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 گزيده اطالعات:
 1397 1398 1399 )مبالغ به میلیون ريال(

    اطالعات عملکرد مالي طي دوره: 

 2,360,724 3,830,026 5,311,404 در آمدهاي عملياتي  

 951,377 1,551,960 2,303,474 سود عملياتي  

 29,646 11,047 5,745 عملياتي    غير  در آمدهاي

 613,840 1,111,667 1,507,685 ماليات   سود خالص پس از کسر

 (13,286) - - تعديالت سنواتي 
( 581,034) جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي    (491،468 ) 547,794 

    دوره اطالعات وضعیت مالي در پایان 

 2,470,189 4,040,984 7,537,924 جمع دارايي ها  

 1.562.526 2,428,153 5,226,182 جمع بدهي ها 

 150,000 450,000 700,000 سرمايه ثبت شده 

 جمع حقوق صاحبان سهام  
2,311,742 1,612,831 907.663 

    نرخ بازده 

 % 23 %34 %26 نرخ بازده دارايي ها 

 % 79 %88 % 77 صاحبان سهام نرخ بازده حقوق  

    اطالعات مربوط به هر سهم 

 150,000,000 450,000,000 700,000,000 تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع  

548,3 2,146 ريال   -اولين پيش بيني سود هر سهم  3,548 

641,3 2,200 ريال   -آخرين پيش بيني سود هر سهم  3,641 

627,1 2,209 ريال -سود واقعي هر سهم  431،1  

 3,710 2,220  ريال -سود نقدي هر سهم

839,25 آخرين قيمت هر سهم در تاريخ تاييد گزارش   49,410 26.157 

 1,000 1,000 1,000 ريال -ارزش دفتري هر سهم

7.11 مرتبه   -نسبت قيمت به درآمد واقعي هر سهم  16.1 6.5  

    سایر اطالعات 

 393 452 460 تعداد کارکنان  
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رکالمی با سهامدا  

نمایندگان محترم سهامدار شرکت در جلسه   تمامی  از حضور  اعالم تشکر  بدینوسیله ضمن  احترام،  با عرض سالم و 

شرکت داروسازی کاسپین تأمین )سهامی عام(، به پیوست   30/12/1399مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به  

که حاص مختلف شرکت  های  بخش  عملکرد  و  ها  فعالیت  نتایج  کلیه خالصه  همت  و  روزی، تالش  شبانه  ل زحمات 

 همکاران و کارکنان دلسوز بوده است را جهت استحضار تقدیم می دارد. 

در طی سال گذشته  کارکنان شرکت در چهارچوب سیاست های تعیین شده در برنامه استراتژیک و همچنین در راستای  

تحت راهبری منسجم و علمی مدیریت عامل شرکت،   تحقق پذیری کلیه مبانی و اصول متداول و شناخته شده مدیریتی،

تشریک مساعی نموده و با همیاری و همکاری بسیار ارزنده و قابل تقدیر در اعتالی هر چه بیشتر امور محوله و توسعه  

فعالیت های شرکت گام های بسیار مؤثری را برداشته اند  هر یک از کارکنان بصورت منفرد و جمعی )در مواقع نیاز به  

نجام کار تیمی( در اجرای برنامه های تدوین شده توسط مدیریت ارشد شرکت و همچنین در اجرای مصوبات هیات ا

الش صمیمانه  هیات مدیره با ابزار قدردانی و اعالم خوشوقتی از نتایج بدست آمده از ت  مدیره ، نقش آفرینی نموده اند.

حساب سود صورت ، صورت وضعیت مالیی سال که شامل شرکت، صورت های مال و متعهد مؤمنکلیه کارکنان صادق، 

را به همراه کلیه اطالعات ضمیمه در   باشدمی    صورت جریان های نقدیو    حقوق مالکانه  تغییرات در  ، صورتو زیان

گزارش مالی بانضمام این گزارش تقدیم داشته، بررسی و تصویب آنان را از مجمع عمومی محترم سهامداران درخواست 

 . می نماید

مهمتر قطعاً   همه  از  و  شائبه  بی  های  کمک  ها،  همیاری  مرهون  مدیریتی  کارای  و  علمی  منطقی،  تصمیمات  اجرای 

نمایندگان محترم سهامداران، هیات مدیره و مدیران اجرایی و  اندرکاران علی الخصوص  تعامالت سازنده تمامی دست 

های فعالیتی و شاخص های مالی و مدیریتی  میانی بوده است که در شکوفایی و تعالی شرکت و همچنین اصالح ساختار

ایفا نموده اند. حضور شرکت در بورس اوراق بهادار، تالش جهت افزایش فروش از  هر یک نقش های سازنده ای را 

م مشکالت نقدینگی، حضور غرعلی  مدیریت هزینه هاطریق افزایش سهم محصوالت قدیم و ارائه محصوالت جدید و  

سازند پیشنهادات  و  اصالح  مستمر  و  ایجاد  در  مدیریت  وقفه  بی  تالش  ماهیانه،  جلسات  در  مدیره  هیات  اعضای  ه 

زیرساختارهای فعالیتی و دقت نظر مدیران میانی در اجرای کارآمد فعالیت ها، تماماً در بوجود آوردن تغییرات اساسی در 

ر و  توجه  مورد  است  امید  که  بوده  گذار  تأثیر  بخش،  رضایت  نتایج  کسب  و  ها  سهامداران  شاخص  نمایندگان  ضایت 

 محترم شرکت خصوصاً سهامداران اصلی که از میلیون ها نفر بیمه شده محترم تشکیل گردیده اند، قرار گیرد. 

که مزین بنام تولید، پشتیبانی ها، مانع   1400امید است به یاری خداوند متعال شرکت داروسازی کاسپین تامین در سال  

 نند گذشته در راستای اعتالی سالمت جامعه گام بردارد.زدایی ها شده است بتواند هما
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 کلیاتی درباره شرکت:  

 تاريخچه فعالیت شرکت 

تحت نام شرکت گسترش و سرمایه گذاری دارویی ایران )سهامی خاص (  تاسیس و تحت   1362شرکت در خرداد ماه  

 1376ثبت رسیده   و از سال  10100929813  یدر  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با شناسه مل   47782شماره  

نــام شــرکت  08/07/1385 مورخ عمومی فوق العاده معبـه موجب مصوبه مج "نموده است. متعاقبا  یشروع به بهره بردار

مــورخ فــوق العــاده  یبه  شرکت داروسازی کاسپین تـامین تغییـر یافته است. شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عموم

نزد شرکت فرابورس ثبت شده است.این شــرکت در   27/02/1393تاریخ    و در  یلعام تبد  یت سهامبه شرک  30/09/1392

 یهگــروه شــرکت ســرما یینهــا یفرعی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین است و واحد تجــار اریزمره  واحدهای تج

و کارخانه در   یباشدم  1پالک    یستونب  یابانخ  یفاطم  یدانشرکت در تهران م  یباشد. مرکز اصل  یم  یاجتماع  ینتام  یگذار

 شهر صنعتی رشت واقع گردیده است.

 

 فعالیتهای اصلی شرکت:

شــرکت   یــت اساسنامه مندرج  می باشد. به موجب مفاد مــاده مــذکور فعال  2در  ماده    یلموضوع فعالیت شرکت به تفض

باشد.ضــمنا بموجــب پروانــه بهــره  یم یو بهداشت یشیآرا ، ییغذا ، ییانواع محصوالت دارو یعوتوز  یدبطور خالصه تول

و   24/2/1386مورخ  24/3711و 20/11/1380 ورخم  24/10366  و  24/12/1376  مورخ  70010/4214777برداری شماره  

ایـران صـادر شده ، بهره بــرداری از کارخانــه شــرکت بــا توسط وزارت صنایع و معادن    12/11/1389مورخ    24/24195

عـــدد انــواع شیـــاف ،  یلیــونم 8تن انـواع پماد ، 100هزار لیتر انواع شربت ،  700میلیون عددانواع آمپول ،  107ظرفیت  

 محلولهای داروئی آغاز شده است . انواعهزار لیتر   210تن انواع ژل و 200
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 سرمايه و ترکیب سهامداران:

با نام تمام پرداخت شده  یالیر 1000سهم  یلیونم 700، شامل  یالر یلیونم 700،000مبلغ  30/12/1399شرکت در  یهسرما

