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 مروری بر تاريخچه صنعت داروسازی ايران و جهان   ✓

شناسایی و اساس مطالعات مختلفی قرار گرفت. در همین زمان میكروب  ها در بروز امراض عفونی  در اواخر قرن نوزدهم نقش میكروب

ای كه به شدت فردی به  در اتاق های عمل نام برد. نظریه ها به عنوان قاتلین نامرئی كشنده از میكروب Sir Joseph Lister شناسی به نام

 .را تحت تاثیر قرار داد Robert W.Johnson نام

بنیاد نهاد كه   J&J همكاری دو برادر خود به اسامی جیمز و ادوارد شركتی را با نام جانسون اند جانسون یا  با   ۱۸۸۶ژوزف جانسون در سال  

سون مترادف با وسایل  اند جانپایان قرن مذكور نام شركت جانسونها بود. تا  برای عصر جدید پس از كشف میكروب  هدف اصلی آن تولید دارو 

جیمز به جای برادرش رابرت به ریاست شركت رسید. جیمز    ۱۹۱۰ها گردید. در سال  ده در بیمارستان كننده مورد استفا عفونی  استریل و ضد

های  ی تبدیل كرد. بدین منظور كارخانهالمللاند جانسون را به یك شركت بین  هدف قرار داده و به زودی جانسون   بالفاصله بازارهای خارجی را 

 .اندازی شدند و انگلستان راه جانسون در كانادااند جدید تولیدی جانسون

دارترین علوم و فنون در مجموعه تمدن ایران به شمار آورد اما گسترش دین مبین  ترین و ریشه ازی را باید از جمله كهناگرچه طب و داروس

جداگانه اما پیوسته پیش از  كند كه تاریخ داروسازی در ایران طی دو مقطع  ت عظیم ناشی از آن چنین ایجاب می اسالم در ایران و تحوال

گیری دانشگاه جندی شاپور نیز یك نقطه تحول  . البته نباید فراموش كرد كه شكلاسالم و پس از اسالم مورد بحث و بررسی قرار گیرد

ای گذارد كه  ثیر خود را در هر دو مقطع پیش و پس از اسالم بجوسازی است، لیكن این دانشگاه تاُتاریخی و اساسی در سیر دانش طب و دار

 .در این مقاله به آنها اشاره خواهد گردید

شد اما در اثر  ب یونانی به ایران اثری دیده نمیسال قبل از میالد مسیح از ورود ط 7۰۰طب ایران باستان دارای مقامی ارزنده می باشد و تا 

 .فتوحات ایرانیان عالوه بر طب ایرانیان از طب سایر اقوام نیز استفاده شد 

میالدی با همّت امیركبیر، دارالفنون تأسیس    ۱۸5۰هجری قمری، مطابق با    ۱2۶۸ان با پیشرفت علوم در اروپا، در ایران نیز در سال  زمهم

 .گردید. منظور امیر از تأسیس دارالفنون، آشنا كردن مردم ایران با صنایع،حرف و فنون جدید اروپا و توسعه آنها در ایران بود 

سال   اینكه  هجری    ۱3۱3در  به  نظر  ولی  داروسازی شد  دانشكده  به  تبدیل  دواسازی  مدرسه  گردید،  تأسیس  تهران  دانشگاه  شمسی كه 

دانشكده    داروسازان تحصیل كرده به حد لزوم در ایران نبودند تا بتوانند دانشكده را با استقالل اداره كنند، موقتاً اداره قسمتی از امور آن به

مقرر گردید كه محصلین با    ۱3۱۶سه سال بعد، یعنی در سال   .وسازی یكی از شعب دانشكده پزشكی شدپزشكی محول شد و دانشكده دار

كه پروفسور ابرلین استاد دانشكده پزشكی استراسبورگ به سمت    ۱3۱۸گواهینامه كامل متوسطه به تحصیالت داروسازی بپردازند. در سال  

اروسازی نیز تغییراتی به وجود آورد. دوره تحصیل به چهار سال محدود شد و  ریاست دانشكده پزشكی منصوب شد، در سازمان دانشكده د

هجری    ۱323دانشجویان می توانستند در سال آخر با نوشتن پایان نامه و تصویب آن به اخذ دانشنامهُ دكترا در داروسازی نایل شوند. در سال  

ها برای كلیه دانشجویان كافی نبود،  ولی چون گنجایش آزمایشگاهشمسی دوره تحصیل داروسازی از چهار سال به پنج سال افزایش یافت  

 .موكول شد ۱33۰اجرای آن به سال  

هجری شمسی مقرر گردید كه برای فارغ التحصیالن سال چهارم دانشكده داروسازی پروانه اشتغال به كار صادر شود. در نهایت    ۱324درسال  

 .ران از داشكده پزشكی جدا گردید و به عنوان دانشكده های مستقل كار خود را آغاز نمود دانشكده داروسازی دانشگاه ته  ۱335-۱33۶در سال  
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  اقتصادی رشد1-1

 گزارش اساس بر  .شدند اقتصادی ركود و سالمت بحران دچار 19 كووید گیریهمه علت به جهان، اقتصادی مناطق اكثر 2020 سال در

 سال در شودمیبینی  پیش و  است درصد بوده 3.5 منفی معادل 2020 سال در جهان اقتصادی رشد ، 2021 ژانویه در پول المللیبین صندوق

 و پیشرفته اقتصادهای متوجه 2020 سال در ركود باالترین شدت د.شو خارج اقتصادی ركود از درصد 2.8 رشد نرخ با جهانی اقتصاد 2021

 .بود  بازارهای نوظهور و توسعه درحال اقتصادهای به متعلق آن كمترین

 

 
 

 

 استثنای به این سال در كه نحوی به شوند ركود  دچار جهان اقتصادهای اكثر تا شد باعث 2020 سال در جهان، در كرونا ویروس شیوع

 و 1.5 منفی 1399 سال برای اقتصادی ایران رشد اساس همین بر .بود منفی كشورها اكثر اقتصادی رشد تركیه، و چین مصر، اقتصادهای

 شود. می برآورد درصد 3 مثبت 00 14 سال برای

 و سراسری آغاز واكسیناسیون وجود این با داشت، 2019 سال به  نسبت  را افت درصد 9.6 حدود در كاالیی تجارت حجم  2020 سال طی

 تا شد موجب )آمریكا انتخابات از پس)المللی   بین تجاری تعامالت افزایش كنار در 2021 سال در كارها و  كسب كامل بازگشایی به  امید

 .كنند حكایت 2021 سال در كاالیی تجارت درصدی 8.1 رشد از هابینیپیش

   2020 کرونا و وضعیت صنعت داروسازی در سال 1-2

پرداخته است. براساس این  در جهان    2۰2۰صندوق ضمانت صادرات ایران در گزارشی تحلیلی به كرونا و وضعیت صنعت داروسازی در سال  

درصد از فروش دارو در سطح جهان را تشكیل می دهند. از نظر   ۱5درصد و داروهای مخصوص امراض خاص   7۰گزارش، داروهای نسخه ای 

اض  درصد رشد نمایند، در حالی كه داروهای مخصوص امر  ۶، انتظار می رود داروهای نسخه ای حدود  2۰2۱تا    2۰2۰رشد فروش بین سال های  

 .درصد رشد خواهند داشت  ۱۱خاص، تا حدود  
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فروشی محصوالت غیرغذایی را متضرر نموده است، بخش محصوالت دارویی به  ایی مانند حمل و نقل و خردههبخش ۱۹رحالیكه بحران كووید  د

سودآور بوده است. صنعت داروسازی برای  های بهداشتی سراسر جهان،  های درمانی توسط سیستماوم تقاضا برای عرضه و توسعه روشجهت تد

گیری مشهود  های قابل توجه جهت مهار همهته و حمایت دولتی در تخصیص بودجهها قرار داشسالمت مردم، تحت حمایت جدی دولت   حفظ

های  ازی نیز بتوانند برنامههای داروسها كمك نموده تا داروها و تجهیزات پزشكی بیشتری را خریداری كرده و شركتیمارستاناست. این امر به ب

 .تحقیق و توسعه را با هدف كشف دارو یا واكسن بیماری قویاً دنبال كنند 

شود  بینی میش جهانی دارو را تقویت نمود. پیشحتی قبل از بحران كرونا، صنعت داروسازی از حمایت قوی دولتی برخوردار بود و این امر فرو 

