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 :و سخنی با سهادماران مقدهم 
تداعی گر اعتبار و  قدرت میباشد . ما خادمان عرصه مدیریت  ایرانپخش در صنعت نام شرکت پخش البرز ) سهامی عام ( 

قیق دبه پشتوانه شما سهامداران عزیز به دنبال آنیم که عالوه بر حفظ این برند برجسته در پهنای سرزمین ایران ، با اجرای کامل و 

 قدمهای بلند و محکم تری برداریم . تر ،  در سطح وسیعو غذا برنامه ها و پروژه ها و تکمیل شناخت خود از بازار دارو 

 ما میتوانیم زیرا دلگرم به حمایت شما هستیم و به قدرت و درایت همکاران و مدیران شرکت ایمان داریم . 

 

 هر چه جست آن چیز، حالی شد پدید    ر که را شد همت عالی پدیده   

 زان ذره پستکرد او خورشید را          ر که را یک ذره همت داد دسته

 

یکی از پرحاشیه ترین و سخت ترین سال ها بود که فشارها و تشدید تحریم ها و تنگناههای  1398قطعا آگاهیم که سال 

اقتصاد کل  درنهایت، اقتصاد تمامی مشاغل و صنایع و  از طرفی دیگر  درون کشوریاتفاقات خارجی از یک طرف و به تبع آن 

 تحت تاثیر قرار داد . کشور را 

کاهش درآمد سرانه در  وتاثیر این فشارهای اقتصادی تحمیلی منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی ، کاهش سرمایه گذاری ها 

 که ماحصل این کاهش ها منجر به افزایش تورم گردید .  شدسطح کشور 

 رشد منفی اقتصادی در کشور بود . مزید بر علت در این میان کاهش قیمت نفت نیز 

علی ایحال شرکت پخش البرز با کنترل دقیق منابع و مصارف و  نقدینگی توانست سکان کشتی پخش را در طوفان 

کنترل دقیق (  FMCG غذایی ) اقتصادی کشور به درستی کنترل و هدایت نماید تا با فروش عملیاتی شرکت در حوزه دارو و

درصد فروش بیشتر  102و  97درصد فروش بیشتر نسبت به سال  48شته و با افتخار موفق به ثبت تری بر وضعیت شرکت دا

 گردد که شرح اقدامات انجام شده به تفصیل در صفحات ذیل برای سهامداران عزیز قابل مشاهده میباشد .  96نسبت به سال 
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 : اطالعات عمومی رشكت

 ) سهامی عام ( پخش البرز  نام شرکت:

 پخش دارو و مواد غذایی  فعاليت شرکت:نوع 

 محل ثبت : تهران  20895شماره ثبت:  1353سال تاسیس       اطالعات تاسيس شرکت : 

 رتبه و جايگاه شرکت :
بورس در و دارای رتبه فراپذیرفته شده در پخش دارو اولین شرکت 

 چهارم از منظر فروش در صنعت پخش دارو و مواد غذایی

 اطالعات سرمايه شرکت: 
       950.000 آخرین سرمایه :

 میلیون ریال
 ریال  1000مبلغ اسمی هر سهم: 

 تاريخ آخرين افزايش سرمايه:

میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده  350به مبلغ   21/07/1398

در اداره ثبت شرکت ها به  22/02/1399و آورده نقدی که در تاریخ 

 میلیون ریال به ثبت رسیده است .    950.000مبلغ 

 در پايان سال : تعداد پرسنل 
 پیمانکار قراردادی رسمی

61 1161 79 

 نفر  5  :تعداد اعضاي هيئت مديره 

 10100664423 شماره شناسه ملی : 

 مرکز در شهرهای مختلف 26 تعداد مراکز توزيع : 

 تماس با شرکت:
ي 

کز
مر

ر 
فت

د
 

 343شماره  –بین جمهوری و نوفل لوشاتو  –خیابان حافظ  –تهران  آدرس:

 11316 – 14351 کد پستی :

 TEL : 66741994-5            FAX : 66707401 تلفن و فكس:

 info@alborz.org        www.alborz.org وب سايت -الكترونيكی پست

اداره 

 سهام

 TEL : 67929402             FAX : 66700770 تلفن و فكس:

 sahamdar@alborz.org آدرس ايميل

mailto:info@alborz.org
http://www.alborz.org/
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 :  رشكت سهادماراناطالعات رسماهی و 
شرکت ریالی( بوده که  1.000 سهممیلیون  600 )شاملمیلیون ریال  600.000 مبلغ  98ابتدای سال در سرمایه شرکت 

درصدی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی نموده که مراحل تبدیل آن به  58مبادرت به افزایش سرمایه  1398در سال 

میلیون سهم  950)شامل میلیون ریال   950.000، به مبلغ در اداره ثبت شرکتها  22/02/1399خ در تاریانجام شده است و سهام 

تا سال جاری محل افزایش سرمایه  1393ریالی( ثبت گردید : شایان ذکر است که در تمامی دفعات افزایش سرمایه از سال  1ر000

 مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران بوده است .

 
 

 

درصدتعدادنام سهامدار

510,690,20954شرکت سرمايه گذاري البرز )سهامی عام(

170,603,80718شرکت البرز دارو )سهامی عام(

101,500,91711شرکت سبحان دارو )سهامی عام(

16,346,4542شرکت سرمايه گذاري اعتال البرز )سهامی عام(

150,858,61316سايرين

950,000,000100جمع کل

جدول سهامداران اصلی شرکت
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  :  ان رشكتدمری
 بشرح می باشد . اجرایی شرکتمعاونت های جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و 

 

 اتریخ انتصاب اعضاء هیئت دمریه : 

 

سابقه اجراییسمتنام

15 سالمدير عامل و عضو هيئت مديرهعقيل آرين نژادفيض آبادي

12 سالمعاونت اجرايی و عضو موظف هيئت مديرهمحمد جواد کرباليی

28 سالمعاونت مالی و اقتصاديعليرضا خوز

18 سالمعاونت تامين توزيع داروقيس بدري

18 سالمعاونت تامين توزيع مصرفیاميد سيدي

7 سالمعاونت برنامه ريزيتورج کريمی

اطالعات مربوط به مدیران اجرایی
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 هب تفکیک دمرک و حوزه فعالیت :  1398تعداد نیروی انسانی رد سال 
 به تفكيک مدرک تحصيلی   1398 سالپايان تعداد نيروي انسانی در 

 درصد تغييرات  1397سال  1398سال  شرح 

 (13)  24  21 دکتری

  8  66  71 کارشناسی ارشد 

 (1)  309 306 کارشناسی 

  3  121 125 فوق دیپلم

  3  516 531 دیپلم

 (2)  172  168 پایین تر از دیپلم

  1  1,208  1,222 پرسنل شرکتجمع 

 0 79 79 کارکنان پيمانی

 1 1,287 1,301 جمع کل 

 

افزایش نفر  14نسبت به سال قبل و تبع آن افزایش سرانه فروش ، تعداد     درصدی فروش  48 افزایشبه با توجه 

 دارد. توجیه منطقی و قابل قبولی نسبت به سال قبل 
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دکتری کارشناسی ارشد  کارشناسی  فوق دیپلم دیپلم پایین تر از دیپلم

1397 1398
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 به تفكيک عملياتی / ستادي  1398 سالپايان تعداد نيروي انسانی در 

 درصد تغييرات  1397سال  1398سال  شرح 

  1  1،080  1،096 کارکنان عملیاتی

 (2)  128  126 کارکنان ستادی

 0 79 79 کارکنان خدماتی 

  1 1,287 1,301 جمع کل 
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 : گواهيناهم اه و استاندارداه
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 :  ساختار سازمانی شرکت

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت مالی اقتصادی

 مدیریت

  امور مالی 

 هیئت مدیره

 مدیر عامل

 مدیر حسابرسی داخلی

 FMCGمعاونت 

مدیریت 

 بازرگانی

مدیریت 

 فروش

 اجراییمعاونت 

مدیریت 

 لجستیک

مدیریت 
خدمات 

 فنی

مدیریت 

 حقوقی

مدیریت 

 حراست

مراکز 

 توزیع
 داروئیمعاونت 

مدیریت 

 بازرگانی

مدیریت 

 فروش

مدیریت 

 انبار

 مرکزی

 برنامه ریزیمعاونت 

مدیریت 

منابع 

 انسانی

 مدیریت

 فاوا 

 مدیریت

برنامه 

 ریزی
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     :رشكتاهی  حلیل ریسک ت تجزهی و 
  : ريسک مالی 

 . عدم تامین شرایط الزم برای اخذ وام با نرخ مناسب درکوتاه مدت ) ریسک نقدینگی ( .1

اقدامات بانک ها علیه شرکت در رابطه با تضمین دیون شرکت تولی پرس در سنوات گذشته دراین رابطه اگرچه شرکت  .2

، لیکن ریسک اقدامات پیش بینی نشده بانک ها علیه مادر متعهد به پرداخت مطالبات شرکت از این بابت می باشد 

 شرکت همواره متصور است .

