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 پيام هيأت مديره

 
 

  زبانهاست.با سپاس از خدايي كه نخستين سرآغاز آغازها و به نام او كه زينت 

های كسب شده، در سايه افتخارات و موفقيت و هيأت مديره و مديريت شركت معتقد است كه امانتدار سهامداران محترم بوده 

های بي دريغ و با پشتوانه سهامداران محترم حاصل شده است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده حمايت

مندی از نظرات و رهنمودهای . در اين راستا بهرهخواهد بودشک چراغ راه گذشته، حال و آينده بوده و شما سهامداران محترم بي 

 دانيم.ريزی خود مي گيری و برنامهشما عزيزان را ارج نهاده و آن را بستری يگانه در راستای بهبود فرآيندهای تصميم 

ای كوشي و رعايت اخالق حرفهمدت و پايبندی به ارزشهای انساني، سختريزی دراز ما بر اين باوريم كه اساس موفقيت بر برنامه

ايم در سازمانمان افرادی را داشته باشيم كه سازمان را با ساالری و ارتقاء دانش علمي توانسته است. ما با تأكيد بر شايسته

 .اندتركيب نظم و وجدان كاری به علم جادويي انجام كار به نحو عالي رسانده

 

 هایحيطه بر كه باشند متخصصاني بايد گروه مديران اساس اين بر "است علم بردن كار به هنر" ساده تعريفي در ديريتم 

 فضای مديريت توان فرايندها، سازی بهينه بر عالوه توليد مختلف عوامل بکارگيری با بتوانند و بوده مسلط مديريتي مختلف

 سازند. محقق را اهداف و هدايت را گروه ها،توانايي اين پايه بر بتوانند تا باشند، داشته را اقتصاد متغير

 .بود خواهند روشن ایآينده گذار ريل خود، سازمان به تعهد با ما كاركنان و مديران

 تعهد برگزيند، خود تبليغاتي محور عنوان به را  "كيفيت" كه بوده آن پي در همواره كنون تا خود تأسيس ابتدای  از رازی گروه

 برای و ننموديم رها را محوری مشتری نيز هاتحريم اوج در و ايران اقتصاد دوران بدترين در كه است يجاي تا كيفيت به شركت

 گرفت. خواهيم كار به را خود تالش تمام محصوالتمان، به آنان وفاداری و خارجي و داخلي مشتريان بيشتر باور

ها و استفاده بهينه از گذاری تركيب سبد دارائيها و نيز افزودن حجم سرمايهدر جهت اصالح در سالي كه گذشت هيات مديره 

های خود را بر مبنای ريزیبرنامه اقدامات اساسي به عمل آورده و  و همچنين ورود به بازارهای جهاني های بازار سرمايهموقعيت

های در برگيرنده اهم فعاليت حاضر گزارش اين اساسمندی سهامداران و حفظ و ارتقای منافع ايشان بنا نهاده است. بر رضايت

 .شركت در جهت نيل به اهداف و استراتژی های شركت استاين 

http://tmico.ir/LinkClick.aspx?fileticket=-yUpNyW2OVk%3d&tabid=4797&portalid=24
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بندی گروه، تصميم گرفت شركت توليدی شيشه بسته افزايي بيشتر درهمهيأت مديره در جهت در سال مالي مورد گزارش 

به تملک كامل شركت كارخانجات توليدی شيشه دارويي  در راستای اجرای ادغام اين دو شركت تاكستان )سهامي خاص( را

 رازی )سهامي عام( درآورد.

در راستای اجرای اين تملک شايان ذكر است شركت كارخانجات توليدی شيشه دارويي رازی )سهامي عام(  هم اكنون مالکيت 

 باشد.بندی تاكستان )سهامي خاص( را دارا ميسهام شركت توليدی شيشه بسته %02/89حدود 

داخلي در جهت ايجاد شركتي قابل مقايسه  گذاران خارجي وهای قبلي برای جذب سرمايهگذاریسال اجرای هدف 1396سال 

اين گذار خارجي انجام داد و سرمايه مديره در اين راستا مذاكرات پرباری با شركت های عظيم دنيا بود كه هيأتبا شركت

 ريم.كماكان ادامه دارد كه اميداريم با نهايي شدن آن موفقيتي عظيم برای سازمان و سهامداران عزيز به همراه آومذاكرات 

های آتي آماده كرده بوديم با مشکالت نقدينگي مواجه شديم كه گذاریدر سالي كه گذشت با آنکه خودمان را برای سرمايه

سابقه بود و دليل عمده آن مشکالت اقتصادی كشور و خريداران عمده ما بود كه با توانمندی برای گروه ما در اين سالها بي

 يز سرافراز بيرون آمديم.باالی نيروهايمان از اين نبرد ن

ما را در  1396های صميمانه شما سهامداران گرامي با حضور حداكثری در افزايش سرمايه سال اين مرحله نيز حمايت در

 نزديک شدن به هدفمان و رفع موانع ياری رساند.

ای بر شکيبايي و به طور حرفه های بزرگي مواجه شد، توانستيم با صبر وهايمان با چالشبا اينکه در سالي كه گذشت شركت

 بايست تجارب متعدد بياموزيم.آنها فائق آمده و به ما آموخت كه چگونه برای رشد مي

گذاری است، ولي اين رشد ما را از تالش های مختلف از جمله توليد و سرمايههايمان در قسمتگواه اين رشد توسعه فعاليت

 ت.برای ارتقاء اين خانواده باز نخواهد داش

مشي و مالي و اجتماعي ما دقت خواهند كرد و نحوه كاربرد آنها در مديريت خط هایگذاران به عملکردما معتقديم كه سرمايه

های گيری ارزششود، روشي مستمر برای اندازههای شركت را ارزيابي خواهند نمود. آنچه كه امروز كمبود آن احساس ميفعاليت

دهي دهيم درحالي كه گزارشهمچنان به پيشرفت و آموزش خود در مورد اين مبحث مهم ادامه  مالي و اجتماعي است. ما بايد

 ايم.متداوم، شفاف و داوطلبانه را در دستور كار خود قرارداده
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تر از همه، اين گزارش بازتاب باور اساسي ماست كه عبارت است از اين كه ما در جهت شکوفايي بلندمدت، بايد برای مهم

های مشترک گوييم ايجاد ارزشن و جوامعي كه در آنها فعال هستيم، ارزش ايجاد كنيم. اين كار دليل اين است كه ما ميذينفعا

 انجام تجارت ماست. شيوه

 شركت ذينفعان یهمه دست ما و مؤثرند عوامل همه ،رازی گروه شدن موفق برای  است، تيمي كار يک موفقيت ترديد بدون

طبق رسالت و وظايف خود در هر زمان با افتخار، پذيرا و  دانيمفرض مي خود بر و فشاريممي جديد هایلهق به رسيدن برای را

شركت خواهد بود،  شک همراه با خير و بركت برای پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم سهامداران محترم را كه بي

 ريم.داگرامي مي 
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 كلياتي درباره شركت
 