ست.  میلیارد دالر بوده ا  ۸۸۰برسد. در حالی كه این رقم در سال قبل،    2۰2۰میلیارد دالر در سال    ۹2۸سابقه  فروش دارو در جهان به سطح بی  

درصد افزایش یافته    ۶ تا   2۰2۱رود فروش دارو در سال های بهداشتی، انتظار میگذاریهای عمومی در سیاست همچنین به دلیل افزایش حمایت

 .برابر نرخ رشد متوسط بازار طی دهه گذشته برسد میلیارد دالر معادل دو   ۹۸5و به 

تریلیون    ۱.  25بیش از    2۰۱۹دهد درآمد داروسازی در سراسر جهان در سال  بینی رشد بازار جهانی دارو براساس تحقیقات استاتیستا نشان می پیش 

عنوان فعال پیشرو دارویی جهان در سال  یابد. آمریكا به   تریلیون دالر افزایش  ۱.  5۹به    2۰24شود این رقم تا سال  بینی می دالر برآورد شده و پیش 

 . میلیارد دالر درآمد داشتند۱۹5میلیارد دالر از این حوزه و اروپا حدود   4۹۰بیش از   2۰۱۹

متوسط مانند برزیل،  دهند و كشورهایی با درآمد  یشترین بازار جهانی دارو را آمریكا و اروپا به همراه كشورهای ژاپن، كانادا و استرالیا تشكیل می ب

 . هند، روسیه، كلمبیا و مصر پس از آن قرار دارند 

میلیارد دالر( و اروپا، همچنان در حوزه اقتصاد دارویی  ۶2۸بازارهای دارویی مستقر در آمریكا )با فروشی در حدود   2۰3۰شود تا سال می  بینی پیش

های  ، شركت2۰۱۸و    2۰۱4های  كند. بین سال مواد شیمیایی یا بیولوژیكی جدید تولید می پیشرو خواهند بود. همچنین آمریكا ساالنه حجم زیادی از  

ماده موثره جدید تولید    7۰ماده شیمیایی یا بیولوژیكی جدید معرفی كردند و در همان دوره، كشورهای اروپایی نیز تقریبا    ۱25آمریكایی در مجموع  

های درمان كرونا از قبیل رمدسیویر، فاویپیراویر و ریتاناویر بلكه واكسن كرونا نیز در داخل كشور  تنها همه دارو  در شرایط فعلی تحریم نه  .كردند

 صورت مستقیم علیه  ها به كشور تولیدكننده واكسن كرونا قرار گرفته است. این تحریم ۱۰سازی شده و نام ایران جزو بومی 



 

 
 
 

4 

تاثیر قرار گرفته است. این محدودیت توانسته فرصت  شدت تحت  المللی، صنعت دارو به های بین بانك مبادالت  دلیل عدم  صنعت اعمال نشده اما به  

ویژه آنكه تقاضای زیاد كشورهای همسایه برای دارو و  سازی و تولید داروهای ژنریك اهتمام ورزند. بهخودكفایی در تولید را ایجاد كند تا به بومی 

روی تولیدكنندگان و صادر كنندگان ایرانی قرار داده است. ایران نیز در صنعت داروهای ژنریك در میان    تجهیزات پزشكی فرصت دیگری را پیش 

 .كشورهای منطقه آسیا سردمدار است

   وضعیت صنعت دارو در ايران با چند آمار جالب + علت مزيت رقابتی1-3

همچنین  گرانه از صنایع دارویی داخلی و  مداخله كنار حمایت نسبی و غیر  ها در  رشد و توسعه صنعت دارو در ایران در گرو آزادسازی تدریجی قیمت

ای به خارج  های داخلی است. اجرای چنین فرآیندی باعث كاهش قاچاق دارو و مانع از قاچاق داروهای یارانه پذیری شركتافزایش توان رقابت 

 .كندمی  جلوگیری  محدود  منابع خروج  از  وشده 

شود از آنجا كه  تولید می   "تكهای    "مقایسه با سایر صنایع، پیشرو است. زیرا هم صنعتی با قدمت زیاد است و هم محصوالت  صنعت دارو در  

شود. اینكه گاهی شنیده  های عضو در مورد ایران رعایت نمی های شركتایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست بنابراین بسیاری از محدودیت 

هایی در سازمان تجارت جهانی و  د دارویی خاص دومین تولیدكننده برتر دنیا است به دلیل آن است كه این دارو با محدودیت شود ایران در تولیمی

 .كندها نیست آن را تولید می های جهانی روبرو است و چون ایران عضو این سازمان و معاهده معاهده 

پروژه ملی در زمینه    ۶4های رقابتی برای صادرات هم ایجاد كند. در حال حاضر  د مزیتتوانكند و می نابراین همین عامل، مزیت رقابتی ایجاد می ب

افزوده به اقتصاد تزریق و  میلیون دالر ارزش ۱۰۰تواند تا پنج سال آینده حدود هزار و  ها می بینیشده كه طبق پیش   تكمیل زنجیره ارزش تعریف 

 .زایی ایجاد كند  نفر اشتغال  5۰۰برای هزار و  

ت دارو از معدود صنایعی است كه در شرایط تحریم توانسته سكوی پرتابی داشته باشد و جزو هفت كشور جهان در این حوزه باشد و از این  صنع

  شركت  4۰  حدود.  هستند   بنیاندانش  شركت 344  كه هستند مجوز  دارای  شركت  5۰۰آید. در این حوزه حساب می منظر قدرتی نوظهور در دنیا به

گذاری  ركت در حوزه سرمایه ش   ۶  و  هستند   داروساز   شركت  34  حدود   تعداد   این   از  و   هستند   بورس   در   هم   دارو   صنعت  گذار سرمایه   هایشركت   و

درصد از صنعت دارو در اختیار سه هلدینگ شستا، ستاد اجرایی فرمان امام و گروه توسعه ملی    ۶۶كنند. حدود تخصصی در صنعت دارو فعالیت می 

 .است)وبانك( 

  ایران    درصد از آن به ارزش بازار واردات تعلق دارد. نرخ باالی مصرف دارو،45درصد از ارزش بازار به تولیدكنندگان داخلی و  55ازنظر ارزش بازار،  

همچنین تعداد متوسط    .است  دالر   ۶3  حدود   هم  دارو   مصرف   سرانه.  كندمی   تبدیل   جهان   در   بیستمین   و   آسیا   در   كنندهمصرف   سرانه   دومین   به   را

درصد در داخل تولید    4۰شود. ماده موثره این صنعت  واحد برآورد می   3.  5واحد اما در ایران    2المللی  ر سطح بین د   پزشكان  تجویزشده  داروهای 

 .شوددرصد وارد می   ۶۰شده و  

امروزه هر كشوری در جهان به دنبال توسعه بازارهای  رود. بنابراین  یافتگی كشورها به شمار می های توسعه توسعه صنعت دارویی یكی از شاخص

  در  داروسازی   شركت  ۱5۰  از   بیش   ایران   در .  است  كرده   گذاری هدف   را   دارویی   بازار  توسعه   گذشته   های سال   در   ویژه به   نیز   ایران   و   است دارویی

 كنند. نیروهای شاغل در این  بندی دارو فعالیت می شركت نیز در حوزه تولید مواد موثره و بسته  75مینه تولید داروهای آماده مصرف و حدود ز
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  نفر   هزار  ۱۰۰   های پشتیبان بیش ازها و شركت های توزیعی، داروخانه طور غیرمستقیم در شركتهزار نفر و به 25طور مستقیم حدود  صنایع به 

 .تند سه

میلیون  27میلیون دالر برای شیر خشك و  33دالر برای واردات دارو،  میلیون ۱۰۰میلیارد و   2معادل   ۹۸ایران از بازار دارویی جهان در سال سهم 

بخش سالمت  در    میلیون دالر است. همچنین نسبت كل مخارج   44۱میلیارد و    2دالر برای ملزومات دارویی بوده كه مجموع آنها مبلغی در حدود  

درصد این مخارج به دارو اختصاص داشته كه برابر با متوسط جهانی    ۱4درصد بوده و    ۸.  7حدود    2۰۱۹در سال   (GDP)  به تولید ناخالص داخلی

 .است

 های بیولوژيک دارويی در جهان و کشور فرآورده 1-4

بیولوژیكی در درمان سرطان نسبت به بیشتر    عنوان شوند. به  می های بیولوژیك اغلب برای دارورسانی هدفمند طراحی  فرآورده  مثال داروهای 

ها كاربردهای بسیاری  شوند عوارض كمتر و اثرات درمانی بیشتری دارند. همچنین این فرآورده درمانی استفاده می   داروهای قدیمی كه برای شیمی 