 1398ریسک وصول مطالبات دولتی به دلیل ابهام در تداوم پرداخت اوراق اخزا توسط دولت در ماه های ابتدایی سال  .3

 . گردید  1398که با پیگیریهای مستمر ، شرکت موفق به دریافت این اوراق در اسفند ماه سال 

شرکت به جهت مسئولیت اجتماعی خود نیز مبادرت به پخش بعضی داروهای خاص ) همودیالیز( و یا شیرخشک  .4

با سرعت  98( در سال  19یارانه ای و یا در مواقع حساس و غیر قابل پیش بینی مانند شیوع ویروس کرونا ) کووید 

 .ت میگردد باال در سطح کشور و دنیا که منجر به افزایش ریسک وصول مطالبا

  : ريسک مالحظات قانونی 

مقررات و قوانین شررررکت همگی تابع قوانین عمومی از جمله قانون کار و تامین اجتماعی ، قانون تجارت ، قانون               .1

 مالیاتهای مستقیم ، قوانین بورس اوراق بهادار برای شرکتهای سهامی عام میباشد .

 عدم وجود قوانین شفاف در رابطه با صنعت پخش . .2

انین راهنمایی و رانندگی شامل مواردی همچون مشکل ورود به محدوده طرح ترافیک، سال ها گریبانگیر صنعت قو .3

بوده اند و تا به امروز نیز تالش ها برای مرتفع کردن این موارد بی نتیجه مانده است. همچنین ترافیک موجود در 

االهای ضروری نظیر اقالم دارویی را با دشواری سطح کالن شهرهایی همچون تهران از مسائلی است که پخش برخی ک

 هایی همراه کرده و خدمت رسانی به مردم را دچار اخالل می کند.

  : ريسک تغيير تكنولوژي 

درصد مواد غذایی،آرایشی ،بهداشتی،شوینده ها و...توسط شرکت های          70درصد دارو و   100در حال حاضر بیش از  

شود     سر ایران توزیع می  سرتا صنعت         پخش در  شی که در این  ست اما دان شدت عملیاتی ا صنعت پخش به  .با اینکه 

شرکت پخش البرز با تقویت  واحد لجستیکی و واحد فناوری اطالعات و بروز       شود کامال بومی بوده ،که  ستفاده می  ا

 رسانی سیستم های نرم افزاری قصد ارتقای دانش عملیاتی را دارد .
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  : ريسک ورود رقباي جديد 

سب وکار را برای  کمحدود بودن بازار، محدود بودن تعداد داروخانه و بیمارستان هاو همچنین ورودرقبای تازه وارد محیط  

صولی        سک در چنین محیطی، رقابت های غیرا شدید می کند. بزرگترین ری صنعت پخش کوچک و رقابت را ت و   فعالیت 

 ارچالش می سازد .ینده را دچآمتعارف باالتر برده و فعالیت در  شتابزده بوده که انتظارات بازار را نیز از حد معقول و

  : ريسک تداوم رکود حاکم بر صنعت 

 کاهش  مارژین سهم شرکت های پخش و افزایش هزینه ها متناسب با تورم موجود در اقتصاد .  .1

ایران، هزینه های توزیع  . درحالی که با توجه به پهناوری تعیین نرخ حاشیه سود شرکت های پخش به صورت دستوری است        .2

 با چالش های جدی روبه رو شود .  بسیار متغیر هستند و شیوه فعلی تعیین نرخ در اغلب موارد باعث می شود تا شرکت 

  حقوقی : ريسک 

نموده و میلیارد ریال وام دریافتی شرکت تولی پرس از بانک های ملت، سپه، اقتصاد نوین را تضمین       1.811شرکت در سنوات گذشته مبلغ    

شرکت پخش             صول مطالبات به طرفیت  سبت به و سهیالت، بانک مربوطه ن سید ت سرر شرکت مذکور در  متعاقبا به دلیل عدم ایفای تعهدات 

سطوح مدیر     سیعی در باالترین  سترده ای را انجام دادند که در نهایت به منظور مهار و توقف اقدامات بانک ها ، مذاکرات و یتی البرز اقدامات گ

ضمن اینکه با توجه      با با صورت گرفته اقدامات بانکها متوقف گردید.   ساب به عمل آمد که در نتیجه آن با توجه به توافقات  نک های طرف ح

صوبه هیات مدیره مورخ   شرکت جمعا به مبلغ     18/12/1394به م شرکت تولی      395ضرر و زیان وارده به  ساب  سبه و به ح میلیارد ریال محا

 تعاقبا اقدامات قانونی جهت چک های تضمینی در اختیار تولی پرس در دستور کار قرار دارد.پرس منظور گردید و م

سال مالی   شد مبلغ      1396در  سپه مقرر  شده با بانک  شرکت تولی پرس به بانک مزبور )وثیقه    185از بابت توافق انجام  میلیارد ریال بدهی 

میلیاردی توسط شرکت پخش البرز پرداخت گردد که از    3ت( در اقساط ماهانه  میلیارد ریال از چک های واگذاری شرک  299گذاشتن حدود  

میلیارد ریال( به آن بانک پرداخت شررده و مانده پرداخت  48مبلغ  1397میلیارد ریال )سررال مالی  128این بابت تا پایان سررال جاری مبلغ 

شت     شده تعهدات به بانک مزبور در یاددا شا      26ن صورتهای مالی اف ضیحی  سال     تو شرکت تولی پرس در پایان  ست که مانده بدهی  گردیده ا

ست.   395مالی مورد گزارش جمعا بالغ بر  سال هاي         میلیارد ریال گردیده ا سات  صورتجل سب  ست که ح  1397و  1395شايان ذکر ا

صورت عدم         شرکت پخش البرز )در  شرکت مذکور به  سرمايه گذاري البرز, پرداخت بدهی  شرکت گروه  صول  هيات مديره  ح

نتيجه از اقدامات قانونی(, مورد تصويب قرار گرفته است. به عالوه شرکت گروه سرمايه گذاري البرز, دو فقره چک معادل مبلغ     

. ملک متعلق به شرکت در غرب  ميليارد ريال بابت تضمين پرداخت ديون تعهد شده, به شرکت پخش البرز تحويل داده است     389

صاد نوین     سط بانک اقت صالح مجموعه ، باب مذاکرات و تعامالت خود را با بانک      تهران تو صرفه و  شرکت با در نظر گرفتن  توقیف گردیده و 

و حسررب مذاکرات صررورت گرفته طی  1397مذکور به منظور حل و فصررل موضرروع، همچنان مفتوح نگه داشررته اسررت. نهایتا در طی سررال 

لبرز و شرکت تولی پرس  مقرر گردید تمامی تسهیالت شرکت تولی پرس    فی مابین شرکت سرمایه گذاری ا   25/12/1397صورتجلسه مورخ   

شرکت تولی            سط  شند ، تو شرکت پخش البرز می با سرمایه گذاری البرز و  شرکت  شرکت،  که وثیقه گذاران آن  در زمان انتقال مالکیت آن 

 . پرس تعیین تکلیف گردد
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 افاهداف دمرییت و راهبرداهی دمرییت ربای دستیابی هب آن اهد
 هاي توسعهها و برنامه, طرح هاپروژه

 ها تریسازی خدمات شرکت با نیازهای جدید مشمسانهای فروش در جهت هتوسعه سیستم. 

  ینگ و تامین کنندگان معتبرهلدهای شرکتکاالی افزایش سودآوری از طریق توسعه فروش . 

 کاالهای مصرفیای و توزیع مویرگی های داروخانهتوسعه فروش در بین مشتری . 

 افزاریهای نرمهای برگشتی از طریق بهبود فرآیندها و سیستمکاهش چک . 

 افزاریهای نرمهای عملیاتی از طریق بهبود مستمر فرآیندها و سیستمکاهش هزینه . 

 ها و تامین کنندگانهای آنالین ارتباطی برای مشتریتوسعه و به روزرسانی بستر . 

 افزاری عملیاتی و پشتیبان تصمیمهای نرمتوسعه سیستم( گیریERP ،BPMS ،BI )... و . 

 های مورد نیاز برای تحقق اهداف استراتژیک از طریق توسعه منابع انسانی با رشد مستمر سطح پر کردن شکاف مهارت

 . هاتحصیالت و مهارت

  بهسازی و نوسازی انبارها و ناوگان حمل بر مبنای استانداردهایGDP  وGSP . 

  مصرفی.و اقالم جذب تامین کنندگان دارای کاالهای استراتژیک ودارای مارژِین باال،برای تکمیل کیفی و کمی سبد دارو 

 .جذب مشتریان بیشتر ازطریق کاوریج بیشتر بازار و افزایش سهم از بازار بالقوه موجود و افزایش سهم فروش داروخانه ای 

 سبد از کاالهای کم کشش به کاالهای پرکشش تغییر پیدا کند . تغییر در ترکیب سبد کاال به نحوی که حجم 

  شرکت در نظر دارد با راه اندازی سیستم فروش آنالین تحولی در سیستم فروش همگام با پیشرفت تکنولوژی در شرکت

 داشته باشد .

