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 25از    2 صفحه

 

 

 پيام هيأت مديره 
نرخ ارز و محدودیت های  شدید    تحریم ها، نوسانات    افزایش حجم  نظیرکه در بخش اقتصادی  زیادی  با افت و خیزهایی    ۱۳۹8سال  

با تمهیدات الزم موفقیت های خوبی به دست آوردیم و توانستیم    لیکنو  .پشت سر گذاشتیم  را  ارزی با خارج از کشور  مبادالتبانکی و  

 . را به فرصت تبدیل کنیم هاخیلی از تهدید

 از جمله: 

کت کارخانجات  رش   02/۱۳۹8/ ۱7طی مصوبه تاریخ  افزایی بیشتر  هم جهت    ادغام   در ادامه مسیر  در سال مالی مورد گزارش

موافقت سازمان بورس اوراق بهادار را با ادغام شرکت تاکستان  توانست که  بود یهایاولین شرکتشیشه دارویی رازی جزو 

 . در شرکت شیشه دارویی رازی اخذ نماید

های  قانون مالیات  ۱۱۱به استناد آیین نامه اجرایی بند )ز( ماده  ۱۱/0۳/۱۳۹8در مجمع فوق العاده مورخ نیز سهامداران 

بندی تاکستان به شماره  به اتفاق آراء با ادغام شرکت تولیدی شیشه بسته  ۱۳۹4با اصالحات مصوب    ۱۳66مستقیم، مصوب  

دی شیشه دارویی رازی )سهامی عام( به شماره ثبت  در شرکت کارخانجات تولی ۱086۱8270۱2و شناسه ملی  ۳68ثبت 

ها و مطالبات، دیون و تعهدات شرکت ادغام شونده  و انتقال کلیه اموال و دارایی  ۱0۱00۹۹۳0۹8و شناسه ملی  54۱8۳

بندی تاکستان )سهامی خاص( به قیمت دفتری به شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی  )شرکت تولیدی شیشه بسته 

 امی عام( موافقت نمودند. رازی )سه

استفاده از فرصت به وجود آمده در صادرات به کشور عراق باعث افزایش درآمد ارزی شرکت و همچنین باال رفتن مضاعف   •

 درآمد حاصل از فروش گردید. 

اث کوره جدید  شرکت در نظر دارد در راستای پاسخگویی به نیاز مشتریان و افزایش سهم از بازار، ظرفیت تولیدی خود را با احد  •

تن در روز افزایش دهد که با انجام طرح مذکور ظرفیت تولیدی    240خط تولید دیگر با تکنولوژی روز دنیا به میزان    ۳و نصب  

 تن افزایش خواهد یافت.   450شرکت روزانه به 

درآمدهای ارزی دولت و نرخ  از تحریم های نفتی و کاهش ناشی به علت مشکالت به وجود آمده  ۱۳۹۹وضعیت اقتصادی در سال 

راز جانب شرکت انتظار می رود در افق  شرکت  های اتخاذ  و استراتژی    تدابیر   قابل پیش بینی نیست ولی بر اساس به وضوح    باال   تورم 

 .امیدواریم بتوانیم در شرایط رکود تورمی و رقابتی به اهداف مشخص شده دست یابیم  ۱40۱الی  ۱۳۹۹زمانی  
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 ركتكلياتي درباره ش

 

مورخ  54183تأسيس و تحت شماره  21/07/1363در تاريخ  "سهامي عام"شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي

 ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. در اداره ثبت شركت 16/08/1363
به شركت سهامي عام تبديل شده  30/06/1383شخصيت حقوقي شركت از سهامي خاص به استناد آگهي روزنامه رسمي مورخ 

 باشد.مي 03/10/1383ق بهادار تهران تاريخ پذيرش شركت در بورس اورا است.

باشد و آدرس كارخانه شركت تاكستان، سه مي 5دفتر مركزي شركت در تهران، خيابان دكتر فاطمي غربي، كوچه پروين، پالك 

 باشد.راهي زنجان همدان، مجتمع صنعتي تاكستان مي

 
 

و زنجيره ارزش خود، اقدام به  ميل فعاليتاسررتاي تكدر ر "سررهامي عام"  شررركت كارخانجات توليدي شرريشرره دارويي رازي

 :به شرح ذيل نمودبهين پويان صنعت و  آرا شيشه زرينسرمايه گذاري در دو شركت 

. 

