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 :و سخنی با سهامداران مقدمه 

 

 جز در اخالص نشناسی دری       بنام حق گشائی دفتری گر

 

تداوم این بوده و احتمال ایران طی چند دهه اخیر  هایسالپرچالش ترین و دشوارترین جمله از  1399سال 

شرکت پخش البرز با  اما با تمام این موانع و مشکالت قم بزندشرایط دشوارتری را رتواند می 1400سال شرایط در 

 نائل آید .  1399همت مدیران و کارکنان خدوم و متعهد با اقتدار و قدرت توانست به اهداف خود در سال 

رقابت در دنیای امروز بر سر فروش بیشتر ، ایفای تعهدات ، بهره وری باالتر و ارتقای سطح کمی و کیفی در شرایطی که 

 با در نظر گرفتن منشور اخالقی و تعهدات اجتماعی . ، به رسیدن این اهداف میباشد . شرکت پخش البرز مفتخر است 

 

 )) ما به فروش بیشتر دست یافتیم اما سر لوحه کار با کیفیت را فراموش نکردیم  ((

 یریت و اصول اجتماعی و اخالقی به ایفای تعهدات پرداختیم (()) ما با رعایت اصول مد

 ))ما به رتبه هایی باال در بهره وری دست یافتیم اما رضایت کارکنان و مشتریان و کلیه ذینفعان سرلوحه کارمان بود ((

 

ما خدمتگذاران  یعنی : اعتبار ، قدرت ، سود دهی و ایرانپخش در صنعت امروز نام شرکت پخش البرز ) سهامی عام ( 

برای شما سهامداران عزیز هستیم و در این مسیر پرچالش شناسنامه این شرکت با قدرت و اقتدار متعهد به حفظ این 

 یاری شما عزیزان را میطلبیم . 

های اجرای کامل و دقیق برنامه ها و پروژه ها و بروز رسانی شناخت خود از بازار دارو و غذا در سطح وسیع تر ، قدمما با 

داریم. ما در راه توسعه سالمت کشور متعهد هستیم و برای حفظ و ارتقاء موفقیت هایمان از هیچ میبلند و محکم تری بر

 تالشی دریغ نداریم . 

 

 هر که جدی کرد، بر جودی رسید     برد، گنجش شد پدیدر که رنجی ـه

 ستون گنجور، سعی و رنج تبهتری    قل و رای و عزم و همت، گنج تستع
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 :  اطالعات عمومی شركت

 ) سهامی عام ( پخش البرز  نام شرکت:

 پخش دارو و مواد غذایی  نوع فعاليت شرکت:

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

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

 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

48 1170 125 

 نفر  5  :تعداد اعضاي هيئت مديره 

 10100664423 شماره شناسه ملی : 

 مرکز در شهرهای مختلف 25 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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 :  شركت سهامداراناطالعات سرمایه 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  22/02/1399در تاریخ انجام شده است و سهام 

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

 مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران بوده است .
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  :  مدیران شركت
  می باشد .ذیل بشرح  شرکت 1399در سال ین شرکت معاونجدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و 

 

 تاریخ انتصاب اعضاء هیئت مدیره : 
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 به تفکیک مدرک و حوزه فعالیت :  1399تعداد نیروی انسانی در سال 
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 : گواهینامه ها و استانداردها
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  : ساختار سازمانی شركت

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیئت مدیره
 کمیته حسابرسی 

 مدیر عامل
 حسابرسی داخلی  رمدی

 مشاوران

 رئیس دفتر مدیرعامل 

معاون مالی و 
 اقتصادی

معاون تامین و 
 فروش مصرفی

معاون برنامه ریزی  معاون اجرایی
 و توسعه

مدیرفنی 

 مهندسی

مدیریت 

 حقوقی

مدیریت 

 حراست

فنی مسئول 

 داروئی

معاون تامین و 
 فروش داروئی

مدیر انبارهای 
 مرکزی

مدیر فروش 
 مشتریان ویژه

 

مدیر فروش و 
 هماهنگی مناطق

مدیر فروش 
 منطقه دارویی

 

مدیر بازرگانی 
 داروئی

 

مدیر فروش 
 منطقه مصرفی

 

مدیر بازرگانی 
 مصرفی

 
 مدیر لجستیک

 

 مدیر ارتباطات

 

 مدیرمالی
 

مدیر حسابداری 
 مراکز
 

رئیس حسابداری 
 مدیریت 

 

مدیرتوسعه منابع 
 انسانی

 

 فاوا  مدیر

 

 برنامه ریزی مدیر
 

مدیران 

 مراکز توزیع
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     :های شركتتجزیه و تحلیل ریسک  

 ريسک مالی :  ❖

ریسک افزایش تسهیالت بانکی و بالتبع هزینه های مالی ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات توسط دانشگاههای  .1

 علوم پزشکی . 

 شرایط کسری نقدینگی ناشی از تحریم ها در دولت و دانشگاههای علوم پزشکی.ریسک وصول مطالبات دولتی به دلیل  .2

 . تامین شرایط الزم برای اخذ وام با نرخ مناسب درکوتاه مدت ) ریسک نقدینگی (عدم  .3

اقدامات بانک ها علیه شرکت در رابطه با تضمین دیون شرکت تولی پرس در سنوات گذشته دراین رابطه اگرچه شرکت  .4

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

 شرکت همواره متصور است .

 ريسک مالحظات قانونی :  ❖

 عدم وجود قوانین شفاف در رابطه با صنعت پخش . .1

مالیاتهای  قوانین عمومی ازجمله قانون کارو تامین اجتماعی، قانون تجارت، قانونتابع  رکت همگیش مقررات وقوانین  .2

 بهادار برای شرکتهای سهامی عام میباشد . ، قوانین بورس اوراقو ارزش افزوده  مستقیم

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

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

یی همچون تهران از مسائلی است که پخش برخی کاالهای ضروری نظیر اقالم دارویی را با دشواری سطح کالن شهرها

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

 ريسک تغيير تكنولوژي :  ❖

 در سایتهای شرکت . تهدیدات حمالت سایبری  .1

در حال بومی بوده  "عملیاتی میباشد اما دانشی که در این صنعت استفاده می شود تقریبا  "صنعت پخش کامال  .2

و ماسک و الکل ) به دلیل شوینده ها  بهداشتی، آرایشی ، ، درصد مواد غذایی 70 و درصد دارو  100حاضر بیش از 

 و...توسط شرکت های پخش در سرتاسر ایران توزیع می شود.حضور ویروس کرونا (  جهتشرایط خاص کشور به 

تقویت واحد لجستیکی و واحد فناوری اطالعات و بروز رسانی نهایت تالش خود را نموده است تا با شرکت پخش البرز 

ا که ت دهداقداماتی را انجام ارتقای دانش عملیاتی استفاده از تبلت ، به جهت همچنین  وسیستم های نرم افزاری 

 شده است . با ریسکهای تغییر تکنولوژی موفق به مبارزه حدودی 
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 ريسک ورود رقباي جديد :  ❖

س  تان ها .1 س  ب وکار را  و همچنین ورود محدود بودن بازار، محدود بودن تعداد داروخانه و بیمار رقبای تازه وارد محیط ک

 برای فعالیت صنعت پخش کوچک و رقابت را تشدید می کند. 