 منابع الزم ربای رطحها و  رپوژه اه : 
  فروش محصوالت دارویی در دو بخش دولتی و خصوصی 

  دریافت های تجاری، غیر تجاری، موجودی کاال  

  1398در اسفندماه سال  821و  820دریافت اوراق اخزا با کد  

  بانکیدریافت تسهیالت  

  میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران  350افزایش سرمایه به مبلغ 
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 مقایسه ای : صورت سود و زیان 

 

14.149.301 19.268.652 28.591.991 درآمدهای عملیاتی

)90.6()12.819.927()90.0()17.346.581()89.0()25.458.006(بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

9.4 1,329,374 10.0 1,922,071 11.0 3,133,985 سود ناخالص

)6.9()973.114()6.2()1.191.342()5.9()1.693.909(هزینه های فروش ، اداری و عمومی

)0.3()45.343()1.8()352.090()0.3()84.123(سایر هزینه های عملیاتی

2.2 310,917 2.0 378,639 4.7 1,355,953 سود عملياتی

)3.6()504.813()2.7()522.005()1.9()550.459(هزینه های مالی

0.6 82.693 2.8 531.646 0.5 157.215 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

)0.8()111,203(2.0 388,280 3.4 962,709 سود )زيان( قبل از ماليات

- - )0.7()142.384()0.7()191.795(مالیات ) جاری - سنواتی(

)0.8()111,203(1.3 245,896 2.7 770,914 سود خالص 

شرح
درصد به 

فروش

درصد به 

فروش

درصد به 

فروش
139813971396
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1396سال  1397سال  1398سال 

سود ناخالص 1,329,374 1,922,071 3,133,985

سود عملياتی 310,917 378,639 1,355,953

سود خالص (111,203) 245,896 770,914

(300,000)
(200,000)
(100,000)

-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000

1,000,000
1,100,000
1,200,000
1,300,000
1,400,000
1,500,000
1,600,000
1,700,000
1,800,000
1,900,000
2,000,000
2,100,000
2,200,000
2,300,000
2,400,000
2,500,000
2,600,000
2,700,000
2,800,000
2,900,000
3,000,000
3,100,000
3,200,000
3,300,000

طی سنوات قبل( زیان)نمودار مقایسه ای صورت سود
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 روند رفوش هس ساهل
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 آانلیز رفوش هب تفکیک دارو و مصرفی
ز فروش و مقایسه با دو دوره مشابه سال قبل  آنالی 

 1396سال  1397سال  1398سال  نام محصول
درصد تغيير 

 1397نسبت به 

درصد تغيير 

 1396نسبت به 

 116 45 10,265,402 15,325,788 22,208,666 فروش دارويی

 FMCG 6,383,325 3,942,864 3,883,899 62 64فروش 

 102 48 14,149,301 19,268,652 28,591,991 جمع
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1396سال  1397سال  1398سال 

FMCGفروش  3,883,899 3,942,864 6,383,325

فروش دارویی 10,265,402 15,325,788 22,208,666

تفکیک دارویی مصرفی به  نمودار فروش 

فروش دارویی FMCGفروش 
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 رشكتهای رگوه و غیر رگوه تفکیک آانلیز رفوش دارو هب 
 1397 1398 نام شرکت                  

درصد 

 تغییرات

وه
گر

ی 
ها

کت
شر

 

  22 2،247،718 2،750،179 البرزدارو

  37 473،508 647،961 ایران دارو

  3 783،526 810،754 داروسازی تولیدارو

 (22) 643،879 504،148 داروسازی سبحان انکولوژی

  48 1،022،819 1،512،224 سبحان دارو

  98 538،345 1،068،530 کی بی سی

وه
گر

ر 
غی

ی 
ها

کت
شر

 

  77 779،809 1،383،288 داروسازی دانا

  22 953،860 1،160،959 کار و اندیشه

 (0) 883،733 883،473 داروسازی ثامن

 (12) 949،210 837،356 تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان

  21 648،220 784،667 سینا داروالبراتوارهای 

  552 114،433 745،939 داروسازی خوارزمی

  304 131،811 532،202 ویتابیوتیکس تهران

  100 0 484،895 نانو فناوران دارویی الوند

  100 0 482،642 سینا ژن

  45 304،638 443،012 آرین سالمت سینا

  192 120،065 350،654 اهران تجارت

 (22) 431،953 335،074 داروسازی کوثر

  100 0 311،735 پالسمای خوارزمی

  66 168،850 279،550 داروسازی اسوه

  423 53،279 278،617 داروسازی تسنیم

  1،789 14،623 276،243 صنایع پودر شیر مشهد

  100 0 255،228 آریوژن فارمد

  25 4،061،508 5،089،336 سایر      

  45 15،325،788 22،208،666 جمع کل 
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 رشكتهای غیررگوهتفکیک هب آانلیز رفوش مصرفی 
 1397 1398 نام شرکت

درصد 

 تغییرات

ی
رف

ص
ش م

رو
ف

 

  53 2،510،112 3،828،434 روغن کشی خرمشهر

  510 103،903 633،351 کشت وصنعت چین چین

  10 468،538 515،273 پاک نام

  49 339،221 506،853 پخش البرز

  1،397 19،350 289،764 گروه صنعتی پاکشو

  27 146،852 187،168 تولیدی کندر

  100 0 127،556 دستکش حریر ایران

  46 68،803 100،356 کبریت ستاره ممتاز

 (3) 74،910 72،687 فرآورده های غذایی رضوی جدید

 (42) 211،176 121،882 سایر

  62 3،942،864 6،383،325 جمع کل 
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 خالهص رفوش هب تفکیک رشكتهای رگوه و غیررگوه 
 درصد تغییرات  1397 1398 شرح

  28  5،709،795  7،293،795 فروش دارویی گروه

  55  9،615،993  14،914،871 فروش دارویی غیرگروه

  62  3،942،864  6،383،325 فروش مصرفی غیر گروه

  48  19،268،652  28،591،991 جمع کل فروش
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 :  مالی صورت وضعیتخالهص اطالعات 

 
 

 

1398/12/291397/12/291396/12/29شرح

481,626 474,354 517,513 دارايی هاي ثابت مشهود 

586,952 566,770 651,729 جمع دارايی هاي غير جاري

2,378,440 2,947,958 4,545,960 موجودي مواد و کاال 

9,189,065 12,810,492 23,708,839 جمع دارايی هاي  جاري

520,000 600,000 950,000 سرمايه 

(54,384)146,575 752,944 سود انباشته 

580,904 802,962 1,797,877 جمع حقوق مالكانه

48,115 65,340 99,220 جمع بدهی هاي غير جاري

2,098,570 1,990,996 2,938,907 تسهيالت مالی

9,146,998 12,508,960 22,463,471 جمع بدهی هاي جاري
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 دوره گردش کاال : 
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: وصول مطالبات دوره   

 96سال  97سال  98سال  دوره وصول مطالبات

  164  140  170 روز
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 :  بدهی دوره بازپرداخت

 

 96سال  97سال  98سال  دوره باز پرداخت 

  257  169  192 روز
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 نسبت مقايسه اي تسهيالت مالی و هزينه مالی به فروش : 

 

  1396سال    1397سال    1398سال   شرح

  14,149,301  19,268,652  28,591,991 فروش 

  2,098,570  1,990,996  2,938,907 تسهيالت

  504,813 522,005  550,459 هزينه مالی

  15  10  10 نسبت  تسهيالت  به فروش

  24  26  19 نسبت هزينه مالی به تسهيالت

  4  3  2 نسبت هزينه مالی به فروش
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 خريد از شرکتهاي گروه و غير گروه : 

 

 1397 1398 نام شرکت  طبقه 
درصد 

 تغییرات 

وه
گر

ی 
ها

کت
شر

 

  41 2،185،128 3،086،379 شرکت البرز دارو

  29 1،019،415 1،319،323 شرکت سبحان دارو

  125 495،728 1،115،549 شرکت کی بی سی

 (7) 773،550 715،701 شرکت  دارو سازی تولید دارو

  27 440،401 559،950 شرکت ایران دارو

 (57) 768،044 327،786 شرکت داروسازی سبحان انکلوژی

 (100) 18،490 0 شرکت البرز فارمد 

وه
گر

یر
 غ

ی
ها

کت
شر

 

  54 2،291،224 3،537،075 شرکت روغن کشی خرمشهر

  62 902،397 1،458،372 شرکت کارو اندیشه 

  90 668،347 1،271،416 شرکت داروسازی دانا 

  11 605،808 670،496 شرکت البراتوارهای سینا دارو

 (4) 797،033 763،087 شرکت داروسازی ثامن 

شرکت  تعاونی تولیدی فاران شیمی 

 تویسرکان
737،280 806،006 (9) 

 (9) 476،239 433،985 شرکت پاکنام 

  92 6،011،892 11،517،985 سایر

 51 18،259،702 27،514،384   جمع کل 
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 معامالت با اشخاص وابسته : 
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 نسبتهای مالی : 

 
در بخشهای سودآوری،  بهبود یافته است که این امر نشان دهنده بهبود عملکرد شرکت  97نسبت به سال  98نسبتهای مالی سال 

 فعالیت و سرمایه گذاری میباشد . 

