
1 
   



 )سهامی عام(شرکت ایران دارو 

   به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام وضع عمومی گزارش فعالیت و

 09/1401/ 30منتهی به سال مالی 
 

2 
 

معرفی شرکت -1  

 تاریخچه تاسیس، مالکیت و موضوع فعالیت شرکت   -1
سهم عادی    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  1343مهر ماه سال یکصد هزار ریالی  تاسیس گردید , در بیست و یکم 

 بهره برداری از آن آغاز شد. 

،  در اجرای سیاستهای دولت جمهوری اسالمی ایران در زمینه واگذاری سهام متعلق به شرکتهای دولتی و شرکتهای تحت پوشش    1373در سال  

و در ماههای پایانی    نموددرصد از کل سهام شرکت ایران دارو را به بنیاد پانزده خرداد منتقل    33سهم معادل    527  سازمان صنایع ملی ایران تعداد

شرکت سرمایه گذاری پانزده خرداد کل سهام خود را به شرکتهای سرمایه گذاری البرز )سهامی عام( منتقل نمود. باالخره اینکه  در اسفند    1378سال  

شرکت گروه داروئی سبحان  سهام خود را به    ل از ک  ددرص  73دل  اسهم مع  7،344،529)سهامی عام( تعداد  البرزشرکت سرمایه گذاری    1383ماه سال  

 واگذار نمود. 

 1371658111  یصندوق پست  ،یکرمان  ابانی خ  یمعلم،انتها   ،بلواریدی اهلل 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 برای تهیه و تولید خرید و فروش و توزیع محصوالت داروئی انسانی و دامی ، غذایی ،شیمیایی    –الف  

 بهداشتی ، کشاورزی ، کیت های تشخیص طبی و مواد اولیه و بسته بندی مورد استفاده در صنایع فوق الذکر. 

ط به تولید و اصالح و یا تغییر صنعتی مواد همچنین وارد کردن مواد اولیه یا  نیمه ساخته و لوازم بسته ساخت و وارد کردن ماشین آالت مربو  -ب

 بندی مورد استفاده در صنایع مذکور. 

انجام  ات ،  اجازه استفاده از عالئم و اختراعات و بدست آوردن هر نوع حقوق و امتیاز در داخل کشور و یا در کلیه کشورهای خارجی نسبت به اختراع  -ج

و هر نوع حقوق دیگری که به هر نحو مربوط به فعالیتها و منافع    داروییروشهای جدید برای بهتر ساختن طریق تهیه و ساخت فراورده های  تحقیقات،  

 شرکت باشد. 

ی اختراع در مورد آنها و خرید  تاسیس البراتوارها و اشتغال به تحقیقات علمی ، جستجو و اکتشاف و اختراع طرق عمل و محصوالت و تحصیل گواه  -د

 و فروش دانش فنی در ایران و دیگر کشورها. 

 انجام عملیات تحقیقاتی و معامالت بازرگانی و متفرعات آن. -ه

 مشارکت در شرکتهای دیگرو خرید و فروش سهام آنها.   -و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )سهامی عام(شرکت ایران دارو 

   به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام وضع عمومی گزارش فعالیت و

 09/1401/ 30منتهی به سال مالی 
 

3 
 

 : سرمایه و ترکیب سهامداران  

ریال( بوده که طی چند مرحله به شرح    100,000سهم عادی به ارزش هر سهم  408میلیون ریال )شامل    8/40سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 

افزایش    30/09/1401  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 نقدی ااز محل مطالبات ح 57,000 36% 1390

 ل شده سهامداران و آورده نقدی ااز محل مطالبات ح 70,000 23% 1391

 ل شده سهامداران و آورده نقدی ااز محل مطالبات ح 90,000 28% 1392

 از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی  110,000 22% 1393

 از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی  160,000 45% 1394

 از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی  240،000 50% 1395

 از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی  300،000 25% 1396

 از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی  530،000 77% 1397

 از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی  580،000 9% 1399

 از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی  880،000 52% 1400
 

  3.579میلیارد ریال به    880از مبلغ  اقدام به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارای ها)زمین(    1401الزم به ذکر است شرکت در سال  

  نموده است و در همین خصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه حسابرسی شده و مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شده   میلیارد ریال

 است. 

 به شرح جدول زیر می باشد:   30/09/1401از سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به    %1هم چنین لیست سهامداران دارای مالکیت بیش از  

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف

 

 نام سهامدار

30/09/1401 30/09/1400 

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

 %  53/ 3 468.781.290 %  53/ 9 474,188,252 )سهامی عام(شرکت گروه دارویی سبحان 1

 %  1/ 5 12,979,300 %  1/ 4 12.044.000 خاص(  ی)سهام شرویپ هیسرما ایلیشرکت ا 2

 %  1/ 2 10,338,624 %  0/ 7 6.284.601 خاص( یتجارت ساتراس )سهام هیشرکت سرما 3

 %  0/ 9 8,084,286 %  0/ 9 8,084,286 ا یآس مهیب یشرکت سهام 4

 %0 29.280 %  0/ 3 2.253.849 البرز)سهامی عام (شرکت سرمایه گذاری  5

 %  43/ 2 379.816.500 %  42/ 9 377.145.012 سهامداران  سایر 6

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

 

استعفاء داده و جناب  1401/ 31/03هیات مدیره شرکت در مورخ الزم به ذکر است جناب آقای مسعود علیمراد مدیر عامل و عضو 

به عنوان سرپرست    23/05/1401مورخ    3539آقای محمدرضا بهمن زاده عضو موظف و نائب رئیس هیات مدیره طبق حکم شماره  

 شرکت منصوب شد.

 

 حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

 سط مجمع عمومی عادی انتخاب می شود.حسابرس شرکت از میان حسابرسان معتمد اورق بهادار و تو

، موسسه حسابرسی مفید راهبر برای مدت یکسال به عنوان حسابرس   20/01/1401طبق مصوب مجمع عمومی عادی مورخ  

 مستقل و بازرس قانونی اصلی انتخاب شده است.  

 

 

 

 

 

 

 

 زمینه های سوابق کاری  تحصیالت  سمت نام و نام خانوادگی 

تاریخ عضویت  

هیات  در 

 مدیره 

 تعداد سهام 

عضویت همزمان 

در هیات مدیره  

 سایر شرکتها

 رئیس هیات مدیره  دکتر رضا توکالن 
مدیریت گرایش دکتری 

 بازاریابی 

شرکتهای داروسازی جابرابن  

حیان،هلدینگ  

داروپخش،داروسازی اکسیر و 

 هلدینگ شفادارو

10 /03 /1400 30.000  

 محمدرضا بهمن زاده 

رئیس  نایب سرپرست و 

هیات مدیره و عضو 

 موظف هیات مدیره 

فوق لیسانس مدیریت  

 MBIاجرایی 

شرکتهای سرمایه گذاری البرز، 

 اعتالء البرز
07 /04 /1393 11.767 - 

دکتر سید احمد احمدی 

 تیمور لوئی
 عضو هیات مدیره 

دکتری سیاست گذاری 

 سالمت 

معاون حوزه وزارتی وزارت 

 بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
11 /09 /1398 29.311 - 

دکتر علیرضا سلطان 

 محمدی 
 دکتری داروسازی  عضو هیات مدیره 

ستاد داروخانه های بیمارستانی 

  -  -دانشگاه علوم پزشکی تهران 

معاونت تامین ؛ تدارک و توزیع  

 دارو و تجهیزات پزشکی 

23 /08 /1401   
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 اهداف و راهبردها -2

دارو )سهامی عام( در زمینه تولید داروهای انسانی و مکمل رژیمی غذایی با کیفیت برای پاسخ به نیازهای دارویی  شرکت ایران  

بیماران و ارتقای سالمت و شادابی جامعه با تکیه بر تخصص منابع انسانی، انطباق با استانداردهای صنعت دارو و قوانین سازمان  

و تکنولوژی کارآمد حضوری فعال و پویا داشته و با نگاهی به آینده در نظر دارد با تمرکز    غذا و داروی کشور، به کارگیری تجهیزات

بر کیفیت و ایجاد دسترسی دارو در راستای اهداف نظام سالمت، بهبود مستمر ساختارها، پروسه ها و محصوالت همانند سنوات 

رد انتخاب نماید. همچنین با توجه به ارزش نیروی انسانی گذشته و فرموالسیون های فعلی و محصوالت جدید را نیز با این رویک

کارآمد برای تحقق اهداف حقوق در ارتقای سطح دانش و نگهداری نیروها همت گمارد و اهداف زیر مدنظر مدیریت شرکت می  

 باشد. 

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

 اهداف کوتاه مدت :  –الف 

 تالش شرکت در حفظ سودآوری و کنترل هزینه ها  •

حفظ توان تولید و فروش بر اساس روند سالهای گذشته ، بدیهی است که کسری نقدینگی موجود در صنعت و نوسانات نرخ ارز   •

 و محدودیتهای ناشی از تحریم ها بر آن تاثیر گذار می باشد. 

 ی که بر روند و میزان فروش تاثیر گذار نباشد. کنترل و کاهش تخفیفات به گونه ا •

 اهداف بلند مدت : –ب 

 ارتقاء کیفیت فرایندها و خطوط تولیدی •

توسعه و تولید محصوالت جدید جهت دستیابی به افزایش سهم  بازار نسبت به سایر رقبا که در این راستا با اجرای فرایند بهبود   •

GMP    عدد پروانه جدید اخذ گردیده    58تا کنون تعداد  1396اقدام به دریافت مجوز محصوالت جدید شده و از این بابت از سال

 است.