 باشد.  یم

 سرمایه شرکت به شرح ذیل می باشد:  ترکیب تغییرات  

درصد افزایش  تاریخ

 سرمایه 

سرمایه 

 جدید 

سرمایه 

 قبلي

 محل افزایش سرمایه 

13/09/1370  مطالبات حال شده  3.2 4 25 

20/09/1370  مطالبات حال شده  4 7.5 88 

25/11/1373  آورده نقدي  7.5 10.5 40 

17/11 /1375  آورده نقدي  10.5 12.5 19 

26/10/1377  مطالبات حال شده  12.5 25.5 100 

24/11/1378  آورده نقدي و مطالبات حال شده  25.5 37.5 47 

30/07/1382  مطالبات حال شده  37.5 45 20 

07/08/1392  مطالبات حال شده  45 150 333 

19/11/9913  مطالبات حال شده،آورده نقدي، سود انباشته  150 450 200 

08/02/1400  مطالبات حال شده و آورده نقدي  450 700 55 
 

  1399مرداد  25طی سال مالی مورد گزارش، سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 

ریال( افزایش   اردیلیم  250) معادل   الیر  اردیلیم  700به    الیر  اردیلیم  450سهامداران از  مبلغ  از محل آورده نقدی و مطالبات  

 است.  دهیشرکت ها به ثبت رس ثبت در اداره  08/02/1400 خییافته و  در تار
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 به شرح ذیل است: با توجه به افزایش سرمایه ترکیب سهامداران

 
    

1399سال    
 

1398سال   
    

 تعداد سهام 
 

 در صد سهام  
 

 تعداد سهام 
 

 در صد سهام  

 529,992,361 شرکت سرمايه گذاری دارويی تامین 
 

7175. %  

 
536,304,339   75.40 %  

پخش هجرتشرکت   221,6  
 

0.001 %  

 
-  0.001 %  

 5,085,974 شرکت داروپخش 
 

730. %  

 
1,277,505  0.28 %  

پارس دارو شرکت   221,6  
 

0.001 %  

 
,0003   0.001 %  

221,6 شرکت توزيع داروپخش    0.001 %   -  - 

 164,903,002 ساير سهامداران 
 

557.32 %  

 
,13015109,4   3224. %  

 مجموع 
   

700.000.000   
 

450.000.000   

 

ریال(  اردیلیم 250) معادل  الیر  اردیلیم 700به  الیر اردیلیم 450از  مبلغ طی سال مالی مورد گزارش، سرمایه شرکت 

  است. دهیثبت شرکت ها به ثبت رس هدر ادار 08/02/1400 خیافزایش یافته و  در تار
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 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار: 

 وضعیت معامالت و قیمت سهام:
درج شده   کاسپیندر بورس اوراق بهادار تهران در گروه مواد و محصوالت دارویی با نماد  27/02/93شرکت در تاریخ 

 مورد معامله قرار گرفت.  29/10/94و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 

 

 سال مالی  

 منتهی به

 ارزش بازار

 )میلیون ريال( 

 قیمت سهم 

 )ريال( 

 سرمايه 

 )میلیون ريال( 

29/12/1397 2,911,500 19,410 015 ,000 

29/12/1398 14,385,600 31,968 054 ,000 

30/12/1399 ,600274,17  475,24  700,000 

 

 

 وضعیت نقدشوندگی سهام و اطالعات شرکت:
ریال بود که  2,146مبلغ میلیارد ریال (  700)با در نظر گرفتن سرمایه   1399 مالی هر سهم در سالپیش بینی سود  اولین

 ریال افزایش یافت. 2،154افزایش به مبلغ  ریال 8با 

 : شرکت  ومیوضعیت عم

که ناشی از سیاست های شرکت جهت سودآوری بیشتر و  نسبت به سال قبل افزایش یافته    %8تولید شرکت در سال جاری  

افزایش سهم از بازار بوده است. در طی سال مالی مورد گزارش با ایجاد نقدینگی مناسب نسبت به خرید مواد اولیه اقدامات  

قالم مهم  گردید و از طرفی برای سال مالی پیش رو نیز برخی ا  99اساسی صورت پذیرفت که منجر به افزایش تولید در سال  

 خریداری و یا ثبت سفارش گردیده است.  

مالی   مطالبات    99در سال  به    187از    ودوره وصول  از    افزایشروز     234روز  ناشی  که  وصول   دوره  نطوالنی شدیافته 

ه  ک  ست روز بوده ا  94معادل    99روز نسبت به سال قبل در سال    12  افزایشمطالبات بوده و از طرفی دوره گردش کاال نیز با  

اینرو دوره گردش عملیات شرکت از    قبل می باشد  لعمدتا ناشی از تامین بیشتر مواد اولیه نسبت به سا  روز به   269و از 

 یافته است.  افزایشروز  329
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اخذ قیمت های   و افزایش مقداری فروش درصد افزایش یافته که ناشی از 39در سال مالی مورد گزارش فروش شرکت نیز 

 فروش مناسب و نیز بوده است.  

در خصوص وضعیت پروژه های در جریان شرکت نیز اقدامات اساسی صورت پذیرفت به طوری که در  1399در سال مالی 

و شرکت در تالش است  بودهبرابر سال قبل  3که  می باشد میلیارد ریال 655 مخارج انجام شده جهت پروژه ها سال جاری

 به موقع نقدینگی الزم پروژه ها طبق زمانبندی مصوب خاتمه یابد.  با تامین 

 

 جايگاه شرکت در صنعت: 

شرکت داروسازی کاسپین تامین به عنوان اولین تولید کننده آمپول کشور و همچنین با توجه به توان باالی تولید محصــوالت 

در مطــابق صــورتهای مــالی  فــروش محصــوالت    رونــد  تخصصی یکی از تامین کنندگان مهم داروهای بیمارستانی می باشد.

 .بصورت زیر می باشدو رتبه هر یک از اشکال سالهای گذشته 
 

 
 

 سهم محصوالت در بازار رتبه  اشکال

مپولآ  1 6421.  

61 پماد،کرم و ژل   2.08% 

 %4 6 شیاف 

 %0.48 30 شربت

 

 

5,311,404 

3,830,026 

2,360,724 2,274,220 

1,766,636 
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 بورسی:  شرکت های دارويیوضعیت  

تامین در مقایسه با سایر شرکت های دارویی بورسی و میانگین موقعیت شرکت داروسازی کاسپین 

 صنعت در ذیل نشان داده شده است:

 
 

 است. شده  تهیه صورت های مالی ارائه شده*گزارش فروش بر اساس آخرین گزارش های 

 

 

 

 

درآمدهاي عملياتيسال مالينمادعنوانرتبه

9.3014,783,310دعبيديداروسازي دکتر عبيدي1

12.3011,557,219داروکارخانجات داروپخش2

12.3010,395,584دلرداروسازي اکسير3

12.308,800,845دالبرالبرز دارو4

12.307,486,054درازکالبراتوارهاي رازک5

12.306,562,955دابورداروسازي ابوريحان6

12.305,921,840دسبحانسبحان دارو7

12.305,311,404کاسپينداروسازي کاسپين تأمين8

9.305,059,641شتهرانداروسازي تهران شيمي9

12.305,027,804دزهراويزهراوي10

12.304,759,520دقاضيداروسازي شهيد قاضي11

12.304,294,953دامينداروسازي امين12

12.304,153,584دسانکوداروسازي سبحان انکولوژي13

12.304,130,296دسيناالبراتوارهاي سينادارو14

12.303,388,812دحاويالحاوي15

12.303,255,674دتوليدتوليد دارو16

12.303,224,458دجابرداروسازي جابر ابن حيان17

12.303,203,956داسوهداروسازي اسوه18

12.302,414,003دکيميصنعتي کيميدارو19

9.302,203,331ديرانايران دارو20

12.301,625,144درهآوردداروئي ره آورد تامين21

12.301,590,013دروزروزدارو22



 ) سهامي عام (  ینتام ین شركت داروسازي كاسپ 

 گزارش فعالیت و وضع عمومي شركت  

 1399اسفند  30به   يمنته يسال مال

 

 

 محیط حقوقی شرکت:  

 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

 تجارت قانون  •

 قانون مالیاتهای مستقیم  •

 تامین اجتماعی  و قانون کار •

 قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار  •

 قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی •

 قوانین و مقررات مرتبط دولتی •

 اساسنامه شرکت  •

 استانداردهای حسابداری و حسابرسی  •

 مصوبات هیئت مدیره  •

 پولشویی قانون مبارزه با  •

 ی شرکت ت حاکمیدستورالعمل  •

 