 

پخش هجرتپخش رازيپخش هجرتپخش رازي13981397

(0.0)(0.1)1.11.00.01.11.1دارائی جاری / بدهی جارینسبت جاری

83.371.112.281.177.92.25.4موجودیهای نقد + مطالبات / بدهی جارینسبت آنی

0.5(0.2)97.595.81.897.797.0دارائی جاری / کل دارائینسبت دارائی جاری

(1.6)11.010.01.010.312.50.6سود ناخالص / فروش خالصنسبت سود ناخالص

(2.1)(2.0)4.71.92.86.76.9سود عملیات / فروش خالص نسبت سود عملیاتی

(2.6)(3.1)3.42.01.46.45.9سود خالص قبل از مالیات / فروش خالصبازده فروش قبل از مالیات

(3.6)(4.2)3.92.91.08.27.6سود خالص قبل از مالیات / جمع دارائیبازده دارائی قبل از مالیات-ROE  ارزش دفتری

(0.0)0.20.30.1(0.3)0.30.6دارائی ثابت / ارزش ویژهنسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه

7.510.75.12.0(3.0)12.615.7کل بدهی / ارزش ویژهنسبت کل بدهی

7.510.65.12.0(3.0)12.615.6بدهی جاری / ارزش ویژهنسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

(0.0)(0.0)0.10.1(0.0)0.10.1بدهی بلندمدت / ارزش ویژهنسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

(1.2)(4.4)7.36.01.311.88.6ارزش ویژه / کل دارائینسبت مالکانه

(0.1)0.10.10.0(0.1)0.10.2بدهی بلند مدت / سرمایه در گردشنسبت بدهی بلند مدت به سرمایه در گردش

3.03.32.22.0(2.0)5.27.3دارائی ثابت / بدهی بلندمدتنسبت پوشش بدهی

88.291.44.41.2(1.3)92.794.0کل بدهیها / کل داراییهانسبت بدهی به مجموع دارائی-اهرم مالی

فرمول  نسبتهاي سودآوري , سرمايه اي و نقدينگی
افزايش )کاهش( نسبت به1398پخش البرز  افزايش کاهش 

نسبت به دوره قبل
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 صورتهای مالی : نوساانت اقبل توهج رد توجیه 
 فروش : 

ی نرخ درصد 16درصدی مقدار فروش و افزایش  32نسبت به سال مالی قبل ناشی از افزایش فروش مبلغ درصدی  48افزایش 

 بوده است .  98فروش بوده است که این موضوع به دلیل بهبود شرایط بازار در سال 

 ساير درآمدهاي غيرعملياتی : 

 97ت . فروش ملک قزوین در سال درصدی سایر درآمدهای غیر عملیاتی عمدتا ناشی از کاهش فروش ملک بوده اس 70کاهش 

میلیون ریال شناسایی  107.281فروش ملک شرق و شیراز مبلغ  98میلیون ریال شناسایی گردیده لیکن در سال  269.916مبلغ 

 و در حسابها منظور گردیده است . 

 : مطالبات

آن  هایعلت یکی از درصد رشد یافته است که   108د الی قبل حدودوره مشابه سال م شرکت نسبت به 1398سال مالی   مطالبات

قسمتی از مطالبات  (  1397)  در سال مالی قبلو عمده دلیل دیگر اینکه سال قبل می باشد نسبت به فروش درصدی  48رشد 

ق نیافت ماهه اول سال تحق 11در این مهم  1398سال  تسویه  گردیده که دراخزا و مرابحه  از بخش دولتی از طریق دریافت اوراق

. همچنین شیوع بیماری  از دولت دریافت نمایدپایان اسفند ماه سال مورد رسیدگی خود را  لباتمطاتوانست بخشی از شرکت لیکن 

 از بخش دولتی گردید .  1398کرونا باعث کاهش شدید وصول مطالبات در اسفندماه سال 

 :  موجودي مواد و کاال

فروش در سال نرخ م و حجدرصد رشد داشته که علت آن افزایش  54سال قبل حدود  موجودی مواد و کاالی شرکت نسبت به

 می باشد . 1399و همچنین پیش بینی افزایش فروش در سال  1398

 :  سرمايه گذاري بلندمدت

ش سرمایه )افزایدرصد افزایش داشته است که شامل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها  103به میزان سرمایه گذاری بلند مدت 

 میباشد. شرکت پخش رازی ( 

 :هاي ثابت دارايی

رشد داشته است که عمده این تغییرات مربوط به  %9در حدود   1397نسبت به سال  1398های ثابت شرکت در سال دارایی

 زمین، تاسیسات ، اثاثه منصوبات و ابزار آالت میباشد . 
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 اقدامات انجام شده رد حوزه بازرگانی :

 راه اندازی الین تجهیزات پزشکی. .1

 شرکت. 83شرکت به  47افزایش تعداد تامین کنندگان از  .2

 اقالم بیمارستانی.ارتباط مستمر با سازمان غذا و دارو برای دریافت کلید تقسیم  .3

 آموزش تیم بازرگانی با هدف افزایش قدرت چانه زنی و کسب شرایط برای رقابت با سایر رقبا. .4

 برگزاری جلسات بازخوانی با هریک از تامین کنندگان با هدف برنامه ریزی تامین. .5

 کنترل مستمر موجودی انبار های مراکز توزیع و تعیین نقطه سفارش. .6

 دگان برای اخذ شرایط جهت فروش اقالم تاریخ نزدیک.مذاکره با تامین کنن .7

 اقدامات زری ساختی ربای تحقق اهداف رفوش : 
 ارتقاء سیستم سفارش گیری آنالین براساس منطق واحد دارویی .1

 ضایعات.فروش و اقالم تاریخ نزدیک و جهت کنترل  Bach Numberراه اندازی سیستم  .2

عنوان سیستم پشتیبان تصمیم گیری،سیستم جامع فروش وتخفیفات اعالم نیازوطراحی گزارشات تحلیلی به  .3

 مجوزی

 ارتقاء ناوگان حمل و نقل با همکاری معاونت اجرایی و واحد فنی مهندسی . .4

 کنترل روزانه بهره وری هر یک از فروشندگان و سرپرستان دارویی .5

 ارش، نگهداری و کنترل دماییهای مورد نیاز برای انب Sopهمکاری با مسئول فنی محترم شرکت جهت تدوین  .6

 اقالم دارویی.  Recallایجاد دستورالعمل  .7

 کنترل اعتبار مشتریان خصوصی در راستای کاهش چک های برگشتی. .8

 جلسات مستمر با واحد حقوقی در جهت مطالبات . .9

 دارند. فراهم نمودن زمینه فروش اقالمی که دارای پتانسیل فروش در بین مشتریان معاونت مصرفی )غذایی( را .10
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 :  رد حوزه رفوش اقدامات انجام شده
 : تدوین آیین نامه های  .1

a. هره وری فروشندگان.ب 

b. ستان فروش.رکارنامه ارزیابی عملکرد فروشندگان و سرپ 

c.  گانه برای ارزیابی عملکرد هر یک از فروشندگان. 11تعیین شاخص های 

 آموزش و تنبیه فروشندگان.پیاده سازی منطق کارت امتیازی متوزان در راستای تشویق،  .2

 قلم کاالی تاکیدی.40شرکت و 20 قالب هدف گذاری و برنامه ریزی برای فروش اقالم ضروری و پر مارژین در  .3

 تحلیل و آنالیز ضرایب هر یک از مشتریان و ارتقاء آن در جهت افزایش سهم از بازار. .4

 بررسی عملکرد و آموزش تیم فروش.حضور مستمر مدیران و کارشناسان فروش در مراکز توزیع با هدف  .5

 برقراری ارتباط مستمر و منسجم مدیران فروش ستادی با دانشگاه های علوم پزشکی هر یک از مراکز توزیع .6

 ارتباط مستمر با مشتریان کلیدی در هر یک از مراکز توزیع. .7

 تریارتقاء میزان پوشش مشتریان با در نظر گرفتن تعداد فاکتور و سطر فاکتور به هر مش .8

 توجه به تحقق اهداف برای جذب عوامل فروش از هریک از تامین کنندگان. .9

 غییر رفتار سازمانی فروش به صنوف دولتی و کنترل آن با هدف فروش اقالم پر مارژین.ت .10

 تغییر رفتار سازمانی فروش به صنوف خصوصی با هدف افزایش سهم بازار. .11

 موجودی تاریخ نزدیک. هدف گذاری برای اقالم تاریخ نزدیک با هدف کاهش .12
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 :بازرگانیاقدامات انجام شده رد حوزه 
( سلولزی) عباننیمه ش)ماکارونی ( زرین آرتا تجارت  عقد قرارداد با شرکتهای چین چین، پارس مینو، دستکش حریر، .1

 ( حبوبات) ، دشت فاخته بهاران( سلولزی)بهشت ریواس

 بهبود تعامل با تامین کنندگان در جهت افزایش سرعت تصمیم گیری و در نهایت، افزایش روند فروش .2

 مشارکت با تامین کنندگان و ارائه پیشنهاد در طراحی پروموشن ها در جهت بهبود روند فروش .3

 ریجمع آوری و ارائه اطالعات رقبا به تامین کنندگان در جهت تسریع در روند تصمیم گی .4

  1398در ماه آخر سال   تامین ژل و محلول ضدعفونی کننده با آغاز شیوع ویروس کرونا .5

 کنترل دقیق ارسال کاالها توسط تامین کنندگان بر اساس درخواستهای مراکز توزیع .6

 مین و توزیع سبدهای کاالیی برای پرسنل سازمانهای متقاضیتا .7

 شرکتبازنگری در قراردادهای قبلی و افزایش سودآوری   .8

 :رفوش اقدامات انجام شده رد حوزه 

 97افزایش حجم فروش نسبت به سال  .1

 ماه  درصد از فروش سال تا پایان اسفند 95  وصول بیش از .2

افزایش درآمد تیم فروش و افزایش سودآوری به )  تغییرات هوشمندانه در نحوه محاسبه بهره وری و بهبود کیفیت فروش .3

 ( .صورت همزمان

 با در نظر گرفتن راندمان کاری  در بازه های سه ماههو اصالح آن پایش عملکرد تیم فروش  .4

 سوختیجلوگیری از فروشهای هیجانی و کاهش ریسک چک .5

 آموزش تیم فروش توسط کارشناسان ستادی و مدیر فروش .6
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 : نيتأم رهيو زنج کيلجست یمل زهيشرکت در جا -1

خصصی در حوزه با توجه به اهمیت یکپارچگی مدیریت زنجیره تأمین و سیستم توزیع و بهره برداری از یک مدل جامع و ت

نعت صانجمن  یشرکت ها نیدر ب رنامهیکننده تقد افتیشرکت پخش در نینخستلجستیک و زنجیره تأمین، به عنوان 

 . شدیم موفق به کسب تقدیرنامه یک ستاره در نخستین دوره جایزه ملی لجستیک  پخش

 

 

  یقیطرح تشو نینشده و تدو عیتوز یکنترل فاکتورها -2

 خودرو  راتیو تعم ینگهدار یسرفصل ها یراحط -3

 : انواع روغن جهت ناوگان توزیععقد قرارداد با شرکت موتوسل جهت خرید اعتباری  -4

 : تغییر کاربری و رفع مغایرت خودروها -5

 :فرم مجوز خروج خودرو و حمل کاال یطراح -6

 تدوین آیین نامه بهره وری شامل چارچوب پرداخت ، فرمول محاسبه بهره وری و اجرا  -7

 ی شرکت اخذ مجوز یک ساله بغل نویسی از پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به منظور نصب لوگو -8

اخذ پروانه بهره برداری حمل و نقل بار از سازمان حمل و نقل و ترافیک به منظور تسهیل فرآیند توزیع  -9

 و بهره مند شدن از تسهیالت شهرداری) طرح ترافیک و غیره(.