ها و  در اداره ثبت شرركت 6390تحت شرماره  1380آبان ماه  30در تاريخ سرهامي خاص شرركت بهين پويان صرنعت  •

طراحي و مشاوره فني در زمينه ساخت قطعات صنعتي  ،يمالكيت صنعتي كرج با هدف طراحي، توليد قطعات صنعت

 به ثبت رسيد.

  ها ودر اداره ثبت شرركت 529197تحت شرماره   1397مرداد ماه  3در تاريخ شرركت آرا شريشره زرين سرهامي خاص  •

كليه قزوين با هدف پااليش و فرآوري و پردازش انواع شريشره، خريد و فروش و واردات و صرادرات مالكيت صرنعتي  

 .به ثبت رسيد. كاالهاي مجاز بازرگاني و شيشه

 

هاي موضوع فعاليت اصلي شركت و شركت "سهامي عام"مطابق اساسنامه شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي

 باشد:به شرح زير مي زيرمجموعه

 

 باشد:اساسنامه به شرح زير مي 3طبق ماده هاي فرعي  و شركتموضوع فعاليت شركت  

 موضوع اصلي: -الف

 هاي دارويي، بهداشتي، آزمايشگاهي و صنعتي.ر الف( توليد و توزيع داخلي و صادرات انواع شيشه 1

 :موضوعات فرعي -ب

 ب( شركت كردن در هرگونه مشاركت مربوط به موضوعات مذكور در بند فوق و تحصيل سهم هر شركت ثالث. ر1

تواند آالت، مصالح، مواد اوليه و لوازم يدكي مربوط به فعاليت خود، ميشركت به منظور تأمين و توزيع ماشينب(  ر2

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

م با تواند عالوه بر موضوعات فوق به هر گونه فعاليتي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيبه طور كلي شركت مي ب(  -3

 مشاركت كند. ،موضوعات فوق االشاره مربوط باشد
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 اين شركت داراي دو كارخانه توليد بطري به شرح ذيل مي باشد:

آغاز شده و  1372در خرداد ماه توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام( برداري از كارخانه بهره:  1كارخانه واحد 

 8.200با ظرفيت اسمي  از اداره كل صنايع استان زنجان    17/12/1372  مورخ  189694   برداري تحت شماره  پروانه بهره

 .صادر شده استتن در سال 

بهشت تن از اردي  30.000با ظرفيت اسمي ساالنه آن حدودا     5276/127تني تحت شماره پروانه بهره برداري    90پروژه  

 به بهره برداري رسيد. 1394سال 

 آغاز شده است. 1379بهره برداري از كارخانه توليدي شيشه بسته بندي تاكستان در اسفند ماه :  2كارخانه واحد 

 30.000از اداره كل صنايع استان قزوين با ظرفيت اسمي    03/12/1379مورخ    11649پروانه بهره برداري تحت شماره  

 شده است.تن در سال صادر 

 

 

 عبارت است از: فرعي رشركت  - )سهامي خاص( بهين پويان صنعتشركت موضوع فعاليت 

 

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

وازم يدكي مجاز مربوطه و صادرات آالت و لهاي مشابه توليدي و واردات مواد اوليه و ماشيناندازي كارخانهو راه

محصوالت توليدي داخلي و كليه امور مربوط به اينگونه صنايع، انجام كليه عمليات مجاز كه به طور مستقيم يا غير 

مستقيم براي تحقق هدف شركت الزم يا مفيد بوده و يا جهت اجراي موضوع شركت ضرورت داشته باشد استفاده از 

هاي خارجي و داخلي، ايجاد شرايط ممكنه به منظور پذيرش سهام شركت در بورس بانك تسهيالت ارزي و ريالي از

 المللي.اوراق بهادار تهران و بازارهاي بزرگ بين

 

 

 عبارت است از: فرعي رشركت  -شركت آرا شيشه زرين سهامي خاص  موضوع فعاليت

 

، واردات و صرادرات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني و شريشره پااليش و فرآوري و پردازش انواع شريشره، خريد و فروش و  •