 تنوع سازی محصوالت   •

 برندسازی محصوالت •

 گسترش شرکت و توسعه کمی و کیفی شرکت •
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برآمده از آن روندها و نحوه اندازه چگونگی مواجهه مدیر با روندهای بازار و تهدیدها و فرصت  های     2-2

 گیری میزان موفقیت و دوره زمانی ارزیابی آن :

 تشکیل کمیته تولید جهت ارزیابی محصوالتی که حاشیه سود بیشتری برای شرکت ایجاد مینماید. 

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

و نیاز  کمیته تامین مواد و اقالم بسته بندی )زنجیره تامین( بررسی مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز جهت محصوالت بر اساس بودجه تدوین شده  

کمیسیون معامالت بابت  جلساتی در خصوص    بازار و اولویت بندی آنها با توجه به میزان موجودی آنها درانبار و ماندگاری آن بر اساس نیاز ماهانه

 .خریدهای شرکت از لحاظ کمی و کیفی

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

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

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

ناسبتر  از طریق واحد بازرگانی اقدام به مذاکره با شرکتهای تامین کننده مواد اولیه در داخل کشور و یا یافتن تامین کننده جدید با قیمتهای مشرکت  

 در کشورهای خارجی اقدام می نماید. 

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

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

شرکت در جهت پیشبرد اهداف سازمان ، اهداف را به دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت تفکیک نموده است ، اهداف کوتاه مدت بیشتر در جهت کسب  

ن کننده مواد اولیه با قیمتهای مناسب و تسهیالت مالی با نرخ مقرون به صرفه می باشد ، اهداف بلند مدت شامل کسب سهم بیشتری  سود و یافتن تامی

ظار  ش نرخ دارو انتاز بازار در محصوالت دارویی میباشد ،که البته در این راستا با توجه به افزایش نرخ ارز و تاثیر مستقیم آن به قیمت مواد اولیه افزای

 می رود.
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 جایگاه شرکت در صنعت )داخل و خارج از کشور( 

باشد که اهم دالئل آن   ی درصد م  23نسبت به سال قبل    یکند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جار ی م  تیفعال  داروشرکت در صنعت  

صنعت با حجم فروش معادل مبلغ             ن یفعال در ا  یشرکتها  نیشرکت در بافزایش تیراژ و افزایش نرخ فروش می باشد.  عبارت است از   

و صادرات به شرح  یشرکت از کل بازار داخل نیسهم فروش محصوالت مختلف ا نیقرار دارد. همچن 30ریال در رده   ونیلیم 3.494.713

          است : ریز

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

 محصول  نام
کل بازار  

 داخلی 

سهم شرکت از بازار  

 داخلی 
 صادرات

کل بازار  

 داخلی 

سهم شرکت از بازار  

 داخلی 
 صادرات

 میلیون ریال  
میلیون  

 ریال 
 درصد

میلیون  

 ریال 
 میلیون ریال  درصد میلیون ریال  میلیون ریال 

  44 1.004.273 2.285.504   40 769.442 1.914.160 کپسول مولتی ویتامین پالس 

  15 159.120 1.060.800  36 476.470 1.314.190  کپسول داکسی سایکلین 

 10.586 36 140.969 390.000  41 239.863 580.000  پماد تریامسینولون ان ان 

 12.151 82 230.704 280.000  79 234.078 295.000 سی سی  50اسپری لیدوکائین   

  63 118.532 188.250  62 179.403 290.000 % 3پماد تتراسایکلین  

 17.638 9 160.646 1.739.250  6 123.903 1.990.478 40قرص فاموتیدین  

  1 5.509 420.650  25 119.275 469.540 کپسول تراپیوتیک 

  11 54.412 480.500  13 118.370 898.120 1قرص فولیک اسید  

  4 15.392 410.400  25 116.911 456.200 100کپسول گاباپنتین  

  50 87.414 175.500   45 84.911 189.000  سی سی   100اسپری لیدوکائین  

 

 بیان ریسک های عمده شرکت و تجزیه و تحلیل آنها

 ها سکیر  و   هیسرما  تیریمد

 ه یسرما  تیریمد

  قادر   ه،یسرما  و  یبده  تعادل  یساز نهیبه  قیطر  از  نفعانیذ  بازده  کردن  حداکثر  نیح  در   کند  حاصل  نانیاطم  تا  کندیم  تیری مد  را  خود  هیسرما  شرکت

  ر ییتغ بدون قبل سنوات از شرکت یکل  یاستراتژ. 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  نیا  از  یبخش  عنوان  به.  کندی م  یبررس  کباری   ماه  شش  را  شرکت  هیسرما  ساختار  شرکت،  سکیر  تیریمد  تهیکم

  خالص  نسبت عنوان به که دارد %150-%50 زانی م به هدف یاهرم نسبت کی  شرکت. دهدی م قرار مدنظر را هیسرما از طبقه هر با مرتبط یهاسکیر

 .  باشد  یم  درصد  221  نسبت  با  30/09/1401  درشرکت    یاهرم  نسبت.  است  شده  نییتع  هیسرما  به  یبده
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 ی مال سکیر  تیریمد اهداف

  اتیعمل  به  مربوط  یمال  یهاسکیر  تی ریمد  و نظارت  و  یالمللن یب  و  یداخل  یمال  یبازارها   به  هماهنگ  یدسترس یبرا   یخدمات  شرکت،  سکیر  تهیکم

  هاسکیر   نیا.  کندیم  ارائه  کند،یم  لیتحل   و  ه یتجز  هاسکیر  اندازه  و  درجه  حسب  بر  را  یر یپذبیآس  که  یداخل  سکیر  یهاگزارش   قیطر  از  شرکت

  ها سکیر  بر  که  شرکت  سکیر  تهیکم.  باشدیم  ینگینقد  سکیر  و  یاعتبار   سکیر  ،(متیق  یهاسک یر  ری سا  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  یر یپذب یآس  تا  کندیم  نظارت  شده  اجرا  یهااست یس  و

 یم  یبررس  مستمر  طور  به  یداخل  حسابرسان  توسط  ،ی ریپذ  بیآس  یها  تیمحدود  و  ها  استیس  تیرعا.  باشد  یم  ها  سکیر  نیا  اثرات  کردن  حداقل

 . شود

 بازار  سکیر

 یمبن   دولت  یاستها یس  و  تیحما  به  توجه  با  لذا.  دهدیم  قرار  یارز   مبادله  یهانرخ  در  راتییتغ  سکیر  معرض  در  را  آن  اول  وهله  در  شرکت  یهاتیفعال

  نیتام  یدولت  نرخ  با  هیاول  مواد  دیخر  از  حاصل  ارز  گزارش  مورد  دوره  در   کیاستراتژ   محصول  کی  عنوان  به   دارو  و  یدولت  نرخ  با  دارو  هیاول  مواد  نیتام  بر

 . باشد  یم  ت یبااهم  یر یپذ  بی آس  فاقد  ارز  نرخ  در  راتییتغ  از  یناش  آثار  لذا  است  شده

 ی اعتبار سکیر  تیریمد

  شرکت .  شود  شرکت  یبرا   یمال  انیز  به  منجر  که  باشد  ناتوان  خود  یقرارداد  تعهدات  یفایا  در  قرارداد  طرف  که  دارد   اشاره  یسکیر  به  یاعتبار  سکیر

  در   یناتوان  از  یناش  یاعتبار  سکیر  تا  است،  کرده  اتخاذ  را  ،یمقتض  موارد  در  ،یکاف  قهیوث  اخذ  و  معتبر  قرارداد  یهاطرف  با  تنها  معامله  بر  یمبن  یاستیس

  از   استفاده  با  شرکت.  باشند  داشته  ییباال  یاعتبار  رتبه  که  کندی م  معامله  ییهاشرکت   با  تنها  شرکت.  دهد  کاهش  را  انیمشتر  توسط  تعهدات  یفایا

  طرف  یاعتبار  یبندرتبه  و  شرکت  یر یپذب یآس.  کندیم  یاعتبار   یبندرتبه  را  خود  عمده  انی مشتر  خود،  یمعامالت  سوابق  و  یعموم  یمال  اطالعات

  ق ی طر  از  یاعتبار  ی ریپذب یآس.  ابدییم   گسترش  دشدهییتا  یقراردادها   طرف  با   معامالت  کل  ارزش  و  شده  نظارت  مستمر  طور  به  آن،  یقراردادها

  تعداد   شامل  یتجار  یهایافتنیدر.  شودیم   کنترل  شود،ی م  دییتا  و  یبررس  سکیر  تیریمد  تهیکم  توسط  ساالنه  طور  به  که  قرارداد  طرف  یهات یمحدود

  ی هاحساب   یمال  تیوضع  اساس  بر  مستمر  یاعتبار   یابیارز.  است   شده  گسترده  ییایجغراف  مناطق  و  متنوع  عیصنا  نیب  در  که  است  انی مشتر  از  یادیز

 یمال   یها   ییدارا  با  مرتبط  یاعتبار  یخا  سکیر  پوشش  منظور به  اعتبار  شیافزا  یها   روش  ریسا  ای  نیتضم  شرکت  نیهمچن.  شودی م  انجام  یافتنیدر

 . ندارد  قرارداد  یها  طرف  از  کی چیه  به  نسبت  یتیبااهم  یاعتبار   سکیر  یریپذ  ب یآس  شرکت.  کند  یم  ینگهدار  خود

 

 ینگینقد  سکیر  تیریمد

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

  ی هاان یجر  بر  مستمر  نظارت  قیطر  از  ،یبانک   التیتسه  و  یکاف  اندوخته  ینگهدار  قیطر  از  را  ینگینقد  سکیر  شرکت.  است  کرده  نییتع  ینگینقد  تیریمد

 .کندی م  تیریمد  ،یمال  یهایبده  و  هایی دارا  دیسررس  مقاطع  قیتطب  قیطر   از  و  ،یواقع  و  شدهینیبش ی پ  ینقد
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فعالیت های شرکت در سال مورد گزارش - 3  