 . در زمینه تشخیص، درمان و پژوهش دارند

 توان به این موارد اشاره كرد: ها می كاربرد درمانی آن ترین زجمله مهم ا

مروزه  ا  .های خونیاس، درمان اختالالت هورمونی، درمان ناباروری و فرآورده های خودایمنی مانند ام درمان انواع بیماری سرطان، درمان بیماری  

گذاران قرار  ها و سرمایه افزوده فراوان، مورد توجه بسیاری از دولت ارزش های بیولوژیك دارویی به علت جایگاه استراتژیك و  در جهان فرآورده

میلیارد    7.3۸7به    2۰۱۹میلیارد دالر گزارش شد و در سال    ۶.2۰۰های بیولوژیك بیش از  ارزش بازار جهانی فرآورده   2۰۱3گرفته است. در سال  

 .میلیارد دالر نیز افزایش پیدا كند ۶25این مقدار به   2۰2۶شده در سال بینی دالر رسید. همچنین پیش 

قلم دارو    ۱35افزوده را دارد. از  افزوده تولید داروهای زیستی پس از حوزه خدمات فناوری اطالعات، باالترین میزان ارزش در ایران نیز میزان ارزش 

است. همچنین ارزش تولیدات این صنعت در ایران  مورد داروهای بیولوژیك    27و ماده موثره كه برای كاهش ارزبری در اولویت تولید قرار دارند،  

 .میلیارد دالر برآورد شده و ایران در تنوع محصوالت بیوتكنولوژیك دارای جایگاه اول منطقه و همچنین دوم جهان است ۱.  2

   های صنعتچالش 1-5

ازجمله محصوالتی هستند كه متناسب با رشد چند برابری نرخ  صورت محصول نهایی شده به دهد تنها داروهای وارداتی ساخته ها نشان می ررسی ب

تا    7۰دهند، و  درصد از سهم بازار را به خود اختصاص می  3۰تا    2۰شوند، اما این نوع داروها بین  رو می ارز درنتیجه آزادسازی، با رشد قیمت روبه 

تواند  یر مسیر تخصیص ارز از ترجیحی به نیمایی بودجه درمجموع می كند و تغیدرصد رشد قیمت را تجربه می  ۱۰۰تا   3۰درصد دیگر بازار بین ۸۰

بین وقتی قیمت دارو در  ها خواهد بود. در این  از این فشار بر عهده بیمهدرصدی قیمت دارو منتهی شود كه كنترل بخش مهمی    ۱۰۰به رشد  

گذاری و حمایت عملی دولت از بخش  داروسازی بدون سرمایه  های مختلفشود. حوزه كشور تا این حد پایین است، قاچاق معكوس نیز تقویت می 

تر  پذیر است. شاید ادعایی گزاف نباشد اگر بگوییم صنعت دارو نسبت به سایر صنایع در كشور كوچكبنیان امكان های دانش تحقیقات و شركت

عات مورد تاكید فعاالن صنعت آزادسازی قیمت ارز  تومانی به این صنعت است. یكی از موضو  42۰۰گمان تخصیص ارز  مانده است و دلیل آن بی 

 .از نرخ ارز ترجیحی به ارز نیمایی است
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  تامین مالی در صنعت 1-6

های داروسازی تامین مالی در این صنعت  ها برای افزایش حد اعتباری شركتها و الزام بانكاز طریق ورود به بازار سرمایه، بازپرداخت بدهی بیمه 

كه واردات دارو در سال  طوری طبق آمار سازمان غذا و دارو ، طی دو سال گذشته ، واردات دارو كاهش چشمگیری داشت. به   .انجام خواهد شد 

 .  رسید درصد  ۱5 از  كمتر  به  گذشته سال  پایان تا  و درصد   22 به ۹۸ سال  درصد بازار ریالی دارو بود كه 3۰حدود  ۹7

  كمتر   به  قبل  سال  پایان  تا   و  دالر  میلیارد   3  به  ۹۸  سال  در   میزان  این  و  داشت  وجود  ارز  دارو  واردات   برای  دالرمیلیارد    3.  7  ساالنه  ۹7  سال  یعنی

ونقل،  های انتقال وجه، حمل تنهایی از تحریم معاف است اما واردات دارو فرآیندی است كه شامل هزینه خرید دارو به   .رسید  دالر   میلیارد   2.5  از

 .شود كه متاسفانه همه این موارد تحریم هستند پست سریع می بیمه و انتقال مدارک با 

 ايران اقتصاد 1-7

 تا شد سبب  1398 و 1397 ها   سال در هاشوک این صحیح مدیریت عدم و خارجی هایشوک  از متأثر منفی اقتصادی رشد سال دو تجربه

 سال پایانی فصول در مثبت رشد اقتصادی از هایی نشانه  بروز حال این با شود. تر كوچك 1396 سال به  نسبت درصد 11 حدود ایران اقتصاد

 شوک متحمل كشور اقتصاد 1398 اسفندماه ابتدای كرونا از ویروس شیوع با اما  داشت؛ كشور اقتصاد بر ها تحریم اثر تخلیه از نشان 1398

(  ۱3۹۹)2۰2۰درسال كشور اقتصادی رشد ایران، اقتصاد از خود بینیپیش با تعدیل جهانی بانك و پول المللیبین  صندوق اساس این برشد.   جدیدی

 نخست ماهه شش در خدمات هایزیربخش اكثر رشد نیز ایران آمار مركز اعالم براساس اینكه ضمناند.  % برآورد كرده- 5.5% و  - 4.5را به ترتیب  

 متأثر از شیوع ویروس كرونا منفی شده است. 1399 سال

 رشد دامنه از   1399سال در اقتصادی رشد منفی، اقتصادی رشد سال دو تجربه از پس شودمی برآورد شده، ارائه هایتحلیل  گرفتن نظر در با

 برآورد درصد 0.8 حدود 1399 در سال غیرنفتی رشد همچنین  .شودمی برآورد سال كل برای درصد 0.5 حدود در رشد این .شود  خارج منفی

 . شود می

 سال در گرفته مثبت شكل روندهای دلیل به هاتحریم تداوم  با حتی كه كرد بیان بایستی 00 14 سال در اقتصادی رشد اندازچشم خصوص در

 مثبت  انداز چشم با آنكه خصوص به  .بود  خواهد مثبت  00 14 سال در كشور اقتصادی رشد ساختمان و نفت صنعت، هایبخش در   1399

 با .نباشد جاری سال  اندازه به بعد سال در خدمات كلی بخش طور به  و وكارها كسب  بر كرونا شوک اثر رسدمی نظر به واكسیناسیون به  نسبت

 به تواند  می را اقتصادی رشد صنایع، این در موجود خالی  هایظرفیت از بزرگ ناشی صنایع تولیدات مقداری رشد و نفت صادرات رشد حال این

 سال در سرمایه موجودی منفی رشد برآورد حتی و اخیر هایسال  در گذاریسرمایه منفی رشدهایبه   توجه با دهد، افزایش توجهی قابل میزان

 .است اقتصاد ثبات و پذیری بینیپیش افزایش 00 14 سال در ایران اقتصاد ترین اولویتمهم مطمئناً 1398
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 :شیمی دارويی داروپخش شرکتمعرفی  -2

  ۱375/ ۱2/ 2۸مورخ ۱2۹2۰7به صورت شركت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره  2۸/۱2/۱375تاریخ  شركت شیمی دارویی داروپخش در  

از سهامی خاص    ۱۸/۰5/۱37۹شركت در تاریخ    . ها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیددر اداره ثبت شركت  ۱۰۱۰۱7255۶3به شناسه ملی  

 . در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد   ۰۸/۱۰/۱3۸۱به سهامی عام تبدیل و در تاریخ 

واقع   ۱كرج ، خیابان داروپخش خیابان طالقانی پالك  -اتوبان تهران   ۱۸در حال حاضر،دفتر مركزی شركت در محل كارخانه در تهران كیلومتر 

های اداری  مترمربع شامل كارخانه ، ساختمان۱۰,۰۰۰باشد كه اعیانی به مساحت  مترمربع زمین در تملك شركت می  55,۶25موع  است و در مج

ای در استان كرمانشاه بوده  خانهضمنا این شركت دارای كار  .  باشدو نیروگاه و انبارها احداث شده و مابقی به صورت فضای سبز و محوطه می