 ( : WMSانبار تيري)مد بهبود يپروژه ها فيوتعر کيلجست يندهايفرآ یابيعارضه  -10

پروژه کابردی زیر تعریف  4مطابق با الگوها و مدل های استاندارد انجام گردید و پس از آن عارضه یابی حوزه لجستیک 

 شد .

 پروژه مدیریت برنامه ریزی تأمین 

 پروژه مدیریت عملکرد لجستیکی 

 پروژه مدیریت حمل و نقل 

 پروژه مدیریت انبار 



 شرکت پخش البرز ) سهامی عام(

 گزارش عملكرد هيئت مديره 

 29/12/1398به براي سال مالی منتهی 

 

38 

 

 هوشمند سازي توزيع : قرارداد عقد  -11

مان توزیع، پروژه زبه منظور افزایش راندمان سیستم توزیع و استفاده حداکثری از منابع موجود و همچنین کاهش هزینه ها و مدت 

 انجام گردید.  98هوشمند سازی فرآیندهای حمل و نقل کاال و طراحی و تولید سامانه در سال 

 : زمهم ترین دستاوردهای پروژه عبارتست ا

 مسیریابی بهینه 

 انیمشتر دیبازد یو زمانبند یتوال نییتع  

 رهایبرنامه و مس یدست شیرایو امکان  

 کاال لیتحو یواقع یتهاینظر گرفتن محدود در 

 ازیتعداد و نوع ناوگان حمل و نقل مورد ن نییتع 

 از ناوگان کیموجود به هر  یکاالها صیتخص  

 یو وزن یحجم یتهایگرفتن محدود درنظر 

 ناوگان تیاز ظرف یحداکثر استفاده 
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 خدمات فنی : اقدامات انجام شده رد حوزه اهم 
 احداث ساختمان اداری مشهد .1

 FMCGو ساخت انبارهای مجزا برای مراکز شرق داروئی ، غرب داروئی و  جابجایی مرکز شرق به غرب .2

 مراکز توزیعانبارهای و سقف مرمت کف  .3

 گاز کشی مرکز اصفهان ،کرمان و مازندران .4

 دستگاه تبلت 500دستگاه اکسس پوینت و خرید  31دستگاه دیتا الگر و  131سرور ،  خرید دو دستگاه .5

 سرویس وتعمیرسیستم های برودتی وسرمایشی ونصب سیستم هشداردهنده دمای سردخانه جهت کلیه مراکزتوزیع .6

 تاق ها اعم از کف سازی،، اراهرو ورودی ، راه پله های طبقات ساختمان دفترمرکزی شامل : باز سازی و مرمت  .7

 گچکاری ، نصب دیوار کوب ، کاغذ دیواری ، رنگ آمیزی ، نصب پارتیشن و ... 

 نصب سیستم های سرمایشی بهینه ، سیستم اعالم حریق و سیستم روشنایی در انبار مرکزی .8

 قر در دفتر مرکزیاصالح روشنایی واحدهای مست .9

آمپر ، تعویض فیدر ،  پایه فیدر ، کابل برق ورودی ،  تعویض تابلوی دیماند،  250افزایش دیماند برق شرکت به  .10

 انتقال کولرهای گازی به پشت بام ، اصالح سیم کشی کولرهای گازی و نصب تابلو برق دفترمرکزی

 و انجام کابل کشی آن برای کلیه واحدها در دفتر مرکزی UPS، ساخت اتاق  UPSخرید و نصب  .11

 خرید ژنراتور و تابلو اتوماتیک مرکز اهواز .12

 نصب ، تعمیر و راه اندازی ژنراتور برق اضطراری مراکز و ابالغ چک لیست سرویس و نگهداری آن .13

 توزیععدد باتری جهت راه اندازی استاکر و پالتراک های غیر فعال مراکز  50خرید بیش از  .14

 عدد سینی قفسه و رام 1000عدد پالت و  3000خرید تعداد  .15

 شارژ کپسول های آتش نشانی اتوماتیک هالوژن مرکز شرق و انبارهای مرکزی .16

 دستگاه کولر گازی در دفتر مرکزی 15دستگاه کولر گازی و نصب حدود  45سرویس و راه اندازی  بیش از  .17

 تعویض و نوسازی قفسه های انبار مرکزی .18

 دستگاه کانتین و یونیت خنک کننده جهت کامیون ها 10دستگاه نیسان یخچالدار و  10خرید اری در همک .19
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 ))انبار مرکزی قبل از احداث سردخانه و کلین روم((

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((سردخانه پس از احداث))             ((کلین روم پس از احداث))        

 

                     



 شرکت پخش البرز ) سهامی عام(

 گزارش عملكرد هيئت مديره 

 29/12/1398به براي سال مالی منتهی 

 

42 

 

 ساختمان اداری مشهداحداث 

 
 جابه جایی مرکز شرق به غرب

 

  

 خرید و راه اندازی ژنراتورها             گازکشی اصفهان                                                          
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 :1398اقدامات صورت رگفته شده رد سال اهم 
وصول مطالبات و جرائم تاخیرو تأدیه شرکت از طریق مذاکره حضوری و یا تلفنی با مشتری و نیز از طریق کنترل  پیگیری  .1

 . میلیون ریال  155.261 برگ جلب، به مبلغ پرونده ها توسط وکالء و درخواست تمدید

 تالش در جهت راه اندازی سیستم حقوقی و محاسبه خسارات تاخیر تادیه. .2

اعمال کنترلهای داخلی الزم شامل بررسی دوره ای  جهت دادخواست ، حضور وکال در محاکم اعسار و بررسی دوره ای  .3

 ین از موسس واخذ گزارشات دوره ای از وکالء .چکهای برگشتی مراکز جهت اقدام به موقع ، اخذ چک تضم

 اجباری شدن تنظیم قرارداد با مشتریان پیمانکار و اخذ قرارداد پیمانکار با بیمارستانها .  .4

 تنظیم آیین نامه چک برگشتی در خصوص رعایت حداقل  مواعد اقدام حقوقی . همکاری در  .5

 ائیه یا تشکیل پرونده اجرایی . بررسی آراء صادره و اعالم به وکالء جهت درخواست اجر .6

 بررسی پرونده ها جهت نواقص موجود در پرونده و مقدمات تشکیل بایگانی بر اساس کد مرکز و سال تشکیل پرونده  .7

 بازرسی نوبه ای از مراکز و بررسی پرونده های حقوقی توسط مدیر حقوقی و مذاکره با وکالء .8

 بررسی و رفع نواقص متون قراردادی شرکت . .9

 ه جریان انداختن پرونده های حقوقی که در مرحله اجراء راکد باقی ماند بود و ارجاع آنها به وکیل .ب  .10
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 حساربسی داخلی سازمان : اقدامات انجام شده رد حوزه 
م عامل گزارش به مدیریت محترارائه و مشخص کردن نقاط ضعف و و واحدهای ستادی مراکز ادواری حسابرسی  .1

 شرایط در خصوص بهبود 

 ی داخلی بشرح جدول ذیل : سهای نهایی شده با همکاری واحد حسابر دستور العمل .2

  دستورالعمل قرارداد با پیمانکاران حمل کاال 

  دستور العمل تائید و امضاء قراردادها 

  دستورالعمل تنخواه گردان 

  دستورالعمل تهیه تطبیق حساب با تامین کنندگان و مشتریان مراکز توزیع 

  دستور العمل نظارت بر امحاء ضایعات 

  فروش دارو به پرسنلدستورالعمل 

 دستورالعمل وصول مطالبات تجاری 

  دستورالعمل برگشت کاال 

 دستورالعمل چک برگشتی 

 برای رفع نقاط ضعف و افزایش کنترلهای سیستمی :  98کنترل های سیستمی ایجاد شده در سال  .3

  ایجاد کنترل سیستمی جهت دریافت چک جایگزین 

 ایجاد محدودیت اصالح بچ 

  ایجاد محدودیت در درج تاریخ انقضای کاال 

  ایجاد کنترل سیستمی جهت انبار به انبار 

  در ثبت سررسید چک ایجاد محدودیت 

  راه اندازی سیستم اعالم توزیع فاکتورها توسط انبار دار برای انبار مرکزی 

دهای واحد تدارکات بر اساس آئین نامه معامالت و گزارش مکتوب به مدیریت عامل و کمیته بررسی خری .4