که انتظارات بازار را نیز از حد معقول و متعارف بعضی از رقبای جدید در عرصه پخش ولی و شتابزده غیراصرفتارهای  .2

 چالش می سازد . ینده را دچارآباالتر برده و فعالیت در 

 تداوم رکود حاکم بر صنعت :  ريسک  ❖

 و الزام به ثابت ماندن مارژین در صنعت پخش . افزایش هزینه ها متناسب با تورم موجود در اقتصاد  .1

. درحالی که با توجه به پهناوری ایران، هزینه های توزیع  تعیین نرخ حاش یه س ود ش رکت های پخش به ص ورت دس توری اس ت .2

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

 حقوقی :  ريسک ❖

ش ته مبلغ  .1 س نوات گذ ص اد  یپرس از بانک ها یش رکت تول یافتیوام در الیر اردیلیم 1.811ش رکت در  س هه، اقت ملت، 

ض م نینو س نوات گذش ته و جاری جمعا مبلغ  نموده نیرا ت ش رکت تولی پرس طی  ض مین وامهای بانکی  ش رکت بابت ت

ش  رکت تولی مابقی میلیارد ریال پرداخت نموده و  425 س  اب طلب از  ش  رکت قرار گرفته که تماما به ح نیز در تعهد 

ص  اد نوین طی اجرائیه مورخ  س  ت. همچنین بانک اقت ش  ده ا درهم بابت  7.464.091مبلغ  06/09/1397پرس منظور 

س ط بانک مذکور توقیف  س ند مالکیت انبار غرب تهران نیز تو س یدگی مطالبه نموده و  ض مین مذکور از واحد مورد ر ت

س ت  میلیارد ریال مانده حس ابهای بانکی ش رکت مس دود  51بابت تض مین وام ش رکت تولی پرس مبلغ ، " ض مناش ده ا

س رمایه گذاری  ش رکت  س ت. از بابت موارد فوق  ص وبات هیئت مدیره خود و طی ش ده ا س هامدار عمده( حس ب م البرز )

س ازمان بورس و اوراق بهادار  س الی به  ش ده به و موس س ه حس ابرس ی مفید راهبر نامه های ار ، تعهد نموده مبلغ منظور 

ن تصادنوین و نیز پرداختهای احتمالی آتی از ای  ک اق  ساب طلب از شرکت تولی پرس ، تعهد پرداخت بدهی به بان  ح

س  ط  س  رمایه گذاری البرز ش  رکت بابت تو ش  رکت گروه  ش  رکت پخش البرز و  ص  ورت بالعوپ پرداخت نماید.  را به 

 جداگانه علیه شرکت تولی پرس اقامه دعوی نموده اند که اقدامات انجام شده تاکنون به نتیجه نرسیده است. 

 به دلیل غیابی بودن آراء که با مشکل معرفی ضامن مواجه میباشد . پرونده های سنواتی اکثر  اجرای احکام .2

 اخذچک از غیرموسس به جای موسس و عدم امکان توقیف مطالبات در نزد مراجع تامین اجتماعی و بیمه سالمت و... .3

 عدم تنظیم توافق نامه با مشتریان و اخذ چک ضمانت به میزان خرید مشتری از سوی شرکت  .4

 عدم درج امضا چک در حضور مشتری و ادعای جعل از سوی مشتری دعاوی مطالبه وجه  .5

 زمان تعیین تکلیف و وصول مطالبات شرکت تا زمان انحصار وراثت . نفوت موسس داروخانه و طوالنی شد .6
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 هداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهدافا

 هاي توسعهبرنامهها و ، طرح هاپروژه

 شیراز پروژه ساخت مرکز توزیع جدید  ❖

 پروژه ساخت مرکز توزیع اهواز .  ❖

 خودروپروژه نوسازی ناوگان حمل و نقل از طریق خرید  ❖

 پروژه بهسازی ناوگان حمل و نقل از طریق خرید باتری و الستیک برای ماشین آالت داخل انبارها و خودروها  ❖

 ه وسیله  خرید سرور و کامهیوتر و ....پروژه های تجهیز واحد فاوا ب ❖

 لجستیکی استقرار سامانه های جدید ❖

 پروژه فروش خودروهای فرسوده  ❖

 .ها سازی خدمات شرکت با نیازهای جدید مشتریهای فروش در جهت همسانتوسعه سیستم ❖

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

 . و توزیع مویرگی کاالهای مصرفیو بخش خصوصی  ایهای 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 کنندگانآنالین ارتباطی برای مشتریهای توسعه و به روزرسانی بستر ❖

 . و ...( ERP ،BPMS ،BIگیری )افزاری عملیاتی و پشتیبان تصمیمهای نرمتوسعه سیستم ❖

و اقالم باال،برای تکمیل کیفی و کمی سبد دارو حاشیه سود جذب تامین کنندگان دارای کاالهای استراتژیک ودارای  ❖

 مصرفی.

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

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

 منابع الزم برای طرحها و  پروژه ها : 
 فروش محصوالت دارویی در دو بخش دولتی و خصوصی  ❖

  دریافت های تجاری، غیر تجاری، موجودی کاال  ❖

 ی تسویه مطالبات از دانشگاههای علوم پزشکی دریافت اوراق اخزا ❖

  بانکیدریافت تسهیالت  ❖
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 مقایسه ای : صورت سود و زیان 
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 به تفکیک دارو و مصرفیسه ساله آنالیز فروش 

 
 

 

 

سال 1397سال 1398سال 1399نام محصول
درصد تغيير نسبت به 

1398

درصد تغيير نسبت به 

1397

33,022,11522,208,66615,325,78849115فروش دارویی

FMCG 10,364,4086,383,3253,942,86462163فروش

43,386,52428,591,99119,268,65252125جمع



 شرکت پخش البرز ) سهامی عام(

 گزارش عملكرد هيئت مديره 

 30/12/1399براي سال مالی منتهی به 

 

18 

 

 خالصه فروش به تفکیک شركتهای گروه و غیرگروه 

 
 

 

 

درصد تغییرات13991398

8,696,8477,293,795 19

24,325,26814,914,871 63

10,364,4086,383,325 62

43,386,52428,591,99152

شرح

فروش محصوالت دارويی شرکتهاي گروه

فروش محصوالت دارويی شرکتهاي غيرگروه

فروش مصرفی 

جمع کل فروش
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 :  مالی صورت وضعیتخالصه اطالعات 
 

 
 

  

1399/12/301398/12/291397/12/29شرح

474,354 517,513 884,401 دارايی هاي ثابت مشهود 

566,770 651,729 1,000,087 جمع دارايی هاي غير جاري

2,947,958 4,545,960 7,817,682 موجودي مواد و کاال 

12,810,492 23,708,839 31,410,568 جمع دارايی هاي  جاري

600,000 950,000 950,000 سرمايه 

146,575 752,944 1,818,189 سود انباشته 

802,962 1,797,877 2,863,220 جمع حقوق مالكانه

65,340 99,220 129,238 جمع بدهی هاي غير جاري

1,990,996 2,938,907 4,411,088 تسهيالت مالی

- 22,463,471 29,418,197 جمع بدهی هاي جاري
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 دوره گردش کاال : 