در حد اطالعات هیئت مدیره ، قوانین و مقرراتی که تاثیر قابل مالحظه ای بر فعالیتهای شرکت داشته باشد یا انتظار برود 

 تاثیر قابل مالحظه ای بر فعالیتهای شرکت داشته باشد طی سال مالی مورد گزارش، وضع نشده است.
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عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری در مقايسه با سال گذشته با ذکر تغییرات عمده:مروری بر   

 اقالم صورت سود و زيان: 

                                  )ارقام به میلیون ريال(
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 جدول نسبت های مالی: 

 

 1396 1397 1398 1399 عنوان

         نسبتهاي نقدینگي : 

 1.17 1.39 1.46 1.24 نسبت جاري 

 0.96 1.00 1.14 0.90 نسبت سریع)آني( 

 0.02 0.06 0.07 0.04 نسبت نقدینگي  

 % 77 %63 %60 %69 نسبت بدهي

 0.90 0.87 0.86 0.83 نسبت دارایي جاري 

         نسبتهاي فعاليت : 

 106 110 82 94 دوره گردش كال 

 285 267 187 234 تجاري دوره وصول مطالبات  

 391 377 269 329 دوره گردش عملیات 

         گذاري)اهرمي( :نسبتهاي سرمایه

 % 23 % 37 % 40 % 31 نسبت مالکانه 

 7.51 4.83 4.39 4.04 نسبت كل بدهي  

         نسبتهاي سودآوري : 

 %38.9 %43.9 %47.0 %46.9 نسبت سود ناخالص) حاشیه فروش(

 %16.7 %26.0 %29.0 %28.4 بازده فروش 

 % 26% 34 % 23 % 21 ( ROAبازده دارایي ) 

 77 % 88 % 79 % 48.8% ( ROEبازده سرمایه )
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  اقالم:مواد و آمار خريد 

  )ارقام به میلیون ريال(                                                                                                                                 
درصد از    1399سال  کشور   نوع مواد اولیه رديف

 کل

 درصد از کل  1398سال 

 %43  768,414 %38  981,423 ایران  پوكه   1

 %10   171,307 %4   110,010 چین   هپارین  2

 %13   229,172 %7   182,739 ایران  جعبه برچسب بروشور لیبل و كپ  3

 - - %1   30,912 چین   كلیندامایسین  4

 -   6,278 % 1.7   43,979 ایران  آتراكوریوم  5

 %1   12,948 %1  19,751 ایران -اسپانیا دگزامتازون   6

 %1  12,163 -  11,961 چین   بتامتازون  7

8 
 تیوپ 

-ایران-اسپانیا

 چین  
38,946   2% 26,621  1% 

 -   10,522 %2  53,010 ایران -آلمان سزام اویل 9

 %1  13,033 -  85,551 ایران -هند و نایلون شیرینگ pvcفیلم  10

 - - % 1.18  30,508 ایران -چین پروژسترون 11

 %0 - -   28,218 ایتالیا  پردنیزولون متیل  12

 % 1.1   19,691 %0.9   23,966 هند  -فرانسه  3ویتامین د 13

 %0 - -  105,810 فرانسه 12ویتامین ب  14

 %2   34,881 %3   66,972 هند  ناندرولون دكانوات  15

-3000-6000-4000پلي اتیلن گلیکول  16

3350 
 %1   13,285 %1   30,993 ایران 

 - - %1   27,824 آلمان  پیریدوكسین هیدروكلراید  17

 %2  30,480 %1   27,600 اسپانیا گلیسرول فرمال 18

 - - -   21,436 ایران  پودر زینک اكساید 19

 %2  36,630 %1   19,087 ایران  استامینوفن 20

 %1   24,086 %0  12,673 انگلیس  اسکوربیک اسید  21

 %17   296,808 %24  633,412  سایر خریدها  22

 
2,586,781  

 1,778,325  
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 : ها سرمايه گذاری 

 

 )ارقام به میلیون ريال(  

 

 

 :تغییرات در سرمايه در گردش 

 )ارقام به میلیون ريال(                                                                                                       
 

 درصد تغییرات  1398 1399

 11 1,088,525 1,210,632   سرمايه در گردش 

 درصد تغییرات  1398 1399 شــــــرح  رديف

    دارائیهای ثابت

 - 735 735 زمین ومستحدثات  1

 349 21,359 95,865 ساختمان  2

 (12) 16,303 14,404 تاسیسات  3

 54 19,788 30,489 ماشین آالت و تجهیزات  4

 67 18,560 30,909 اثاثیه و منصوبات  5

 (3) 28,030 27,180 ابزار آالت وقالب ها 6

 (25) 1,805 1,349 وسایل نقلیه  7

 212 264,716 825,811 داراییهای در جریان تکمیل 8

 49 177,539 264,917 پیش پرداخت سرمایه ای  9

 - 1,985 1,985 اقالم سرمایه ای درانبار  10

 135 550,820 1,293,644 جمع کل 
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 ساختار سرمايه و سیاست های مالی: 

 :مالکانه حقوق 

 )ارقام به میلیون ريال(                                                                                                                                 
 درصد تغییرات  1398سال  1399سال  شرح 

 200 450,000 700,000 سرمایه  

 100  1,291   صرف سهام 

 200 45,000 70,000 اندوخته قانونی  

 - 6,937 6,937 اندوخته طرح وتوسعه 

 44 1,110,894 1,594,579   سود انباشته  

( 100) ـ (61,065) سهام خزانه   

 43 1,612,831 2,311,742   جمع 

 بدهی های بلند مدت:

 )ارقام به میلیون ريال(                                                                                                  

 درصد تغییرات  1398سال  1399سال  شرح 

 100 0 142,021 بلند مدت  یمال التیتسه

 77 39,006 69,204   ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

 442 39,006 211,225   جمع 

  :تغییرات در وضعیت نقدينگی 

 )ارقام به میلیون ريال( 
 

 درصد تغییرات  1398سال  1399سال 

 فعالیتهای عملیاتی:
   

(491,468) (581,034) جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی    18 

(878,761) جریان خالص )خروج(وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری     (247,193)  820  

خالص جریان ورود )خروج(  وجه  نقد ناشی از فعالیتهای تامین 

 مالی

  1,349,994 811,407 66 
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 نظام راهبردی شرکت: 

 :ساختار هیئت مديره
سمت در هیأت   نام و نام خانوادگی

 مديره 

 مدت عضويت  زمینه های سوابق کاری  تحصیالت

 خاتمه شروع 

 دکتر کامبیز گیالنی  

 به نمايندگی از شرکت داروپخش

ريیس هیات  

 مديره 

و عضو  

 غیرموظف

دکترای 

 داروسازی

آموزشی دانشکده داروسازی   معاون •

 تهران

علمی دانشکده   هیات عضو و استاديار •

 داروسازی تهران

 

23 /01 /91  

 

 تاکنون 

 مهندس حامد صابونی 

به نمايندگی از شرکت سرمايه  

 گذاری دارويی تامین 

  

و   مديرعامل

نايب رئیس   

 عضو موظف 

کارشناسی 

ارشد مهندسی 

 صنايع 

 مدير برنامه ريزی شرکت البرز دارو  •

 عضو هیئت مديره البرز زاگرس  •

 مديرعامل شرکت تولید دارو •

 

 

11 /04 /98  
 

 

 

 تاکنون 

 بهزاد شکوری 

نمایندگی از شرکت  توزیع  به 

 داروپخش 

کارشناسی  عضو موظف 

 ارشد مديريت 

مدير مالی و معاونت مالی اقتصادی   •

شرکت   هیئت مديره و عضو موظف

 های دارويی و خودرويی

 

20 /12 /97  

 

 تاکنون 

 دکتر سینا خرديار 

به نمايندگی از شرکت پخش  

 هجرت

فوق دکترای   عضو غیرموظف 

 حسابداری

علمی   • هیئت  آزاد  عضو  دانشگاه 

 اسالمی

 داور ژورنال های علمی بین المللی   •

های   • شرکت  در  مالی  مديريت  سابقه 

 دارويی هلدينگ تیپیکو 

 

 

26 /12 /98  

 

 تا کنون 

 دکتر آرمان احمد نصراللهی

به نمايندگی از شرکت پارس  

 دارو 

 عضو غیرموظف 

  

دکترای 

 داروسازی

داروسازی   • تحقیقات  و  تولید  معاونت 

 ابوريحان 

عضو غیر موظف هیئت مديره و رئیس   •

دامی   توزيع  شرکت  حسابرس  کمیته 

 داروپخش 

 