شه دارويي رازی شركت كارخانجات شي شماره  21/07/1363در تاريخ  "سهامي عام"توليدی  سيس و تحت  مورخ  54183تأ

 ها و مالکيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. در اداره ثبت شركت16/08/1363

ستناد آگهي روزنامه رسمي مورخ  سهامي خاص به ا شركت از  سهامي عام تبديل  30/06/1383شخصيت حقوقي  شركت  به 

 ه است.شد
 

و زنجيره ارزش خود، اقدام به سرمايه  استای تکميل فعاليتدر ر "سهامي عام"شركت كارخانجات توليدی شيشه دارويي رازی

 :به شرح ذيل نمودبهين پويان صنعت و  بندی تاكستانتوليدی شيشه بستهگذاری در دو شركت 

 

 در اداره ثبت  368تحت شماره  1375تير ماه  2در تاريخ سهامي خاص بندی تاكستان شركت توليدی شيشه بسته

های داخلي و خارجي گويي به درخواستها و مالکيت صنعتي قزوين با هدف باال بردن ظرفيت توليد و پاسخشركت

 های دارويي، بهداشتي، آزمايشگاهي و صنعتي به ثبت رسيد.و تهيه و توليد و توزيع انواع شيشه

  ها و در اداره ثبت شركت 6390تحت شماره  1380آبان ماه  30در تاريخ  سهامي خاصشركت بهين پويان صنعت

مالکيت صنننعتي كرج با هدف طراحي، توليد قطعات صنننعتي و طراحي و مشنناوره فني در زمينه سنناخت قطعات 

 صنعتي به ثبت رسيد.

 

های ي شركت و شركتموضوع فعاليت اصل "سهامي عام"مطابق اساسنامه شركت كارخانجات توليدی شيشه دارويي رازی

 باشد:به شرح زير مي زيرمجموعه

 

 باشد:اساسنامه به شرح زير مي 2طبق ماده هاي فرعي و شركتموضوع فعاليت شركت 

 موضوع اصلي: -الف

 های دارويي، بهداشتي، آزمايشگاهي و صنعتي.ن الف( توليد و توزيع داخلي و صادرات انواع شيشه1

 موضوعات فرعي -ب

 كردن در هرگونه مشاركت مربوط به موضوعات مذكور در بند فوق و تحصيل سهم هر شركت ثالث.ب( شركت  ن1

تواند آالت، مصالح، مواد اوليه و لوازم يدكي مربوط به فعاليت خود، ميب( شركت به منظور تأمين و توزيع ماشين ن2

 اقدام به توليد يا خريد از داخل يا خارج از كشور بنمايد.

شركت ميبه  ب(  -3 تواند عالوه بر موضوعات فوق به هر گونه فعاليتي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم طور كلي 

 با موضوعات فوق االشاره مربوط باشد مشاركت كند.
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شركت ضوع فعاليت  سته مو شه ب شي ستان توليدی  شركت سهامي خاص بندی تاك سنامه آن عبارت  3طبق ماده ( فرعي) سا ا

 است از :

 های غذايي و و بطری های دارويي، بهداشتي، آزمايشگاهي و صنعتيداخلي و صادرات انواع شيشهيد و توزيع تول

 آشاميدني.

  هر شركت ثالث سهامو تحصيل ( فوق 1در بند )شركت كردن در هر گونه مشاركت مربوط به موضوعات مذكور 

 اقدام به توليد  توانديدكي مربوط به فعاليت خود ميآالت، مصالح، مواد اوليه و لوازم شركت به منظور تأمين ماشين

 .نمايدبيا خريد از داخل و يا خارج از كشور 

 تواند عالوه بر موضوعات فوق به هر گونه فعاليتي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با به طور كلي شركت مي

 .موضوعات فوق مربوط باشد مشاركت كند

 

 عبارت است از: فرعي نشركت  - )سهامي خاص( صنعتبهين پويان شركت موضوع فعاليت 

 

  ،طراحي، توليد قطعات صنعتي، ارائه خدمت صنعتي، طراحي و مشاوره فني در زمينه ساخت قطعات صنعتي

آالت و لوازم يدكي مجاز مربوطه و های مشابه توليدی و واردات مواد اوليه و ماشيناندازی كارخانهتأسيس و راه

توليدی داخلي و كليه امور مربوط به اينگونه صنايع، انجام كليه عمليات مجاز كه به طور مستقيم صادرات محصوالت 

يا غير مستقيم برای تحقق هدف شركت الزم يا مفيد بوده و يا جهت اجرای موضوع شركت ضرورت داشته باشد 

کنه به منظور پذيرش سهام شركت های خارجي و داخلي، ايجاد شرايط مماستفاده از تسهيالت ارزی و ريالي از بانک

 المللي.در بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای بزرگ بين
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 انداز وضعيت شركتها و چشماستراتژي شركت ـ برنامه
 

 های الزم جهت ارتقاء تکنولوژی ماشين آالت و افزايش توان و ظرفيت توليد و اجرای طرحهای ريزیمطالعه و برنامه

 فيتهای موجودتوسعه و تکميل ظر

  محصولو حفظ و پايداری و افزايش توليد 

  حفظ و افزايش كيفيت محصوالت و كاهش نوسانات كيفي و توجه و رعايت الزامات زيست محيطي 

  تداوم استقرار مديريت كيفيت بر اساس استانداردهای سریISO9001 مديريت زيست محيطي بر اساس ،

 OHSAS18001ايمني و بهداشت كار بر اساس استانداردهای ، و مديريت ISO14001استانداردهای سری  

   حفظ و توسعه سهم بازار و فروش محصوالت و تکريم مشتريان و برنامه ريزی هدفمند بازاريابي و پايداری و توسعه

 صادرات محصول توليدی

  در بازارهای جهانيپايداری و توسعه صادرات محصوالت از طريق توسعه روابط عمومي و امور بين الملل و حضور 

 اير ذينفعان شركت با استفاده از نوآوری و خالقيت در عمليات جاری شركترضايت كامل مشتريان و س 

  مديريت هزينه ها و بهای تمام شده محصوالت و كاهش مصارف انرژی و مواد، افزايش بهره وری ماشين آالت و

 عمليات توليد، مديريت هزينه حمل و نقل كاهش هزينه های تعميرات و توقفات توليد، بازبيني فرايند

  استقرار زير ساختهای فناوری اطالعات و ارتقاء سيستم هایERP  

  رشد، توسعه و اعتالی منابع انساني، افزايش سطح دانش و مهارتهای كاركنان، حفظ و ارتقاء سالمت و ايمني و افزايش

 انگيزه و بهره وری و مشاركت كاركنان در تصميم گيری

 حفظ و تداوم سودآوری از طريق بازنگری در فرايندها، استفاده از فرصت های سودآوری و بهره برداری بهينه تا نهاي

شده محصوالت، تدوين  از نقدينگي، شناسايي و جلوگيری از صرف مخارج غيرضروری، اصالح ساختار مالي، بهای تمام