باشد  ک صنعتی كرمانشاه خیابان رازی میجاده سنندج شهر ۸و شركت شیمی دارویی داروپخش واقع در كرمانشاه كیلومتر كه به عنوان سایت د

و  های اداری، نیروگاه  باشد كه شامل كارخانه، ساختمان رت عرصه و اعیان در تملك شركت میمتر مربع زمین به صو   ۱۰,۱25و در مجموع  

 اشد.  بانبارها و فضای سبز و محوطه می

 شرکتو ماموريت  چشم انداز  2-1

كیفیت ، رشد درامد و  با محصوالت ساخته در داخل كشور با تایید بر ارتقا توان تولید تولید مواد اولیه دارویی و نیمه رسیدن به جایگاه برتر در  ➢ 

 .۱4۰۰جدید و ورود به بازارهای جدید جهانی تا سال   محصوالتنوآوری و خالقیت در توسعه سبد  سودآوری، 

 موضوع فعالیت شرکت  2-2 

   موضوع فعالیت اصلی

آموزشی ، خدمات مهندسی و خدمات مدیریت، تولید   اساسنامه عبارت است از: انجام خدمات تحقیقاتی،  2موضوع فعالیت شركت طبق ماده    ➢

، آرایشی و فروش   ارائ  آنها مواداولیه دارویی، شیمیایی  از مطالعات و تحقیقات به سازمانیا  نتایج حاصل  ت دارویی،  های دولتی و كارخانجاه 

و آرایشی  كش   بهداشتی،  وخارج  داخل  متقاضی  موسسات  و  صنایع  بهرهسایر  پروانه  موجب  به  است.  شماره  ور    42۱4۱7۰/۶۰۶۶۸برداری 

در حال حاضر فعالیت عمده شركت شامل    از كارخانه شركت آغاز شده است.برداری  كه توسط وزارت صنایع صادر شده، بهره  22/۱2/۱37۶مورخ

 .باشد و سایر صنایع شیمیایی می و فروش مواد اولیه دارویی ، بهداشتی  تولید 
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 سهامداران ترکیب سرمايه و 2-3

میلیون ریال افزایش یافت    ۱5,۰۰۰میلیون به    2۰۰براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده، سرمایه شركت از مبلغ    ۱5/۱۰/۱377در تاریخ  

  25,۰۰۰میلیون ریال به مبلغ    ۱5,۰۰۰العاده، سرمایه شركت از مبلغ  براساس مصوبه مجمع عمومی فوق  ۱3۸۰/ ۰5/ ۱۸همچنین در تاریخ    و

های  قانون مالیات  ۱3۸( ماده  عهطی اخذ تاییدیه درخصوص استفاده از محل اندوخته طرح وتوس   ۱3۸2در سال    یش یافت و میلیون ریال افزا

ریالی    ۱,۰۰۰میلیون سهم با نام    35میلیون ریال افزایش یافت كه منقسم به    35,۰۰۰میلیون ریال به     25,000مستقیم ) سرمایه از مبلغ  

  ۸5،۰۰۰میلیون ریال افزایش یافته و نیز اقدام به افزایش سرمایه از    ۸5،۰۰۰میلیون ریال به    35،۰۰۰سرمایه شركت از    ۱3۹۱در سال  .  باشدمی

نموده كه انجام    ۱3۹۶ریال ) در سال ۱,۰۰۰سهم ، به ارزش اسمی هر سهم  میلیون    255شامل تعداد    ریال (   225,۰۰۰میلیون ریال به مبلغ  

به    ،میلیون سهم   2۰۰به تعداد    ۱5/۱۱/۱3۹۹و نیز اقدام به افزایش سرمایه در تاریخ  .انجام پذیرفت  ۱3۹۶تشریفات قانونی و ثبت آن در سال

 . انجام می پذیرد  ۱4۰۰ریال نموده و انجام تشریفات و ثبت آن در سال   ۱,۰۰۰ارزش اسمی هر سهم 

 
 
 

 

 

 

  مديرهت أترکیب اعضای هی 4-2

  
 سمت  اعضای هیأت مديره  نام و نام خانوادگی 

 رییس هیات مدیره ( سهامی خاص(شركت كارخانجات داروپخش  قای دكترامیر منصور سرتاجآ

 دیر عامل و عضو هیات مدیره م ) سهامی خاص  (شركت سرمایه گذاری دارویی تامین  آقای دكتر سعیدكوچكی 

 ایب رئیس هیات مدیره ن ) سهامی عام (شركت تولید مواد اولیه داروپخش   آقای دكترسعید حریریان 

 عضو هیات مدیره  ) سهامی خاص (شركت دارویی ره آورد تامین  آقای دكترحامد عظیم زاده

 معاون مالی و عضو هیات مدیره شركت توزیع دارو پخش  آقای دكتر ابراهیم گنجی

 

 

 

 

 

 

دار نام سهام  درصد  تعداد سهام  

 75.03 191.329.929 شركت سرمایه گذاری دارو تأمین
 2.16 5.530.000 موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر 

 1.24 3.167.532 شخص حقیقی 
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 : سرمايهجايگاه شرکت در بازار  5-2

بانماد) دشیمی( پذیرفته  دارویی    محصوالت در بورس اوراق بهادار تهران در گروه مواد و    ۰۸/۱۰/۱3۸۱دارویی داروپخش در تاریخ    شركت شیمی 

 . ر گرفتفرعی مورد معامله قرا تاالرمیلیارد ریال در  35با سرمایه  ریال (۱5۰۰)با قیمت ۱3۸2/ ۰3/ 2۸بار در تاریخ  شد و سهام آن برای اولین 

  99گزارش عملكرد تولید در سال خالصه -3

 اقدامات بهینه سازی  ✓

 كیلوگرم محصول لوزارتان از پسماند تقطیر سنوات گذشته  ۶73استخراج  ✓

 %در محصول گاباپنتین   ۶۰%به حدود  4۰بردن سهم استفاده متانول ریكاوری از   باال ✓

 كیلوگرم محصول سیتاگلیپتین  75۰۰همكاری دو شركت شیمی دارویی دارو پخش و توفیق دارو جهت تولید حدود ✓ 

 LVHV   جديد در خط محصوالتاقدامات انجام شده  1-3

 بچ محصول رزواستاتین 3ولید ت ✓

 بچ محصول آتورواستاتین  4ولید ت✓ 

 بچ محصول والزارتان  3تولید ✓ 

 بچ محصول پیروكسیكام تزریقی غیر استریل  3تولید ✓ 

 بچ محصول متوپرولول تارتارات  3تولید  ✓

 بچ محصول متوپرولول سوكسینات  3تولید  ✓

 بج محصول اپرپیتانت 5تولید ✓ 

 بچ محصول آدپالن  3ولید ت ✓

 محصول وارنیكلینبچ  3تولید ✓ 
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 ارقام به کیلوگرم                                                                                                                                                                 آمار مقايسه ای تولید 3-2

 . لیتر بوده است  53۹،3۱معادل  ۱3۹۹لیتر و نیز در سال   3۰۰،۱52معادل  ۱3۹۸درعملكرد واقعی سال  مقدار مواد ضدعفونی تولید شده *

 D&R واحد 1400و پیش بینی سال  1399گزارش عملكرد سال  خالصه 3-3

درصد كل بودجه    5/۶معادل  كه    . است  ۱4۰۰محصول جدید در سبد بودجه    ۱۶منجر به در نظر گرفتن    ۹۹رآیند فرآیند توسعه محصول در سال  ب

محصول در اولویت دوم    5محصول در اولویت اول و    ۱4محصول در دستور كار شامل    25بخش تحقیقات كاربردی تعداد   ست.  بینی شده اپیش

 .و شش محصول در اولویت سوم قرار گرفته اند 

شود. از جمله  در واحد تولید انجام می باالكم حجم با ارزش    محصوالتهای توسعه دانش فنی، انتقال دانش فنی و تولید  بخش پایلوت: فعالیت 

استای رفع موانع تولید، تولید  این اقدامات شامل افزایش مقیاس تولید اندانسترون، اپرپیتانت، وارنیكلین تارتارات، و مونته لوكاست است. در ر

تولید متوپرولول سوكسینات و    .انجام و در اختیار تولید قرارگرفت  آن كه واردات ان با مشكل جدی مواجه شد تولید داخلی    متیل امین نیز دی

 . متوپرولول تارتارات ، مونهلوكاست و حذف استفاده از دی متیل امین از فرایند تولید اندانسترون از اهداف سال اتی خواهد بود

