

 
0.015 31,308 

 
0.02 

 599,256 سود خالص 

 
17 662,803 

 
23 
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همانگونه كه در بخش نتايج عمليات و چشم اندازها نيز اشاره شد شركت توانسته است بودجه توليدو فروش مصوب و سود  

را محقق نمايد . صنعت دارو در طي سال هاي اخير با مشكل نقدينگي و عدم پرداخت به موقع مطالبات توسط    دوره جاري 

 شركتهاي پخش مواجه مي باشد.

لذا شركت جهت كاهش ريسک مربوطه ضمن اخذ تضامين كافي از شركتهاي پخش نسبت به اخذ مصوبات بانكي در خصوص  

 تسهيالت مالي اقدام نموده است . 

 مولفه هاي با اهميت به همراه شاخص اندازه گيري آن ها و تشريح علت انحراف در جدول زير خالصه مي شود.  ساير

 

 ارقام به ميليون ريال  

 شرح 
سال   ،بودجه شاخص اندازه گیری 

 30/09/1401منتهی  به   مالی

 سال مالی واقعی  عملکرد 

 30/09/1400منتهی  به 
 دلیل انحراف

   ، رقابتي بودن بازار ركود بازار 2.838.181 3,494,713 مبلغ فروش

 كنترل تخفيفات فروش %55 %64 به فروش بهاي تمام شده نسبت 

 عمدتا ناشي از افزايش قيمت محصوالت %41 %33 نسبت سود ناخالص به فروش 

 حجم تسهيالت مالي دريافتني  افزايشناشي از  %12 %13 هزينه هاي مالي به فروش 

 از عوامل فوق  متاثر %23 %17 سود خالص
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اقدامات انجام شده هیات مدیره در خصوص رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان   -5

 بورس و اوراق بهادار 
 

 :تهیه و تدوین دستورالعمل های الزم  5-1

حسابرسي، مالي، فروش، بازرگاني و پرسنل واحدهاي ذكر شده نسبت به موارد حاكميت شركتي و مواد  مديريت شركت در طي جلساتي با مديران 
رعايت آن در شركت جلساتي برگزار گرديده همچنين اعضاي موظف هيأت مديره نسبت به مسئوليت ها و الزامات قانوني و مستندسازي ارتقاء 

يت شركتي و ممنوعيت عضويت همزمان در هيأت مديره ساير شركت ها و عدم وجود  سطح آگاهي و مهارت هاي هيأت مديره در زمينه حاكم
 محكوميت كيفري اقرارنامه هاي مربوطه را طراحي و به كميته انتصابات ارائه نموده است. 

و سمت و سوابق كاري اعضاي افشاي گزارشهاي مالي  -3تشكيل دبيرخانه هيات مديره    -2تهيه و تدوين منشور دبيرخانه و هيات مديره   -1

 تشكيل كميته انتصاب  -5تشكيل كميته ريسک و شناسايي و پيگيري ريسكهاي شركت -4هيات مديره در سايت شركت 

 مدیران اجرائی شرکت:  5-2

 تحصیالت  سمت  نام و نام خانوادگی 
سابقه اجرایی  

 در شرکت 

 07/04/1393 فوق ليسانس مديريت  معاونت مالي و اقتصادي سرپرست و   محمدرضا بهمن زاده مهندس  

 05/12/1392 دكتراي داروسازي  مدير توليد  دكتر سيد مسعود متوليان 

 20/06/1398 دكتراي داروسازي  مسئول فني و مدير تضمين كيفيت  دكتر عليرضا اذاني 

 01/01/1389 مهندس  مکانيک  مدير فني مهندسي  مهندس آرين صرافي 

 09/09/1392 فوق ليسانس حسابداري  مدير حسابرسي داخلي  حسين قمالقي مهندس  

 16/04/1399 ليسانس شيمي  مدير حراست  محسن سلطاني مهندس  

 01/01/1396 دكتراي داروسازي  مدير تحقيقات دكتر ليال ابراهيمي

 01/01/1396 دكتراي داروسازي  آزمايشگاه   مدير دكتر عفت فخاري 

 11/04/1390 حسابداري   دكتراي مالي   امور  مدير رضا شمسيدكتر  

 01/09/1383 فوق ليسانس مديريت فناوري اطالعات مدير فناوري و اطالعات و سرپرست اداري  اكبر عزيزي مهندس  

 27/04/1386 ليسانس امور گمركيفوق   مدير بازرگاني  حسين خورشيدوند مهندس  

 01/01/1389 فوق ليسانس مديريت  فروش و بازاريابي سرپرست   مختار نجفيمهندس  

 

 افشاء در خصوص آثار احتمالی ناشی از افشاء اطالعات با اهمیت   5-3

 شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام طي دوره -1
 درصد در نرخ فروش محصوالت 10دريافت مجوز تغيير بيش از  -2
 اطالع رساني در خصوص افزايش سرمايه شركت در طي دوره مورد رسيدگي  -3