مالی،وضعیت مالی و جریان های نقدی با بودجه و روند سه سالهمقایسه عملکرد - 1-3  

 الف( عملکرد مالی: 

 شرح 

 واقعی  -دو ساله اخیر   ( 1401سال مالی مورد گزارش )

 مبلغ بودجه

 انحراف واقعی

1400 
درصد به  

 فروش
9139  

درصد 

به 

 فروش
 مبلغ

درصد 

به 

 فروش
 % مبلغ

          عملیات در حال تداوم 

.13.74943 3.401.058 درآمدهای عملیاتی   100 93.655 2 2.838.181 100 2.203.331 100 

بهای تمام شده درآمدهای  

 عملیاتی 
(1.818.345 )  (2.237.452 )  64 (419.107 )  (23)  (1.556.455 )  55 (1.007.852 )  46 

261.571.2 1.582.713 سود ناخالص   36 (325.452 )  (21)  1.281.726 45 1.195.479 54 

هزینه های فروش، اداری و 

 عمومی
(116.954 )  (148.176 )  4 (31.222 )  (26 )  (116.928 )  4 (81.342 )  4 

( 1.190) 1 33.774 39.120 سایر درآمدها    20.065 2 79.538 4 

( 399) سایر هزینه ها   (209.34 )  1 5.238  (12.435 )  0.5 (4.954 )  0 

.651.1081 1.504.479 سود عملیاتی   13  (363.100 )  (24)  427.1721.  42 1.188.721 54 

( 470.041) هزینه های مالی   (453.172 )  13 16.869 3 (347.721 )  12 (213.054 )  10 

سایر درآمدها و هزینه های غیر 

 عملیاتی 
(903 )  657.88  1 56.831  31.308 1 (37.973 )  2 

سود عملیات در حال تداوم قبل 

 از مالیات 
1.033.535 135.447  2 (289.400 )  (28)  856.014 30 937.694 43 

( 206.707) هزینه مالیات بر درآمد   (879.144 )  4 59.358 28 (193.211 )  7 (228.612 )  10 

256.599 826.828 سود خالص  17 (230.043 )  (28)  662.803 23 709.081 32 

.0161  ریال  -عملیاتی      0441.   1.561  

( 333)  ریال  -عملیاتی غیر      (281 )   (336)  

  1.223  763    684  ریال -سود پایه هر سهم 
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 ب( وضعیت مالی : 

 شـرح 

 واقعی  -دو ساله اخیر   ( 1401سال مورد گزارش )

 مبلغ واقعی  مبلغ بودجه 
 انحراف 

1400 1399 
 % مبلغ  

747.34.93 4.693.328 دارایی های جاری   ( 024 ,419) (5) 4.590.183 3.257.538 

212.915 369.753 دارایی های غیر جاری  021 , 145  57 154.416 153.065 

096.092.5 5.063.081 جمع داراییها   (29,879) 1 4.744.599 3.410.603 

969.398.3 3.623.731 بدهی های جاری    224,762 6 3.058.361 1.854.020 

 217.352 104.237 (24) (21,715) 111.134 89.419 بدهی های بلند مدت

.103.0513 3.713.150 جمع بدهی ها   320 ,047 5 3.162.598 2.071.372 

.851.2581 1.349.932 حقوق مالکانه   ( 223 ,925) (17) 21.582.00  1.339.231 
       

 

 

 ج( جریان نقدی : 

      

 شرح 

 واقعی  -دو ساله اخیر   1401سال 

 مبلغ واقعی  مبلغ بودجه 
 انحراف 

1400 1399 
 % مبلغ 

خالص وجه نقد حاصل از )مصرف  

 شده در( فعالیت های عملیاتی
975,678 968.378  (710.596)  (61)  860.121  (073.236 )  

(79.133) (225,000) فعالیت های سرمایه گذاری  21.8119  85 (18.616 )  (7.902 )  

(511.594) (878,632) مالی فعالیت های تأمین   (121.284)  (32)  032.128  316.103 
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 اطالعات مرتبط با تولید محصوالت و ارائه خدمات -3-2

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

 خالصه آمار مربوط به تولید محصوالت / ارائه خدمات 

  گروه

 محصول

پیش بینی سال   واقعی دو ساله اخیر  1401سال  ظرفیت 

 آتی
 1399 1400 واقعی  پیش بینی  قابل دسترس  اسمی

 443,710,000 460.002.790 429.501.328 411.751.440  542,816,569 402,816,246 185.000.000 قرص

004.898.250  233,425,974 199,190,857 188.000.000 کپسول   243.845.313 227.125.329 210,340,000 

 760,000 396.839 215.709 149.460  455,282 358,248 6.000.000 شربت 

کرم و پماد  

 وژل
6.000.000 9,938,100 10,694,556  10.836.858 11.352.532 11.718.760 12,456,000 

و  ونیلوس

ی اسپر  
2.500.000 1,570,164 3,111,290  1.943.373 1.764.063 2.301.866 1,870,000 

914.834.5  8,706,886 3,531,899 2.000.000 پودر  6.954.876 3.339.312 5,152,000  

 

کاهش تولید محصوالت پودر عمدتا از بابت  شرکت در سه سال گذشته است. ی واقع تیظرف نیانگیقابل دسترس، م  تیمنظور از ظرف  

 لذا محصوالتی در برنامه تولید قرار گرفت که حاشیه سود مناسب تری داشته اند.دسته از محصوالت می باشد.کاهش حاشیه سود این 

  

 ارزبری سالیانه شرکت   -3-3

  مصارف ارزی : 

 شرح 
مبلغ میلیون  

 ریال

 مبلغ ارزی 

 یوان  یورو  دالر

1735.72  0 626.775 مواد اولیه   .548783.3  

   0 9.475  0 9.358 قطعات 

927.284  0  636.133 جمع   .548783.3  

     

 منابع تامین ارز : 
 

 شرح
مبلغ میلیون 

 ریال

 مبلغ ارزی 

 یوان یورو  دالر

 3.783.548 284.792  0  636.133 سیستم بانکی 

 3.783.548 284.792  0  636.133 جمع 
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 خالصه آمار مربوط به فروش محصوالت / ارائه خدمات  - 3-4

 محصوالتعنوان 

 میلیون ریال   –مبلغ  مقدار

 1401سال مالی 
 دو سال اخیر

 1401سال مالی 
 دو سال اخیر

1400 1399 1400 1399 

 فروش داخلی: 

 659.016 994.931 769.442 154.590.900 150.787.400 110.962.900 کپسول مولتی ویتامین پالس 

سی    50اسپری لیدوکائین  

 سی
1.002.608 1.151.749 939.545 234.078 192.389 166.372 

 13.076 138.476 476.470 7.607.400 22.039.100 45.685.000 کپسول داکسی سایکلین 

 36.929 131.581 123.903 19.264.380 56.886.990 38.353.530 40قرص فاموتیدین  

 13.655 124.377 65.749 2.447.070 15.625.230 7.987.410 قرص ویتامین سی 

 95.136 115.642 239.863 3.134.149 3.054.452 3.387.320 پماد تریامسینولون ان ان 

 60.881 103.933 179.403 2.482.972 3.383.463 3.135.312 % 3پماد تتراسایکلین  

سی    100اسپری لیدوکائین  

 سی
300.083 366.514 648.851 84.911 78.094 138.610 

 8.489 56.796 51.798 378.021 2.568.242 1.007.919 کلوبتازول پماد  

 15.395 54.290 58.799 1.290.400 4.560.320 3.432.360 پودر موکوسیل 

 365.014 1.082.852 1.210.297  سایر 

 2.013.679 3.073.361 3.494.713 672.833.224 656.291.115 714.433.575 جمع فروش داخلی 

 صادراتی : فروش  

 47.506 30.010  1.379.388 869.970  پماد کلوبتازول 

       کپسول مولتی ویتامین پالس 

       % 3پماد تتراسایکلین  

 32.050 9.359  800.000 199.729  پماد تریامسینولون ان ان 

 110.096 57.106   سایر 

 189.652 96.475  38.873.098 12.446.928  جمع فروش صادراتی

 2.203.331 2.838.181 3.494.713 711.706.322 668.738.043 714.433.575 جمع کل

 یمجوزها  نکهیباشد. با توجه به ا  یم   یالیبصورت ر  بهداشت و درمان پاسارگاد جابربه شرکت    یسال مال  یشرکت در ط  یفروش صادرات

 نداشته است.  یتیسئولم یمذکور بوده،واحد مورد گزارش از بابت رفع تعهدات ارز  یبه نام شرکت ها ی صادره و اظهارنامه گمرک
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 خالصه تحلیل اجزای بهای تمام   - 3-5

 

 شرح

بودجه سال مالی  

منتهی به  

30/09/1401 

عملکرد سال مالی  

منتهی  به  

30/09/1401 

درصد  

 انحرافات 
سال مالی منتهی به  

30/09/1400 

 1,090,363 18 1,507,327 1.277.342 مواد مستقیم مصرفی 

( 11) 153,726 172.066 دستمزدمستقیم تولید   111,677 

 430,500 58 598,704 378.727 سربارتولید 

 0    هزینه های جذب نشده

 1,632,540 24 2,259,757 1.828.135 جمع هزینه های تولید

( 1339) (55,400) 4.471 موجودی کاالی درجریان ساختافزایش )کاهش(   (35,582) 

 (2,887) 0 0  ضایعات غیر عادی 

 1,594,071 20 2,204,357 1.832.606 بهای تمام شده کاالی ساخته شده

( 14.261) افزایش )کاهش( موجودی کاالی ساخته شده اول دوره  33,094 (332 )  (37,616) 

 1,556,455 23 2,237,452 1.818.345 بهای تمام شده کاالی   فروش رفته
 

عمدتا از بابت افزایش قیمت مواد اولیه،افزایش نرخ ارز و همچنین تغییر نرخ ارز   1401افزایش مواد مستقیم مصرفی نسبت به بودجه سال  