های علمی وفنی شركت با سایر نهادهای علمی و فنی كشور وارایه پاسخ درخور و مناسب به فراخوان  عه همكاریش بنیان: در راستای توس دانبخش

های متعدد سندیكای تولید كننده مواد اولیه دارویی كشور، وزارت بهداشت و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و ستاد زیست فناوری منجر  

پس از ارزیابی    ۹۹در سال   . گردید  ۹۹و اسفند    ۹۹بهمن    ،  ۹۹محصول شركت در سه نوبت ممیزی شهریور    33به اخذ تاییدیه دانش بنیان بودن  

دانش بنیان شركت در    محصوالتمحصول جدید گردید كه تعداد    ۱7محصول دانش بنیان پیشین،شركت موفق به دانش بنیان نمودن  ۱۶مجدد  

مصوبه اعتباری پانصد میلیارد    صندوق پزوهش و فناوری معرفی و موفق به اخد   تسهیالت با استفاده از    .محصول است  33حال حاضر بالغ بر  

 . گردید  ۹۹سرمایه در گردش در سال  تسهیالت ریال 
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اخت  محصول اخیر دانش بنیان به دلیل نواوری در ارایه روش سنتز دانش بنیان شناخته شد كه جهت س  7به ذكر است كه جهت توسعه    الزم

 . به صندوق پژوهش و فناوری معرفی شده است ۱4۰۰در سال   تسهیالتروش جدید جهت تامین هها بمونهن

 

 1399-1402دانش بنیان شرکت  محصوالتفهرست 

 نام محصول 
سطح 

 دانش فنی 

احصل  م

 تحقیقات 
 وضعیت محصول  رحله اغازين م

 معافیت مالیاتی 

 دارد ندارد

  ❑ جاری  n-2 بله 2 لیدوكایین 

 ❑  جاری  n-2 بله یك اندانسترون

  ❑ جاری  n-2 بله 2 ۱ویتامین ب

 ❑  جاری  n-2 بله یك فاموتیدین

 ❑  جاری  n-2 بله یك ازیترومایسین

 ❑  جاری  n-2 بله یك كالو پتاسیم 

  ❑ جاری  n-2 بله 2 ستریزین

 ❑  جاری  n-2 بله یك گاباپنتین 

 ❑  جاری  n-2 بله یك قكسوفنادین

  ❑ جاری  n-2 بله 2 متوكاربامول 

  ❑ جاری  n-2 بله 2 موتریژینال 

  ❑ جاری  n-2 بله 2 دی والپرواكس سدیم 

  ❑ جاری  n-2 بله 2 پلت ریواستیگمین 

  ❑ جاری  n-2 بله 2 لت تامسولوسینپ

   جاری  n-2 بله 2 ریپاگلیناید

 ❑  جاری  n-2 بله یك دیلتیازم

   جاری  n-2 بله 2 فروس فومارات 

 ❑  جاری  n-2 بله یك اتنولول

 ❑  جاری  n-2 بله یك مونته لوكاست

  ❑ جاری  n-2 بله 2 رزواستاتین 

  ❑ جاری  n-2 بله 2 وارنیكلین 

 ❑  جاری  n-2 بله یك باكلوفن

  ❑ جاری  n-2 بله 2 كاپتوپریل 

 ❑  جاری  n-2 بله یك ریواستیگمین 
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  ❑ جاری  n-2 بله 2 پلت دیكلوفناک سدیم 

 ❑  جاری  n-2 بله یك پروپرانولول 

  ❑ ساخت نمونه جدید  n-2 بله 2 سیتالوپرام

  ❑ ساخت نمونه جدید  n-2 بله 2 پریگابالین

  ❑ ساخت نمونه جدید  n-2 بله 2 لوزارتان 

  ❑ ساخت نمونه جدید  n-2 بله 2 مزاالزین

  ❑ ساخت نمونه جدید  n-2 بله 2 تیامین منو نیترات 

  ❑ ساخت نمونه جدید  n-2 بله 2 ر(متیل است)فیكسیم س

  ❑ ساخت نمونه جدید  n-2 بله 2 یفلوزینامپاگاال 
 

 :  جديد در اشل نیمه صنعتی محصوالتسنتز  4-3

 عداد بچ سنتز شده  نام محصول 

 بچ  2۰سنتز دفراسیروكس 

 بچ  33سنتز 5ویتامین ب

 بچ  4۸سنتز والزارتان 

 بچ  45سنتز وزواستاتین كلسیم ر

 بچ  4۰سنتز آتورواستاتین كلسیم 

 بچ  35سنتز هیدروكلراید ریلوكایین پ

 بچ 2سنتز یزوپرولولب

 بچ 5سنتز اخالصی های ممانتین ن

 بچ 2سنتز ریلوكایین بیس پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 خريد دانش فنی محصول جديد 

 عداد بچ سنتز شده  نام محصول 

 بچ نیمه صنعتی  3تولید  روزواستاتین كلسیم 

 بچ نیمه صنعتی  3تولید  والزارتان 

 بچ نیمه صنعتی  3تولید  كلسیم تورواستاتین آ

 بچ نیمه صنعتی  3تولید  سولیفناسین سوكسینات 
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 دلوکستین هیدروکلرايد ❑

 

 خط تولید در اشل صنعتی اصالح محصوالتبهینه سازی و  5-3

 

  

 1399گزارش عملكرد واحد پلت در سال  خالصه -4

 99 پیش بینی هدف و ارزيابی عملكرد در 

 
 بهبودهای واحد پلت و دی سی 1-4

 تامسولوسین افزایش راندمان تولید محصول پلت  ✓
 درصدی تعداد بچهای تولیدی نسبت به سال قبل   7افزایش ✓ 

 در خصوص تستهای میكروبی و جلوگیری از توقف خطوط تولید  QCتثبیت شرایط مورد تایید✓ 
 سازی فرآیند كوتینگ ف مواد اولیه و پلیمرها با بهینهكاهش ضریب مصر ✓ 

 بهینه سازی زمان انجام فرآیند و افزایش ظرفیت تولید  ✓  
 ها  گان اسپریپ پریستالتیك و گرفتگی های پم كاهش دفعات توقف دستگاه ناشی از پارگی شیلنگ✓ 
 كاهش ضایعات تولید با كنترل وبهبود عملكرد اپراتورها وتجهیرات  ✓

 عداد بچ سنتز شده  نام محصول 

 ارائه راهكار جهت حذف ناخالصی  فاموتیدین

 ash ارائه راهكار جهت حذف مانتین هیدروكلراید م

 رائه راهكار جهت حذف ناخالصی دی سولفید ا كاپتوپریل 

 ارائه راهكار جهت حذف ناخالصی  لیدوكایین بیس

 تعداد بچ سنتز شده  شرح فرآيند  نام محصول 

 آزیترومایسین
گبری نمونه رن

 محصول زرد رنگ
 بچ  2۰خالص سازی 

 گاباپنتین 
تغییر متد از سولفات 

 به هیدروكلره 
 بچ ۱۶نتز س

 بچ ۹سنتز  تغییر روش فاموتیدین
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 قبل پلت نسبت به سال   محصوالتافزایش كیلوگرم تولیدی  ✓ 
 99 اهم فعالیتهای تولیدی و تحقیقاتی در سال 2-4

 بچ آزمایشی موفق ۱ایجاد دانش فنی تولید پلت فنوفیبرات وتولید   ✓
 تن  ۱.3و ورود به بازار دارویی كشور با تولید حدود  TM ولید محصول جدید آزیترومایسینت ✓
 هیه و ارسال نمونه دی سی آزیترومایسین به شركت روز داروت ✓
 هیه و ارسال نمونه دی سی ناپروكسن به شركت روز دارو ت ✓
 هیه و ارسال نمونه دی سی پروپرانولول به شركت روز دارو ت ✓
 هیه و ارسال نمونه دی سی سیلدنافیل به شركت روز دارو ت ✓
 هیه و ارسال نمونه دی سی متفورمین به شركت رازک ت ✓
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   99بودجه تولید در سال  -5

 1400بودجه  99مقدار واقعی تولید درسال  (kg)مقدار بودجه داخلی  محصول  رديف

 ۱۶.۰۰۰ 32.4۶۸ 2۰.۰۰۰ تامسولوسین ۱

 ۱2.۰۰۰ ۸.۱۸۸ ۱2.۰۰۰ دیكلوفناک سدیم  2

 5۰۰ ۸2 3۰۰ دولوكستین  3

 25۰ ۰ 5۰۰ اورلیستات  4

 3۰ ۰ ۰ اپرپیتانت 5

 TM ۰ ۱.272 2.5۰۰ آزیترومایسین ۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : هاافزايی با ساير بخشهم -6