 بندی و كنترل و بازبينيدجهبونظام 

 

 ركت و اهداف ش ها برنامه

 

 تالش جهت دستيابي كامل به بودجه مصوب (1

 برنامه ريزی و مطالعه برای تنوع بخشي محصوالت و توليد محصوالت جانبي (2

 در جهت تکميل زنجيره ارزش سرمايه گذاری بهينه منابع در صنايع سودآور (3

 حضور موثر و افزايش سهم شركت در بازارهای خارجي (4

 ی طرحهای بهينه سازی مصارف انرژیاجرا (5

 اجرا و تکميل طرحهای توسعه و افزايش ظرفيت توليد با صرف كمترين هزينه (6
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 شركت اصلي گزيده اطالعات
 

 الف( اطالعات عملكرد مالي شركت اصلي طي دوره )مبالغ به ميليون ريال( :

 1394سال 1395سال 1396سال

 390,468 438,677 434,466 درآمد عملياتي

 141,809 179,282 134.262 سود عملياتي

 100,095 139,208 64,152 ساير درآمدهای غير عملياتي

 195,174 267,576 156.238 سود خالص ن پس از كسر ماليات

 163,287 123,384 160.746 های عملياتيوجوه نقد حاصل از فعاليت

       ب( اطالعات وضعيت مالي در پايان دوره )مبالغ به ميليون ريال(:

      1,068,986      1,228,912      1,783.105 هاداراييجمع 

 440,371 405,621      570,306 هاجمع بدهي

 243,000 500,000      500,000 سرمايه ثبت شده

 628,616 823,292 1.212.799 جمع حقوق صاحبان سهام

       ج( نرخ بازده )درصد(:

 %20 %23 %10 ميانگين دارايي های اول و پايان دوره( /ماليات)سود پس از كسر هانرخ بازده دارايي 

 %36 %37 %15 ارزش ويژه(نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )

       د( اطالعات مربوط به هر سهم:

 243 500 850 ميليون عدد -تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 672 893 478 بيني سود هر سهم ن ريالاولين پيش

 680 441 215 بيني سود هر سهم ن ريالپيشآخرين 

 803 535 184 سود واقعي هر سهم ن ريال

 300 200 50 سود نقدی هر سهم ن ريال )پيشنهادی(

 6.812 3.730 1.814 آخرين قيمت هر سهم در تاريخ تاييد گزارش ن ريال

 2,587 1,647 1.427 ريال _ارزش دفتری هر سهم 

 8.5 7 9.85 هر سهم ن مرتبه نسبت قيمت به درآمد واقعي

       هـ( ساير اطالعات

 178 180 186 تعداد كاركنان ن نفر )پايان سال(



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1396اسفند  29براي سال مالي منتهي به 

 

 
 26از  9 صفحه

 

 

 گزيده اطالعات  گروه
 

 الف( اطالعات عملكرد مالي گروه طي دوره )مبالغ به ميليون ريال(:

 1394سال 1395سال 1396سال

 982,528 964,130 1,006,222 درآمد عملياتي

 411,036 380.265 273,657 عملياتيسود 

 30,607 8.118 (30,839) ساير درآمدهاي غير عملياتي

 324,527 281.643 156,555 سود خالص ـ پس از كسر ماليات

 312,647 298.938 456,338 هاي عملياتيوجوه نقد حاصل از فعاليت

       ب( اطالعات وضعيت مالي در پايان دوره )مبالغ به ميليون ريال(:

  1,592,588      1,691,124      2,190,297 هاجمع دارايي

 578,273 576,466 794,939 هاجمع بدهي

 243,000 500,000 500,000 سرمايه ثبت شده

 1,014,315 1.114.658 1,395,357 جمع حقوق صاحبان سهام

       ج( نرخ بازده )درصد(:

 %22 %17 %8 هانرخ بازده دارايي 

 %36 %26 %12 بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ويژه( نرخ

       د( اطالعات مربوط به هر سهم:

 243 500 850 ميليون عدد-تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع

 1336 563 184 ريال - سود واقعي هر سهم گروه با احتساب سهم اقليت

 883 411 158 ريال - سود واقعي هر سهم گروه بدون  احتساب سهم اقليت

       هـ( ساير اطالعات

 452 468 485 تعداد كاركنان ـ نفر )پايان سال(

 

 

 



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1396اسفند  29براي سال مالي منتهي به 

 

 
 26از  10 صفحه

 

 

 و تركيب سهامداران سرمايه

 

ريال  100.000سهم، به ارزش اسمي هر سهم  2.000ميليون ريال شامل تعداد  200تاسيس مبلغ  سرمايه شركت در بدو 

ميليون سهم به ارزش اسمي هر سهم يکهزار ريال  850ميليارد ريال شامل  850بوده كه طي چند مرحله به شرح زير به مبلغ 

 يافته است:

 

 تغييرات سرمايه شركت

 محل افزايش سرمايه سرمايه جديد )ميليون ريال( درصد افزايش  تاريخ افزايش سرمايه

 نقدی 1.000 400 02/05/1369

 مطالبات حال شده 2.000 100 08/10/1372

 نقدی 5.000 150 07/12/1374

 نقدی 10.000 100 12/10/1377

 سود تقسيم نشده 15.000 50 07/12/1379

 سود تقسيم نشده 22.500 50 22/10/1381

 تقسيم نشده مطالبات حال شده و سود  30.000 33 12/02/1383

 سود تقسيم نشده 40.000 33 07/06/1383

 هاتقسيم نشده و ساير اندوخته سود 54.000 35 24/05/1386

 مطالبات حال شده و آورده نقدی 81.000 50 21/03/1390

 هاو سود انباشته و اندوخته مطالبات و آورده نقدی 243.000 200 09/05/1391

 سود انباشته 500.000 105.7 26/08/1395

 مطالبات حال شده و آورده نقدی 850.000 70 05/02/1397

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1396اسفند  29براي سال مالي منتهي به 

 

 
 26از  11 صفحه

 

 

 

گزارش به شرح تاييد  و تاريخ 29/12/1396سال مالي منتهي به سهام شركت در پايان  %1سهامداران دارای مالکيت بيش از ن 

 جدول زير است:

 

 

 

 
 

 

 گزارشتاييد و تاريخ  1396ليست سهامداران عمده شركت در پايان سال 

 نام سهامدار رديف
29/12/1396 20/03/1397 

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

 24/25 214.500.000 20 99,999,999 كريمي، سيدهادیموسوی 1

 37/5 45.584.898 42/4 22,106,020 صنعتي، جعفر 2

 5 42.500.000 5 25,000,000 داودصنعتي،  3
 5 42.500.000 5 25,000,000 صنعتي، جواد 4

 96/4 42.200.000 72/4 23.600.000 كوثريکم      بادرآمدثابتگذاریسرمايهصندوق 5

 2/3 27.200.000 2/3 16,000,000 صنعتي، محمد 6
 5/2 21.250.000 5/2 12,500,000 كتلينبانيک)صنعتي(،  7
 06/2 17.489.710 06/2 10,288,065 نژاد، قاسموفائي 8