 

19 /08 /99  

 

 تاکنون 
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 :دستاوردها 

 ستاره برای تعالی برای اولین بار در بین شرکت های گروه دارویی هلدینگ تیپیکو  3اخذ تقدیرنامه  •

 ISO9001-ISO18001-ISO10015-ISO14001دریافت گواهینامه  •

 تولیدی )آکرودیته( دریافت پروانه بهره برداری آزمایشگاه مجاز  •

 دریافت تندیس سیمین صنعت سبز کشور  •

 صادرکننده نمونه استان گیالن  •

 واحد صنعتی نمونه استان گیالن •

 
  

 اقدامات بعد اقتصادی: 

 میلیارد ریال  250درصد و به مبلغ  55افزایش سرمایه به میزان  •

  103میلیارد ریال و تامین  655 شرکت به مبلغ یجار یها  ژهپرو لیکمتجهت  یکاف یمنابع مال نیتام •

 میلیارد ریال برای خرید ماشین آالت و تجهیزات تولیدی 

بازارگردان در   یبرا از )طرف سهامدار عمده(میلیون سهم  3.5نقدی و   الیر اردی لیم 65اختصاص  •

 منافع سهامداران نیتام یراستا

 سهامدارانبه  ییپاسخگو  یاستقرار سامانه سهامداران در راستا •

 1397تسویه مالیات قطعی تا پایان سال  •

میلیارد ریال از طریق تهاتر با مطالبات سازمان   100به مبلغ  1398تسویه بخشی از مالیات عملکرد سال  •

 تامین اجتماعی

 میلیارد ریال  8,000افزایش حدود اعتباری نزد بانک ها به مبلغ •

 درصد   15درصد به  18سپرده نقدی تسهیالت از  میانگین کاهش •

 1399رفع کامل تعهدات ارزی تا پایان سال  •
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 اهم اقدامات عملکردی: 

نیاز،   • مورد  ارائه گزارشات  الزامات،  رعایت  با  آنها  به  پاسخ  و  نیازها  شناسایی  با  ذینفعان  مدیریت 

 مدیریت مراجعات و بازدیدها

ساخت   یها  ینه کاهش هز  یدر راستا  یدیمحصوالت تول  یساخت و بسته بند   یوناصالح فرموالس •

 محصوالت 

  یرات پوشش تاث  جهت نرخ فروش    یشافزا  یبه موقع پرسشنامه ها  یهتمام شده و ته  یبها   یریت مد •

  یدتول ی نهاده ها یدنرخ خر یشافزا

 مدیریت انسانی سانی و بهبود نو اصالح ساختار نیروی ا  مشاغل چارت سازمانیبروزرسانی  •

 مورد اصالح فرموالسیون 4بهبود محصوالت از طریق انجام  •

 پروانه محصول جدید  3اخذ توسعه سبد محصوالت از طریق  •

از خروج ارز به   يريآالت موجود و جلوگ ينماش  يرات و تعم  يزجهت تجه  يداخل  ياستفاده از توان فن •

 يورو هزار  160  يزانم

و تحقق    يمجاز  ، ييکار، بدو استخدام، جابجا  نيح ک، يآموزش کالس ساعت  -نفر15837بالغ بر   تحقق  •

 ساعت سرانه آموزش   35

مديريت ذينفعان با شناسايي نيازها و پاسخ به آنها با رعايت الزامات، ارائه گزارشات مورد نياز، مديريت   •

 مراجعات و بازديدها

 ارتقا کیفیت محصوالت با انجام اقدامات اصالحی و پیشگیرانه   •

حداکثر • تام  ی استفاده  داخل  ین از  خر  یکنندگان  اول  یدجهت  از   یهمواد  استفاده  و  خدمات  و 

 کنندگان  ینتعداد تام  یشو افزا یجار یتوسعه پروژه ها یبرا یداخل یمانکارانپ

 شرکت  یعموم یاصالح فضا •

 زش يانگ  شيدرجهت افزا يزمان  ي بازه ها يمختلف ط يواحدها  ستهياز کارکنان شا ريتقد  •

 بهبود ساختار کیفی از طریق رفع مغایرتهای شناسایی شده در بازرسی های داخلی و خارجی •
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 شناسایی و ارزیابی ریسک های کیفی  •

 توسعه بازار از طریق معرفی محصوالت در همایش ها، کنگره ها و مورنینگ ها •

 ی مهندس یفنیشگاه، جامع آزما های توسعه سامانه  •

 :GMPطرح های توسعه و الزامات   •

 ل خط آمپو 5 بازسازیو  یفیلدپرخط  یجادپروژه ادامات انجام شده جهت اجرایی شدن اق -

o   اتمام عملیات اجرایی پروژه پریفیلد و یک خط آمپول 

o  سفارش گذاري اقالم مصرفي آبساز جهت راه اندازي خطوط آماده به توليد 

o  اخذ وام بلندمدت در قالب سرمايه ثابت با بهره کمتر 

o  1400جهت اتمام کليه خطوط باقي مانده تا پايان سال عقد قرارداد 

 
 

 :یطیمحستي زمسئولیت اجتماعی و  اهم اقدامات در راستای   

به نیازهای دارویی کشور و ارتقاء   ییگوپاسخدارویی انسانی برای    یهافرآوردهو عرضه    نیتأمتولید،   •

  سالمت 

 بخصوص رشته های داروسازی  مختلف یهارشتهدر جذب کارآموز در  هادانشگاههمکاری با  •

 انجام وظایف قانونی کارفرما نسبت به کارکنان •

در راستای پایبندی به الزامــات زیســت محیطــی و   18001و    14001پیاده سازی و رعایت ایزوهای   •

 ایمنی. 

 رعایت الزامات سازمان محیط زیست: •

o  در راستای حفاظت از محیط زیست هوا  یهایخروج فیلتراسیون ورودی و کنترل منظم 

o  تصفیه خانه فاضالب شرکت الین در راستای راه اندازی آنتعریف پروژه های بررسی پایش 

 ییغذا ت یو امن هیارتقاء سطح تغذ •
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 ند،یفرآ  یمنیبهبود سطح ا  ،یاتیعمل  یها  سکیر  ت یریبا مد  یمنینرخ حوادث و ارتقاء سطح ا  کاهش •

ــ یا  یهــا  ستمیارتقاء س  ،یاضطرار  طیشرا  ت یریمد  ستمیبهبود س اصــالح و نصــب یو آتــش نشان  یمن

 در مصرف آب و برق  یجوئصرفهجهت  مناسب تجهیزات 

 فضای سبز  و نگهداری توسعه •

 دیتول  ت یریپسماند، مد  ت یریمد  ستمیس  یفعل  ت یپسماند با ارتقاء وضع  دیخاک و تول  یکاهش آلودگ •

 منابع یابیپسماند و باز

ــ پســاب )برنامــه ر  ت یریمصرف آب و پساب با مــد  کنترل •  هیتصــف  ســتمیس  یمهندســ   یو اجــرا  یزی

 فاضالب

 یســبز در ســاختمان هــا  ت یریمــد  ستمیو نظارت س  یریگیبا پ  ست یز  طیمح  ت یریمد  ستمیارتقاء س •

 یادار

 یتوسعه ا یپروژه ها و طرح ها HSEمخاطرات  کنترل •

 یاتیمراکز ح   یانسان  یرویو ن  زاتیتجه  سات،یو کاهش خسارت و صدمات تاس  یریپذ  ب یآس  لیتقل •

 یاضطرار طیشرا ت یریمد ستمیبا ارتقاء س

 و... ریواگ ،یشغل یها یماریب ت یریو مد یزیکارکنان با برنامه رارتقاء سطح سالمت  •

 آب عیو توز هیانتقال، تصف یها ستمیس یابیآب شرب با ارز ت یفیک ارتقاء •

 یبهداشت یامدهایپ کاهش •

 و کنترل منابع یکار یندهایفرآ یابیو ارز شیپا ت یریهوا با مد یدر کنترل آلودگ یسع •

 الزم یاقدامات مهندس یو اجرا یزیصدا با برنامه ر یدر کنترل آلودگ یسع •

 یکیارگونوم یفاکتورها سکیر ت یریبا مد یعضالن-یاختالالت اسکلت کاهش •

 یو فرهنــگ ســاز  HSEآموزش    ندیفرآ  شتریبا بهبود هر چه ب  HSEو فرهنگ    یارتقاء سطح آگاه  •