بخشنامه وزارت همچنین در خصوص افزایش سربار تولید،عمدتا از بابت دستمزد غیرمستقیم بوده که مطابق با  از دولتی به نیمایی می باشد، 

 کار مدنظر قرار گرفته است.
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 خالصه آمار مربوط به وضعیت خرید مواد و کاال   -3-6

 واحد  نوع مواد و کاال 

 درصد میلیون ریال  –مبلغ  مقدار

 1400سال  1401سال  1400سال  1401سال  1400سال  1401سال 

 الف(خرید داخلی:

 %7 %6 107.773 87.953 3.500.000 4.000.000 گرم فاموتیدین 

 %7 %7 105.634 112.036 37.322.652 30.989.755 عدد  جعبه و بروشور 

 %6 %8 91.393 123.497 11.696.121 10.740.750 عدد  تیوپ 

 %4 %4 60.012 60.531 10.522.500 9.375.000 گرم لیدوکائین 

 %3 %3 42.466 46.443 36.061.700 25.759.680 گرم فویل

 %2 %11 31.551 50.729 68.885.000 62.306.000 عدد  پوکه کپسول 

 %2 %1 24.151 10.078 36.335.000 9.675.000 گرم پروپیلن گالیکول

 %1 %1 17.423 22.252 60.270.000 65.960.000 گرم الکل

 %0 %0 4.955 6.229 3.000 3500 گرم انواع ویتامین

 %19 %20 293.514 306.375    سایر

 %50 %55 778.871 826.123    جمع خرید داخلی

 ب(خرید خارجی : 

 %17 %17 259.999 138.240 51.022.000 52.703.500 گرم انواع ویتامین

 %11 %11 174.491 118.341 242.900.000 191.175.000 عدد  پوکه کپسول 

 %4 %4 62.813 26.651 9.000.000 1.500.000 عدد  پمپ اسپری 

 %13 %13 195.958 404.547    سایر

 %50 %50 785.707 687.779    جمع خرید خارجی

 %100 %100 1.564.578 1.513.902    جمع کل

 

بوده است که    یخارج  دیخر  الی ر  ونیلیم   687.779و مبلغ    یداخل   دیخر  الیر  ونیلیم   826.123سال مبلغ    یط  یدهایاز خر

 شده است.   افتیدر  ییمایارز ن  ییدارو  ی مربوط به مکمل ها  هیمواد اول ی و برا  یارز دولت رخعمدتاً با ن 
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 اطالعات مرتبط با تامین و بهسازی نیروی انسانی   -3-7

 گروه بندی های مختلف نیروی انسانی  –الف  

 شرح
 1400سال  1401سال 

 درصد تعداد درصد تعداد

 3 7 4 10 دکتری

 8 20 6 14 کارشناسی ارشد 

 25 60 25 59 کارشناسی 

 12 28 12 28 فوق دیپلم 

 43 104 44 104 دیپلم 

 9 23 9 20 پایین تر از دیپلم 

 100 242 100 235 جمع کل

 76 183 77 182 کارکنان عملیاتی 

 24 59 23 53 کارکنان ستادی 

 100 242 100 235 جمع کل

 0.5 1 0.5 1 دائم کارکنان 

 99.5 241 99.5 234 کارکنان موقت 

 100 242 100 235 جمع کل

 

 اطالعات مرتبط با دوره های آموزشی  –ب  

 موضوع دوره  ردیف 
تعداد شرکت  

 کننده 

 مدت

 )ساعت(
 سایر توضیحات

1 EFQM 6 5   بازرسیGMP 

2 GMP 5 6  کالیبراسیون 

 مذاکره اصول و فنون  5 8 مبازره باپولشویی  3

  5 5 ارزیابی عملکرد  4

  60 2 امنیت اطالعات  5

  30 20 مدیریت مالی برای مدیرغیر مالی  6

  30 30 برنامه ریزی استراتژیک  7

 مدیریت منافع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی  12 20 تجزیه تحلیل صورتهای مالی  8

 ارتباط موثر مهارت های  13 5 استانداردهای حسابداری  9

 مدیریک ریسک  5 20 اکسل پیشرفته  10

 کاربردی سیستم اتوماسیون پرگار  59 4 اصول و فنون مذاکره  11

 و مدیریت نوین  ISOدوره های   50 5 مدیریت زنجیره تامین  12

 HSE 6 23 HSE  در صنایع داروسازی 

  303 136 جمع
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 خالصه وضعیت طرح های در دست اجرا   - 3-8

 . در دستور کار قرار خواهد گرفت 1402بازسازی و نوسازی شرکت از ابتدای سال   15الی  9فازهای اجرای 

 

 گزارش عملکرد اجتماعی شرکت  - 3-9

 الف ( اقدامات انجام شده در خصوص محیط زیست

اقدامات    1400این شرکت در راستای مسئولیت مهم اجتماعی خود در خصوص حفظ محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی در سال    HSEواحد  

 زیر را بعمل آورده است: 

 امحاء پسماندهای دارویی و پسماندهای ویژه شرکت توسط شرکت مورد تایید سازمان محیط زیست.  •

اری  اجرای برنامه عملیاتی مدیریت پسماند و همکاری با مشاور مدیریت پسماند شرکت فرآیند سبز پاکان و عقد قرارداد با سازمان بازیافت شهرد  •

 تهران در خصوص حمل و تخلیه زباله های عمومی شرکت در مراکز تعیین شده شهرداری.  

 اداری در شرکت.   تدوین و جاری سازی دستورالعمل مدیریت پسماند دارویی و •

متر مکعب در روز( که از  100با ظرفیتActivated Sludge       + Membrane Bio Reactorایجاد سیستم تصفیه فاضالب )به روش تلفیقی •

 جدیدترین سیستمها در این امر می باشد، به منظور کنترل و کاهش آلودگی خاک توسط آالینده های زیست محیطی .

 م اتوماسیون و جمع آوری سیستم مکاتبات سنتی و صرفه جویی در مصرف کاغذ. تاکید بر استفاده از سیست •

 ( در سطح شرکت.  T5استفاده از نسل جدید المپهای کم مصرف ) •

 پایش ذرات خروجی دودکش ها هر سه ماه یکبار توسط آزمایشگاههای معتمد محیط زیست جهت تطبیق با  استاندارد های زیست محیطی. •

 ب که با انجام آزمایشات پساب تصفیه خانه به صورت هفتگی در آزمایشگاه کنترل کیفیت کارخانه. پایش آالینده های آ •

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

 نترل لحظه ای آالینده ها.    ایجاد سیستم پایش آنالین در تصفیه خانه فاضالب واتصال سیستم به سازمان محیط زیست جهت  ک   •

پیشنهاد در حوزه    3کمیته پیشنهادات و دبیرخانه نظام پیشنهادات فعال گردیده که     1401در راستای افزایش میزان مشارکت کارکنان ، در سال   •

 کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست از طریق صرفه جویی منابع و کاهش آالیندگی بوده است. 

سطح کل شرکت ( بعنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود در زمینه بهبود    %30متر مربع ) بیش از    6500ی سبز به میزان  شرکت با افزایش فضا  •

 محیط زیست اقدام نموده است. 

 بهبود مستمر در روشهای نگهداری و تعمیرات ماشین آالت ، تجهیزات و تاسیسات منجر به کاهش مصرف انرژی . •

 ر کاری دیگ های بخار شرکت در فصل تابستان و زمستان در راستای کاهش مصرف . حفظ و تداوم  روند کاهش فشا •

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

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

 ب( اقدامات انجام شده در خصوص کارکنان

نان  واحد اداری و منابع انسانی این شرکت در راستای مسئولیت مهم اجتماعی خود در خصوص حفظ و صیانت از نیروی کار و ارتقای سطح سالمت کارک

 اقدامات زیر را بعمل آورده است:   1401و توسعه اشتغال پایدار در سال  

با توجه به اتمام مهلت اعتبار این گواهینامه    1401و در سال    ISO 10015:1999موفق به تمدید گواهینامه    1401شرکت ایران دارو در سال   •

آموزش از موسسه توف نورد گردید و بر این اساس    ISO9001:2015آکادمی توف نورد ، این گواهینامه مجددا صادر گردید  موفق به دریافت  

دوره    10دوره آموزشی برگزار که از این تعداد    23،  1401سال  د. در  نیازسنجی، طراحی، اجرا و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی انجام می پذیر
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دوره بصورت برون سازمانی در موسسات آموزشی معتبر برگزار گردید. مجموع ساعت آموزشی    13بصورت درون سازمانی توسط مدرسین داخلی و  

 می باشد.   %85اثربخشی آن ها    ساعت می باشد.  15ساعت، و سرانه آموزش    3.600به میزان    1401ارایه شده در سال  

در راستای یکی از ارزش های سازمان که تعادل بین کار و زندگی کارکنان است، شرکت امکانات و فضای مناسب جهت ورزش آقایان و بانوان به   •

همچنین دوره های آموزشی  ساعت در هفته و اختصاص این زمان به عنوان اضافه کار ورزشی و خرید البسه ورزشی را فراهم نموده است.    4میزان  

تربیتی    سبک های فرزند پروری و آشنایی با بیماری دیابت و تغذیه صحیح و ... برگزار گردید. در ضمن آن، امکان دریافت مشاوره خانواده، ازدواج،

رکنان و خانواده های ایشان  نفر از کا  24و .. برای کلیه کارکنان، از طریق حضور مشاور روان شناس در شرکت فراهم شده است. که در مجموع  

 شده است.   %90بصورت رایگان از مشاوره مذکور بهره مند و میزان رضایت مندی آنها  

ایجاد کنترل های مهندسی جهت کاهش مواجهه پرسنل با عوامل زیان آور محیط کار) از قبیل ایجاد دیوار عایق صوتی و جدا نمودن محل قرار   •

یستم تهویه در محل هایی که دارای گرد و غبار بیش از حد استاندارد می باشد. نصب حفاظ در قسمت های  گیری اپراتور و منبع صوتی. نصب س

 متحرک دستگاه ها(. 