 99/1 16.916.232 72/1 8,594,384 صنعتي، سارا 9
 87/1 15.865.688 87/1 9,332,758 زاده، حسيننقي 10
 74/1 14.799.991 21/1 6,056,724 صنعتي، ليال 11
 68/1 14.299.614 46/1 7,299,773 صنعتي، يوسف 12
 56/1 13.297.398 56/1 7,821,999 صنعتي، حسن 13
 56/1 13.293.998 56/1 7,819,999 رفيعي نصيرآبادی، فاطمه 14

 56/1 13.293.998 56/1 7,819,999 صنعتي، سودابه 15

 56/1 13.293.998 56/1 7,819,999 صنعتي، زهرا 16

 49/1 12.640.000 48/0 2.400.000 داود دادفر 17

 21/1 10,303,955 06/2 10,303,955 تاكستانبندیبستهشيشهتوليدیشركت 18

ينساير 19  192,636,326 06/38 269.074.475 66/31 

 %100 850.000.000 %100 500.000.000 جمع 



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1396اسفند  29براي سال مالي منتهي به 

 

 
 26از  12 صفحه

 

 

 شركت از منظر بورس اوراق بهادار

 وضعيت معامالت و قيمت سهام

 "با نماد كرازی"ساخت ساير محصوالت كاني غير فلزی"در بورس اوراق بهادار تهران در گروه  08/10/1383شركت در تاريخ 

 مورد معامله قرار گرفته است. 24/02/1384درج شده و سهام آن برای اولين بار در تاريخ 

 سال اخير به شرح زير بوده است: 3وضعيت سهام شركت طي 

 مقطع تهيه گزارش        

سال مالي 

 منتهي به
 

تعداد سهام 

 معامله شده
 

ارزش سهام 

 معامله شده

 ميليون ريال

  

تعداد 

روزهايي 

كه نماد 

معامله 

 شده است

 
 ارزش بازار

 ميليون ريال
 

قيمت 

 سهم

 ريال

 تعداد سهام 

29/12/9613  449.924.995  1.232.789   226  1.541.900  1.814  850.000.000 

30/12/9513  417.408.046  1.771.332   227  1.600.000  3.200  500.000.000 

29/12/9413  104.598.775  697.682   222  1.422.036  5.852  243.000.000 
 

 

 سهام و كيفيت افشاء اطالعات شركتوضعيت نقد شوندگي 

 

 

 شوندگي سهامنقد رتبه كيفيت افشاء اطالعات و 

 

بر اساس  29/12/1396بندی شركت از لحاظ نقد شوندگي سهام و كيفيت افشاء اطالعات در سال مالي منتهي به وضعيت رتبه

 ارزيابي سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير بوده است:

 1395سال   1396سال  شرح

 20  30 كيفيت افشا و اطالع رساني )رتبه پايان سال(

 227  224 تعداد روزهاي معامالتي

 

 محيط حقوقي شركت

 مهمترين قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت شركت عبارتند از:

 اساسنامه و مصوبات مجامع و هيأت مديره (1

 قوانين و مقررات بورس اوراق بهادار (2

 قانون تجارت (3

 كار و تأمين اجتماعيقانون  (4

 های مستقيم و غير مستقيممجموعه قوانين ماليات (5

استانداردهای حسابداری و حسابرسي (6



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1396اسفند  29براي سال مالي منتهي به 

 

 
 26از  13 صفحه

 

 

 در سال جاري اصلي مروري بر عملكرد مالي و عملياتي شركت (1

 )عملكرد( 95سال  )عملكرد( 96سال  )ميليون ريال(

 %100 438.677 %100 434,466 درآمد فروش 

 %52- (229,819) %60- (259,440) بهای تمام شده كاالی فروش رفته 

 %48 208,858 %40 175.025 سود )زيان( ناخالص 

 %7- (29,576) %9- (40,763) های عملياتي هزينه

 %41 179.282 %31 134.262 سود )زيان( عملياتي 

 %4- (16,914) %8- (36,176) هزينه های مالي 

 %32 139,208 %15 64,152 ها(ی  غير عملياتيخالص درآمدها )هزينه

 %69 301,576 %37 162.238 سود )زيان( قبل از كسر ماليات

 %8- (34,000) %1- (6,000) ماليات

 %61 267,576 %36 156.238 سود )زيان( خالص  پس از كسر ماليات

 500،000،000 850.000.000 تعداد سهام

 535 184 درآمد هر سهم )ريال( 

 به شرح جدول ذيل مي باشد: آمارتوليد و فروش (2

 1395سال  1396سال واحد سنجش شرح محصوالت

 مقدار فروش مقدار توليد مقدار فروش مقدار توليد    

  15.667  22,578  13,890  13,817 تن بطري دارويي

 - -  2,496  5,986 تن بطري غير دارويي

 15.667  22,578  16,386  19,803 جمع

 مواد اوليه عمده به شرح جدول ذيل مي باشد: ( آمار خريد و مصرف3

 1395سال 1396سال  شرح
  

 1395سال 1396سال  شرح

 مبلغ به ميليون ريال يليون ريالمبلغ به م

 مصرف طي دوره: خريد طي دوره:

 7,052 7.435 سيليس 6.964 7.435 سيليس

 35,873 29.160 شيشه خرده 34.044 27.195 شيشه خرده

 17,443 21.806 كربنات سديم 15.265 22.366 كربنات سديم

 4.184 6.411 ساير 4.292 7.358 ساير

 64.552 64.812 جمع 60.565 64.354 جمع

 



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1396اسفند  29براي سال مالي منتهي به 

 

 
 26از  14 صفحه

 

 

 :شامل تغييرات در دارايي هاي غيرجاري( 4

 

 شرح
 1395سال  1396سال 

 درصد تغيير
 مبلغ به ميليون ريال

 %13-      532,517      464,378 دارايي های ثابت مشهود

 %164      204,997      541,008 سرمايه گذاری بلندمدت

 %8-      1,962      1,796 داريي نامشهود

 %36      739,476      1,007,182 غير جاريجمع داراييهاي 

 

 هاي تامين مالي سياست( تغييرات در سرمايه و 5

 الف( تغييرات در حقوق صاحبان سهام

مورخ  964/357029-048شمناره شركت سهامي عام كارخانجات توليدی شيشه دارويي رازی بر اساس مجوز  سرمايه

العاده شركت كارخانجات توليدی شيشه مصوبه مجمع عمومي فوقو بر اساس  تهرانسازمان بورس اوراق بهادار  12/07/1396

مطالبات و از محل  ميليارد رينال 850 ميليارد ريال به مبلغ  500از مبلغ  25/07/1396دارويي رازی )سهامي عام(، مورخ 

اسناد و مالکيت تجاری تهران به ثبت در سازمان ثبت  05/02/1397افزايش سرمايه فوق در تاريخ افت. افزايش ي آوره نقدی

 باشد:به شرح زير مي 1396و  1395ساختار حقوق صاحبان سهام در مقاطع پايان سال مالي  رسيد.