 کارکنان هیکل یبرا
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اداره کــار، تعــاون،   یابالغ  ینامه ها  وهیش  یو اجرا  یساز  ادهیبا پ  مانکارانیپ   HSE  ت یبهبود وضع  •

 یکار و رفاه اجتماع

 HSEبا ارتقاء عملکرد واحد  HSEو کنترل  شیپا ندیفرآ بهبود •

 اقدامات انجام شده در خصوص کارکنان: 

 ( نفر)اطالعات تعدادی کارکنان
    

 1399سال 
 

 1398سال 

 کارکنان دائم
 

2 
 

3 

 کارکنان قراردادی 
 

431 
 

421 

 کارکنان شرکت های خدماتی 
 

27 
 

28 

 جمع
   

460 
 

452 

 شاخص های منابع انسانی:       

 علل تغییرات 1398 1399 شاخص  رديف

اقدامات شرکت در حوزه منابع انسانی منجر به افزایش انگیزه و   5.4 2.4 نرخ ترک کار  1

تعلق سازمانی در میان کارکنان گردیده و نرخ ترک کار و خروج  

 نیروی انسانی کاهش یافته است. 
 23.07 8.13 خروج نیروی انسانی کلیدی  2

 - 8.35 9.24 متوسط عمرسازمانی متخصصین 3

 53 49.24 نسبت نیروهای متخصص به کل شرکت 4
رویکرد شرکت در حوزه جذب و استخدام جذب نیروی متخصص  

 بوده است. 

 30 35 سرانه آموزش  5
ساعات آموزشی بر اساس هدفگذاری های در دوره جاری بودجه و  

 انجام شده افزایش یافته است. 

 90 92 ضریب نفوذ آموزش  6
درصد  80درصد می باشد و بیش از   80محدوده پذیرش ضریب نفوذ 

 کارکنان ساالنه در دوره های آموزشی مختلف حضور دارند

 84 87 اثربخشی آموزش  7

تحقق آموزش های کاربردی ازطریق مدرسین خبره صنعت دارو تاثیر  

 بسزایی در روند رشد، یادگیری و اثربخشی آموزش داشته است.   
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 فعالیت های بخش آموزش :   

ازقبیل:     دارو  صنعت  خبره  مدرسین  توسط  کیفی  آموزشی  های  دوره  های    GMPبرگزاری  روش  پیشرفته، 

تولید،  فرایند  معتبرسازی  تمیز،  اتاق  در  رفتار  نحوه  دارویی،  خطوط  نقشه  ریسک  ورکینگ  URSارزیابی   ،

کنترل   آزمایشگاه  بهینه  های  مدیافیل، روش  آزمایشگاهی،  استاندارد  رفرانس  و  کیفیت، خودبازرسی،  استاندارد 

، معتبرسازی روش های آنالیز)دکتر GMP  ،GSP&GDP، مستندات در فضایQRM  ،GMLPمستندات،  

و شستشو، MCRAادیب(،   پاکسازی  روشهای  اعتبارسازی  و  میکروبی  جوانب  آسپتیک،  فرایند  معتبرسازی   ،

USP  تیپیکو و آنالین طی همکاری  با رویکرد داخل کشور و صادرات)مدرسه  دارویی  پرونده  دارو و  ثبت   ،

، بررسی  دانشگاه شهید بهشتی(، استقرار سیستم تضمین کیفیت، فرایندهای ورود و خروج و نحوه صحیح گانیگ

میکروبیولوژی،   نتایج  و  ها  داده  بیوتکنولوژی،  HPLC  ،OOS  ،MQMانحرافات  داروهای  تمیز،  اتاق   ،

 فارماکویژیالنس  

، مدیریت MBAبرگزاری دوره های آموزشی غیرکیفی توسط مدرسین کارآزموده مدیریتی از قبیل:   •

ریسک، آخرین قوانین گمرک و ، کنترل  عملیات تولید، مدیریت  QSBفرایند قراردادها، اینکوترمز،  

کاال،   تولید، MEDRترخیص  کنترل  و  ریزی  برنامه  دارو،  صنعت  در  آماری  محاسبات  و  اکسل   ،

 مدیریت استراتژیک  

 آموزش. 10015ممیزی مربوط به ایزو  •

برگزاری سایر دوره های کیفی و غیرکیفی از جنس کالسیک، حین کار، بدو استخدام و جابجایی   •

داخل مدرسین  تحقق  توسط  و  شرکت  مدرسین    61ی  توسط  برگزارشده  های  آموزش  درصد 

 داخلی شرکت)نرخ تسهیم دانش( 

 برگزاری دوره های مجازی مختلف از زمان شیوع ویروس کرونا. •

آموزشی  • های  دوره  کارکنان    GMPبرگزاری  سایر  با  دانش  تبادل  و  داروسازان شرکت  ازطریق 

 ذیربط. 

 (  15837.5)99( و سال12711)98نفرساعت آموزش های برگزار شده سال •

 (454)99( و سال418)98میانگین تعدات نفرات سال  •

 درصد(  85)99درصد( و سال  84)98ارزیابی دوره های آموزشی سال  •
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 تکالیف مجمع عمومی عادی دوره دوازده ماهه منتهی به 29 اسفند  1398

 

شماره بند  

 گزارش 

گزارش شرح بند    یعاد  یمجمع عموم  فیتکال 

 صاحبان سهام  انه ی سال

شرح اقدامات صورت  

 گرفته 

6 

  27وضعیت مالیات عملکرد شركت ، به تفضیل در یادداشت  

گزارش   این  تهیه  تاریخ  تا  اینکه  ذكر  است.قابل  شده  درج 

سال   تشخیص  عملکرد    1397،برگ  مالیات  و  نشده  ابالغ 

مبالغ   براساس  جاري  مالي  معافیتهاي  سال  اعمال  با  ابزاري 

ق.م.م در حسابها    105ماده    7قانوني و اعمال مشوق تبصره  

مزبور   مورد  قطعیت   ، فوق  مراتب  به  است.بنا  شده  منظور 

 منوط به رسیدگي و اعالم نظر قطعي مقام مالیاتي مي باشد. 

در خصوص مورد مندرج در بند  

و    6 مستقل  حسابرس  گزارش 

لیه  بازرس قانوني ،حل و فصل ك

پرونده هاي مالیاتي مورد تاكید  

 مجمع قرار گرفت 

سال   تشخیص    97برگه 

اعتراض   مورد  و  صادر 

وضعیت    كه   گرفت  قرار 

به   منوط  مالیات  نهایي 

نظر   اعالم  و  رسیدگي 

مالیاتي   مقامات  قطعي 

 میباشد.  

7 

در هاي  پروژه  وضعیت  یادداشت   )الف(  در  شركت  جریان 

به    4-14توضیحي   كه  شده  یادداشت  بیان  در  مندرج  دلیل 

و   مزبور بوده  تر  عقب  برنامه  از  ها  پروژه  پیشرفت  درصد 

تحمیل شده است.)ب(   براساس زیانهاي عدم النفع به شركت

وسعت   به  قدس  شهر  در  واقع  شركت  زمین  فروش  وضعیت 

توسط یک شخص حقیقي و دعاوي له و علیه   متر مربع  23000

تجدید نظر   سپس   شركت و راي بدوي صادره به ضرر شركت و 

یادداشت   در  مرتبط  توضیحات  سایر  و  صادره  راي  از  خواهي 

شده،كه  14-1 شعبه   درج  قطعي  نظر    31راي  تجدید  دادگاه 

تاریخ   ،در  تهران  شده  1398/09/16استان  طرح   صادر  كه 

ولیکن   نظر رد شده  شکایت كیفري شركت در دادگاه تجدید 

 برقرار بوده است  امکان طرح دعوي حقوقي 

خ در  در  مندرج  موارد  صوص 

حسابرس    7بند   گزارش 

  ، قانوني  بازرس  و  مستقل 

اقدامات   نمود  مقرر  مجمع 

برنامه   بروزرساني  جهت  لزم 

با   ها  پروژه  اجراي  زمانبندي 

به شرایط فعلي شركت   توجه 

سرمایه   شركت  به  آن  ارائه  و 

جهت   تامین  دارویي  گذاري  

پروژه   در  تسریع  و  تکمیل  

صورت   اجرا  دردست  هاي 

به  پ مجمع  ذیرد.همچنین 

تعیین   جهت  موثر  پیگیري 

واقع در   زمین  پرونده  تکلیف 

 شهر قدس تاكید نمود. 