 بازنگری و جاری سازی دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی قسمت های مختلف شرکت.  •

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

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

 ایمنی وخطرات ناشی از تماس با مواد.

شکالت ایمنی و بهداشتی موجود،در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار که به صورت  بازدیدهای دوره ای از تمام نقاط شرکت و طرح نمودن م  •

 ماهیانه برگزار می گردد. 

 

 گزارش پایداری 

نفعان نموده انرژی مدیریت رویکرد اجرای به  اقدام  مشابه، صنایع  سایر از یادگیری و صنعت در جاری های رویه به توجه با سازمان  نیز،  آن  وذی 

 های هزینه  کاهش-2  انرژی و  سوخت مصرف  کاهش -1شامل:   ترتیب  به  آنها اصلی های نیاز  بر  مذکور رویکرد .باشند می  سهامداران و جامعه

 این بوده در جاری سازمان  در  ابتدا  از  این رویکرد .باشد می  راستا هم شده  تمام قیمت  مدیریت و  محاسبه  رویکرد  با و  بوده متمرکز انرژی بابت  پرداختی

 باشد. از   می  موجود آن سوابق و گزارشات مربوطه که شود می برگزار ماهیانه صورت به  انرژی و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نیز خصوص

 وجود  -2   دوجداره ساختمانی های دیوار وجود  -1و انرژی می توان به    Hseکمیته   از حاصل شده انجام اقدامات و انرژی مدیریت رویکرد مصادیق

 Sleepحالت   نمودن  فعال -4 آب  مصرف کاهنده شیر سر  از  استفاده -3و ساختمان   تولیدی فضاهای در شرکت ساخت  بدو  از  دوجداره های پنجره

 تراکمی چیلر از  استفاده  -6فشرده(   فلورسنت( مصرف  کم های المپ  از استفاده-5شود   نمی  استفاده آن  از  زمانی که  مدت  در شرکت  های رایانه  کلیه

-9بازچرخانی آب )استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه فاضالب برای آبیاری فضای سبز    -8اشاره کرد   آبسازی واحد بهسازی و آب مدیریت -7

بازیافت کاغذ  ق ش ایجاد سیستم اتوماسیون اداری به منظور کاه  -10راردادن سطل های مخصوص جمع آوری کاغذ باطله در قسمت ها به منظور 

 دیگ های بخار به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد آنها .  pmاجرای منظم برنامه  -11مصرف کاغذ 

 شناسایی و مدیریت پیامدهای عملیات سازمان  

 و محصول عمر  چرخه  زیست،  محیط  از حفاظت  به  را خاصی توجه  خود،  فعالیتهای محیطی زیست پیامدهای سازی کمینه جهت  ایران دارو  شرکت

 ، تحویل  /نقل  و حمل تولید، خام، مواد آوردن دست به  شامل عمر چرخه مراحل صورت که بدین است داشته مبذول طبیعی منابع از استفاده کاهش
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 شناسایی محصول حیات محیطی زیست و  بهداشت  ایمنی، های ریسک راستا این در  که است  شده نظر گرفته  در محصول نهایی امحای و استفاده

 اتخاذ با جامعه  بر زیان آور عوامل همچنین و  محیطی  زیست آلودگی میزان است. گرفته  انجام آن پیامدهای حذف /کاهش اقدام کنترل جهت و  شده

 جنبه های ارزیابی  و شناسایی  اجرایی روش(میباشد آن  موید دوره ای اندازه گیری های که محدود گردیده بسیار کنترلی یا پیشگیرانه سازوکارهای

 )سیستم در زیست محیطی

 

 مدیریت پسماند و منابع آب و هوا 

انونی  شرکت ایران دارو پیامدهای زیست محیطی محلی و جهانی خود را از راههایی همچون تعیین اهداف چالشی برای رعایت استانداردها و الزامات ق

الزامات یا فراتر رفتن از آنها به حداقل می رساند. امحای ضایعات سایتوتوکسیک بدلیل جلوگیری از نشت و انتشار آلودگی به محیط و کارکنان جزء  

GMP  و محیط زیست می باشد. در شرکت این فرآیند به صورت نظام مند و در قالب روش اجرایی جمع آوری و انتقال ضایعات سایتوتوکسیک به انبار

و مطابق   و نگهداری آن اجرا می گردد. بدین منظور ضایعات مذکور از واحدهای مرتبط جمع آوری و در انبار مخصوص این ضایعات نگهداری می شوند

جهت امحای این پسماندها با حضور نماینده سازمان غذا   "شرکت ره پویان صالح"روش اجرایی تحویل ضایعات سایتوتوکسیک، طبق قرارداد خاص با  

چیدمان    با کنترل مداوم، نحوه اجرای این دو روش اجرایی و تکمیل چک لیست مربوط به  HSEو دارو و سازمان محیط زیست، اقدام می گردد. واحد  

به کارکنان و محیط  درست ضایعات را بازرسی کرده و زمان تخلیه به موقع این انبار را اطالع داده و با رعایت تمهیدات مورد نیاز، امکان انتشار آلودگی را  

 اطراف به حداقل ممکن می رساند. 

ی بازیافت یا استفاده مجدد، کمیت مواد برای دفع را کاهش داده و  در رابطه با پسماندهای عادی جداسازی موادی چون پالستیک، کاغذ، کارتن و ... برا

وتوکسیک ضایعاتی که قابلیت فروش داشته باشند از قبیل پالستیک، فلزات، کارتن و ... طبق روش اجرایی جمع آوری و انتقال مواد بی مصرف غیر سایت

به جهت برگشت به چرخه تولید و استفاده مجدد از آنها باعث ایجاد درآمد نیز تفکیک می شوند، بنابراین جداسازی آن از زباله ضمن حفظ محیط زیست  

حدها و می گردد. در خصوص بازیافت کاغذ برای هر یک از واحدها سطل زباله کاغذ قرارداده شده است و طبق دستورالعمل جمع آوری کاغذ باطله از وا

 ستوران، زباله تر و خشک تفکیک می شود. تکمیل چک لیست مربوطه به فروش می رسد. در خصوص ضایعات ر

متر مکعب در روز که جدیدترین   100ظرفیت   با  Activated sludge    +Membrane Bio Reactorسیستم تصفیه فاضالب به روش تلفیقی  

رنامه تعمیرات و نگهداری سیستم ها در این امر می باشد ، به منظور کنترل و کاهش آلودگی خاک توسط آالینده های زیست محیطی و اجرای مرتب ب

 سیستم تصفیه خانه فاضالب ایجاد شده است. 

 زیست های آلودگی از پساب آالیندگی پارامترهای مداوم گیری اندازه با و  گردد می استفاده محوطه سبز فضای آبیاری برای شده تصفیه پساب

 پسماند مدیریت صدا،  هوا، آلودگی کنترل جهت زیست محیطی حوزه در شرکت مناسب  اقدامات به  توجه با راستا این در .نماید می پیشگیری محیطی

انتخاب گردید. این شرکت در سال   1387در سال   زیست محیط  طرف سازمان  از  ملی سطح در سبز  صنعت  بعنوان رقابت  برای سبز فضای توسعه و

 نیز به عنوان واحد صنعتی دوستدار محیط زیست برگزیده شده است.  1388
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 خود اظهاری هوا و پایش آنالین 

برنامه پنجم توسعه به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی،   192با استناد به بند ب ماده 

 عمرانی و خدماتی و زیر بنایی موظفند:

خاک( خود اقدام و نتیجه را در چارچوب خود اظهاری به صورت   -پساب  -انسبت به نمونه برداری واندازه گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی )هو 

 فصلی به سازمان محیط زیست ارایه نمایند. 

 راه و نصب به  برنامه، نسبت سوم  سال پایان تا دارند را مداوم  و ای لحظه سامانه )سیستم( پایش اندازی راه و نصب ضرورت و قابلیت که واحدهایی

 های مذکور اقدام نمایند.  سامانه )سیستم( اندازی

 Conductivityو سنسور    sc  1200مدل    phبرای سنسورهای دما و    22/12/1390در این راستا سیستم پایش آنالین تصفیه خانه این شرکت از تاریخ  

در برنامه سال های  CODو   BODنصب و اجرایی گردیده  است. افزایش تعداد سنسورهای پایش آنالین از جمله سنسور پارامترهای  sc3798مدل 

 آتی شرکت در نظر گرفته شده است. 

 در حرکت  که از آنجا  و  است  بوده  مدنظر آن  تنظیم و  تدوین  در که  مالحظاتی و مربوطه نامه  آئین و  قانون  در شده  تعیین هدف به  توجه  با بنابراین

دارد؛ و همخوانی زیست محیط حفاظت سازمان راهبردی و کالن های برنامه با کامالً قانون،  این راستای دارو  داروسازی شرکت لذا انطباق  ایران 

 .باشد می 1401سال  در سوز  مایع دستگاه برای بهبود پروژه عنوان  تحت موارد این اجرای درصدد

 

 در خصوص مسئولیتهای اجتماعی:   شدهانجام   اقدامات 

 معرفی خدمات رایگان مرکز سالمت شفا و هماهنگی های الزم برای برای استفاده پرسنل •

ری به  انجام معاینات پزشکی بدو استخدام، معاینات سالیانه و موردی برای تمامی کارکنان : عالوه بر آیتم های الزامی هر فرد در معاینات ادوا •

فراخور محل کار ، با تشخیص پزشک و کارشناس بهداشت حرفه ای و یا درخواست خود فرد تست های دیگری نیز برای کارکنان انجام می شود  

 در آزمایش خون کارکنان سنجیده شد.   D3یومتری، اسپیرومتری و ...(. در زمان پاندمی کرونا پارامتر ویتامین  )اود

ماه یکبار توسط آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست به منظور حصول اطمینان از عدم    6آزمایش میکروبی آب چاه مصرفی هر   •

 وجود آلودگی میکروبی در آب

 حقیقات و پایان نامه های دانشگاهی  حمایت از ت •

 ها بصورت رایگان جهت حمایت از تحقیقات دانشگاهیمورد مواد اولیه به دانشگاه  30ارائه •

 پذیرش کارآموز در رشته های مختلف •

 حمایت از مؤسسات خیریه مانند مؤسسه محک •

 اهش آلودگی هوا و تعادل بین کار و زندگی کارکنانتعیین یک روز در ماه )روز سه شنبه( بعنوان روز خانواده و بدون خودرو جهت ک •
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های توزیع، کارکنان، پزشکان، داروخانه ها، تأمین کنندگان و... در گزارشات جداگانه ارایه  اقدامات بهبود انجام شده مربوط به حوزه های شرکت •

 شده است.  