 

 
 

 

 
 

سال 97سال 98سال 99دوره  گردش کاال

605456روز

56 

54 

60 

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

97سال  98سال  99سال 

نمودار مقایسه ای دوره گردش کاال 

روز
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: وصول مطالبات دوره   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

سال 97سال 98سال 99دوره وصول مطالبات

171173140روز
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 :  بدهی دوره بازپرداخت

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

سال 97سال 98سال 99دوره باز پرداخت 

185196169روز
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 نسبت مقایسه ای تسهیالت مالی و هزینه مالی به فروش : 
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 معامالت با اشخاص وابسته : 
 



 شرکت پخش البرز ) سهامی عام(

 گزارش عملكرد هيئت مديره 

 30/12/1399براي سال مالی منتهی به 

 

25 

 

 نسبتهای مالی : 

 

13991398

سود ناويژه 

فروش

سود عملياتی

فروش

سود ويژه  قبل از ماليات

فروش

سود ويژه  

فروش

سود ويژه  بعد از ماليات

مجموع داراييها

سود ويژه  بعد از ماليات

حقوق صاحبان سهام

بدهی هاي جاري و بلند مدت

جمع دارايی ها

حقوق صاحبان سهام

جمع دارايی ها

حقوق صاحبان سهام

دارايی هاي ثابت

دارايی جاري

بدهی هاي جاري

دارايی هاي جاري -موجودي جنسی و سفارشات

بدهی هاي جاري

بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

متوسط موجودي کاال

حسابهاي دريافتی تجاري

ميانگين فروش روزانه

فروش

متوسط دارايی ثابت

فروش 

متوسط مجموع دارايی ها

عنوان

%10.96%12.56سود ناويژه به فروش1

%2.70%4.01سود ويژه به فروش4

%3.25%5.54بازده مجموع داراييها5

%4.74%6.14سود عملياتی به فروش2

%3.37%4.83سود ويژه قبل از ماليات به فروش3

1.101.08نسبت بدهی1

%42.88%60.77بازده ارزش ويزه6

0.800.85

1.071.06نسبت جاري1

%7.38%8.83نسبت حقوق صاحبان سهام2

2.862.76مسبت حقوق صاحبان سهام به داراييهاي ثابت3

0.380.38گردش مجموع داراييها4

نسبت هاي سود آوري

نسبت ساختار سرمايه اي)نسبت اهرمی(

نسبت هاي نقدينگی

نسبت هاي فعاليت

171173دوره متوسط وصول مطالبات2

1312گردش دارايی ثابت3

67گردش موجودي کاال1

نسبت آنی2
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 صورتهای مالی : نوسانات قابل توجه در توجیه 

 

 فروش : 

 درصد نرخ فروش بوده است .  19درصد مقدار فروش و  33درصدی مبلغ فروش نسبت به سال مالی قبل ناشی از افزایش  52افزایش 

 

 موجودي مواد و کاال : 

خرید و افزایش قیمت ها درصد رشد داشته که علت آن افزایش حجم  72موجودی مواد و کاالی شرکت نسبت به سال قبل حدود 

 می باشد . 1400و همچنین پیش بینی افزایش فروش و تحقق هدف بودجه سال  1399در سال 
 

 حسابهاي دريافتنی تجاري : 

 52درصد رشد یافته است که  با توجه به افزایش  21شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود  1399مطالبات سال مالی  

درصدی فروش نسبت به سال قبل خوشبختانه افزایش زیادی نداشته که این مهم با پیگیری های سختکوشانه از طریق دریافت 

 رگزاری جشنواره های وصول محقق گردیده است . اوراق اخزا از بابت مطالبات دولتی و هچنین ب

 

 هاي ثابت :دارايی

رشد داشته است که عمده این تغییرات مربوط به   %71در حدود   1397نسبت به سال  1398های ثابت شرکت در سال دارایی

 میباشد . ت ایسوزو تاسیسات و همچنین افزایش ناوگان حمل و نقل از طریق خرید کامیون
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 : و فروش  اقدامات انجام شده در حوزه بازرگانی
استخراج  -در نظر گرفتن فروش دوساله مشتریان از طریق  اصالح فرآیند هدف گذاری برای هر یک از فروشندگان .1

 توزیع مراکز از یک هر به فروشنده تحلیلی ضریب انعکاس -فروشنده  ضریب استخراج -ضریب مشتری 

استخراج هدف صنف  -تفکیک اهداف فروش خصوصی و دولتی از طریق هدف گذاری صنف خصوصی در هر ماه  .2

ارائه گزارش روزانه به مراکز در جهت تعیین  - فروشنده خصوصی و دولتی هر یک از فروشندگان از تحلیل ضرایب

 تغییر فرهنگ فروش از صنوف دولتی به صنوف خصوصی -وضعیت فروش در صنوف خصوصی 

بهبود سامانه بهره وری از طریق هدفمند سازی فروش فروشندگان با توجه به شاخص های آیین نامه بهره وری  .3

ایجاد گزارش آنالین در سیستم و تب لت هر یک از  - پورسانت بهبود فرمول آیین نامه بهره وری و -و پورسانت 

 فروشندگان

شرکت تاکیدی در ماه در جهت هدفمند سازی اهداف اعالمی از طریق هدف گذاری برای تامین  30انتخاب  .4

توجه به  -شرکت از بین تمامی تامین کنندگان  30انتخاب  -کنندگان برای رسیدن دستیابی به اهداف ماهانه 

 توجه به افزایش سهم بازار در صنوف خصوصی -اشت ریالی تامین کنندگان در انبار مراکز توزیع انب

 در هر ماه  قلم کاالی تاکیدی 60انتخاب  .5

 در انبار هر یک از مراکز توزیع جلوگیری از رسوب کاال 

 کاهش ضایعاتکنترل موجودی و  

 توجه به اقالم مشابه در سبد شرکت 

شناخت از سهم  -کنندگان با تیم های فروش در مراکز توزیع جهت معرفی محصوالت جلسه مشترک تامین  .6

 ایجاد تمرکز فروش -بازار تامین کننده 

برنامه ریزی کنترل فروش اقالم متراکم به وسیله شناسایی موجودی اقالمی که کند فروش هستند و اعالم هدف  .7

 در قالب طرح های انگیزشی

م تاریخ نزدیک از طریق مذاکره با تامین کنندگان در جهت اخذ شرایط فروش و برنامه ریزی کنترل فروش اقال .8

 تسهیل روند فروش و تعیین هدف فروش )تشویق و تنبیه(

بررسی علت افت در جلسات بررسی و دعوت فروشندگان ضعیف در شاخص های چک به موقع به کمیته وصول  .9

 عملکرد

 پیاده سازی منطق کارت امتیازیو  رد فروشندگانکارنامه ارزیابی عملکبررسی و سیستمی نمودن  .10
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 8کاهش نرخ رشد و  بازگشایی مشتریان دولتی با توجه به عمق بدهیاز طریق  مدیریت فروش به مراکز دولتی .11