ي   ها  پروژه  خصوص   در 

و   ها  برنامه  كلیه  شركت 

ها   پروژه  وضعیت  آخرین 

در   و  گردید  بروزرساني 

پایاني میباشد كه   مراحل 

مسئولین   گفته  طبق 

تیر   پایان  تا  مربوطه 

و    1400ماه پریفیلد  خط 

برداري     3خط   بهره  به 

خصوص    میرسد.در 

زمین   وضعیت  آخرین 

نیز   قدس  شهر  در  واقع 

دادرسي   اعاده  مرحله  در 

 حقوقي  میباشد. 
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 و 

10 

ذكر   قابل  مطالبات  وصول  و  محصولت  فروش  با  ارتباط  در 

الف تدوین  -اینکه:        جوایز  اعمال  و  فروش  نامه  آیین 

و   تخفیفات  اعمال  ،نحوه  مدون  برنامه  غیاب  در  و  نگردیده 

نظر   ،طبق  محصولت  بازار  شرایط  اساس  بر  جنسي  جوایز 

 مدیریت و رویه سنواتي بوده است               

در   مندرج  موارد  خصوص  در 

گزارش    10و8بندهاي  

بازرس   و  مستقل  حسابرس 

و   ،تصویب  تدوین  قانوني، 

نامه   آیین  و  اجراي  فروش 

سال   نامه    99در  آیین 

فروش   جوایز  و  فروش 

مطرح   از  پس  و  تدوین  

كمیته   در  شدن 

تصویب   به  حسابرسي 
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تنا -ب    تجاري)به  به  مطالبات  فروش،مانده  مبلغ  افزایش  سب 

به   و  اي  بیمه  توسط شركتهاي  توجه تسویه  قابل  تاخیر  دلیل 

معادل   پخش(  شركتهاي  آن  )سال    %66تبع  شركت  فروش 

(بوده كه عمدتا مرتبط با شركتهاي گروه)توزیع  %59مالي قبل  

است.ب هجرت(بوده  پخش  و  پخش  وصول    ر دارو  اساس  این 

موق  به  این  مطالبات  كه  نگرفته  صورت  مقرر  سررسید  در  و  ع 

منظور   به  جاري  مالي  سال  در  شركت  شده  باعث  موضوع 

به   ،نسبت  دریافتني  اسناد  سررسید  موعد  از  زودتر  وصول 

انعقاد قرارداد خرید دین با چندین بانک اقدام نموده كه تاثیر  

در   ضمن  در  است.  داشته  مالي  هزینه  و  عملیات  نتیجه  روي 

جار مالي  منفي  سال  عدد  عملیات  از  حاصل  نقد    396ي 

 میلیارد ریال حاصل شده است.                                    

قراردادهاي منعقده با شركتهاي توزیع داروپخش ،هجرت  -ج 

به   به سنوات قبل است كه  مربوط  )تماما عضو گروه(  واكسیر 

روزآوري نشده و قراردادهاي دیگر شركت ها،عمدتا در بهمن  

شركت    1398 ضمن  در  اند.  نشده  تمدید  و  شده  منقضي 

 غیرگروه پخش رازي،تضمین دریافت نشده است. 

رعا عدم  قانون   تی موارد  اصالح   ي الزامات  در  قانون    هیمقرر 

 است:  ریتجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح ز

  ي مقرر در مجمع عموم  فیشركت جهت انجام تکال  يهایریگیپ

  ن ی در مورد اخذ تضام  1398/02/04صاحبان سهام مورخ    يعاد

  ن یتام   يپخش خارج از مجموعه داروساز  يمعتبر از شركت ها

  ده ی نرس  جه یگزارش(به نت   نی )بندج/ا  يپخش راز  ركت شامل ش

 است 

تاكید   مورد  تجاري  جوایز 

قرارگرفت.همچنین   مجمع 

به   نسبت  نمود  مقرر  مجمع 

كلیه   آوري  روز  به  و  بازبیني 

با   منعقده  قراردادهاي 

اقدام   توزیعي  شركتهاي 

شركت   تضامین  و  گردیده 

گروه   از  خارج  توزیعي  هاي 

و   عملیات  گردش  با  متناسب 

بارعایت صرفه وصالح شركت  

 اخذ گردد. 

مدیره   هیات  اعضاي 

كلیه    همچنین  رسید. 

هاي   شركت  قراردادهاي 

روز   به  و  بازبیني  پخش 

 آوري شد . 
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اوراق   و  بورس  سازمان  توسط  شده  وضع  مقررات  و  ضوابط 

است:    نشده  رعایت  زیر  شرح  به  مفاد  -بهادار  كامل  اجراي 

مورخ   ،ابالغي  شركتي  حاكمیت  اجراي  قابل  دستورالعمل 

گرفتن    12/8/1397 نظر  در  )با  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 

  ارسال به موقع -(     29/10/1398و    03/07/1398ابالغیه هاي  

 لوح فشرده تصویربرداري از جلسات مجمع عادي و فوق العاده 

در   مندرج  موارد  خصوص  در 

حسابرس    13بند گزارش 

ضوابط   كامل  ،رعایت  مستقل 

و   بورس  سازمان  مقررات  و 

العمل   دستور  و  بهادار  اوراق 

تاكید   مورد  حاكمیت شركتي 

 مجمع قرار گرفت 

كامل   رعایت  خصوص  در 

و مقررات سازمان   ضوابط 

و  بورس   بهادار  اوراق  و 

حاكمیت   دستورالعمل 

طبق    99شركتي در سال  

مورد   حسابرسي  گزارش 

مشاهده   رعایت   عدم 

 نشده است. 
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   :کمیته های شرکت و اقدامات انجام شده .1

بخش های مختلف،  و در راستای حداکثر سازی مشارکت مدیران در سازمانی شرکت داروسازی کاسپین تامین جهت دستیابی به اهداف  .2

 کمیته دسته بندی کرده است.  24دستورالعمل برگزاری جلسات را بروز آوری نموده و کمیته ها را در قالب 

 

ف
کميسيون اعضاء کمیتهردي

معامالت

 بازاريابي و 

برندينگ

 برنامه ريزي 

و بودجه

 ماشين آالت و اقالم 

سرمايه اي)کميته 

سرمايه گذاري(

 توسعه 

محصول

عالي 

ريسک

QA و 

ريسک هاي 

کيفي

کميته حفاظت فني 

و بهداشت 

)HSE کار)کميته

 طبقه بندي 

مشاغل و 

احکام

ISMS-حاکميت 

فناوري اطالعات

 منابع 

انساني و 

انتصابات

نظام پيشنهادات و  

بيان ايده)خالقيت و 

نوآوري(

 وام
 وصول 

مطالبات

 بازنگري مديريت و 

ريسک هاي فرآيندي
تعالي

مديريت 

استراتژيک 

)تسهيلگران(

عالي مديريت 

استراتژيک

شوراي 

مديران

بهره وري 

توليد
ضايعات

توليد 

قراردادي

کميته 

انرژي

کميته 

انضباطي

✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓مدير عامل1

2
 معاونت مالی ، اقتصادی و مدير 

کارخانه
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓مسئول فنی3

✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓مدير مالی4

✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓مدير برنامه ريزی5

✓✓✓✓✓✓✓✓مدير انبار6

✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓ مدير بازرگانی7

✓✓✓✓✓✓✓✓✓مدير فروش و صادرات8

✓✓✓✓✓✓✓✓✓مدير بازاريابی9

✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓مدير فنی و مهندسی10

✓✓✓✓✓✓ مدير توسعه و عمران11

✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓مدير تولید12

✓✓✓✓✓✓✓مدير تضمین کیفیت13

✓✓✓✓✓✓✓✓ مدير تحقیق و توسعه14

✓✓✓✓✓✓✓✓✓مدير آزمايشگاه15

✓✓✓✓✓✓مدير حراست16

✓✓✓✓✓✓✓✓مدير مهندسی صنايع17

✓✓✓✓✓✓✓✓مدير  تعالی18

✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓مدير منابع انسانی19

✓✓✓✓✓✓✓مدير فاوا20

✓✓✓✓✓✓✓✓✓مدير حسابرسی داخلی21

✓مدير حقوقی و قراداها22

23HSE رئیس✓✓✓✓✓✓✓

24PM رئیس✓✓✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓رئیس آموزش25

✓✓✓✓✓رئیس مهندسی صنايع26

✓رئیس خدمات، پشتیبانی و تدارکات27

✓رئیس اداری و رفاهی28

✓سرپرست محیط زيست29

✓سرپرست ايمنی و آتش نشانی30

✓کارشناس بهداشت31

✓نماينده مديريت32

✓نماينده سرپرستان33

✓✓نماينده کارگران34

✓✓✓نماينده کارکنان35

✓✓ساير پرسنل تیم تعالی36
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 کمیته حسابرسی:  