 های تربیتی، تحصیلی، ازدواج و ... توسط مشاور مجرب بصورت رایگان های ایشان در زمینهبرگزاری جلسات مشاوره فردی جهت کارکنان و خانواده •

 برداری از مشاوره فردی بصورت رایگانهای زندگی برای برخی از کارکنان و امکان بهرههای مهارتتشکیل کالس •

 سمپاشی کلیه فضای سبز شرکت و نصب برچسب های حشره گیر برای از بین بردن آفات نباتی •

 خروجی تصفیه خانه فاضالب در آبیاری فضای سبز   استفاده از پساب •

 مدیریت پسماندهای تولیدی اعم از ویژه، صنعتی، عادی و کشاورزی  •

 قرار دادن سطل های مخصوص جمع آوری کاغذ باطله در قسمت های اداری به منظور بازیافت کاغذ  •

 1396اصله نهال در سال     50کاشت حدود   •

 1397)روز درختکاری( سال  اسفند    15نهال در روز    45کاشت   •

 

 برنامه سال آینده در خصوص مسئولیتهای اجتماعی: 

 مشارکت فعال در مناسبتها و همایشهای سالمت محور   •

وا و  اقدام به انجام پروژه بازسازی و بهسازی شرکت در راستای کاهش هدر رفت مواد اولیه و ضایعات ، بهبود سیستمهای هواساز و کاهش آلودگی ه •

 بمنظور ارتقای کیفی محصوالت و اخذ مجوز تولید محصوالت جدید   GMPیط تولیدی با الزامات  انطباق مح

 تالش در اجرای قرارداد های تولید قراردادی محصوالت سایر شرکتها به جهت مزیت جغرافیایی محل کارخانه   •

 جدیت در بهبود عملکرد اجتماعی در حوزه های محیط زیست، اقتصادی و اجتماعی   •

 تالش در انجام حداکثری خرید مواد اولیه تولید داخل بمنظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ممانعت از خروج ارز از کشور  •

 MRPبازنگری و انجام زمانسنجی تولید محصوالت در جهت بهبود راندمان فرایند ها و انجام برنامه ریزی مواد و ماشین آالت   •

 استفاده بهینه انرژی و حفظ محیط زیستتوسعه و مشارکت کارکنان در راستای   •

 دعوت از تیم سیار سازمان انتقال خون به شرکت جهت اهدای خون کارکنان •

 ادامه پذیرش کارآموزان دررشته های مرتبط و توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه بخصوص در انجام پروژه های پژوهشی  •

 

 ی دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از نتایج احتمال 

جهت حفظ منافع و جلوگیری از تضییع حقوق سازمان ، در معامالت و قراردادهای حقوقی و اقتصادی از مشاور حقوقی استفاده نموده و  شرکت در  

  در  محصوالت  فروش  بابت  از  رازی  داروگستر   شرکت  از  طلب  مانده ریسک ناشی از وقوع دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن را به حداقل می رساند.

به نفع    میلیون ریال  107.824حکم به مبلغ    صدور  به  منتج  که  گردیده  دعوی  طرح  به  ،اقدام  مطالبات  وصول  عدم  به  توجه  با  که  بوده  گذشته  سنوات

 . است  گردیده  980068  شماره  به  اجرایی  کالسه  پرونده  ایران دارو طبق
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 نسبت های مالی   - 4

 نسبت های مالی، به شرح زیر ارائه می گردد : 

 1399سال   1400سال   1401سال   شرح ردیف 

 1.76 1.49 1.45 نسبت جاری 1

 1.07 0.91 1.09 نسبت آنی  2

 %24-  %3 %11 سود عملیاتی  جریان نقد عملیاتی به نسبت   3

 %65 %59 %69 نسبت فروش به دارایی ها  4

 241 277 314 دوره وصول حسابهای دریافتنی تجاری  5

 203 247 220 دوره گردش موجودی کاال  6

 %21 %14 %12 نرخ بازده دارایی ها  7

 %53 %42 %38 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 8

 %54 %45 %36 درصد سود ناخالص  9

 %43 %30 %21 درصد سود قبل از کسر مالیات به فروش 10

 %32 %23 17 بازده فروش  11

 0.61 0.67 0.69 نسبت بدهی ها به دارایی ها  12

 %39 %33 %31 مالکانه نسبت   13

 %63 %66 %67 درصد مواد مستقیم به جمع هزینه های ساخت 14

 %8 %6 %7 درصد دستمزد  مستقیم به جمع هزینه های ساخت 15

 %29 %28 %26 درصد سربار به جمع هزینه های ساخت 16

 4.048 6.432 15.063 ارزش تولید سرانه 17

 8.848.719 11.728.021 14.871.119 سرانه فروش 18

 2.847.716 2.738.855 3.166.531 سرانه سود خالص  19

 سود  ص یدر خصوص تخص  رهیمد اتیه  شنهادیپ  - 5

 .هر سهم( است یبرا الیر 68) مبلغ   الیر ونیلیم 59.925سود، مبلغ  میتقس یبرا ره یمد  اتیه شنهادیپ 

سایر فعالیت های انجام شده :   -   

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

 انجام داده است:   1401دوره مالی  شرکت ایران دارو )سهامی عام(در این خصوص اقدامات زیر را طی  

 همکاری 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 داخلیهای ارائه راهکارهای پیشنهادی به هیات مدیره جهت رفع نکات ضعف کنترلهای داخلی مندرج در گزارش  (4

 مدیریت 

 شرکت   سک های احتمالیری  و کاهش  شناساییی فرایند  اجرا  (5
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 فعالیتهای واحد تضمین کیفیت و مسئول فنی: 

  9001انجام ممیزی مراقبتی ایزو  -1

 عدد پروانه جدید    9دریافت  -2

  عدد پروانه دارویی 14تمدید و اصالح  -3

  عدد از محصوالت  160افزایش قیمت  -4

 تکمیل پروزه لیبل اصالت محصوالت بر روی مکمل های دارویی   -5

 عدد محصول  1348عدد مواد اولیه و   373عدد اقالم بسته بندی،  594آزاد سازی  -6

 عدد نامه تعیین مسیر محصوالت جدید    4و   1-26عدد مجوز  21اخذ  -7

 جهت رفع مشکالت و نواقص تولید   QAجلسه  14برگزاری  -8

    1400محصوالت سال برای  PQRانجام پروژه  -9

 آرت ورک قدیمی   65آرت ورک جدید و بازنگری و اصالح   18ایجاد و طراحی   -10

 سند قدیمی   479سند جدید و بازنگری و اصالح  73ایجاد   -11

 : پ(اقدامات انجام شده در بعد اقتصادی

   1401میلیارد ریال طی سال    3.579میلیارد ریال به مبلغ    880از مبلغ    و مجوز سازمان بورس  فزایش سرمایهاخذ گزارش توجیهی اا •

   ایجاد ارتباط مناسب با بانکهای طرف همکاری  •

 دریافت پروانه نهایی بهره برداری از چاه عمیق شرکت  •

 احداث خط سوم پرکنی نیمه جامدات   آماده سازی اولیه بخش برای •

 لی در جهت افزایش تیراژ محصوالت نیمه جامد دستگاه پرکنی نیمه جامدات از منبع داخو راه اندازی  خرید   •

 نصب و راه اندازی کنتور هوشمند چاه عمیق در راستای کنترل مصرف آب در جهت تحقق مسئولیتهای اجتماعی •

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

 تچرا دارو در جهت استفاده از تمام ظرفیت خطوط تولیدی   عقد قرارداد کارمزدی با شرکتهای آرامیس فارمد،خوارزمی و •

 1401اخذ افزایش قیمت جهت محصوالت پرفروش و استراتژیک شرکت در سال   •

 کاهش و بهینه سازی زمان استاندارد تولید محصوالت از طریق بکارگیری فرآیند ساخت تولید.  •

 97ه سال  بودج  5تهاتر بدهی مالیاتی با استفاده از ظرفیت بند و تبصره   •

 رعایت و اجرای رویه آیین نامه کمیسیون معامالت و اخذ استعالم قیمت از فروشندگان و تامین کنندگان •

 : آتی هیات مدیره  برنامه های -6

 پروژه نو سازی و بازسازی شرکت ادامه روند   •

 خرید ماشین آالت و تجهیزات واحد های تولید و آزمایشگاه  •

 محلول های خوراکی درسایر شرکتها تولید قراردادی پمادهای چشمی و   •

 ر شرکتهاایتولید قراردادی مکملها برای س  •

 توسعه و تعمیق بازار داروهای جدید شرکت   •

 اعمال کنترلهای داخلی کارآمد جهت انطباق عملیات شرکت با بودجه مصوب  وچشم انداز مدون .  •
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بازار فروش محصوالت شرکت، عمدتاً داخلی است و محصوالت تولیدی هم طبق ضوابط موضوعه ، از طریق شرکتهای پخش  با توجه به اینکه   •