 درصدی در فروش به صنوف دولتی

 نسبت رشد دولتی نسبت رشد خصوصی سال

1397 30.3% 32.3% 

1398 49.3% 12.6% 

1399 51.8% -8.0% 

 

 آیین نامه مرجوعی کاالبر اساس  ایجاد سامانه ثبت مرجوعی از فروشندهاز طریق  اصالح فرآیند مرجوعی کاال .12

 همگام سازی نرم افزار سفارش گیری فروشندگان در جهت پاسخگویی مناسب به نیاز مشتریان .13

بازدید های دوره ای از مراکز و  توزیعبرنامه ریزی ماموریت های ادواری در جهت آموزش کلیه پرسنل مراکز  .14

 آموزش فروشندگان و بررسی عمکلرد تخصصی آنهاو  توزیع

 بازنگری در سطح اعتبار مشتریان با توجه به افزایش قیمت هااز طریق  اصالح فرآیند اعتبار سنجی مشتریان .15

های خرید، وضعیت وصول، ملکیت شاخص از طریق بررسی  انتخاب مشتریان برتر و ارایه تسهیالت ویژه به ایشان .16

 تخصیص استمهال ویژه به این دسته از مشتریان و همچنین  داروخانه، چک برگشتی و اعتبار مشتری

 با توجه به بهبود تکمیل سبد دارویی و افزایش تقاضای مشتریان افزایش متوسط تعداد فاکتور های صادره .17

رارداد برخی از تامین کنندگان از قطعی به امانی در جهت تغییر قو  بازنگری و اصالح قرارداد تامین کنندگان .18

 کاهش ریسک و توان رقابت در بازار

در راستای افزایش و در جهت کنترل موجودی و جذب کاال  تقسیم تامین کنندگان بین کارشناسان بازرگانی .19

 سهم بازار و افزایش قدرت رقابت

 با توجه به منافع ذینفعان محاسبه عوامل فروش .20

  اقالم سهمیه بندی از سوی سازمان غذا و دارو تخصیص .21

کنترل زنجیره سرد ،  کنترل فروش داروهای یخچالیو   راه اندازی سامانه آنالین دیتاالگر با همکاری مسئول فنی .22

 ارتقاء سطح کیفی انباشت دارو در انبار مرکزیو  در توزیع
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 :و فروش  بازرگانیاقدامات انجام شده در حوزه 

  (%15( و افزایش فروش تناژی )%60افزایش فروش ریالی ) .1

 مشتری 25000مشتری به  13000افزایش مشتریان از  .2

 از فروش محقق شده  %98وصول  .3

 جلوگیری کامل از فروش های هیجانی و احساسی .4

 ضایعات کاال به خصوص تاریخ گذشتهجلوگیری از  .5

 فاکتورتعداد اقالم در افزایش  .6

 تمرکز بر تامین کننده های جدید با عنوان فروش پالسمبرنامه فروش  .7

 جدید و تکمیل سبد محصوالتبا تامین کنندگان قرارداد  7عقد  .8

 تمرکز بر عقد قراردادهای محصوالت با نگاه فروش مویرگی و مارژین باال .9

 روز طی سال 25م انباشت موجودی در مراکز با ماندگاری میانگین تمرکز بر عد .10
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 : از طریق  پیمانی افزایش ظرفیت ناوگان .1

 اصالح فرآیند قرارداد و مکانیزم پرداخت رانندگان پیمانی جهت افزایش ناوگان پیمانی 

 توزیععقد قرارداد پیمانکاری حمل کاال در مجتمع غرب جهت رفع مشکالت  

افزایش فروش خصوصی، تعداد فاکتورها، تعداد مشتریان و پراکندگی نیروی انسانی لجستیک که منجر به افزایش  .2

 گردیده است . مناطق توزیع 

 :  دیریت تجهیزات داخل انبارم .3

 99واگذاری امور تجهیزات داخل انبار به واحد لجستیک از مهر  

 طراحی مکانیزم نیازسنجی تجهیزاتانجام مطالعه و بررسی وضع موجود و  

دستگاه  10دستگاه پالت تراک و  22دستگاه جک پالت،  23برگزاری مناقصه خرید تجهیزات انبار جهت خرید  

 درصد افزایش تعداد تجهیزات( 14دستگاه معادل  55استاکر)اضافه شدن 

درصد تجهیزات موجود و  40دستگاه در مراکز معادل  125بازدید دوره ای از تجهیزات و بازسازی تعداد  

 درصد تعداد سکوهای موجود 18دستگاه همسطح کننده معادل  25بازسازی 

 بهبود و تجهیز تعمیرگاه خودرو .4

 اصالح فرآیندهای تعمیرات خودرو و تجهیز تعمیرگاه 

 انجام تعمیرات سنگین خودرو با هزینه بسیار کمتر  

 اصالح فرآیند چک لیست های بازدید ادواری خودروها 

 برقراری ارتباط با رانندگان از طریق سامانه پیامکی جهت پایش مستمر وضعیت خودروها 

 استقرار سامانه هوشمند سازی توزیع .5

 مسیربندی هوشمند با استفاده از مدل های بهینه سازی در مسیریابی 

 برنامه ریزی توزیع بر مبنای اولویت بندی مشتریان و سفارشات 

 بندی با توجه به سیاست های شرکتایجاد انواع سناریوهای مسیر 

 افزایش کارایی منابع، کاهش هزینه های عملیاتی و کاهش مدت زمان توزیع 

 تعیین توالی و برنامه بازدید مشتریان 

 مسیرمشتری، ویژگی  pointزمانبندی و تخصیص بهینه خودرو به مسیر با در نظرداشتن حجم سفارش،  

 توزیع از جمله طرح ترافیکدر نظر گرفتن محدودیت های واقعی  

 تعریف تعداد و تناژ ناوگان مورد نیاز شرکت با توجه به روند های گذشته 
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 تعریف پنجره زمانی تحویل به مشتریان برای زمانبندی مناسب و افزایش رضایت مشتری 

 تعریف شده )سرعت، تأخیر ویزیت مشتری و غیره( ارسال لحظه ای هشدارهای 

  Machine learningتحلیل اقتصادی مسیرهای توزیع و مشتریان با استفاده از تکنیک  

 و استقرار سامانه پیامکی  (Alborz dcoدر استقرار سامانه جدید لجستیک ) همکاری .6

 حلیل و بررسی فرآیند کلی لجستیک در شرکتت 

 تجهیز رانندگان به تبلت جهت اجرای ماژول های مورد نظر 

 آیند و بهبود و اصالح آنعارضه یابی فر 

 خودروها GPSو استقرار  نصب .7

 اصالح قرارداد رانندگان پیمانی و طراحی فرمول یکهارچه پرداخت به رانندگان .8

 ناوگان توزیع و خرید خودروهای جدید  فزایشا .9

 گردیده است .  کاهش میانگین مدت زمان توزیع در تمام مراکزکه منجر به  بهبود فرآیندهای لجستیک .10

 

  

 

 

 

 

 



 شرکت پخش البرز ) سهامی عام(

 گزارش عملكرد هيئت مديره 

 30/12/1399براي سال مالی منتهی به 

 

35 

 

 



 شرکت پخش البرز ) سهامی عام(

 گزارش عملكرد هيئت مديره 

 30/12/1399براي سال مالی منتهی به 

 