 بچ  5در خشك كردن ریپگلیناید   LVHV همكاری با ✓

 بچ كرود ونهایی  5در خشك كردن اپرپیتانت  LVHV همكاری با ✓

 2و   ۱بازسازی بخش ماه به دلیل  4در بخش دی سی به مدت  APIخشك كردن محصوالت واحد ✓
 همكاری با شركت توفیق دارو در خشك كردن محصول سیتاگلیپتین  ✓
 1399گزارش عملكرد واحد فنی و مهندسی در سال  خالصه -7

 G مطابق قوانین 2و ۱های معماری،تاسیسات برقی و تاسیسات مكانیكی بخش تمیز طراحی نقشه ✓

 2و۱تخریب، نوسازی و ساخت پروژه تمیز  ✓ 

 2و  ۱محوطه سازی اطراف پروژه تمیز   ✓

 متر مربع ۶۰۰۰كاری آسفالت قدیمی و آسفالت مجدد محوطه كارخانه به مساحت تقریبی كنده✓ 

 ...(  شامل: لكه گیری، ایزوگام سقف ها،گچ كاری، سیمان كاری، كف سازی و)بازسازی ابنیه قدیمی شركت ✓ 

 و...( شامل لوله های تاسیساتی سالن تولید، اتاق های ساختمان اداری وساختمان فنی )رنگ آمیزی ابنیه قدیمی شركت ✓ 
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 ...( شامل بنایی، رنگ آمیزی، نوسازی تاسیسات الكتریكی، اپوكسی كف و) PC ترمیم بخش ✓

 ... سقف وارتفاع  اصالحكاشی دیوار،  اصالح های سانتریفیوژ تولید شامل نوسازی اتاق✓ 

 D&R نوسازی و بنچ بندی آزمایشگاه✓ 

 به طور كامل به همراه نوسازی پلت فرم و پایپینگ 5۰۶- 5۰5-4۰۸- 4۰7تعویض راكتورهای  ✓

 متر  7۰۰نوسازی خطوط بخار و وكیوم با متراژ حدود  ✓

 2و۱نصب و راه اندازی كمپرسور هوای فشرده بخش تمیز ✓ 

 2و  ۱،آب خام و نیتروژن بخش تمیز   DMفشرده، آبتعویض پایپینگ خطوط هوای  ✓

 خطوط بخار بخش های خشك كن  اصالح✓ 

 نصب مخازن استیل مادرالی سانتریفیوژهای تولید ✓ 

 لیتری استیل سانتریفیوژهای نهایی خطوط تولید   7۰۰كشی خطوط و تعویض مخازن لوله✓ 

 سالن تولید  5۰7سانتریفیوژ اندازی اینورتر برای طراحی و نصب و راه✓ 

 2و  ۱طراحی و ساخت تابلو توزیع جهت پروژه تمیز ✓ 

 2و  ۱های پروژه تمیز صلی تابلو برق شركت به تابلو برقكشی از فیدر اكابل✓ 

 1400های سال برنامه -8

 LVHV و 5و  4خطوط تولید  GMP مدید گواهینامهت✓ 

 كرمانشاه خط تولید جدید  GMP خذ گواهینامها✓ 

Process Validation Temperature Mapping ✓   ،PQR ،Cleaning Validation، روتین  صورت های مزبور بهانجام برنامه 

 inspection-Self نجام ممیزی داخلیا  ✓

 محصوالت جدید و اخذ تأییدیه از سازمان غذا و دارو  CTD تدوین✓ 

 منقضی شده  IRC مدید كدهایت ✓

 ۱4۰۰و تمدید در سال   ۱۰۰۰2،  ۹۰۰۱،  ۱4۰۰۱، 45۰۰۱،  ۱۰۰۱5،  ۱۰۰۱3ممیزی مراقبتی سیستم های ایزو نجام ا✓ 

 آزمایشگاه  ۱7۰25تمدید گواهینامه ایزو  ✓ 

 ۱4۰۰های آموزشی مطابق نیازسنجی انجام شده در ابتدای سال برگزاری دوره ✓ 

 تدوین و بازنگری مستندات بصورت مستمر ✓ 

 الیبراسیون تجهیزات مطابق برنامه كالیبراسیون بصورت مستمر ك✓ 

 2و  ۱ها جهت بهره برداری از خطوط تولید های اجرایی و دستورالعملدوین روشت ✓

 2و   ۱جهت خطوط تولید  Validation Cleaning دوین پروتكلت ✓
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 1399در سال  PTRE گزارش عملكرد واحد خالصه 1-8

 ها( حالل  بازیافت)ریكاوری 

 صنعتی و بهداشتی  فاضالبتصفیه 

  سازی مصرف انرژیكنترل و بهینه

 مدیریت پسماند 

 نگهداشت و توسعه فضای سبز 

 

 

 

 

 

گزارش عملكرد واحد کرمانشاه در سال  خالصه 8-2

 به تفكیک واحدها1399

  :99تولیدی کارخانه در سال  محصوالتتولید 

 ل متوكاربامو*
 فومارات روس ف*
 B1 ویتامین*
  لیدوكائین بیس*
 یكلوفناک سدیم د*
 سیلدنافیل سیترات *
 كارودیلول *
 كیلو گرم فوماریك اسید  4۸۱2۹و تولید  پروپرانولول بیس *
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 :است محصوالتنمودار زير نشان دهنده سهم هر ماده در سبد 

 
 فعالیتهای بازرگانی -9

 محصول برتر   10معرفی 
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 عملكرد فروش شرکت شیمی داروئی داروپخش و رتبه بندی به تفكیک مشتری  1-9

 
 

 ) ) چشم انداز 1400های واحد فروش در سال اهداف و برنامه 2-9

  جديد نظیر   محصوالتجهت فروش بیشتر  تالش

وارنیكیلین ـ نیكلوزاماید پیپرازین ـ مونته لوكاست ـ  پلت اپریپیتانت ـ پلت دلوكستین ـ تست ماسك آزیترومایسین ـ آتورواستاتین ـ *

 روزواستاتین ـ والزارتان 

 ( LC داخلی )  تسهیالتبین جهت دریافت ماهای فیدر سال جدید همراه با دریافت اسناد مالی از مشتریان ، همكاری  كاالفروش *

 نیازهای مشتریان تحقق بودجه مصوب شستا ، بودجه هلدینگ و بودجه داخلی بر اساس *

 مندی بیشتر رتباط مداوم و مستمر با مشتریان و استفاده از نقطه نظرات آنها جهت ایجاد رضایتا*

 ایجاد شرایط مطلوب برای مشتریان *

 هبود در شرایط پرداختب*

 جدید  محصوالتخصوصاً  محصوالتارسال كاتالوگ و بروشور *

 (  ... هماهنگی جهت بازدید ها از سایت تهران و كرمانشاه ـ ارسال به موقع وركینگ استاندارد ـ نمونه ـ ناخالصی و ) خدمات پشتیبانی بهتر *

 

 

 

 عملكرد فروش شرکت شیمی داروئی داروپخش به تفكیک مشتريان گروه و غیرگروه و مقداری و ريالی 3-9
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 اقدامات آتی واحد مالی خالصه -10

 میلیارد ریال و پیگیری اقدامات بعدی  ۹۰۰میلیون ریال به  455توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ تهیه طرح -۱

 اعتباری از طریق منابع بانكی معتبر با هدف كاهش نرخ بهره و كاهش وثیقه نقدی   تسهیالتدر جهت افزایش سقف  تالش  -2

 خرید دین  تسهیالتافزایش حد اعتباری  -3

 به منظور برخورداری از امكانات مالی صندوق نوآوری و شكوفایی   الزماقدامات  -4

 های مالی  در جهت كاهش هزینه تالش  -5

 ای تمام شده  به منظور كاهش به الزماقدامات  -۶

 های احتمالی و بروزرسانی اموال  نامه ذیربط و رفع مغایرتجرای كامل اموال گردانی طبق آئینبه منظور ا الزماقدامات  -7

 ها و فرآیندهای اجرایی واحد مالی رفع نواقص و تكمیل دستورالعمل   -۸

 ها وكاهش دوره وصول درراستای وصول مطالبات از شركت  الزمپیگیری و اقدامات   -۹
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های دستی و انجام  ها و ثبت در جهت به حداقل رساندن فعالیت  تالشافزاری رایورز مرتبط مالی و های سیستم نرمرفع نواقص و كاستی -۱۰ 