 

 شرح
 1395سال  1396سال 

 درصد تغيير
 مبلغ به ميليون ريال

 %0      500,000      500,000 سرمايه

 - -      333,269 در جريان ثبت  سرمايه

 %21      37,788      45,750 اندوخته قانوني

 %17      285,504      333,780 سود انباشته

 %47      823,292      1,212,799 جمع حقوق صاحبان سهام

 

 
 

 



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1396اسفند  29براي سال مالي منتهي به 

 

 
 26از  15 صفحه

 

 

 هاي بلند مدتب( تغييرات در بدهي

بانک توسعه تسهيالت بلند مدت دريافتي از  پنجمو  چهارمپرداخت قسط از عمدتاً ناشي  بلند مدتهای در بدهي كاهش

گرفته شده تن  90به  50آالت پروژه افزايش توليد واردات قطعات و ماشينجهت كه در  مليصندوق توسعه صادرات از محل 

 .باشدمي

 ج( تقسيم سود

برای عملکرد سال  19/04/1396مجمع عمومي عادی ساليانه مورخ مطابق تقسيم سود شركت كارخانجات شيشه دارويي رازی 

 انجام گرديده است.ريال  200 معادل هر سهم 30/12/1395 مالي منتهي به

 

 ( تغييرات در وضعيت نقدينگي شامل6

 :( منابع اصلي نقدينگي و مصارف نقدي عمده و تغييرات آنها در مقايسه با سال قبلالف

 شرح
درصد  1395سال  1396سال 

 مبلغ به ميليون ريال تغيير

 دريافتهاي طي دوره :

 %105 123,384 160,746 های عملياتيجريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليت

 %84- 117,278 111,981 وجوه دريافتي بابت بازده سرمايه گذاری ها

 %181 20,435 57,325 وجوه دريافتي بابت فعاليتهای سرمايه گذاری

   0 465,988 وجوه دريافتي بابت فعاليتهای تامين مالي

 %100- 188 842 تأثير تغييرات نرخ ارز

 %210 261,285 796,883 جمع دريافتهای دوره

 پرداختهاي طي دوره :

 %52- (87,584) (42,333) وجوه پرداختي بابت سود تامين مالي و بازده سرمايه گذاری

 %191 (60,495) (176,001) وجوه پرداختي بابت فعاليتهای تامين مالي

 %99 (18,000) (35,855) وجوه پرداختي بابت ماليات بر درآمد

 %187 (107,546) (308,746) وجوه پرداختي بابت فعاليتهای سرمايه گذاری

       تأثير تغييرات نرخ ارز

 %106 (273,624) (562,935) جمع پرداختهای طي دوره

 %46- 27,030 14,690 وجه نقد اول دوره

 %1679 14,690 248,637 وجه نقد پايان دوره



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1396اسفند  29براي سال مالي منتهي به 

 

 
 26از  16 صفحه

 

 

 

 :ب( وضعيت جريان هاي نقدي عملياتي در مقايسه با سال قبل

 شرح
 1395سال  1396سال 

 درصد تغيير
 مبلغ به ميليون ريال

 فعاليتهاي عملياتي:

 %25-  179,282  134,262 سود عملياتي

 %6-  87,781  82,692 هزينه استهالک

 %17  2,337  2,724 ها)كاهش( در ذخيره افزايش

 %314 (36,761) (16,240) ها و اسناد دريافتنيافزايش)كاهش( حساب

 %156-  14,907 (8,404) هاپرداختها و پيشافزايش سفارش

 %28- (112,695) (81,372) های كاال و موادكاهش موجودی

 %3845- (1,458)  54,611 ها و اسناد پرداختنيافزايش حساب

 %158- (6,508)  3,744 هادريافتپيشكاهش 

 %198 (3,500) (11,270) هاخالص ساير درآمدها و هزينه

 %80-  123,384  160,746 خالص جريان ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهای عملياتي

 :هاي اعتباري شركتهاي تامين مالي و سياستبيان سياست (7

اين شركت، قابل ذكر است كه تا كنون شرايط فروش شركت جهت پوشش قسمت  یهای مالي و اعتباردر بيان سياست

و مابقي سرمايه در گردش مورد نياز از طريق كافيست عمدتًا به صورت نقدی بوده  كه در گردش مورد نياز عمده سرمايه

ری های صورت گرفته در صورت تامين مالي سرمايه گذا 1396سال در است،  گرديدهدريافت تسهيالت كوتاه مدت تأمين 

همچنين  شركت با مشکل خاصي جهت تامين نقدينگي سرمايه در گردش مواجه نخواهد شد. ،از محل افزايش سرمايه

پشتيبان و خريد اوراق مديريت بر تسهيالت و منابع موجود جهت پرداخت به موقع اقساط بانکي و همچنين ايجاد حساب 

های هزينهخالص و كاهش و پوشش های كلي شركت جهت تأمين نقدينگي ياستس از وجوه مازاد، از استفاهجهت مشاركت 

 باشد.مالي مي

 (تغييرات در سرمايه در گردش8      

 شرح
 1395سال  1396سال 

 درصد تغيير
 مبلغ به ميليون ريال

 %58      489,437      775,923 داراييهای جاری

 %99      (206,778)     ( 410,843) بدهيهای جاری

 %30      282,659      365,080 سرمايه در گردش



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1396اسفند  29براي سال مالي منتهي به 

 

 
 26از  17 صفحه

 

 

 

 :شاملشركت اصلي هاي مالي سبتن

 محاسبه نسبت
سال 

1396 

سال 

1395 

درصد 

 تغيير

ت
الي

فع
ی 

ها
ت 

سب
( ن

ف
ال

 

 دفعات گردش موجوديها

 قيمت تمام شده كاالی فروش رفته

ابتدا و متوسط موجوديهای كاالی ساخته شده   28%- 1.36 0.97

 انتهای دوره

 دفعات گردش مطالبات

 فروش

متوسط حسابها و اسناددريافتني ابتدا و انتهای  19%- 2.80 2.26

 دوره

ي
نگ

دي
 نق

ی
ها

بت
نس

ب( 
 

 نسبت جاری
 داراييهای جاری

1.89 2.37 -20% 
 بدهيهای جاری

 نسبت بدهي
 كل بدهي

0.32 0.33 -3% 
 كل دارايي

ت
سب

( ن
ج

 
ی

ور
دآ

سو
ی 

ها
 

 بازده مجموع داراييها
 سود خالص

0.10 0.23 -50% 
 ميانگين كل داراييها

 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
 سود خالص

0.15 0.37 -58% 
 ميانگين حقوق صاحبان سهام

 نسبت نقد شوندگي سود
 خالص نقد حاصل از فعاليتهای عملياتي

1.03 0.46 123% 
 سود خالص

 (EPSسود پايه هر سهم ) 
 سود خالص

222 399 -44% 
 ميانگين موزون تعداد سهام عادی

 %75- 200 50 سود نقدی پرداخت شده )پيشنهادی( هر سهم (DPSنقدی هر سهم )پايه  سود

 جريان نقدی هر سهم
 خالص نقد حاصل از فعاليتهای عملياتي

229 184 24% 
 عادی ميانگين موزون تعداد سهام



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1396اسفند  29براي سال مالي منتهي به 