36 

 

 اقدامات انجام شده در حوزه خدمات فنی :  اهم
  UPVCبا  دفترمرکزی  خرید و تعویض پنجره های کل ساختمان .1

 شرق تهران ومشهد ،  سنندجفروش مصرفی مراکز  – FMCGمرمت ساختمان اداری  .2

 آمیزی نمای ساختمان دفتر مرکزیمرمت و رنگ  .3

 مرمت آسفالت محوطه مرکز توزیع ارومیه و مشهد .4

 کرمانشاه ،دفتر مرکزی ،غرب تهران، سمنان، قم، همدان، اهواز تعمیر و راه اندازی سیستم تهویه مطبوع .5

 کرمان  – تهران  –  سنگفرش انبارهای اصفهان .6

 مشهد – قم  -غرب  -مرمت انبارهای مراکز توزیع ارومیه  .7

 مرمت و بازسازی مهمانسرا ، ساختمان اداری و دیوار محوطه کرمان .8

 مرمت و نوسازی طبقات اول ، دوم و سوم و پنجم ساختمان دفترمرکزی .9

 مرمت و رنگ آمیزی ساختمان اداری ، محوطه و انبارها مرکز توزیع بابل .10

 برق سنندجافزایش دیماند  .11

 مشهد و  گرگان  ،قم  ،تعمیر ، نصب و راه اندازی دستگاه ژنراتور مراکز توزیع اصفهان  .12

 مرمت و نوسازی کلیه تجهیزات سیستم گرمایشی )موتورخانه( کل ساختمان  دفترمرکزی .13

 خرید امتیاز و گازکشی  کرمان .14

 خرید تجهیزات انبار)سینی ، رام قفسه و پالت( توسط واحد تدارکات .15

 توسط واحد تدارکات GPSدستگاه  240دستگاه تبلت و  300ید خر .16

 اخذ پروانه ساختمان و دستور نقشه جهت زمین جاده پدافند اهواز .17

 میلیارد ریالی مرکز به شهرداری کرمان 17رفع بدهی  .18

 شرق تهران -نصب و راه اندازی دو دستگاه کوره هوای گرم انبار دارویی تبریز  .19

 کوره هوای گرم مرکز توزیع قدیم قزوین به مرکز رشتجمع آوری و ارسال  .20

حلقه الستیک جهت 380دستگاه باتری و105نصب و بهسازی سیستم سرمایشی و تهویه مطبوع خرید حدود  .21

 ماشین آالت داخل انباروخودروها توسط واحد تدارکات

 ید اهواز ) در دست اقدام ( طراحی مرکز توزیع جد .22

 اختمان اداری مشهد ) در دست اقدام (س UPVCخرید و نصب پنجره های  .23
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 : 1399اهم اقدامات صورت گرفته شده در سال 
 بررسی پرونده های حقوقی و نیز چک های برگشتی مشتریان و دعوت از مشتریان جهت شرکت در جلسات متعدد  .1

 مورد اظهارنامه به مشتریان مراکز دولتی و وصول برخی از آنها با کمترین هزینه و بدون ارجاع به وکیل.  33ارسال بیش از  .2

ر  مواردی که به دلیل عدم پیگیری و پاسخگویی  وکیل  و نیز عدم ارائه کنترل پرونده های حقوقی و  ارجاع  به وکیل  جدید  د .3

 است . پرونده راکد مانده ، گزارش از سوی وکیل  

فقره برگ جلب  که چند فقره از جلب های ماخوذه با پیگیری صورت گرفته شده و شناسایی محل اقامت مدیونین   26اخذ تعداد  .4

 وصول مطالبات گردید .منجر به بازداشت محکومین و 

اقدامات مقتضی در جهت شناسایی آدرس مشتریان بدهکار به شرکت  که فاقد آدرس بوده اند و اعالم به وکالی پرونده جهت اخذ  .5

 برگ جلب و نیز در مواردی شناسایی اموال مدیونین 

ودهای الزم از پذیرش مبه وکیل و ارائه رهن کنترل کلیه پرونده هایی که از سوی مدیونین درخواست اعسار گردیده بود و با ارجاع .6

 اعسار محکومین  شرکت جلوگیری به عمل آمده و این اقدام منجر به مراجعه مدیون به شرکت و وصول مطالبات گردید. 

 وصول مطالبات  موسسین  مدیون  به شرکت  از طریق توقیفات به موقع در خصوص بیمه های سالمت و تامین  اجتماعی  و .... .7

 ،اخذ مستندات و ارجاع به وکیل و تنظیم قرارداد  bpmsشکیل پرونده از طریق سیستم قضایی ت .8

برگزاری جلسه وبینار با کلیه مراکز وارائه رهنمودهای الزم در خصوص نحوه اخذ چک از مشتریان  و نیز اخذ چک به خصوص  .9

داری و یا مدیریت مرکز جهت جلوگیری از چک ضمانت از موسس داروخانه و اخذ امضا از موسس در حضور سرپرست حساب

 ادعای جعل از سوی مشتریان

 کنترل دقیق بر نحوه عملکرد وکال و اخذ گزارشات ماهانه و مستندات از آنها  .10

 نظارت بر قراردادهای شرکت با تامین کنندگان  .11
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 اقدامات انجام شده در حوزه حسابرسی داخلی سازمان : 
 مراکز توزیع و انبار مرکزی  بازدید میدانی و تهیه گزارش حسابرسی از .1

 نظارت بر تغییر و تحول مدیران مراکز و سرپرستان حسابداری و کنترل گزارشات مالی در زمان تغییر و تحول .2

 پیگیری انجام مصوبات هئیت مدیره  .3

 پیگیری و انجام تکالیف مجمع .4

 بررسی نامه مدیریت و پیگیری های الزم در خصوص رفع نکات مربوطه .5

 نظارت بر عملیات امحای ضایعات و تهیه گزارشات مربوطه  .6

 و کمیته ریسک برگزاری منظم و منسجم جلسات کمیته حسابرسی  .7

 پیگیری تکالیف کمیته حسابرسی .8

 گزارشات مدیریتی جهت مدیر عامل ) گزارشات ویژه ( .9

 برگزاری و نظارت بر جلسات کمیته وصول .10

 ائه گزارشات مربوطهشرکت در جلسات ارزیابی مراکز توزیع و ار .11

 برگزاری منظم و منسجم جلسات کمیته ریسک تقلب .12

 نظارت بر انجام الزامات بورس اوراق بهادار و تکمیل چک لیست مربوطه .13

 رسیدگی موردی در حوزهای مالی ، فروش ، بازرگانی و ... .14

 همکاری با واحد مالی در اخذ اوراق اخزاء و تهاتر مالیاتی  .15

 در خصوص اصالح فرآیند ها و دستورالعمل هاهمکاری با سایر واحدها  .16

 ایجاد محدودیت در زمان تعریف مشتری و بارگذاری مدارک مشتری در سیستم .17

 بررسی خریدهای واحد تدارکات براساس آیین نامه معامالت و اعالم ایرادات طی نامه به مدیریت عامل و کمیته  .18