 . گردده افزایش دقت و تسریع در امور میامور بصورت سیستمی كه منجر ب

 ها و ارائه صورتهای مالی ها وكاهش زمان بستن حسابحد مالی به منظور تسریع در امر بستن حسابتیمی واتالش  - ۱۱

 )شدهن حسابرسی ( 1400/03/31 منتهی به ماهه3 ایهای مالی میاندورهاطالعات و صورت

 ) ارقام به میلیون ريال(                                           اقالم ترازنامه                                                                                

 30/12/1398 30/12/1399 31/03/1400 سال مالی 

 24۶,۱۱3 3۹۶,۰32 425,42۸ های غیرجاری جمع دارایی

 ۱,۸37,5۹7 2,223,۰۹۰ 3,45۰,۹5۹ های جاری داراییجمع 

 2,۰۸3,7۱۰ 2,۶۱۹,۱22 3,۸7۶,3۸7 ها جمع دارایی

 34۸,۸35 ۸4۱,7۹2 4۱3,773 سود )زیان( انباشته

 ۶2۹,335 ۱,322,2۹2 ۸۹4,273 جمع حقوق مالكانه

 53,۱2۸ ۱2۹,۸33 ۱5۶,۸۰۶ های غیرجاری جمع بدهی

 ۱,4۰۱,247 ۱,۱۶۶,۹۹7 2,۸25,3۰۸ های جاری جمع بدهی

 ۱,454,375 ۱,2۹۶,۸3۰ 2,۹۸2,۱۱4 ها جمع بدهی
 

 

 

 

 میلیون ريال(  به) ارقام                                                                                                             اقالم سود و زيان                      

 29/12/1398 29/12/1399 31/03/1400 سال مالی 

 ۱,۷۳۶,۸۴۱ ۲,۴۴۰,۹۹۶ ۹۵۷,۶۰۳ عملیاتی   درآمدهای

 - ۱,۰۶۱,۸۲۸ -۱,۲۰۰,۳۶۶ -۴۶۶,۳۸۷ عملیاتی  بهای درآمدهایجمع 

 ۶۷۵,۰۱۳ ۱,۲۴۰,۶۳۰ ۴۹۱,۲۱۶ ناخالص سود )زيان( 

 ۶۲۸,۴۷۸ ۱,۱۳۶,۹۳۶ ۴۵۳,۹۳۳ سود)زيان(عملیاتی 

 ۳۵۰,۰۴۶ ۹۱۴,۰۷۱ ۴۲۶,۵۵۱ سود )زيان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 

 ۲۸۳,۲۶۵ ۸۰۴,۰۵۷ ۳۲۹,۵۸۵ سود )زيان( خالص عملیات در حال تداوم 

 ۲۸۳,۲۶۵ ۸۰۴,۰۵۷ ۳۲۹,۵۸۵ سود )زيان( خالص 

 ۱,۱۱۱ ۳,۱۵۳ ۷۲۴ سود )زيان( خالص هر سهم 

 ۲۵۵,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰ سرمايه
 

 های مالی نسبت
 29/12/1398 29/12/1399 31/03/1400 سال مالی 

 نسبت نقدینگی)مرتبه( 

 ۱٫2۹ ۱٫3۱ ۱٫22 جاری 
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 ۱٫۱5 ۰٫7۹ ۰٫۸ آنی

 گذاری( نسبت اهرمی)سرمایه

 ۰٫73 ۰٫7 ۰٫77 بدهی 

 27٫22 3۰٫2 23٫۰7 نسبت مالكانه

 سودآوری)درصد( نسبت 

 27٫۶5 3۶٫۱۹ 47٫4 حاشیه سود عملیاتی 

 ۱۶٫3۱ 32٫۹4 34٫42 سود خالص حاشیه 

 ROA ۸٫5 ۱3٫5۹ ۹٫43ها بازده دارایی

 ROE 3۶٫۸۶ 45٫۰۱ 34٫۶3بازدهی سرمایه 

 نسبت فعالیت )كارایی/ روز( 

 ۰٫۹۱ ۰٫۸۸ ۰٫۸۹ نسبت دارایی جاری 

 3٫27 3٫۹۸ ۱٫53 گردش سرمایه جاری

 ۰٫۶۸ ۰٫۸3 ۰٫25 گردش مجموع دارایی ها

 

 م  و نمودار قیمتی سه طالعات ا

 

 گروه  EPS(TTM) P/E(TTM) P/E قیمت 

27.55۰ 2,۰74 ۱3.۱۸ ۱4.34 
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 1400مفروضات پیش بینی سودآوری سال 
 واحد  نرخ شرح

 ریال  2۱۰.۰۰۰ ۹۹نیما سال میانگین دالر

 ریال ۱۰۰.۰۰۰ ۹۹سالمیانگین دالر كاالی اساسی 

 درصد  3۰ ۱4۰۰تورم سال

 ریال 25۰.۰۰۰ ۱4۰۰میانگین دالر 

 ریال ۱5۰.۰۰۰ ۱4۰۰دالر كاالی اساسی سال 

 درصد  4۰ ۱4۰۰نرخ افزایش حقوق دستمزد درسال 

 درصد  5۰ ۱4۰۰نرخ افزایش حامل های انرژی درسال 

 ریال 3,۶۰3 سود هرسهم

P/E(ttm) ۱3.4 مرتبه 
 

 و مبلغ فروش ، قیمت بینی مقدارپیش 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 مقدار فروش 

 واحد  محصول 
ماهه منتهی  12تحلیل

 29/12/1400به 

ماهه منتهی به   9تحلیل

29/12/1400 

ماهه منتهی به   3دوره 

31/03/1400 

 ۱۱5.7۸4 355.۰۰۰ 47۰.7۸4 كیلوگرم محصوالت 

 ۱۱5.7۸4 355.۰۰۰ 47۰.7۸4  - جمع 

 فروش  قیمت

 واحد  محصول 
ماهه منتهی  12تحلیل

 29/12/1400به 

ماهه منتهی به   9تحلیل

29/12/1400 

ماهه منتهی به   3دوره 

31/03/1400 

 ۸,27۰,5۹۸ ۹,۶7۰,۰۰۰ ۹,325,۸33 ریال محصوالت 

 فروش  مبلغ 

 واحد  محصول 
ماهه منتهی  12تحلیل

 29/12/1400به 

ماهه منتهی به   9تحلیل

29/12/1400 

ماهه منتهی به   3دوره 

31/03/1400 

 ۹57.۶۰3 3,432,۸5۰ 4,3۹۰,453 میلیون ریال  محصوالت 

 ۹57.۶۰3 3,432,۸5۰ 4,3۹۰,453 میلیون ریال         جمع 
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 جدول بهای تمام شده 

 میلیون ريال  -شرح
ماهه منتهی به  12تحلیل

29/12 /1400 

ماهه منتهی به  9 تحلیل

29/12 /1400 

ماهه ماهه منتهی   3دوره 

 03/1400/ 31به 

 35۰.43۸ ۹73.۰۹۹ ۱.323.537 مواد مستقیم مصرفی

 37.743 ۱۰۸.۰35 ۱45.77۸ دستمزد مستقیم تولید

 ۱22.۰۱7 35۹.۶4۶ 4۸۱.۶۶3 سربارتولید 

 5۱۰.۱۹۸ ۱.44۰.7۸۰ ۱.۹5۰.۹7۸ جمع 

 ۰ ۰ ۰ هزینه جذب نشده درتولید

 5۱۰.۱۹۸ ۱.44۰7۸۰ ۱.۹5۰.۹7۸ جمع هزینه های تولید 

 ۱۹5.۰3۰ ۰ ۱۹5.۰3۰ كاالی درجریان ساخت اول دوره

 ۱۶7.۶۶۱ ۰ ۱۶7.۶۶۱ كاالی درجریان ساخت پایان دوره

 ۰ ۰ ۰ ضایعات غیر عادی

 537.5۶7 ۱.44۰.7۸۰ ۱.۹7۸.347 بهای تمام شده كاالی تولید شده 

 ۱4۸.۱32 ۰ ۱4۸.۱32 موجودی كاالی اول دوره 

 2۱۹.3۱2 ۰ 2۱۹.3۱2 موجودی كاالی پایان دوره 

 4۶۶.3۸7 ۱.44۰.7۸۰ ۱.۹۰7.۱۶7 بهای تمام شده كاالی فروش رفته 

 ۰ ۰ ۰ بهای تمام شده خدمات ارائه شده
 466.387 1.440.780 1.907.167 جمع بهای تمام شده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 مقدارمصرف مواد اولیه 