 حسابرسی 

 برگزاری منظم کمیته حسابرسی و ریسک  .5
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 رد واحد  افوا : شده انجام اقدامات اهم 
  : استقرار نهایی سامانه بهره وری شامل 

 تعریف پارامترهای تاثیر گذار بر بهره وری 

 تعیین محدوده و امتیاز برای تحقق هرکدام از پارامترها 

  محاسبه و پردازش بهره وری بر اساس فروش ، وصول و سایر پارامترها 

 تائید مدیران و معاونین بهره وری و درج در فیش حقوقی 

 

 استقرار سامانه دوره ی وصول 

 استقرار سامانه مدیریت وصول و راس گیری 

 استقرار سامانه کارنامه فروشنده 

 استقرار سامانه تسهیالت تأمین کنندگان 

  سامانه انبارگردانیاستقرار 

 شامل :  امکان قرنطینه و آزاد سازی بعضی داروها در انبار مرکزی 

 .امکان انتخاب شرکتهای تامین کننده ای که محصوالت آنها نیاز به آزاد سازی دارند 

 قرار گرفتن داروهای مذکور در قرنطینه ی انبار مرکزی 

 زاد سازی مسئول فنی شرکتقرار گرفتن سندهای وارده در گردش کار جهت تایید و آ 

 آزاد سازی و افزودن به موجودی 

 

 استقرار سامانه کنترل سیاست های تخفیفات فروش 

 استقرار سامانه فروش ویزیتوری 

  استقرار سامانهBPMS  : شامل 

 مکانیزه نمودن فرایند وام پرسنلی 

 مکانیزه نمودن فرایند تسویه حساب کارکنان 

  تضامین شغلیمکانیزه نمودن فرایند استرداد 

 مکانیزه نمودن فرایند درخواست کاال از تدارکات 

 مکانیزه نمودن فرایند درخواست خرید تدارکات 
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 : واحد منابع انسانی اهم اقدامات انجام شده رد 
 حوزه جذب نيروي انسانی  

 اصالح ساختار سازمانی 

  رزشیابی مشاغلو اایجاد شناسنامه مشاغل 

 تعداد نیروی انسانی هر مرکز متناسب با شاخص های هر رسته شغلی تحلیل 

 

  انسانیحوزه جبران خدمات نيروي 

 تدوین و پیاده سازی دستورالعمل حقوق و دستمزد 

 یکسان سازی حقوق رسته های شغلی 

 ک مراکز توزیعتیتدوین و پیاده سازی دستورالعمل بهره وری رسته لجس  

 مل ارزیابی مراکز توزیع و پرداخت کارانه فصلیتدوین و پیاده سازی دستورالع 

 

  انسانیحوزه توانمندي سازي نيروي 

 تولید فیلم های آموزشی مربوط به هریک از سامانه های جدید راه اندازی شده 

 تولید نرم افزار آزمون ساز برای ارزیابی یادگیری کار با نرم افزار های جدید تولید شده 

  شناخت دارو و شرایط نگهداری در تمام مراکز توزیعبرگزاری آموزش های حضوری 

 ... آموزش نفر به نفر سیستم های حساس نظیر سامانه استمهال، سامانه بهره وری، سامانه فروش و 

 

 حوزه نگهداشت نيروي انسانی 

 تدوین و پیاده سازی دستورالعمل رفاهی و انگیزشی 

 تدوین مجموعه مقررات پرسنلی پخش البرز 

 اه اندازی مهمانسراهای واقع در مراکز توزیع جهت استفاده همکارانبازسازی و ر 

 راه اندازی سامانه ثبت نام، نظر سنجی و اطالع رسانی در خصوص مهمانسراها 

 عقد قرارداد با مهمانسراهای خارج سازمان جهت استفاده نیروهای انبار و لجستیک 
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 :  1398اطالعات دوره اهی آموزشی ربزگار شده رد سال 

 

 مربوط به دوره هایی میباشد که خارج از شرکت پخش البرز برگزار میگردد  3040 944 آموزش های برون سازمانی
 

 مربوط به دوره هایی میباشد که داخل شرکت پخش البرز برگزار میگردد  5778 1229 آموزش های درون سازمانی
 

 مربوط به دوره هایی میباشد که برای پرسنل جدیداالستخدام برگزار میگردد .  6848 152 آموزش های بدواستخدام
 

 264 68 آموزش های ارتقاء و جابجایی
مربوط به دوره هایی میباشد که برای جابه جایی پرسنل در واحد جدید و آشنایی با 

 حیطه کاری جدید برگزار میگردد .
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 انجام شده رد حوزه مالی اقتصادی  اهم اقدامات
 تغییر تسهیالت بانکی کم هزینه از مرابحه به خرید دین ) بانک صادرات (  .1

 دید برگزاری جلسات متعدد با بانکها ) با توجه به محدودیتهای پرونده تولی پرس ( در جهت اخذ تسهیالت ج .2

 ر شرکت نسبت به سنوات قبل هدف گذاری وصول بر اساس پارامترهای مورد نظر و رشد نقدینگی د .3

 کنترل قراردادهای دارویی و مصرفی جهت کاهش هرچه بیشتر بهای تمام شده و افزایش مارژین  .4

 رفع مغایرت های سنواتی با تامین کنندگان و توافقات نهایی  .5

 ) حسابداری مالی ، خزانه داری ، تنخواه و تدارکات ، انبار و حقوق دستمزد(  WEBاستقرار سیستم جامع راهکاران تحت  .6

 تعیین تکلیف پرونده مالیاتی سنوات قبل و پرونده بیمه  .7

 میلیارد ریال  950به  600از تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه  .8

 .، کارتابل فرآیندهای عملیاتی جهت کنترلهای مالی همکاری با واحد فاوا در جهت تهیه و استقرار سیستم تعهدات  .9

  1399تهیه و تنظیم بودجه سال  .10

و دریافت اظهار نظر مطلوب از حسابرس مستقل و ارسال به موقع آن در  1398تهیه صورت های مالی میاندوره ای سال  .11
 اق بهادار تهران ) کدال (رس و اورسامانه بو

 و بودجه در سامانه دارویی برکت  درج اطالعات مقایسه ای عملکرد واقعی .12

 ارسال به موقع گزارشات و اطالعات درخواستی بورس اوراق بهادار تهران جهت جلوگیری از بروز تخلف .13

 برگزاری ماهانه جلسات کمیته های خرید ، وصول و فروش و پرداخت و ارائه گزارشات مرتبط به آن  .14

نوع مشتری و تهیه لیست بدهی دانشگاههای علوم پزشکی جهت  تنظیم گزارشات تجزیه سنی مطالبات مراکز به تفکیک .15
 ارائه به وزارت بهداشت . 

همکاری در تهیه و تدوین دستورالعمل هایی از قبیل دستورالعمل وصول مطالبات تجاری ، دستورالعمل چک های برگشتی  .16
  و حقوقی و دستورالعمل تهیه صورت تطبیق حساب با تامین کنندگان
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 :  1398نمودار قیمت سهام رد سال 

 

 
 

قیمت پایانی در

 1398/01/05 )ریال(

قیمت پایانی در

 1398/12/28 )ریال(
درصد تغییرات

273221936703
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 : رخید  رپوژه اهی بهسازی، نوسازی و
با هدف استفاده حداکثری  به تن خودروها الیر لیبر اساس عملکرد مراکز و تحل سرد رهیدر حوزه زنج عیناوگان توز اصالح -1

از منابع توزیع. همچنین انجام تغییر کاربری و تجهیز برخی از خودروها در مناطق گرمسیر به یونیت و کانتین یخچالی. 

 نتایج حاصل از اجرای پروژه عبارتست از : 

  درصدی در تعداد فاکتورهای توزیع نشده  85کاهش 

  درصدی مدت زمان توزیع  9بهبود 

درصد 9سال ،   31با میانگین سنی  ( سوزویادستگاه  1بنز و دستگاه  6دستگاه خودرو )  7فروش مزایده خودروها شامل  -2

 باالتر از قیمت کارشناسی 

دستگاه نیسان یخچالی مجهز به سیستم یونیت خنک کننده و کانتین یخچالی با دانسیته مناسب حمل دارو،  10خرید  -3

 وها .از محل بودجه مزایده خودر

 یفرسودگسال( و 10به دلیل باالبودن میانگین سنی خودروها )حدود  و استفاده مجدد ازآن ها خودرو یها نیکانت ینوساز -4

  ها نیکانت

 1398تغییر سیستمهای شرکت از همکاران سیستم به راهکاران سیستم که در زمستان سال  -5

 جابه جای انبار مرکز توزیع شرق به مرکز توزیع غرب  -6

 

 

 کمیته اهی فعال رد رشكت : 
 کمیته وصول و فروش  -1

 کمیسیون معامالت  -2

 کمیته خرید  -3

 کمیته حقوقی -4

 کمیته حسابرسی  -5

 کمیته پرداخت  -6

 کمیته جذب  -7

 کمیته رفتار سازمانی  -8
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 :رفوش (  –) بازرگانی ربانهم اهی آتی رشكت رد حوزه دارویی 
با پیگیری وصول که میبایست تمرکز بر فروش به صنوف خصوصی با رعایت لزوم خدمت رسانی به صنوف دولتی  .1

مطالبات و کاهش عمق بدهی این صنوف همراه باشد. با تمرکز بر فروش به صنوف خصوصی و کنترل همزمان 

منظور بدین . فروش با کیفیت داشته باشیم قادر خواهیم بود از صنوف دولتی فروش کاالهای پر مارژین و وصول 

ز ابتدای سال برای کلیه مراکز توزیع مشخص خواهد و بودجه مرکز دولتی اهدف برابر منطق وصول مرکز توزیع 

ابالغی در صنوف دولتی فروش انجام دهند از کل فروش مرکز خارج و هدف شد و  چنانچه مرکز توزیع بیش از 

 بابت آن پرداخت نخواهد شد.بهره وری 

جغرافیایی برای بهبود بازنگری در ضرایب مراکز توزیع از طریق مقایسه با سایر شرکت ها و همچنین تاثیر بعد  .2

 .   سیستم هزینه کَرد مراکز توزیع

ازنگری بر سیستم بهره وری و کارنامه ارزیابی عملکرد با تکیه بر وصول بهتر و در نظر گرفتن بودجه خصوصی ب .3

 و دولتی هر مرکز.