 رونده های حقوقیپیگیری راه اندازی کارتابل حقوقی برای رصد و کنترل پ .19
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 اهم اقدامات انجام شده در واحد منابع انسانی : 
 نیروهای جدید االستخدام جذب .1

 جذب نیروی جایگزین و یا توسعه ساختارهای مجوز صدور .2

 راهکاران سیستم/ سامانه جامع و سیستم تدبیرجدید در های نیروبرای صدور احکام کارگزینی  .3

 فعال )شرکت پیمانکار مدبر(ان همکارانجام امور جذب و بکارگماری  .4

 شرکت  جدیداالستخدامنفر پرسنل  325تحلیل حقوق  .5

 تحلیل تناسب نیروی انسانی مراکز توزیع به تفکیک تمامی رسته ها  و رعایت آن در صدور مجوز جذب.  .6

 که اکثر دوره ها بصورت غیرحضوری و آنالین برگزار گردید.  1399نفر ساعت آموزش در سال  330 برگزاری  .7

درصد رشد صعودی  51ال قبل سمت سازمانی بصورت عمودی و افقی که نسبت به زمان مشابه س 183تعداد تغییر  .8

 . را نشان می دهد

 نفر پرسنل پس از ارتقاء سمت سازمانی ایشان ) براساس مدرک، رده سازمانی، سابقه و...( 61تحلیل حقوق  .9

با مکانیزم های از پیش تعیین شده و برگزاری  1399فر از پرسنل شرکت بعنوان کارمند نمونه سال ن 30انتخاب .10

 تجلیل از ایشانمراسم جهت تقدیر و 

کسان سازی حقوق و مزایای رسته های حسابداری، لجستیک )سرپرست، انباردار وکمک انباردار( و سرپرستان ی .11

 فروش داروئی و مصرفی  در مراکز توزیع و برخی پست های اداره مرکزی.

 نفر از پرسنل شرکت مطابق با آئین نامه انگیزشی.134اهدای جوایز نقدی به فرزندان ممتاز  .12

 1399نفر از پرسنل بازنشسته شرکت در سال  27تقدیر و تشکر از زحمات  .13

هماهنگی و برگزاری مسابقات ورزشی  در چند رشته به مناسبت دهه مبارک فجر در دفتر مرکزی و سایر مراکز  .14

 توزیع و تقدیر از نفرات برتر

 1399سال نفر پرسنل شرکت در  825 تعداد  بهپرداخت و تائید وام بررسی درخواست  .15

 تدوین آئین نامه سطح بندی متخصصین پخش البرز و سطح بندی افقی کارشناسان اداره مرکزی  .16

 تهیه و تدوین شرح وظایف و شناسنامه شغلی تمامی پست های دفتر مرکزی .  .17

 . که از مجموعه جدا شدند یانجام امور مربوط به تسویه حساب پرسنل .18
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 فناوری اطالعاتدر حوزه انجام شده  اقدامات اهم 

 استقرار سامانه برگشت از فروش)کارتابل به همراه اپ ویزیتور و اپ موزع( .1

 استقرار سامانه تخفیفات سیستمی داینامیک به همراه شبیه ساز و اصالح گزارشات .2

 استقرار نهایی سامانه بهره وری به همراه گزارشات تفکیکی هر شاخص .3

 توسعه سامانه بهره وری به سایر سمت ها .4

 اه اندازی فروش به همکارر .5

 در مراکز   voipراه اندازی  .6

 استمهال چند سبد بر روی فاکتور .7

 BIتغییر ابزارهای  .8

 فاز اول سامانه تعهدات )شامل سفارش تا رسید انبار( .9

 شرکت پخش البرز  GISسامانه مبتنی بر  - سامانه لجستیک - سامانه جشنواره .10

 سیاست ممنوع الفروشی بر روی فاکتور .11

 استعالم جوایز بر روی اپ ویزیتوری .12

 دیتابیس ها و تغییر سیاست های پشتیبان گیری  high availabilityایجاد قابلیت  .13

 اپلیکیشن سرپرست فروش و مدیر مرکز - اپلیکیشن موزعراه اندازی  .14

 واحد برنامه ریزیانجام شده در  اقدامات اهم 

درخواست اقالم  - درخواست و پرداخت وام:  برای فرایندهای  BPMSو گردش کار در  سامانه د ایجاد فرآین .15

 تغییر قیمت کاال - سیاست استمهال - سیاستهای تخفیفات و جوایز  - تسویه حساب داخلی - کاال از تدارکات

 سامانه  -  برگشت از فروش  - تعریف، اصالح اطالعات کاال و تغییر قیمت  -  کاالی جدید و اصالح کاال -

 نهایی نمودن سامانه های ارزیابی )بهره وری، کارانه، کارنامه فروشندگان( -درخواست قضایی

  (و سامانه صنعت معدن تجارت TTACپشتیبانی ازسیستم های موجود )بیزاجی،سامانه جامع قدیم،استمهال،جشنواره، سرویس های  .16

 یجاد روش های اجرایی جدیدبهبود روش اجرایی فرآیندهای موجود و ا .17

 استقرار و آموزش سیستم های نرم افزاری جدید تولید شده در فاوا .18

 تنظیم اظهارنامه و انجام خودارزیابی جایزه تعالی .19
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 ه در حوزه مالی اقتصادی اهم اقدامات انجام شد
 میلیاردریال. 861اقدام وپیگیری از بانک مرکزی در خصوص تسویه تسهیالت بانک پارسیان با اوراق تهاتر به مبلغ  .1

 میلیارد ریال از بانک صادرات. 1500داخلی به مبلغ  LCرایزنی وپیگیری دریافت تسهیالت در قالب خرید دین و  .2

میلیارد ریال به  3.350از رایزنی و پیگیری و انجام افزایش حد اعتباری نزد بانکهای پارسیان، خاورمیانه و سینا  .3

 .میلیارد ریال  5.400

  .عدد بنا به نیاز به مراکز تحویل شده است 50سیار اندروید که تاکنون  POSعدد دستگاه  100دریافت تعداد  .4

 مرکز توزیع جهت سهولت پرداخت مشتریان. 15( و ارسال به APPطریق کد )پرداخت از  QR عدد297 دریافت .5

راه اندازی سیستم خزانه داری در راهکاران که منجر به سیستمی شدن گزارشات خزانه داری شد که در سیستم  .6

 همکاران دلفی تمام گزارشات به صورت دستی تهیه می شد . 