 

 
 26از  18 صفحه

 

 

 هاي مالي گروه شامل:نسبت

 محاسبه نسبت
سال 

1396 

سال 

1395 

درصد 

 تغيير

ت 
الي

فع
ي 

ها
سبت

ن
 

دفعات گردش 

 موجوديها

 قيمت تمام شده كاالي فروش رفته

متوسط موجوديهاي كاالي ساخته شده  ابتدا و انتهاي  13%- 1.3 1.1

 دوره

دفعات گردش 

 مطالبات

 فروش
7.1 6 16% 

 متوسط حسابها و اسناددريافتني ابتدا و انتهاي دوره

گي
دين

 نق
ي

ها
سبت

( ن
ب

 

 نسبت جاري
 داراييهاي جاري

1.7 2.3 -27% 
 بدهيهاي جاري

 نسبت بدهي
 كل بدهي

0.36 0.34      6% 
 كل دارايي

ي
ور

دآ
سو

ي 
ها

ت 
سب

( ن
ج

 

بازده مجموع 

 داراييها

 سود خالص
0.08 0.17 -53% 

 ميانگين كل داراييها

نسبت بازده حقوق 

 صاحبان سهام

 سود خالص
0.12 0.26 -53% 

 ميانگين حقوق صاحبان سهام

نسبت نقد 

 شوندگي سود

 خالص نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي
2.91 1.11 163% 

 سود خالص

سود پايه هر سهم  

(EPS) 
 سود خالص

227 455 -50% 

 ميانگين موزون تعداد سهام عادي با سهم اقليت

سود پايه هر سهم 

(EPS) 
 سود خالص

195 332 -41% 

 ميانگين موزون تعداد سهام عادي بدون  سهم اقليت



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1396اسفند  29براي سال مالي منتهي به 

 

 
 26از  19 صفحه

 

 

 هاي مربوط به خدمات پس از فروشيتفعال

  توليد و تحويل محصول به مشتری.ارائه اطالعات فني الزم جهت 

 و اقدامات اصالحي مورد نياز. رسيدگي به شکايات مشتريان 

 

 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته

 صورت پذيرفته است:ه شرح زير ب 1396اسفند ماه  29معامالت  با اشخاص وابسته طي سال مالي منتهي به 

 

 اصالحيه قانون تجارت: 129الف( معامالت موضوع ماده 

 

 

 شرح معامله نوع وابستگي نام
 مبلغ معامله

 ميليون ريال

 مانده طلب

 )بدهي(

 ميليون ريال

 بندیشركت توليدی شيشه بسته

 تاكستان 

 عضو هيات 

 مديره مشترک و شركت فرعي

خريد و فروش 

 قطعات، مواد 
23،397  (13،060 ) 

 شركت بهين پويان صنعت
 عضو هيات 

 مديره و شركت  فرعي

خريد و فروش 

 قالب
25،869  (8،403 ) 

  41،675  277،213 خريد سهام عضو هيأت مديره مشترک شركت نفيس شيشه

 ن  10،795 خريد سهام خويشاوندی آقای جواد صنعتي

 ن  10،795 خريد سهام خويشاوندی آقای داود صنعتي

 ن  400 خريد سهام خويشاوندی آقای سعيد صنعتي

 ن  186 خريد سهام خويشاوندی خانم رافت مشايخي

 ن  2،629 خريد سهام خويشاوندی خانم عفت مشايخي

 ن  186 خريد سهام خويشاوندی خانم عصمت مشايخي

 ن  1،392 خريد سهام خويشاوندی آقای علي خليل زاده

 شركت نفيس شيشه
 عضو هيات 

 مديره 
    25،000 پرداخت چک

 

 



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1396اسفند  29براي سال مالي منتهي به 

 

 
 26از  20 صفحه

 

 

 اطالعات تعهدات مالي آتي شركت

 د.ای مي باشتعهدات سرمايهشركت در حال حاضر فاقد  (1

 نظام راهبري شركت

 مشخصات اعضای هيأت مديره و مدير عامل شركت: (1

 باشد.عضو غير موظف مي 5الف( هيأت مديره شركت كارخانجات توليدی شيشه دارويي رازی متشکل از 

 ب( مشخصات اعضای هيأت مديره و مدير عامل شركت:                           

 هاي سوابق كاريزمينه تحصيالت سمت انوادگينام و نام خ
تاريخ 

عضويت در 
 هيأت مديره

ميزان مالكيت 
در سهام 

 شركت
 )درصد(

عضويت همزمان در 
هيأت مديره ساير 

 هاشركت

 محمد صنعتي
رئيس هيات 

 مديره
 دكتراي كامپيوتر

 افزاري سينامدير عامل شركت نرم
بندي عضو هيات مديره شيشه بسته

 تاكستان
 مدير عامل شركت شيشه رازي

02/05/1396 2/3 
شركت شيشه 

 بندي تاكستانبسته

سيد هادي موسوي 
 كريمي

نايب رئيس هيات 
 مديره

مهندسي        
 نساجي

نائب رئيس هيأت مديره نفيس 
شيشه عضو هيأت مديره شركت 

 رازي و تاكستان
 شركت نفيس شيشه 20 02/05/1396

شركت حمل و نقل 
ترابر  شكوه باران

به نمايندگي تاكستان 
 سعيد صنعتي

 دكتراي پزشكي مدير عامل

 مدير بازرگاني شركت شيشه
 تاكستان بنديبسته

مدير بازرگاني شركت شيشه 
 دارويي رازي

عضو هيات مديره شركت شيشه 
 بسته بندي تاكستان

02/05/1396 07/0 
شركت شيشه 

بندي تاكستان و بسته
 بهين پويان صنعت

 امين صنعتي
عضو هيات 

 مديره
 مهندسي صنايع

شركت بهين عضو هيأت مديره  
پويان صنعت و شركت كارخانجات 

 توليدي شيشه دارويي 
02/05/1396 79/0 

 ـــ
 

رضا رضانژاد محمد
 زنجاني

عضو هيات 
 مديره

 مهندسي مكانيك
بندي مدير عامل شركت شيشه بسته

 تاكستان
02/05/1396 1/0 

شركت شيشه 
 تاكستانبندي بسته

 

تعداد  1396هيأت مديره شركت در سال  اطالعات در مورد تعداد جلسات هيأت مديره و حضور اعضاء در جلسات (2

برگزار نموده است، كه در اين رابطه تصميمات مقتضي در خصوص عملکرد جلسه در موارد و مسائل مختلف  18

 شركت اتخاذ گرديده است.