 واحد  محصول 
ماهه منتهی  12تحلیل

 29/12/1400به 

ماهه منتهی به   9تحلیل

29/12/1400 

ماهه منتهی به   3دوره 

31/03/1400 

 4۰۸.723 ۶۶5.۹5۰ ۱.۰74.۶72 كیلوگرم مواد اولیه

 ۱3۸.۹73 443.۹۶۶ 5۸2.۹3۹ عدد              مواد بسته بندی

 547.۶۹۶ ۱.۱۰۹.۹۱۶ ۱.۶57.۶۱۱ -                جمع 

 اولیه قیمت مصرف مواد  

 واحد  محصول 
ماهه منتهی  12تحلیل

 29/12/1400به 

ماهه منتهی به   9تحلیل

29/12/1400 

ماهه منتهی به   3دوره 

31/03/1400 

 ۱4.۶۹۹ ۹55.۶۰7 5۹7.75۸ ریال مواد اولیه

 2.47۸.3۹5 75۸.4۱۸ ۱.۱۶۸.4۶۱ ریال              مواد بسته بندی
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 ( میلیون ريالجدول سربار) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مبلغ مصرف مواد اولیه 

 واحد  محصول 
ماهه منتهی  12تحلیل

 29/12/1400به 

ماهه منتهی به   9تحلیل

29/12/1400 

ماهه منتهی به   3دوره 

31/03/1400 

 ۶.۰۰۸ ۶3۶.3۸۶ ۶42.3۹4 میلیون ریال  مواد اولیه

 344.43۰ 33۶.7۱2 ۶۸۱.۱42 میلیون ریال         مواد بسته بندی

 35۰.43۸ ۹73.۰۹۸ ۱.323.53۶ میلیون ریال         جمع 

 نسبت مصرف مواد اولیه

 محصول 
ماهه منتهی  12تحلیل

 29/12/1400به 

ماهه منتهی   9تحلیل

 29/12/1400به 

ماهه منتهی به   3دوره 

31/03/1400 

 ۰.۰۰۰ ۰.۶۰۰ ۰.45۰ مواد اولیه

 ۰.۰۰۰ ۰.4۰۰ ۰.3۰۰ مواد بسته بندی

 شرح
ماهه منتهی به  12تحلیل

29/12 /1400 

ماهه منتهی به  9 تحلیل

29/12 /1400 

ماهه ماهه منتهی به   3دوره 

31/03 /1400 

 7۶.245 ۱74.۹57 25۱.2۰2 حقوق و مزایا

 7.۱۶۱ ۱4.۱۶2 2۱.323 استهالک 

 ۱.4۹4 ۶.۹۰۸ ۸.4۰2 سوخت 

 ۹.۹53 27.2۱۱ 37.۱۶4 هزینه مواد مصرفی

 3۸7 2.۰۰3 2.3۹۰ وانتقاالت هزینه حمل ونقل 

 2۶.777 ۱34.4۰۶ ۱۶۱.۱۸3 سایر
 122.017 359.646 481.663 جمع 

 هزينه های مالی 

 شرح
ماهه منتهی  12تحلیل

 29/12/1400به 

ماهه منتهی   9تحلیل

 29/12/1400به 

ماهه منتهی به   3دوره 

31/03/1400 

 ۰ ۱.4۱۱.334 ۰ مبلغ تسهیالت

 ۰ ۱۸ ۰ درصد 

 27.4۰5 ۱۹۰.53۰ 2۱7.۹35 هزینه های مالی 
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 1400پیش بینی جدول سود و زيان سال 

 میلیون ريال  -شرح
ماهه منتهی به  12تحلیل

29/12 /1400 

ماهه منتهی به  9 تحلیل

29/12 /1400 

ماهه منتهی به   3دوره 

31/03 /1399 

 ۹57.۶۰3 3,432,۸5۰ 4,3۹۰,453 درآمدهای عملیاتی 

 4۶۶.3۸7 ۱.44۰.7۸۰ ۱.۹۰7.۱۶7 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 

 4۹۱.2۱۶ ۱.۹۹2.۰7۰ 2,4۸3,2۸۶ سو)زیان( خالص 

 3۸.454 ۱2۹.۰۱۹ ۱۶7.473 هزینه های فروش، اداری و عمومی 

 ۱.۱7۱ ۱5.۶3۰ ۱۶.۸۰۱ سایر درآمدهای عملیاتی 

 ۰ ۰ ۰ سایر هزینه های عملیاتی 

 453.۹33 ۱,۸7۸,۶۸2 2,332,۶۱5 سود)زیان(عملیاتی 

 27.4۰5 ۱۹۰.53۰ 2۱7.۹35[ هزینه های مالی 

 ۱ ۱ ۰ سایردرآمدها وهزینه های غیر عملیاتی درآمدهای سرمایه گذاری 

 22 ۰ 22 سایردرآمدها وهزینه های غیر عملیاتی اقالم متفرقه

 42۶.55۱ ۱,۶۸۸,۱5۱ 2,۱۱4,7۰2 سود وزیان خالص درحال تداوم قبل از مالیات

 ۹۶.۹۶۶ 374,۱4۶ 475,۱۱2 مالیات بر درآمد 

 32۹.5۸5 ۱,3۱۰,۰۰5 ۱,۶3۹,5۹۰ سود ) زیان( خالص عملیات درحال تداوم 

 32۹.5۸5 ۱,3۱۰,۰۰5 ۱,۶3۹,5۹۰ سود )زیان( خالص 

 724 2,۸7۹ 3,۶۰3 ریال  -سود )زیان( پایه هرسهم

 455.۰۰۰ 455.۰۰۰ 455.۰۰۰ سرمایه
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   تابلوخوانی 

 روز مثبت بوده.  ۱۰روزه ، بیست روزه و شصت روزه منفی می باشد و تنها در بازدهی  ۵بازدهی سهم در دوره زمانی   •

میلیارد    ۶میلیارد تومان خروج ، ده روزه  ۵آمار ورود و خروج پول حقیقی نشان می دهد سهم در دوره پنج روزه حدود  •

 تومان خروج پول حقیقی داشته است لیارد  می ۶بازه زمانی بیست روزه تومان خروج و در 

 تكنیكال  حلیل ت

  رشد نمود شهريور    ۷  تومان  ۳.۰۰۰تومان  به قیمت  ۲.۰۰۰روند صعودی خود را اغاز کرد و از قیمت    ۱۴۰۰تیر   ۱۳قیمت سهم از  

  ۲.۴۰۰اما از اين تاريخ به بعد با توجه به ريزش بازار، شاهد اصالح قیمتی شده و تا محدوده    .در صد رشد می باشد   ۴۹که حدود  

تومان کاهش قیمت داشت هم اکنون در يک روند کوتاه اصالحی قرار گرفته و تا زمانی که نتواند خط روند نزولی خود را رو به باال  

 توان خیلی انتظار رشد داشت.بشکند نمی
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تومان در گام اول اصالح نمايد در صورتی که کف حمايتی خود را در اين    ۲،۵۰۰شود در کوتاه مدت تا محدوده  بنی میپیش

تواند کاهش قیمت را تجربه نمايد که برای سهم کف حمايتی با اهمیتی  تومان می   ۲,۴۵۰دست دهد تا محدوده  محدوده از  

 گردد.  محسوب می

 مقاومت های پیش رو به ترتیب :

 تومان است.   ۳.۱۳۰تومان و  ۲.۹۷۰تومان  ،   ۲.۸۰۰ 

 نقاط حمايتی پیش رو به ترتیب: 

 ان  توم  ۲.۴۵۰تومان و   ۲.۵۴۰تومان ،  ۲.۶۰۰

 میان مدت :  

تومان شاهد واکنش    ۲,۵۰۰انتظار می رود در میان مدت پس از اصالح قیمتی انجام شده که احتمال دارد نهايتا در محدوده  

  ۳.۱۳۰های با اهمیت پیش روی خود که مهمترين آن  ماه آينده بتواند از مقاومت  ۶تا    ۳مثبت قیمتی باشیم و ظرف مدت  

 تومان را لمس نمايد که برای سهم مقاومت با اهمیتی می باشد.     ۴.۳۰۰تومان  عبور نموده و در نهايت قیمت   ۳.۴۷۰تومان ،

 
 