همچنین با توجه به اهداف فروش صادراتی در سال    ،نیز در این خصوص تغییری ایجاد نخواهد شد  1402. در سال  می گردد، توزیع    دارو

 می باشد. بخصوص بازار عراق    صادراتی  ، سیاست شرکت در سال جاری نیز ادامه رشد و تعمیق بازارهای  1401

متشکل خواهد بود از : وجوه حاصل از فروش و درآمد خدمات ، تسهیالت مالی کوتاه مدت ، تسهیالت    1402،درسال  منابع مالی شرکت   •

 افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سرمایه گذاران.الی بلند مدت ،  م

 

 : یاجتماع  یتهایدر خصوص مسئول  ندهیبرنامه سال آ

 نموده است : هیرا تعب ریز یآت ی خود برنامه ها یاجتماع  یها تیمسئول یفایا یدارو، در راستا رانیا شرکت

 سالمت محور  یشهای مشارکت فعال در مناسبتها و هما •

هواساز و کاهش    یستمهای، بهبود س  عاتیو ضا  هیکاهش هدر رفت مواد اول  یشرکت در راستا  یو بهساز  یاقدام به انجام پروژه بازساز •

 دیمحصوالت جد دیمحصوالت و اخذ مجوز تول یفیک یبمنظور ارتقا GMPبا الزامات  یدیتول طیهوا و انطباق مح یآلودگ

 محل کارخانه   ییایجغراف تیشرکتها به جهت مز ریمحصوالت سا یقرارداد دیتول یقرارداد ها یتالش در اجرا •

   یو اجتماع یاقتصاد ست،یز طیمح  یدر 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 یتالش در انجام حداکثر •

 MRPآالت  نیمواد و ماش یزیها و انجام برنامه ر ندیمحصوالت در جهت بهبود راندمان فرا  دیتول یو انجام زمانسنج یبازنگر •

 ست یز طیو حفظ مح یانرژ نهیاستفاده به یتوسعه و مشارکت کارکنان در راستا •

 ی پژوهش ی مرتبط  و توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه بخصوص در انجام پروژه ها یکارآموزان در  رشته ها رشیادامه پذ •

 نظام راهبری شرکت  - 7

 اطالعات مربوط به ساختار هیات مدیره شامل:  -1

 

 زمینه های سوابق کاری  تحصیالت سمت  نام و نام خانوادگی

تاریخ  

عضویت در  

 هیات مدیره

تعداد  

 سهام 

عضویت همزمان در  

هیات مدیره سایر  

 شرکتها 

مدیریت گرایش  دکتری  رئیس هیات مدیره  دکتر رضا توکالن

 بازاریابی 

شرکتهای داروسازی جابرابن 

حیان،هلدینگ داروپخش،داروسازی اکسیر 

 و هلدینگ شفادارو 
10/03/1400 30.000  

 محمدرضا بهمن زاده 
نایب رئیس هیات مدیره و  

 هیات مدیره عضو موظف 
فوق لیسانس مدیریت  

 MBIاجرایی 
 - 11.767 07/04/1393 شرکتهای سرمایه گذاری البرز، اعتالء البرز 

دکتر سید احمد احمدی تیمور  

 لوئی 
دکتری سیاست گذاری  عضو هیات مدیره 

 سالمت

معاون حوزه وزارتی وزارت بهداشت درمان 

 و آموزش پزشکی 
11/09/1398 29.311 - 

 دکتری داروسازی  عضو هیات مدیره  علیرضا سلطان محمدی دکتر 

ستاد داروخانه های بیمارستانی دانشگاه  

معاونت تامین ؛   - -علوم پزشکی تهران 

 تدارک و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی 

23/08/1401   
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در جهت   یحسابرس  تهیجلسه کم  12،  سکیر  تهیجلسه کم  12،    رهی مد  اتهی   جلسه  21  تعداد   30/09/1401منتهی به    مالی    سال   در

 . شده است  لیاعضاء تشک هیدوره مورد گزارش با حضور کل  یاهداف سازمان ط

 

 اطالعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل :  -1

 سابقه اجرایی در شرکت  تحصیالت  سمت  نام و نام خانوادگی 

 07/04/1393 لیسانس مدیریت فوق  معاونت مالی و اقتصادی سرپرست و  محمدرضا بهمن زاده 

 05/12/1392 دکترای داروسازی  مدیر تولید  دکتر سید مسعود متولیان 

 20/06/1398 دکترای داروسازی  مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت  دکتر علیرضا اذانی 

 01/01/1389 مهندس  مکانیک  مدیر فنی مهندسی  مهندس آرین صرافی 

 09/09/1392 فوق لیسانس حسابداری  داخلی مدیر حسابرسی  حسین قمالقی 

 16/04/1399 لیسانس شیمی  مدیر حراست  محسن سلطانی 

 01/01/1396 دکترای داروسازی  مدیر تحقیقات  دکتر لیال ابراهیمی

 01/01/1396 دکترای داروسازی  سرپرست آزمایشگاه  عفت فخاری دکتر 

 11/04/1390 حسابداری دکترای  مدیر امور مالی  دکتر رضا شمسی 

 01/09/1383 فوق لیسانس مدیریت فناوری اطالعات  مدیر فناوری و اطالعات و سرپرست اداری اکبر عزیزی 

 27/04/1386 لیسانس امور گمرکی فوق  مدیر بازرگانی  حسین خورشیدوند 

 01/01/1389 فوق لیسانس مدیریت  سرپرست فروش و بازاریابی  مهندس مختار نجفی 

  

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

 هر یک از کمیته ها به شرح ذیل می باشد:و ماموریت های    ءفهرست کمیته های هیئت مدیره و مشخصات اعضا- 2-1

  :  کمیته تعالی-1

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

 سازمان 

  س یرئ-ینیکارگز  سیرئ-فروش    سیرئ-یآموزش ،توسعه و تعال  سیرئ-یقائم مقام مسئول فن-رانیمد  هیکل-یو اقتصاد  یمعاون مال-رعاملیمد  اعضاء:

         ی حسابرس

 :   دیتول  -2

 هفته آیندهتولید  هفته اخیر،تحلیل علل انحرافات و اعالم برنامه  بررسی عملکرد تولید طی   ماموریت :

- شگاهیآزما  ریمد-یبازرگان  ریمد-یمال  ریمد-دیتول  ریمد  -قاتیتحق  ر یمد  -یز یبرنامه ر  ریمد-یمسئول فن-یو اقتصاد  یمعاون مال-رعاملیمد  اعضاء:

       حراست   ریمد-یداخل  یحسابدار  ریمد-رصادراتیمد -فروش  ریمد  -یمهندس  یفن  ریمد

 :    یگوالتورر  -3

 ،پیگیری موارد عدم انطباق و اقدامات اصالحی،بررسی موارد شکایات بحرانی و افزایش کیفیت GMPپیگیری و بررسی موارد قانونی و   ماموریت :

  - یبازرگان  ریمد-یمال  ریمد  -قاتیتحق  ریمد  -دی تول  ریمد-شگاهیآزما  ریمد  -ی زیبرنامه ر  ریمد  -یو مسئول فن  تیفیک  نیتضم  ریمد-رعاملیمد  اعضاء:

          یفن  ریمد  -  یقائم مقام مسئول فن
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 :   دیتوسعه محصوالت جد  -4

 ،توسعه محصوالت جدید و مدیریت سبد محصوالت اصالح و بهبود محصوالت جاری شرکت ماموریت :

  ر یمد  -یو مهندس  یفن  ری مد  -یبازرگان  ریمد  -شگاهیآزما  ریمد  -یزیبرنامه ر  ر یمد  -دیتول  ریمد  -تیفیک  نیتضم  ریمد -قاتیرتحقی مد  -عامل  ریمد  اعضاء:

         فروش 

 :    مدیران  -5

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

اقتصاد  یمالمعاون  -رعاملیمد  اعضاء: ر  ریمد-یقائم مقام مسئول فن-یو    ری مد-یبازرگان  ریمد-یمال  ری مد-دیتول  ریمد  -قاتیتحق  ریمد  -یزیبرنامه 

    آموزش   سیرئ-حراست  ریمد-یداخل  یحسابدار   ریمد-رصادراتی مد-فروش  ر یمد  -یمهندس  یفن  ریمد-شگاهیآزما

 :    استراتژی  -6

 ، پایش شاخص های استراتژیک،بهینه سازی سبد محصوالت و اشاعه فرهنگ استراتژی در شرکت  بازنگری برنامه ریزی استراتژیک   ماموریت :

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

 :    حفاظت فنی و بهداشت کار  -7

  طرف کردن نواقص احتمالی طرح مشکالت ایمنی و بهداشتی و ارائه راهکارهای موثر در جهت بر  ماموریت :

مسئول بهداشت  -  یمسئول بهداشت حرفه ا -کارگران    ندهینما-  دیتول  ریمد- یمهندس  یفن  ری مد-یادار   ریمد-تیفیک  نیتضم  ر یمد-رعاملیمد  اعضاء:

       ی صنعت  یمنیمسئول ا-طیمح

 :    آموزش  –  8

 افزایش سطح اگاهی و دانش در شرکت در جهت افزایش کارایی پرسنل   ماموریت :

-یمال  ریمد-یادار   ریمد-  تیفیک  نیتضم   ریمد-صادرات  ریمد-یبازرگان  ریمد -یابیبازار  ریمد-حراست  ریمد-و مهندسی  یفن  ریمد-عامل  ریمد  اعضاء:

 ی زیبرنامه ر  ری مد-دیتول  ریمد-قاتیتحق  ریمد -شگاهیآزما  ریمد-  یحسابرس  ریمد

 :    انضباطی  -9

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

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

 :    طبقه بندی شاغل  -10

 مدیریت گروه ها و رده های شغلی در راستای صیانت از حقوق پرسنل    ماموریت : 