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1396اسفند  29براي سال مالي منتهي به 

 

 
 26از  21 صفحه

 

 

حسابرسي داخلي طي سال استقرار كنترل های داخلي مناسب و اثربخش و همچنين ايجاد واحد اقدامات الزم جهت  (3

 .انجام گرديده است 1396

 

 اطالعات در مورد حقوق و مزايا و پاداش اعضای هيأت مديره (4

 

 

 نام و نام خانوادگي

 1395سال  1396سال 

حقوق و 

 مزايا:

 

حقوق و 

مزايا: غير 

 نقدی

جمع حقوق 

 و مزايا

حقوق و 

 مزايا:

 نقدی

حقوق و 

مزايا: غير 

 نقدی

جمع حقوق 

 و مزايا

ميليون 

 ريال

 ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

 126 * 126 177 * 177 آقای محمد صنعتي

 198 * 198 177 * 177 آقای سيدهادی موسوی
آقای سعيد صنعتي به نمايندگي 

 ترابرشركت تاكستان 
 نن نن نن نن نن نن

 نن نن نن 135 * 135 آقای امين صنعتي
 نن نن نن 135 * 135 آقای محمدرضا رضانژاد زنجاني

 

بابت ميليون ريال پاداش  3.000مبلغ   19/04/1396مورخ طي سال مورد گزارش طبق مصوبه مجمع عمومي ساليانه ن 4ن1

 پرداخت شده است.الذكر مربوط به سال اخيراعضاء هيأت مديره  به 1395عملکرد سال مالي 

 

 :اطالعات مربوط به مديران اجرايي شركت (5

 
 سوابق مهم اجرايي سابقه اجرايي در شركت تحصيالت سمت نام و نام خانوادگي

 مدير بازرگاني  1380از سال  دكترای پزشکي مدير عامل سعيد صنعتي

 1371از سال  مکانيکمهندس  معاونت فني محمدرضا رضانژاد زنجاني
مدير كارخانه، مدير 

 عامل

  1390از سال كارشناسي ارشد مدير مالي مهدی بوژ مهراني 
 ،مدير مالي

 استاد دانشگاه 

  1381سال  از كارشناسي فروشمدير  بابک عبدالهي سوهانکي
 ،مدير مالي

 استاد دانشگاه 

 مدير كنترل كيفي  1373از سال  مهندس الکترونيک مدير كارخانه ايرج قصابيان

 

ر تعيين ميزان حقوق و مزايای مديرعامل شركت با هيأت مديره و تعيين ميزان حقوق و مزايای مديران اجرايي ب (6

 باشد.شركت ميمديره  هيأتبا مجوز مدير عامل  عهده



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1396اسفند  29براي سال مالي منتهي به 

 

 
 26از  22 صفحه

 

 

 اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس 

 البدل به شرح زير انتخاب گرديدند:قانوني اصلي و عليبازرس  19/04/1396عادی مورخ بر اساس مصوبه مجمع عمومي 

 

 توضيحات تاريخ انتخاب نام بازرس / حسابرس شرح

 29/12/1396برای سال مالي منتهي به  19/04/1396 بهراد مشارمؤسسه حسابرسي  اصلي

 29/12/1396برای سال مالي منتهي به  19/04/1396 آزموده كارانمؤسسه حسابرسي  البدلعلي

 

 الزحمه مؤسسه فوق بر اساس مصوبه مجمع عمومي عادی ساليانه در اختيار هيأت مديره قرار گرفته است.تعيين حق

 142و  271مبلغ به ترتيب  1396های مالي و بررسي اجمالي سال مالي منتهي به اسفند توضيح اينکه بابت حسابرسي صورت

تعيين گرديده  بهراد مشارالزحمه مؤسسه حسابرسي ريال حقميليون  85 گزارش تفسيری ريال و بابت حسابرسي ميليون 

 است.

 

 گزارش تجزيه و تحليل ريسك شركت

 

 ارزريسك نوسان نرخ  (1

از دارايي های شركت از محل تسهيالت ارزی تامين مالي شده اند، لذا نوسانات نرخ ارز  مي  بخش زيادیبا توجه به اينکه 

 تواند تاثير زيادی بر عملکرد شركت داشته باشد.
 

 ريسك مواد اوليه (2

بری عمده شيشه خرده در توليد بطری و با توجه به تأثيرپذيری ميزان و قيمت عرضه اين ماده اوليه با توجه به درصد سهم

توان گفت اين صنعت ممکن های مصرف شده و ضايعاتي توسط مصرف كننده نهايي، ميسازی تفکيک شيشهاز فرهنگ

است با كاهش عرضه شيشه خرده و استفاده از مواد اوليه جايگزين با نرخ باالتر و درصد پرت بيشتر مواجه گردد. لذا 

 توليدات گروه شيشه دارويي رازی را تحت تأثير قرار دهد. تواند حاشيه سودهمواره تأثيرات عرضه اين ماده اوليه مي

 

 ريسك نقدينگي (3

با توجه به تغيير استراتژی توليد و توانايي توليد بطری های غير توليد همزمان با توليد بطری های دارويي عالرغم مشکالت 

د، و مشکالت نقدينگي عمدتا با نقدينگي موجود در صنعت داروسازی اين شركت با مشکل نقدينگي حاد روبرو نخواهد بو

 دريافت تسهيالت سرمايه در گردش مرتفع خواهد گرديد.
 

 هاي دولتالملل و يا سياستريسك مربوط به عوامل بين (4

شده تامين  منابع ارزیبا توجه به اينکه بخش مهمي از منابع مورد نياز جهت تامين ماشين آالت و تجهيزات از محل 

ت نرخ ارز مي تواند تاثير با اهميتي بر اقالم ترازنامه شركت و نتايج عملکرد پيش بيني شده آن ناالذا هر گونه نوس .است

 .داشته باشد

 



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1396اسفند  29براي سال مالي منتهي به 

 

 
 26از  23 صفحه

 

 

 

 

هاي عمومي وجود دارد كه نبايد از وجود آنها غافل باشيم از همواره در تمامي صنايع يكسري ريسك (5

 جمله:

 های فروش و قيمت نهادهای توليد.ريسک ناشي از تغييرات قيمت ٭

 ريسک استخراج برای صنايع استخراجي و به عنوان تأمين كننده ماده اوليه اين صنعت ٭

 های محيطي و طبيعي صنعت مثل فوران كوره ذوبريسک ٭

  ريسک سياسي كشور ٭     

 ريسک تکنولوژی ٭     

 

 گزارش عملكرد اجتماعي شركت

 جويي انرژی:وضعيت مصرف انرژی در شركت شامل تمهيدات انجام شده در زمينه صرفه (1

 ها و فرآيندها.سازی سيستماز طريق بهينه های انرژیرويه حاملوری انرژی و جلوگيری از مصرف بيبهرهن 