یاست های جدید به مراکز توزیع و همزمان تدوین سابالغ شنواره ویژه برای فروش اقالم تاریخ نزدیک و طراحی ج .4

برای فروش اقالم تاریخ نزدیک، به گونه ای که در طرح ارتقاء آیین نامه بهره وری توجه به فروش کاالی تاریخ 

نزدیک و همچنین میزان موجودی تاریخ نزدیک هر شعبه به عنوان یک شاخص تاثیر گذار در بهره وری 

 فروشندگان و سرپرستان در نظرگرفته خواهد شد.

طرح پایش مشتریان کلیدی، اعالم موجودی کاالهای خاص به مشتریان و برای شناس بازاریابی جذب یک کار .5

از این ابزار رقابتی برای جذب تامین کنندگان در جهت ایجاد استفاده حتی ویزیت علمی پزشکان و در ادامه 

 تمرکز برای فروش کاالهای مورد نظر با هدف جذب عوامل فروش از تامین کنندگان 

 ی منطق باشگاه مشتریان شرکت پخش البرز.طراح .6

 تقویت فروش الین تجهیزات پزشکی و جذب تامین کنندگان معتبر و پر فروش در این حوزه. .7

منطق این طرح متمرکز بر تعیین چارچوبی برای پوشش ظاهری هر یک از که  کیف فروشندهارائه طرح  .8

د داشته باشند تا ضمن اهمیت به برند شرکت فروشندگان و همچنین ملزوماتی است که می بایست همراه خو

 قدرت پاسخ گویی ایشان را به مشتریان ارتقاء دهیم.
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افزایش اقالمی که بتواند سهم از بازار صنف خصوصی را برای شرکت افزایش دهد، به همین دلیل به دنبال آن  .9

خصوصی روند خارج نمودن  ر ضمن افزایش فروش در صنوفبهستیم تا با عقد قرارداد با تامین کنندگانی معت

 موجودی تاریخ نزدیک را بهبود ببخشیم.

ین طرح ا 99محاسبه بهره وری واحد بازرگانی که سعی می گردد در طی سه ماه اول سال جهت طراحی فرمول  .10

 به معاونت توسعه و برنامه ریزی برای تدوین آیین نامه و ابالغ ارائه گردد.

 پایینی دارند . که سود دهیحذف تامین کنندگانی است  .11

به منظور افزایش فروش به صنوف خصوصی تنها راه چاره افزایش تعداد نیروی فروشنده می باشد. برای این موضوع با  .12

داروخانه خصوصی یک  50استاندارد سازی و مقایسه با سایر شرکت های موفق در این عرصه، برای رسیدن به ایده آل هر 

هیئت مدیره  زکه این موضوع نیازمند به تایید مدیریت محترم عامل و کسب مجوز افروشنده برنامه ریزی خواهیم نمود 

 می باشد.

در ادامه روند رو به رشد، در سال پیش رو نیاز به تقویت سیستم های نرم افزاری و بروز رسانی آن ها داریم که قطعا با  .13

شرکت دیده ایم این امیدواری نسبت به سنوات دانش و توانمندی که تا کنون از تیم متخصص واحد فناوری اطالعات این 

تم سفارش گیری از داروخانه ها در سهمکاری آن واحد طراحی بهترین و قویترین سیکه با گذشته تقویت شده است 

 .گیردبرنامه کاری قرار 

 ساعته در خارج از استان  24ساعته در مرکز استان و توزیع  12رسیدن به رکورد توزیع  .14

ن کنندگانی که دارای محصول دولتی از یک سو و از سوی دیگر کنترل فروش به سمت اقالم مارژین دار از مذاکره با تامی .15

تامین کنندگان با تحمل استمهال و ارائه برنامه ماهانه ریال فروش به صنوف دولتی براساس سوابق وصول مطالبات قبلی 

 توسط واحد معاونت مالی.

رویی، معاونت مالی و معاونت اجرائی برای پیگیری وصول از صنوف خصوصی ارائه راهکار مشترکی بین معاونت دا .16

کارمندان حسابداری و همکاران توزیع و عملیات طی یک برنامه مشخص قادر باشند ضمن مراجعه به بدینصورت که 

 داروخانه ها نسبت به دریافت چک و وصول مطالبات اقدام نمایند.

برگشتی همچنین اعتبار سنجی  ی قطعی و سیرفروش وکنترل ماهانه چک ها ایجاد یک فرمت واحد برای قراردادهای .17

 مشتریان و انجام اقدامات پیشگیرانه 

 را دارند دارویی و غذایی امکان سنجی فروش برخی از اقالم که از قابلیت فروش در هر دو الین  .18
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 :رفوش (  –ربانهم اهی آتی رشكت رد حوزه مصرفی ) بازرگانی 
 کاالتکمیل سبد  .1

  طراحی و اجرای پروموشنهای جذاب برای مشتریان و تیم فروش از طریق تامین کنندگان .2

 تسهیم فروش بین تامین کنندگان مختلف و کاهش وابستگی .3

 عقد قرارداد با شرکتهای معتبر .4

 بهبود وضعیت قراردادهای قبلی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی  .5

 ت اجرای طرحهای بازاریابیایجاد هم افزایی بین تامین کنندگان جه .6

 افزایش تعداد مشتریان ویزیت شده به سی هزار مشتری در ماه .7

 در جهت بهبود کیفیت فروش و تقویت فروش کاالهای پرمارژین تکمیل تیم فروش .8

 تمرکز بر بهبود وضعیت فروش در تهران .9

 ایجاد کارنامه سیستمی برای فروشندگان .10

 بهبود کیفیت فروشتبدیل بودجه ریالی به تعدادی جهت  .11

 

 ربانهم اهی آتی رشكت رد حوزه خدمات فنی : 
 ساخت انبار جدیدو  شیرازتوزیع خرید زمین جهت مرکز  .1

 مرمت و بازسازی ساختمان اداری مرکزتوزیع کرمان .2

 مرمت و بازسازی طبقات ساختمان دفتر مرکزی .3

 مرمت ابنیه فرسوده مراکز توزیع .4

 مراکز توزیعخرید ماشین آالت داخل انبار جهت  .5

 خرید دیزل ژنراتور .6

 خرید اسکرابر جهت مراکز .7

 خرید کولر گازی جهت مراکز توزیع .8

 تعویض پنجره های ساختمان دفتر مرکزی .9

 تعویض تابلو برق اصلی اتاق برق دفتر مرکزی .10

 رفع مشکالت شهرداری مراکز زاهدان و کرمان .11
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 : رشكت رد حوزه لجستیک ربانهم اهی آتی 
 GPSتجهیز خودروها به  .1

 اجرایی شدن نرم افزار هوشمندسازی توزیع .2

 اجرایی شدن ثبت عملیات توزیع در تبلت رانندگان در کلیه مراکز توزیع .3

 و کاهش سن ناوگان  خرید ناوگان توزیع جدید و تغییر نوع ناوگان .4

 دستگاه ایسوزو به یونیت و کانتین یخچالی و اجرای طرح پارتیشن بندی 10تجهیز  .5

 خودروهای فرسوده از ناوگان توزیعخارج نمودن  .6

 خودروها PMراه اندازی نرم افزار  .7

  فیلتر سرکان ،  الستیک بارز های عقد قرارداد با شرکت .8

 بهسازی کانتین های فرسوده ناوگان .9

 عقد قرارداد با شرکت بیمه جهت صدور بیمه محموله های ارسالی .10

 رانندگانارائه آموزش های ادواری به سرپرستان لجستیک و  .11

 ( از طریق قرارداد خودروهای استیجاری  FMCGبرون سپاری قسمتی از توزیع کاالها ) بخصوص در بخش  .12

 

 :  حساربسی داخلیرشكت رد حوزه ربانهم اهی آتی 
 محدودیت سیستمی درج تخفیف به ازای هر فاکتور پیگیری  .1

 یستم جهت بارگذاری اسکن چکها در سیستم پیگیری س .2

 ی سیستم حقوقی برای ثبت پرونده های حقوقی زانداراه پیگیری  .3

 سیستم جهت بارگذاری اسکن تمامی مدارک مشتریان در سیستم پیگیری  .4
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 حقوقی:رشكت رد حوزه ربانهم اهی آتی 
 پیاده سازی و اجراء سیستم  نرم افزاری حقوقی و توسعه آن  . .1

 سال تشکیل پرونده . بایگانی فیزیکی و الکترونیکی پرونده ها بر اساس کد مرکز ، .2

 تنظیم تیپ قراردادها در زمینه توافقنامه با مشتریان و قرارداد با تأمین کنندگان و سایر موارد مورد نیاز .  .3

 اصالح مشخصات مشتریان شرکت شامل نام و نشانی در فاکتورهای صادره به دلیل تبعات حقوقی . .4

 مشتریان .آموزش الزم به مراکز توزیع در خصوص نحوه اخذ چک از  .5

بازنگری قرارداد منعقده با وکال و تنظیم وکالت نامه های موردی و کلی و باال بردن زمینه رقابت بین وکال جهت  .6

 پیگیری دقیق تر و گزارش پرونده.