جدول ذیل یته های شرکت متفاوت می باشد، لیست اعضا این کمیته به صورت جداگانه در مبا توجه به آنکه ساختار اعضا در کمیته حسابرسی با سایر ک

 آورده شده است: 

 اهم سوابق 
تاريخ عضويت در  

 کمیته حسابرسی
 رشته تحصیلی  مقطع تحصیلی 

 عضو 

 مالی  

 عضو 

 مستقل 

شخص 

 حقوقی 

عضو غیر موظف  

 هیئت مديره 
 نام و نام خانوادگی  سمت

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد   •

های  ،  اسالمی  ژورنال  داور 

المللی  بین  سابقه  ،  علمی 

در   مالی  های  مديريت  شرکت 

 دارويی هلدينگ تیپیکو 
 

 دکتر سینا خرديار  میته ريیس ک بله - خیر  بله حسابدرای  فوق دکترا  19/12/97

 

سابقه مديريت طوالنی در  

سازمان تامین اجتماعی و عضو  

هیات مديره در شرکتهای  

 مختلف 
 

 کاظمی حجت سید  عضو کمیته  خیر  - بله بله مديريت شهری  کارشناسی ارشد  24/05/97

عضو کمیته حسابرسی شرکت آنتی  

بیوتیک سازی و معاونت مالی و  

اقتصادی شرکت داروسازی  

 ابوريحان 

 مرتضی سبحانی نیا  عضو کمیته  خیر  - بله بله حسابدرای  کارشناسی ارشد  19/12/97
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 فته برخی از کمیته های سازمانی  رخالصه ای از اهم اقدامات صورت گ 
 اقدامات صورت گرفته  تعداد جلسات  نام کمیته 

 QA 10کمیته 
 

 محصول تزریقی  15جهت   PQRنهایی شدن گزارش  
 

و   ینحوه بارگذاری، میش شگاهی آب شستشو  در آزما  ینحوه برخورد با نمونه هاتدوین دستورالعمل 

،  بشکه یجهت نصب رو  ییفهرست پسماند داروو فرم های  GMP ینامه انضباط نییآ، محصول زیلی ر

 ی و ... عاتی پوکه ضا لی فرم تحو

 شده  فی طبق حدود اکشن و هشدار تعر OOTو  OOS یساز یجار

 اتوکالو محصول  دی خر یابی ارز

عدم  بهسازی زیر سیستم مکاتبات در راستای پوشش سرفصل های کیفی نظیر اضافه نمودن سرفصل 

  انطباق

 بچ  ای محصول  ضی شب در صورت تعو فتیدر ش دیتول نیح ندهی حضور نماتصمیم گیری در خصوص 

 اخذ تاییدیه نقشه های بهسازی پروژه توزین انبار از سازمان غذا و دارو 

 مربوط به احراز کیفیتخرید دستگاه های 

 بررسی و برگزاری جلسات در خصوص خرید نرم افزار مستندات 

 ن ی سریگلنظیر  یآلودگ  سکی اقدامات انجام کنترل ر یابی ارز

 ی با حضور مشاور پروژه به منظور سرعت بخشها پروژه   یریگیکارگروه پ لیتشک

 تصمیم گیری در تعیین تکلیف ضایعات مخدر 

 

 

 HSE 12کمیته 

 اندازه گیری عوامل زیان آور )ارگونومی (  

انجام اقدامات مربوط به ارتقا سیستم اعالن حریق نظیر اصالحات نقشه ها، اخذ تاییدیه آتش نشانی و 

 اخذ تصویب هیئت مدیره در خصوص به روزآوری سیستم  

 ارتقا تجهیزات اطفا حریق انبار مایعات و نیمه جامدات  

 کفسازی حدفاصل مکان پوکه خرد کن و انبار ضایعات

 جامدات )اصال فضای فیزیکی و هوای مطلوب( اصالحات رختکن نیمه 

 نظارت بهداشتی، زیست محیطی و ایمنی آتشنشانی بر اجرای پروژه های سازمان

 بهره برداری از پروژه انبار آتش زا  

 حذف فرایند پوکه خرد کن مطابق با الزامات جدید سازمان غذا و دارو 

 اصالح فنس کشی محل نگهداشت پسماند ویژه  

 بازنگری در تعداد درب های اضطراری و تعیین جایگاه کلید درب ها 

رفع ایرادات ایمنی از قبیل نصب حفاظ دستگاه های مورد استفاده در آشپزخانه، بازنگری در هودها،  

 ستگاه های فیلینگ، نصب تلفن اضطراری، نصب زنگ هشدار، نصب نردبان جهت نظافت المینار های د
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 7 کمیته تحقیق و توسعه 
 

 پروانه دارویی 3اقدامات مربوط به اخذ  

 بازنگری پایپ الین تحقیقات

محصول جدید در   39تغییر ساختار وظیفه ای به پروژه ای و اختصاص کارشناس کنترل پروژه و تعریف 

 پایپ الین 

 پروانه محصوالت جدید فرایند اخذ بهسازی 

 مورد آمپول   4اصالح فرموالسیون 

 

 8 کمیته پروژه 

 آمپول خرید اقالم مصرفی آبساز جهت بهره برداری از پروژه پرفیلد و خطوط  

 CIP/SIPوسل های عقد قرارداد جهت خرید وسل ها و  URSنهایی نمودن 

 انجام مطالعات امکانسنجی جهت ایجاد سایت تولیدی محصوالت هازارد 

 انجام مطالعات امکانسنجی جهت خرید دستگاه کنترل ذره

 انجام مطالعات امکانسنجی جهت خرید دستگاه بلیسترینگ کارتونینگ 

 انسنجی جهت بهسازی توزین انبارانجام مطالعات امک

 آغاز پروژه بهسازی توزین انبار 

 تعیین فضا جهت ایجاد آزمایشگاه پایداری و آرشیو و انجام مطالعات پیش امکانسنجی 

 تعیین فضا جهت ایجاد بایگانی مرکزی مستندات و انجام مطالعات پیش امکانسنجی 

 بهسازی فضای آبسازی کنونی

 ITواحد  انجام اصالحات سرور روم و

 تصمیم گیری در خصوص انتخاب اولین خط آمپول به انتقال آن به مکان پروژه و انجام تست های اولیه 

 احداث فضای شستشوی پالت ها 

 

 

 کمیسیون معامالت 

34 

34 

 

 میلیارد ریال  1,626خرید داخلی به میزان  

 دالر   7,191,400خرید خارجی به میزان   

 

برنامه ريزی تولید، فروش 

 صادرات 
7 

 محصول    80ابالغ قیمت جدید برای بیش از 

 ع ارز تخصیصی تعیین قیمت محصوالت صادراتی با توجه به نو

اجرایی صادرات با همکاری واحد حسابرسی با توجه به الزامات سازمان غذا  به روز آوری دستور العمل 

 و دارو 

 لحاظ شدن قیمت پایه صادراتی برای محصوالت 

 میلیارد ریال  299فروش صادراتی به میزان  

 بررسی کلیه محصوالت جهت بودجه ریزی و سفارش گذاری صحیح با متولیان امر 

 افزایش تعداد نیروی فیلینگ من جهت تولید شبانه روزی  
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 وصول مطالبات 

12 

 

 

 ایجاد ساختار نظامند جهت بررسی مانده مطالبات شرکت در هر ماه و پیگیری مستمر تا وصول مطالبات  

 ی پخش جدید شرکتها یقراردادها بررسی و اعتبارسنجی

 کفایت تضامین به روز رسانی قرادادهای شرکت های پخش و بررسی 

 فاکتور   لی و فروش در ذ یابی بازار یها نهی و هز فاتیتخف بررسی و اخذ تدابیری جهت درج

 ایجاد رویه طرح تصمیمات جلسه وصول مطالبات در کمیته حسابرسی 

 12 کمیته ريسک 

 بازنگری ریسک های فرآیندی، مالی، امنیت اطالعات و کیفی سازمان

برگزاری نظام مند جلسات مدیریت ریسک با متولی گری واحد حسابرسی  تصمیم گیری در خصوص 

 داخلی

 تصمیم گیری در خصوص برگزاری دوره آموزشی ریسک 

 مدیریت ریسک   SOPبه روز رسانی 

 FMEAبازطراحی فرایند امتیازدهی ریسک ها با رویکرد 

لب پروژه ها و اقالم سرمایه  تعیین راهکارها و اقدامات برای مواجهه با ریسک های شناسایی شده در قا