 مميزی و تحليل مصارف انرژین 

 بيني روند آتي آن:پيشعملکرد زيست محيطي شركت در سال مالي مورد گزارش و  (2

های صنعتي و الزامات تعريف شده از طرف با توجه به جاری بودن ضوابط و مقررات سازمان محيط زيست در محيطن 

در سال  خوشبختانهگردد و زماني تعيين شده به سازمان ارسال مي هایدورهآن سازمان گزارشات مربوطه بر اساس 

 است.ود نداشته هيچگونه مغايرت قابل توجهي وج 1395

ريزی و اجرای پروژه انتقال واحد شيشه اقدامات صورت گرفته در حوزه مديريت و كنترل پسماندها مربوط به برنامه (3

واحد قديمي فعلي واحد فرآوری شيشه خرده شويي در مکاني ديگر با تکنولوژی مدرن و بدون پسآب و تعطيلي 

 باشد.مي

 رفاهي، بهداشتي و آموزش كاركنان: عملکرد شركت در رابطه با افزايش سطح (4

 ن باال بردن كيفيت تغذيه و غذای مصرفي كاركنان در شركت

 حمام و ايجاد رختکن مناسب با سيستم گرمايش مناسب های بهداشتي،ن بازسازی اساسي سرويس

 وزشيو اجرای مطلوب اين برنامه آم ريزی آموزش كاركنان و تصويب بودجه آموزشي پرسنل شركتن برنامه

 ن بازسازی سوئيت های اداری كارخانه            

 فراهم نمودن شرايط مناسب برای ورزش كاركنان از جمله ورزش شنا و فوتبالن             



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1396اسفند  29براي سال مالي منتهي به 
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 هاي توسعه منابع انسانيفعاليت

 

 های آموزشي تخصصي جهت كاركنانالف( برگزاری دوره

سرپرستان و  ها،های آموزشي تخصصي برای تکنسينآموزشي تدوين شده توسط كميته آموزش شركت دوره بر اساس برنامه

 مختلف برگزار گرديد. هایكارشناسان در زمينه

 ب( اطالعات مربوط به بهبود كيفيت منابع انساني

ميته تضمين كيفيت تشکيل و با در ارتباط با بهبود و اصالح ساختار سازماني شركت واحد تضمين كيفيت، كميته ذوب و ك

 فعاليت مؤثر دارد. ،شرح وظايف مرتبط با فرآيند توليد

 ج( مشکالت مربوط به توسعه منابع انساني

مهمترين مشکل در رابطه با صنعت شيشه موضوع آموزش تخصصي در اين زمينه در داخل كشور است و موضوع بعدی ارتباط 

های باشد كه به دليل محدوديتهای تکميلي ميود شركت در قالب طرح توسعه يا پروژهمستقيم توسعه منابع انساني با توسعه خ

های آموزشي خارج از كشور محدود گرديده است كه شركت برای رفع اين مورد در سال گذشته از دورهمختلف اين توسعه 

 استفاده نموده است.

حوزه فعاليت نيروی انساني فعال در كارخانجات توليدی  نيروی انساني شركت از لحاظ تحصيالت، سوابق كاری و تركيبد( 

آنها دارای  %50را ديده و بيش از های الزم استخدام در اين شركت آموزش سال سابقه فعاليت در بدو 21شيشه دارويي رازی با 

 باشند.ميو دكترا فوق ديپلم، ليسانس و فوق ليسانس  %33ابتدايي و سيکل و  %16تحصيالت ديپلم، 

 

 شوند:بندی مينفر بوده كه به شرح زير طبقه 186مورد گزارش   در پايان سالتعداد كاركنان 

 

 نفر                              

   1396  1395 

 82  89   توليدی

 41  39   اداری و خدمات كارخانه

 34  37   پشتيباني و فني

 23  21   دفتر مركزی

   186  180 



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1396اسفند  29براي سال مالي منتهي به 

 

 
 26از  25 صفحه

 

 

 

 اقدامات انجام شده در خصوص تكاليف مجمع

  تکاليف خاصي تعيين نگرديده است.

 

 پيشنهاد هيات مديره براي تقسيم سود

 به شرح ذيل مي باشد: 29/12/1396گردش حساب سود انباشته برای سال مالي منتهي به 
 

 مبلغ شرح 

 156.238 سود خالص 

  285,504 در ابتداي سالسود انباشته 

 (7,962) اندوخته قانوني

 (100,000) 1395سود تخصيص يافته در مجمع عادي سال 

  333.780 سود قابل تخصيص

 (42,500) ريال هر سهم( 50توزيع سود بين سهامداران )

 (3.000) پاداش هيات مديره

 288.280 مانده سود و زيان انباشته

 

 هاي آينده شركتبرنامه

 :وریسود عملياتي با ابزار بهرهافزايش  (1

 وری( و كاهش ضايعات و در انتيجه افزايش راندمان توليد ايجاد انگيزه )دادن بهره 

 توليد كاهش توقفات 

 كاهش قيمت تمام شده محصوالت 

 افزايش رضايت مشتريان (2

 افزايش سطح كيفي محصوالت 

 شيوه تأمين مالي (3

 زير مجموعه از طريق افزايش سرمايه شركت اصلي تأمين مالي سرمايه گذاری در شركت های 

 تأمين سرمايه در گردش عمدتاً از طريق تسهيالت كوتاه مدت 

 فعاليت افزايش سرمايه گذاری در شركت شيشه بسته بندی تاكستان (4

 به شرح زير است: 29/12/1397بيني شده برای دوره منتهي به صورت سود و زيان پيش (5

 

 

 



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1396اسفند  29براي سال مالي منتهي به 

 

 
 26از  26 صفحه

 

 

 :اطالعات تماس با شركت

 

 (021) 66941224شماره تلفن: 

 (021) 66940099شماره فاكس: 

 5آدرس: تهران ن خيابان دكتر فاطمي غربي، كوچه پروين، شماره 

www.Raziglass.com :آدرس سايت 

Raziglass@Raziglass.com : آدرس پست الکترونيکي 

 

 تشكر و قدرداني

 

اند، كمال هيات مديره از حضور سهامداران و نمايندگان محترم آنان كه در جلسه مجمع عادی ساالنه شركت نموده

های خود، نتيجه عملکرد شركت را نمايد و همچنين از حسابرس مستقل و بازرس قانوني كه با رسيدگيتشکر را مي

وقفه خود در جهت حصول اهداف شركت  مديران و كاركنان كه با تالش بي زاند و نيرسانده عموميبه اطالع مجمع 

نمايد. ضمناً حضور نماينده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار را در مجمع اند، صميمانه تشکر و قدرداني ميكوشيده

های مالي و عملکرد سال مالي منتهي به سي صورتداريم و از سهامداران محترم تقاضا داريم با بررعمومي گرامي مي

 نسبت به تصويب آنها اقدام فرمايند. 1396اسفند  29

 

 

 

          با تشكر   

  

    هيات مديره               

   

http://www.raziglass.com/
mailto:Raziglass@Raziglass.com
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