نندگان از محل چک و نقد با توجه به میزان وصول مطالبات برنامه ریزی جهت پرداخت به موقع مطالبات تأمین ک .7

 درصدی چک های برگشتی و اعتماد سازی در بین تأمین کنندگان شده است . 100که این امر موجب کاهش 

  %24به  %27کاهش سهرده نقدی دریافت تسهیالت از بانک پارسیان از  .8

 ع و مصارف نقدی شرکت مناب مدیریت .9

 و مصوب نمودن آن در هلدینگ 1400تهیه بودجه سال  .10

تهیه گزارش افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و دریافت گزارش ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری در  .11

 خصوص امالک و اصالت اسناد مربوطه و پیگیری جهت برگزاری مجمع فوق العاده 

 اداره سهام از سرمایه گذاری البرز به شرکت  واحد انتقال .12

 بانک پارسیان پارس سامانه در معوقه سهام سود پرداخت .13

 اداره از اسناد اصالت گزارش گرفتن و کشور سطح در توزیع مراکز مالکیت اسناد کلیه آوری جمع و ساماندهی .14

 ی دادگستر کارشناسان کانون

  یدانشگاههای علوم پزشکتهاتر بانکی و مالیاتی با مطالبات از  .15

 حل اختالف حسابهای سنواتی با تأمین کنندگان  .16

سامانه سفارش  :شامل همکاری در خصوص فرآیند محور شدن برخی فعالیت ها و اقدامات ، مشارکت و پیگیری  .17

ف کارتابل تغییر قیمت، تعری - راه اندازی سامانه تسهیالت )جوایز، تخفیفات و استمهال( -گذاری و تعهدات 

سفارشگذاری محصوالت  -راه اندازی انبارک جایزه  - راه اندازی برنامه انبارگردانی به وسیله تبلت - کاالی جدید

 BPMS  در سامانه 
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  ماهانه وجوه انتقال اهداف طریق از مطالبات وصول پیگیری جهت هدفمند نظام اجرای و ریزی پایه .18

 مراکز حسابداران برای مطالبات وصول درخصوص تنبیه و تشویق نظام ایجاد .19

سامانه حقوقی  -سامانه وصول  – شده بالک مشتریان حساب گشایش سامانه اندازی راه در مشارکت و پیگیری .20

 و جمع آوری  اطالعات چکهای برگشتی و حقوقی و فاکتورهای حقوقی شده 

  مطالبات وصول درخصوص توزیع مراکز عملکرد بررسی کمیته جلسات برگزاری و ریزی برنامه .21

استقرار سیستم راهکاران )حسابداری مالی، اموال، موجودی سرویسی، خزانه داری(: از مزایای این سیستم تحت  .22

web  سرعت باالی گزارشگیری  وبودن آن می باشد که اکنون مراکزتوزیع اسناد مالی تنخواه را صادرمینمایند

 در سیستم جدید 

 میلیارد ریال . 4.5به مبلغ  1397رسیدگی و نهایی نمودن پرونده تأمین اجتماعی سال  .23

میلیارد ریال  15به مبلغ  1396لغایت  1386رسیدگی و نهایی نمودن پرونده تأمین اجتماعی سنواتی از سال  .24

 میلیارد ریال صرفه جویی هزینه صورت پذیرفته است. 85که در رسیدگی دو پرونده فوق در حدود مبلغ 

 169، ارزش افزوده و تراکنشهای بانکی و ماده 97رسیدگی و نهایی نمودن پرونده های مالیاتی عملکرد .25
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 :  1399نمودار قیمت سهام در سال 

 
 

قیمت پایانی در

 1399/01/05 )ریال(

قیمت پایانی در

 1399/12/28 )ریال(
درصد تغییرات

23,34033,20942
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 :فروش (  –) بازرگانی برنامه های آتی شركت در حوزه دارویی 
بازنگری در ضرایب مراکز توزیع از طریق مقایسه با سایر شرکت ها و همچنین تاثیر بعد جغرافیایی برای بهبود سیستم   .1

 هزینه کَرد مراکز توزیع  . 

بازنگری بر سیستم بهره وری و کارنامه ارزیابی عملکرد با تکیه بر وصول بهتر و در نظر گرفتن بودجه خصوصی و دولتی  .2

 هر مرکز.

 ازی منطق کارت امتیازی متوازن در راستای پایش عملکرد مدیران مراکز توزیع.پیاده س .3

تدوین سیاست های جدید برای فروش اقالم تاریخ نزدیک، به گونه ای که در طرح ارتقاء آیین نامه بهره وری توجه به  .4

ص تاثیر گذار در بهره فروش کاالی تاریخ نزدیک و همچنین میزان موجودی تاریخ نزدیک هر شعبه به عنوان یک شاخ

 وری فروشندگان و سرپرستان در نظرگرفته خواهد شد.

طرح پایش مشتریان کلیدی، اعالم موجودی کاالهای خاص به مشتریان و حتی ویزیت علمی پزشکان و در ادامه استفاده  .5

نظر با هدف جذب عوامل از این ابزار رقابتی برای جذب تامین کنندگان در جهت ایجاد تمرکز برای فروش کاالهای مورد 

 فروش از تامین کنندگان 

 طراحی منطق باشگاه مشتریان شرکت پخش البرز. .6

افزایش اقالمی که بتواند سهم از بازار صنف خصوصی را برای شرکت افزایش دهد، به همین دلیل به دنبال آن هستیم تا  .7

صوصی روند خارج نمودن موجودی تاریخ نزدیک با عقد قرارداد با تامین کنندگانی معتبر ضمن افزایش فروش در صنوف خ

 را بهبود ببخشیم.

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  .8

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

گذشته تقویت شده است که با همکاری آن واحد طراحی بهترین و قویترین سیستم سفارش گیری از داروخانه ها در 

 برنامه کاری قرار گیرد.

مذاکره با تامین کنندگانی که دارای محصول دولتی از یک سو و از سوی دیگر کنترل فروش به سمت اقالم مارژین دار از  .9

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

 توسط واحد معاونت مالی.

ایجاد یک فرمت واحد برای قراردادهای قطعی و سیرفروش وکنترل ماهانه چک های  برگشتی همچنین اعتبار سنجی  .10

 .مشتریان و انجام اقدامات پیشگیرانه
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 :فروش (  –مه های آتی شركت در حوزه مصرفی ) بازرگانی برنا
 تغییرات و اصالحات ضرایب بودجه مراکز .1

 اصالح بهره وری فروشندگان با تمرکز بر اهداف تامین کنندگان  .2

 45000تاثیر پوشش مشتریان بر درآمد حاصل از بهره وری و افزایش مشتریان تا مرز  .3

 تمرکز بر افزایش مشتریان در مراکز استان ها  .4

 ایجاد پایگاه های کلی فروش به صورت نقد در شهرستان های مراکز .5

 پرمارژین و سوددهسبدهای تمرکز بر  .6

 تمرکز ویژه بر پکیج های معیشتی سازمانی و نهادها .7

 ادایجاد کارنامه فروشندگان، سرپرستان و کارشناسان با توجه به اهمیت ارزیابی افر .8

 بازنگری در قراردادهای گذشته و اصالح مفاد آنها با توجه به شرایط بازار و رکود احتمالی .9

 ی آماده جهت تکمیل گروه کاالیی محصوالتهاعقد قراردادهای جدید از جمله غذا .10

 مذاکره با تامین کنندگان جهت انجام عملیات مارکتینگی و تبلیغاتی .11

 ه با تولیدکنندگان و اجرای طرح های انگیزشیافزایش درآمد فروشندگان از طریق مذاکر .12

مذاکره با از طریق  SKUفاکتور فروش و سبد فروش از طریق اضافه نمودن محصوالت جدید و افزایش  تعداد اقالم افزایش  .13

 تامین کنندگان جدید و قدیمی

 

 :  مهندسی برنامه های آتی شركت در حوزه خدمات فنی
 سنندج –مشهد  -کرمان  -غرب  -اصفهان  -ارومیه مراکز مرمت ساختمان اداری  .1