  سرپرستان   ندهینما-شورا  ندهیدو نفر نما  -کارفرما  ندهیدو نفر نما  اعضاء:
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 :    فروش ضایعات   -11

 تصمیم گیری جهت فروش ضایعات تولیدی و غیر تولیدی  ماموریت :

 ی مال  ریمد-حراست  ریمد-واحد مربوطه  ریمد-دیتول  ریمد-یزیبرنامه ر  ری مد-یبازرگان  ریمد  -ت یریمد  ندهینما  ای  رعاملیمد  اعضاء:

  :  امنیت اطالعات   -12

 ISMSتعیین خط مشی امنیت اطالعات ، جلوگیری از آسیب رسیدن به دارایی های اطالعاتی شرکت و پیاده سازی الزامات   ماموریت :

      IT  ریمد-حراست  ریمد-یادار   ریمد-عامل  ریمد  اعضاء:

  :   پیشنهادات   -13

 توسه مشارکت و نوآوری در سازمان  ماموریت :

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

 :   وام  -14

 اعطای وام ازدواج، مسکن و ضروری به پرسنل ماموریت :

      پرستان سر  ندهینفر نما  کی-شورا  ازدونفر  -یادار  ریمد-یمال  ریمد-عامل  ریمد  اعضاء:

 :    انتصابات   -15

 تایید نهایی پرسنل جدیدالورود  ماموریت :

         مدیر مالی   –اعضاء هیات مدیره    -مدیر عامل  اعضاء:

 :   هاراهبردی پروژه   -16

در خالل طراحی و اجرای پروژه بازسازی اعم از موارد ساختمانی،تاسیساتی،ماشین آالت و    GMPبررسی فنی و دارویی در انطباق با اصول    ماموریت :

 غیره در کلیه بخش های کارخانه

  ن یتضم ری مد- یمال ری، مد  یزیبرنامه ر  ریمد-و مشاور مانیپ  ندهی، نما دیتول  ریمد- یو مهندس یفن ریمد- یو 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 های 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  

  ندهینما-یادار   ندهینما-یز یبرنامه ر  ندهینما-یبازرگان  ریمد-یقائم مقام مسئول فن  -تیفیک  نیتضم  ریمد  -یداخل  یحسابرس  ریمد-رعاملیمد  اعضاء:

   یمال  ندهینما  -قاتیتحق  ندهینما-فروش  ندهینما-شگاه یآزما  ندهینما-یفن  ندهینما-دیتول

 



 )سهامی عام(شرکت ایران دارو 

   به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام وضع عمومی گزارش فعالیت و

 09/1401/ 30منتهی به سال مالی 
 

28 
 

 :   مبارزه با پولشویی  -18

 : رعایت الزامات قانون مبارزه با پولشویی ماموریت 

  س یرئ  -  یداخل  یحسابرس  ریمد  -صادرات  ریمد-فروش    ری ، مد  یادار   ری، مد  یبازرگان  ریمد-  یمال  ریمد-  یو اقتصاد  یمعاون مال-عامل  ریمد  اعضاء:

         ی بازرگان  یحسابدار 

 :    حسابرسی داخلی  -19

کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن به منظور حصول اطمینان از اثربخشی کنترل های داخلی،سالمت گزارشگری    ماموریت :

 ،رعایت قوانین و مقررات،اثربخشی حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی و نظارت بر کلیه واحدهای سازمانی شرکت مدیریت ریسک،مالی

 یداخل   یحسابرس  ریمد-یبدون حق را  یداخل  یحسابرس  ری مد-مستقل از شرکت  یحسابرس  تهیعضو کم  -رهیمد  اتیموظف ه  ریغ  یعضو مال  اعضاء:

      (   ی)بدون حق را  یو اقتصاد  یمعاون مال  -ی بدون حق را  یگذار  هیشرکت سرما

 :   فروش  -20

 بررسی روند فروش و موانع موجود و شرایط بازار   ماموریت :

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

  :   وریبهره  -21

وری در تمام قسمت های سازمان،افزایش سود و  ، برنامه ریزی و تدوین راهکارهای بهبود و افزایش بهره   استقرار نظام مدیریت بهره وری   ماموریت :

 درآمد،صرفه جویی و کاهش هزینه ها،ایجاد محیط کاری جذاب،امنیت شغلی،بهبود کیفیت کاری و در نهایت افزایش رضایت شغلی کارکنان

-یداخل  یحسابرس  ریمد-یو مسئول فن  ت یفیک  نیتضم  ریمد-و انبارها  یزیبرنامه ر  ریمد-یمهندس  یفن  ریمد-دیتول  ریمد-یو اقتصاد  یمعاون مال  اعضاء:

  شورا بر حسب مورد )مدعو(   ندهیو نما  رانیمد  ریسا  -یآموزش توسعه و تعال  سیرئ-یصنعت  یحسابدار  سیرئ

 :    معامالت کمیسیون   –  22

کنترل و نهایتا رعایت منافع  ،تقویت امر نظارت و به سوی اهداف تعیین شده در زمینه تصمیم گیری و اجرای صحیح معامالت شرکت   نیل ماموریت :

میلیون ریال،کمیته های بازگشایی پاکت،البسه و خرید در جهت کارشناسی دقیق خرید قبل از    70و مصالح شرکت، انجام کلیه خریدهای باالی  

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

حراست    ریمد-یمال ری، مد یو مهندس یفن ریمد-یزیبرنامه ر ری، مد تیفیک نیتضم ریمد-یبازرگان ریمد- یدو اقتصا یمعاون مال- عامل ریمد  اعضاء:

         عضو ناظر   یداخل  یحسابرس  ریمد-عضو ناظر

 :   صادرات   -23

ارتقاء سهم صادرات شرکت در راستای تحقق اهداف استراتژیک،افزایش سهم فروش صادرات نسبت به کل فروش و بسترسازی در خصوص    ماموریت :

 بهبود وضعیت صادارت 

حراست   ریمد-یمال ری، مد یو مهندس یفن ریمد-یزیبرنامه ر ری، مد تیفیک  نیتضم ری مد-یبازرگان ری مد- یو اقتصاد یمعاون مال-عامل ریمد اعضاء:

   عضو ناظر   یداخل  یحسابرس  ریمد-عضو ناظر
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 اطالعات مربوط به کمیته ریسک شرکت شامل :  -2

 

 و حضور اعضاء در جلسات:   یداخل   یحسابرس  تهیتعداد جلسات کم

  یداخل  یحسابرس  تهیکم 120تا     109که در صورتجلسه شماره    دهیگرد  لیمورد تشک  12مورد گزارش ،  مالی  سال    یط  یحسابرس  تهیکم  جلسات

  یمورد م  48  تهیکم  ساعتتعداد نفر    نیشده است. بنابرا  لیاعضاء تشک  هیبا حضور کل  یحسابرس  تهیجلسات کم هیکل  نکهیمنعکس است. با توجه به ا

 باشد. 

 فهرست زمین و ساختمان شرکت ایران دارو )سهامی عام( 

بهای تمام   شرح دارایی 

شده )میلیون  

 ریال( 

استهالک  

 انباشته)میلیون ریال( 

ارزش  

دفتری  

)میلیون  

 ریال( 

نوع  

 کاربری 

تشریح   متراژ  موقعیت مکانی  وضعیت مالکیت 

وضعیت  

 وثیقه

تشریح پرونده  

 های حقوقی 

 زمین : 
دانگ    6 صنعتی  9 0 9 زمین 

  منقوله دار

  5/1سند  4)

 دانگ( 

بزرگراه  –تهران  

آیت اله  

سعیدی بلوار  

معلم انتهای  

 خیابان کرمانی 

مورد   21.685

 ندارد 

 مورد ندارد 

 ساختمان : 
ساختمان های  

بخش های  

تولیدی و غیر  

 تولیدی 

دانگ    6 صنعتی  78.714 24.269 100.956

  منقوله دار

  5/1سند  4)

 دانگ( 

بزرگراه  –تهران  

  آیت اله

سعیدی بلوار  

معلم انتهای  

 خیابان کرمانی 

مورد   10.750

 ندارد 

 مورد ندارد 

 

 سمت  نام و نام خانوادگی
تاریخ عضویت در   تحصیالت

 کمیته حسابرسی 
 مدت زمان  – اهم سوابق 

 آخرین مقطع رشته 

 مدیریت مالی رئیس کمیته  دکتر رضا توکالن 

دکترا و کارشناسی ارشد  

مدیریت و کارشناسی  

 مهندسی صنایع 

17/07/1401 

از   صنعت    20بیش  در  وقت  تمام  کار  سابقه  سال 

بر   مشتمل  مدیریت    12داروسازی  سابقه   –سال 

از   عنوان   10بیش  به  وقت  پاره  کار  سابقه  سال 

تعالی   جوایز  ارزیاب  و  سرمایه   –سرارزیاب  معاون 

گذاری و توسعه کسب و کار شرکت سرمایه گذاری  

 رئیس هیأت مدیره شرکت ایران دارو  –ارو شفاد

 DBA 08/08/1391 کارشناسی ارشد حسابداری  عضو کمیته  سردار بارگاهی
ایران   رسمی  حسابداران  جامعه  سال    32  –عضو 

موسسات  و  حسابرسی  سازمان  در  کار  سابقه 

 شریک موسسه حسابرسی نیک روشان  –حسابرسی 

 17/07/1401 ارشدکارشناسی  حسابداری  عضو کمیته  مهدی هاشمی 

مفید    5  - موسسه حسابرسی  ارشد  سال حسابرس 

سال رئیس حسابداری مالی و صنعتی    6  –راهبر  

ایرانیان   مس  بابک  شرکت    –شرکت  مالی  مدیر 

 سال پیش  2/ 5دارویی برکت از 