 ای و رویه ها و برنامه های کاری 

 کمیته حسابرسی داخلی

12 

 تدوین چشم انداز واحد حسابرسی 

 به روز رسانی چرخه های فروش، دارایی ثابت و حقوق دستمزد 

 اخذ تصویب قراردادهای فروش و جوایز از هییت مدیره 

پیگیری اقدامات در راستای رفع بندهای نامه مدیریت و مواردی مربوط به رفع تعهدات ارزی، تکالیف  

مجمع، خریدهای ارزی باز، میزان ضایعات، وضعیت پروژه ها، صورت تطبیق های نهایی نشده، افشا به  

 موقع گزارشات  

 بررسی گزارش افزایش سرمایه 

 کنترل های داخلی  بررسی پرسشنامه های جاری نظیر ارزیابی 

 بررسی امحا اقالم تاریخ مصرف گذشته 

 تصویب دبیرخانه هیئت مدیره 

 تصویب کمیته انتصابات 

 2 کمیته انرژی 

 اصالح روشنایی محوط، آبسازی و ... در راستای کاهش مصرف انرژی  

 تعویض دستگاه های شرینک گرم و جایگزینی با شرینک سرد

 پموسیده موتورخانه جهت جلوگیری از اتالف انرژیعایق کاری لوله های 

 3 کمیته پیشنهادات 

 پیشنهاد و بیان ایدهارائه   SOPبه روز رسانی 

 پیشنهاد واصله   30بررسی 

 از پیشنهادات   %63اخذ تصمیم نهایی در 

 میلیون ریال پاداش نقدی به پیشنهادات تایید شده  67ارائه  

 

 ی ا هی آالت و اقالم سرما نیماشکمیته به روز رسانی روش اجرایی  8آالت و   نیماشکمیته 
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 تدوین فرم ارزیابی تامین کنندگان جهت خرید دستگاه های بلیسترینگ کارتونینگ و کنترل ذره ها ی ا  هيسرمااقالم 

 دستگاه شرینک سرد در راستای به روز رسانی تکنولوژی شرینک 4تصویب خرید  

دیزل  ، UHPLCپارتیکل کانتر، ایر سمپلر، اسموک ژنراتور، دستگاه هایی نظیر  تصویب خریدبررسی و 

، رکوردر دستگاه تونل، HP، پرینترCHAMBERژنراتور، المینار، جاروی شستشوی سالن، 

 نوکواسپری،... 

در راستای  ، داروپخش و ... تصمیم گیری در خصوص بازدید هایی از شرکت های البرز، ایران هورمون

 الگو برداری 

 

  :ريسک شرکت  لیوتحلهيتجز  
بــا در نظــر گــرفتن سابقـــه طــوالنی شـــرکت، تجربــه مــدیران، بررســــی بــــازار، بررســــی   هرچند

شــرکت تــاکنون  بــا مشــکالت اساســــی مواجــــه   یهات یفعالرونــدها و اســتفاده از تکنولــوژی روز،  

که در قالــب سرفصــل   جود داردمختلف برای شرکت و  یهاحوزهدر    اثرگذارشــده اســت، ولــی مخاطرات  ن

 های ذیل مورد بررسی قرار گرفته است:

  :ريسک نوسانات نرخ بهره

 چراکهباعـث کـاهش سـود خـالص شـرکت شـود  تواندیمتـأمین مـالی  یهانهیهزدر نـرخ  توجهقابلافزایش  

شــرکت از محــل تســــهیالت  ازیموردن یاهیسرمااز ســرمایه در گــردش و مخــارج  یتوجهقابلقســمت  

 .شودیمبــانکی تأمین 

 
 

 :ريسک نوسانات نرخ ارز

 قســــمت  و تجهیــــزات ، آالتنیماشــ  عمــــده  ،  مصــــرفی  مــــواد٪  50بــا توجــه بــه اینکــه بــیش از  

قیمـــت برابـــری ارز و   توجــهقابلشـرکت ، وارداتـی اسـت ، افـــزایش    ازیموردنت یـدکی  قطعــا  از  زیــادی

 سود کاهش ومحصـوالت تولیـدی  شدهتمامباعـث افـزایش بهـای   تواندیمبخصـوص یـورو در مقابـل ریـال  

 گونــهنیااست که معموالً  یاگونهبهشـرکت شـود. .ضـمن اینکـه فراینـد تعیین نرخ فروش محصوالت   خالص 

  . دهدیمسانات را پوشش نو
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  : ريسک سیاسی و قانونی

شـــرایط   هرگونــهجدیـــد ،    آالتنیماشــ   نیچنــ همبـا توجـه بـه وارداتـی بـودن مـــواد اولیـــه و قطعـــات و  

باعـــث کـــاهش  توانــدیمیـا تغییـر در قـوانین و مقـررات دولتـی    یالمللنیب  یهامیتحراز قبیـل    محدودکننده

  . شـرکت و نهایتاً کاهش سود شرکت شود یهات یفعال
 

 :ريسک تجاری

رقبــــا در خصــــوص   ترموفــقعــواملی از قبیــل عرضــه محصــوالت مشــابه جدیــد و یــا عملکــــرد  

  . باعث کاهش فروش محصوالت شرکت شود تواندیمفــروش محصوالت مشترک 
 

  :ريسک نقدينگی

کــــاهش تــــوان   محصــوالت  و عدم وصول مطالبات ناشی از فــروش  تامین منابع نقدی  در  نامناسب عملکـرد  

و همچنــین ایجــاد محــدودیت بــــرای تعهدات جاری و سرمایه ای  و    هایبده شــرکت بــرای پرداخــت  

 .شرکت را با مشکل نقدینگی مواجه نماید تواندیماســتفاده از تسهیالت بانکی 

 ريسک بیماری کرونا

ها با توجه به اقدامات انجام شده   ت یاز محدود یکرونا و وجود برخ روسیاز و ی با توجه به وقوع بحران ناش

 .شرکت نداشته است  یها ت یبر فعال یکننده ا  نییتع ریبحران تاث  نیا
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 برنامه های آينده شرکت: 

 راه اندازی خط سرنگ ازپیش پرشده درراستای افزایش توان تولید اشکال دارویی -

 GMPمطابق الزامات  خط آمپول جدید 5راه اندازی تمام خطوط  -

 نیمه جامدات در بخش  GMPآغاز پروژه اصالحات  -

 بهره برداری از پروژه توزین بخش تزریقی  -

 1400بهسازی و بهره برداری از آزمایشگاه میکروبیولوژی در سال  -

 دستگاه کنترل ذره    یکخرید و بهره برداری از  -

 آغاز پروژه ه بهسازی انبار پایداری و آرشیو  -

 یگانی مستندات آغاز پروژه با -

 جدید  محصول 5حداقل برنامه ریزی جهت اخذ پروانه  -

بهره گیری ازپتانسیل شرکتهای همکاردرتولید سایراشکال دارویی ازطریق تولیدقراردادی تکمیل   -

 سبدمحصوالت 

 تولیدقراردادی به منظورتکمیل ظرفیت خالی خطوط  -

 تکمیل اشکال دارویی تزریقی  -

 کل دارویی پریفیلدتوسعه سبد محصوالت مخصوصا در ش -
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 پیشنهاد هیئت مديره برای تقسیم سود: 

میلیون ریال  1,594,579  میزان سود قابل تخصیص:   

 نحوه تخصیص سود: 

 ارقام به میلیون ریال  

  

 1,594,579   میزان قابل تقسیم: 

 

میلیون ریال  769،150مـــدیره :  هیئت  پیشنهـــادی سهــــام ســــود  
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 اطالعات تماس شرکت: 

 دفتر مرکزی:

 ، شرکت داروسازی کاسپین تامین 1آدرس: تهران، م فاطمی، خ بیستون، پالک 

 42895 (21 99+)تلفن: 

 88957100 (21 99+)امور سهام: 

 88957056 (21 99+)نمابر: 

 کارخانه:

 ، شرکت داروسازی کاسپین تامین 1آدرس: رشت، شهر صنعتی رشت، ورودی 

 8-3382511 (131 99+)تلفن: 

 3382517 (131 99+)نمابر: 

 آدرس سایت شرکت:

www.caspiantamin.com 