 غرب تهران و کرمانمراکز مرمت آسفالت محوطه  .2

 مشهد –کرمان  -مرمت انبارهای مراکز توزیع ارومیه اصفهان  .3

 مشهدمرکز افزایش دیماند برق  .4

 نصب ژنراتور غرب تهران .5

 اردبیل مرکز بازسازی سیستمهای برقیتعمیر راه اندازی سیستمهای برودتی و  .6

 ساخت مراکز جدید اهواز و شیراز  .7
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 : شركت در حوزه لجستیک برنامه های آتی 
 بندی مشتریان Zoneدر مراکز  پس از تکمیل اطالعات  اجرای پروژه هوشمند سازی توزیع .1

 سال 15فروش ناوگان توزیع فرسوده و دارای میانگین سن باالی  مزایده .2

 پروژه مدیریت اصالح و بهینه سازی انبارهای مراکز توزیع  .3

 افزایش ناوگان پیمانی .4

 عقد قرارداد پیمانکار مجتمع غرب .5

 ساعته در خارج از استان  24ساعته در مرکز استان و توزیع  12رسیدن به رکورد توزیع  .6

 برنامه های آتی شركت در حوزه حسابرسی داخلی : 
اطمینان هر چه بیشتر از اعمال کنترل های داخلی در صف و ستاد و همچنین نظارت بر روند فعالیت واحدها و عملیات  .1

 شرکت مطابق با برنامه کاری واحد حسابرسی داخلی ، مصوب شده توسط کمیته حسابرسی

 ی:حقوقشركت در حوزه برنامه های آتی 
 برگزاری جلسات آموزشی پیرامون  قوانین و نکات حقوقی کاربردی . .1

 بازبینی و رفع مشکالت دستور العمل های وصول با توجه به تغییرات قوانین .2

 تنظیم تیپ های جدید قرار داد با حضور معاونت های  مربوطه . .3

 فاقد ضامن جهت اجرای احکام بوده اند .معرفی ضامن و به جریان انداختن سایر احکام غیابی در مراکز ی که  .4

 برگزاری هفته ای و منظم  جلسات وصول مطالبات با کلیه مراکز  .  .5

 برنامه های آتی شركت در حوزه منابع انسانی
 سنجش رضایت و تعهد کارکنان و تهیه گزارش جهت ارائه در معیار نتایج فرایند جایزه تعالی.  .1

 اکز توزیعبازنگری ساختار سازمانی ستاد و مر .2

 برای آموزش نیروی انسانی 10015استقرار استاندارد  .3

 بازنگری دستورالعمل حقوق و دستمزد .4

 استقرار سامانه مدیریت عملکرد .5

 

 



 شرکت پخش البرز ) سهامی عام(

 گزارش عملكرد هيئت مديره 

 30/12/1399براي سال مالی منتهی به 

 

56 

 

 

 حوزه فاواشركت در برنامه های آتی  
 فاز دوم محاسبات تعهدات .1

 ماژول تسویه و مدیریت حساب مشتری .2

 فاز دوم،سوم و چهارم کارتابل فروش .3

 موجودی فیزیکالکنترل  .4

 ارتباط با باهو .5

 ارتباط با راهکاران )ثبت خودکار شابلون های حسابداری در همکاران سیستم( .6

 99اجرای بازدید دوره ای ساالنه ستاد در سال  .7

 ارتقای پرتال جدید تأمین کنندگان  .8

 برنامه های آتی شركت در حوزه برنامه ریزی 
 تعالی و پیشرفت )مکانیزه شود(برنامه ریزی جهت شرکت در جایزه ی  .1

 ، پشتیبانی و تدارکات و ...(CRMو بازطراحی کلیه ی فرآیندهای سازمان )تامین، مدیریت موجودی، وصول،  بازنگری .2

 بروزرسانی کلیه مستندات و مدارک موجود در سیستم .3

 روشبا کمک سایر واحدها: فاوا، ارتباطات، بازرگانی و ف CRMراه اندازی کامل ماژول های  .4

 )نظرسنجی، شکایت، صدای مشتری، باشگاه مشتریان و ...( .5

 راه اندازی نظام پیشنهادات .6

 بازبینی ضرایب مراکز توزیع .7

 ارزیابی و پایش عملکرد فرآیندهای کسب و کار شاخص های عملکردی هر واحد،  تعیین .8

 فروشندگان مصرفیبرای  کارنامه .9
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 برنامه های آتی شركت در حوزه مالی : 

 پیگیری نهایی شدن و استقرار سامانه تعهدات  .1

 پیگیری راه اندازی سیستم بهای تمام شده  .2

 سرویس انبار جهت صدور روزانه اسناد انبار  webبرنامه ریزی و پیگیری راه اندازی سیستم  .3

 پیگیری راه اندازی سیستم انبارک جایزه  .4

 سرویس انبار. webتغییرسیستم نگهداری موجودی کاال از ادواری به دائمی با توجه به استقرار سامانه تعهدات و  .5

 پیگیری بهبود پرتال تامین کنندگان جهت تبادل اطالعات و مدارک .6

 راکز و آموزش حسابداران مراکز توزیع مراجعه به مراکز توزیع جهت بازبینی اقدامات واحد حسابداری م .7

  1400 سالسرویس فروش جهت صدور کلیه اسناد حسابداری مراکز به صورت سیستمی در  webراه اندازی  .8

 IGAPمشارکت جهت توسعه و گسترش فعالیت های پخش در سامانه  .9

 برنامه ریزی جهت بروز آوری مشخصات هویتی مشتریان  .10

 پیگیری سامانه ارسال گزارشات فصلی فروش به صورت مکانیزه و آنالین  .11

 برنامه ریزی جهت انبارگردانی هفتگی مراکز توزیع توسط تیم حسابداری مراکز توزیع  .12

 هوجو انتقال و وصول ایپارامتره اساس بر توزیع مراکز حسابداری وصول وری بهره نامه آئین تنظیم .13

 1400برنامه ریزی و انجام اموال گردانی مراکز توزیع در سال  .14

 ، سینا و خاورمیانه پارسیان های برنامه ریزی و اقدام جهت کاهش سهرده تسهیالت بانک .15

  ها سیار از بانک POSبرنامه ریزی جهت دریافت دستگاه  .16

برنامه ریزی و پیگیری رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی و رفع بندهای آن در خصوص رعایت زمانبندی  .17

افشاء اطالعات شرکت ، افشا اطالعات مالی در سایت شرکت و پیگیری دریافت دستورالعمل آموزش پرسنل 

 شرکت . 

 پیگیری ایجاد گزارشات در خصوص سود و زیان مراکز توزیع  .18
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 تکالیف مجمع :
گزارش حسابرس و نیز سایر  11مجمع شرکت را به رعایت کامل ضوابط و الزامات سازمان بورس مندرج در ماده  – 1

دستورالعمل های مرتبط از جمله دستورالعمل افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان و همچنین 

 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مکلف نمود . 

 

 

 تمامی قوانين افشا اطالعات و حاکميت شرکتی را رعايت نموده است . 1399شرکت در سال  : جوابيه

  