ملزم نمودن مراکز در خصوص هماهنگی با واحد حقوقی و عدم اعمال سلیقه ای و شخصی بخصوص در ارتباط  .7

که منجر به ثبت دادخواست گردیده به نحوی که صرفاً پس از کسب مجوز از واحد با مطالبات وصول نشده 

 حقوقی و بعد از حضور وکیل شرکت هرگونه توافقی با مشتری صورت پذیرد . 

وصول بخش عمده ای از مطالبات از طریق توقیف در نزد مراجع تأمین اجتماعی و بیمه سالمت و سایر مراجع  .8

 از طریق اعمال جلب تا حصول نتیجه نهایی. در صورت عدم حصول نتیجه 

برگزاری جلسات مستمر هفتگی و دعوت از مدیران مراکز بهمراه سرپرستان فروش و حسابداری در جلسه وصول  .9

 مطالبات که گام عمده ای در جهت حل مشکالت موجود و از بین بردن مشکالت احتمالی برداشته میشود. 
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 حوزه ربانهم رزیی رشكت رد ربانهم اهی آتی 
و  ییو فروش دارو نیدرخواست معاونت تأمبه   (ی)مرجوع یبرگشت کاال از مشتر ندیو استقرار فرا یطراح .1

FMCG تر بهره  قیدق محاسبهها/ یدر باره مرجوع یریو گزارش گسیستمی نظارت  یداشتن سامانه برا یبرا

 مراکز یور

( در سه حالت ییکاال فیتخف ،یالیر فی)شامل استمهال، تخف یکل التیتسه ندیو استقرار فرا یطراح .2

 یو اقتصاد یو معاونت مال FMCGو  ییدرخواست معاونت داروبه  دیخاتمه و تمد/جادیا

 استیابالغ س -1ماژول:  سه (یکاال فیو تخف یالیر فی)شامل استمهال، تخف از ستاد یمورد یگذار استیس .3

 یو اقتصاد یو معاونت مال   FMCG و ییرخواست معاونت دارودبه  استیاتمام س -3 استیس دیتمد -2

 یو اقتصاد یدرخواست معاونت مالبه ی اعتبار مشتر دیتمد ندیفرا .4

 مراکز عاتیضا یحجم باالبه دلیل  کاال عاتیضا ندیفرا .5

 کننده نیقرارداد تام، کننده  نی)ثبت تام ندیکالن فرا 5و تعهدات شامل  یگذارسفارش یها ندیمجموعه فرا .6

   FMCGو  ییدرخواست معاونت داروبه  کننده نیکاال/پرداخت مطالبات تام دیمحصوالت/رس یفارش گذار، س

 یو اقتصاد یو معاونت مال

و  یدرخواست معاونت مالبه  از مرکز( یمورد/یوصول کل فاتیوصول) تخف فاتیتخف یها ندیمجموعه فرا .7

 یاقتصاد

 توریزیو یاز ستاد/ممنوع فروش توریزیو یکاال/ممنوع فروش یفروش )ممنوعیممنوع فروش یها ندیمجموعه فرا .8

 یو اقتصاد یو معاونت مال FMCGو  ییدرخواست معاونت داروبه  (یمشتر یاز مرکز/ممنوع فروش

 FMCGو  ییدرخواست معاونت داروبه  انبار به انبار ندیفرا .9

اثرات  /ادیز یاتالف زمان /یو اقتصاد یمال درخواست معاونتبه  (عیدرخواست استمهال چک )از مرکز توز ندیفرا .10

 باال یمال
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 حوزه افوارشكت رد ربانهم اهی آتی  
 یمرجوع تیریسامانه مد .1

 سامانه گزارشات .2

 زیو جوا فاتیتخف تیریسامانه جامع  مد .3

 و تعهدات نیسامانه تام .4

 مرکز و سرپرست فروش ریمد لیموبا شنیکیاپل .5

 انیمشتر لیموبا شنیکیاپل .6

 فروش تیریمدسامانه  .7

 انبار تیریو مد کیسامانه لجست .8

 کنندگان نیسامانه پرتال تام .9

 

 منابع انسانیحوزه رشكت رد ربانهم اهی آتی 
 یشغل شرفتیپ ریمس نییسازمان و تع یدیمشاغل کل یافراد مستعد برا ییشناسای پرور نیاستقرار نظام جانش .1

 کارکنان

 ازیمورد ن یآموزش ها یتمرکز در برگزار از مرکز آموزش شرکت پخش البرز یبهره بردار .2

پرسنل و رفع مشکالت موجود در خصوص  زشیبهبود انگ (یکارشناسان )ارتقاء افق یسطح بند یو اجرا یطراح .3

 مشخص جهت ارتقاء کارشناسان یشغل ریعدم وجود مس

 پرسنل زشیبر انگ میمستق ریو تاث یرفاه یایمزا تیبهبود سطح مطلوبی رفاه یایمزا تیمطلوب یبررس .4

 یو گسترش ارتباطات سازمان ینظام مند جلسات ارتباط یبرگزار سطوح هیدر کل یجلسات ارتباط یبرگزار .5

همکاران  دعملکر ییلزوم همراستا داالستخدامیهمکاران جد یریجامعه پذ ندیفرا یو اجرا یمستند ساز .6

 و انتظارات سازمان داالستخدامیجد

 در سطح شرکت یو تعهد سازمان یشغل تیسنجش رضا .7

و جذب  یابیارز ینظام ها یو طراح یو شغل یفرد یها یستگیشا نیتناسب ب جادیا ها یستگیمدل شا نیتدو .8

  بر اساس مدل
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 ربانهم اهی آتی رشكت رد حوزه مالی : 
 .خزانه اسالمی و واگذاری آنها به تامین کنندگان اوراق اخذ فزاینده پیگیری  .1

 ادامه روند تغییر نوع عقود تسهیالت بانکی به خرید دین و کاهش هزینه های مالی  .2

 از شرکت سرمایه گذاری البرز به دفتر مرکزی شرکت . انتقال اداره امور سهام  .3

 .پرداخت الکترونیکی سود سهام از طریق اپلیکیشن بدون حضور سهامداران در شعب بانک  .4

 ص استقرار نهایی سیستم تعهدات ادامه همکاری با واحد فاوا درخصو .5

 استقرار سیستم بهای تمام شده با همکاری واحد فاوا  .6

 . مشتری استقرار وب سرویس فروش و انبار به منظور ثبت روزانه اسناد مالی انبار و حساب  .7

 استقرار سیستم پرداخت بهره وری وصول با همکاری واحد برنامه ریزی و واحد فاوا .8

 پیگیری مستمر وصول مطالبات از مراکز درمانی دولتی و کاهش هزینه های مالی  .9

 مذاکره با بانکها درخصوص اخذ افزایش حد اعتباری .10

ایجاد بسترهای الزم به منظور گسترش تعامالت بانکها ) با توجه به محدودیت پرونده تولی پرس ( جهت  .11

 برخورداری از تسهیالت کم بهره 

 بانکی و مالیاتی با مطالبات از دانشگاههای علوم پزشکی  پیگیری مبحث تهاتر .12

 و بودجه مصوب  1399پایش عملکرد سال  .13

فعال نمودن حوزه نظارت بر مراکز از طریق پایش نیروی انسانی ) حسابداری ( و برگزاری کالسهای آموزشی و  .14

 سمینار حسابداران 
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كاليف مجمع :  ت
با عنايت به تذکر نماينده محترم سازمان بورس , مجمع , شرکت را به رعايت کامل ضوابط و الزامات  – 1

گزارش حسابرس و نيز ساير دستورالعمل هاي مرتبط از جمله  11سازمان بورس مندرج در بند 

دستورالعمل هاي افشاي اطالعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان و همچنين دستور العمل حاکميت 

 شرکتی مكلف نمود . 

 

 

شرکت پخش البرز هیچگونه تخطی از دستورالعملهای  مرتبط با سازمان بورس و افشای اطالعات  1398: در سال  جوابيه

، مراتب به صورت افشای اطالعات  1398با اهمیت نداشته است لیکن درصورت هرگونه تغییر با اهمیت در سال 

 ن محترم رسیده است . در گروه الف و ب بالدرنگ به اطالع سازمان بورس و همچنین سهامدارا

 

 

گزارش حسابرس مستقل , مجمع تكليف نموده شرکت نسبت به تدوين و اجراي  10با توجه به بند  – 2

 دستورالعمل مغايرت گيري , جهت رفع مغايرت هاي فی مابين با تامين کنندگان اقدام مقتضی بعمل آورد. 

 

با نام دستورالعمل تطبیق   508302رالعمل شماره ودر راستای تکلیف فوق در مجمع محترم شرکت دست جوابيه :

 حساب با طرف های تجاری )تامین کنندگان و مشتریان ( تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است . 

 
  



 

 

67 

 

 

 

 