 قي و حقوقيياخذ وام و اعتبارات بانكي از كليه بانكها و موسرسرات دولتي و خصروصري و عقد قرداد با كليه اشرخاص حق

شركت در كليه مناقصات   ترخيص كاال  از گمركات داخلي، اخذ و اعطاء نمايندگي شركتهاي معتبر داخلي و خارجي،

  مزايدات دولتي و خصوصي. و 
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 انداز شركتچشم

 

 .سازماني رقابتي و توسعه يافته در خاورميانه با فن آورين نوين سرآمد در نوآوري و سودآوري

 

 ها استراتژي شركت ـ برنامه

 

اجراي طرحهاي هاي الزم جهت ارتقاء تكنولوژي ماشين آالت و افزايش توان و ظرفيت توليد و ريزيمطالعه و برنامه •

 .توسعه و تكميل ظرفيتهاي موجود 

 . محصولو حفظ و پايداري و افزايش توليد  •

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

، مديريت زيست محيطي بر اساس ISO 9001تداوم استقرار مديريت كيفيت بر اساس استانداردهاي سري  •

 OHSAS 18001، و مديريت ايمني و بهداشت كار بر اساس استانداردهاي ISO 14001نداردهاي سري استا

حفظ و توسعه سهم بازار و فروش محصوالت و تكريم مشتريان و برنامه ريزي هدفمند بازاريابي و پايداري و توسعه    •

 .صادرات محصول توليدي

 .ابط عمومي و امور بين الملل و حضور در بازارهاي جهانيپايداري و توسعه صادرات محصوالت از طريق توسعه رو •

 .اير ذينفعان شركت با استفاده از نوآوري و خالقيت در عمليات جاري شركترضايت كامل مشتريان و س •

مديريت هزينه ها و بهاي تمام شده محصوالت و كاهش مصارف انرژي و مواد، افزايش بهره وري ماشين آالت و  •

 .يند عمليات توليد، مديريت هزينه حمل و نقلآميرات و توقفات توليد، بازبيني فركاهش هزينه هاي تع

  ERPاستقرار زير ساختهاي فناوري اطالعات و ارتقاء سيستم هاي  •

رشد، توسعه و اعتالي منابع انساني، افزايش سطح دانش و مهارتهاي كاركنان، حفظ و ارتقاء سالمت و ايمني و افزايش  •

 .تصميم گيري امر بهره وري و مشاركت كاركنان درانگيزه و 

حفظ و تداوم سودآوري از طريق بازنگري در فرايندها، استفاده از فرصت هاي سودآوري و بهره برداري بهينه نهايتا  •

شده محصوالت، تدوين   از نقدينگي، شناسايي و جلوگيري از صرف مخارج غيرضروري، اصالح ساختار مالي، بهاي تمام

 .بندي و كنترل و بازبينيدجهوبنظام 

 

 مأموريت گروه رازي

بندي و ه محصوالت و خدمات متمايز در صنعت بستهعتوليد ممتاز با تكيه بر اعتماد، روابط پايدار و دانش فني روز، جهت توس

 ارزش آفريني براي مشتريان و ساير ذينفعان

 هاي بنيادين گروه رازيارزش 

 .ساالري، نشاط و شادماني ت پذيري، كارگروهي، مشتري مداري، شايستهتعالي و كمال، نوآوري، مسئولي
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 و اهداف شركت   ها  برنامه

 تالش جهت دستيابي كامل به بودجه مصوب  (1

 برنامه ريزي و مطالعه براي تنوع بخشي محصوالت و توليد محصوالت جانبي (2

 در جهت تكميل زنجيره ارزش  سرمايه گذاري بهينه منابع در صنايع سودآور (3

 حضور موثر و افزايش سهم شركت در بازارهاي خارجي (4

 ي طرحهاي بهينه سازي مصارف انرژياجرا  (5

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

 1397سال 1398سال ميليون ريال( : الف( اطالعات عملكرد مالي شركت اصلي طي دوره )مبالغ به

 ۱,5۳2,246 2,۳24,۳25 درآمد عملياتي

 4۹2,748 ۹۱8,4۱۱ سود عملياتي

 ۳2,755 ۱2۳,۹۹5 ساير درآمدهاي غيرعملياتي

 400,7۱۹ 876,۹42 سود خالص ر پس از كسر ماليات

 5۱5,622 8۳۱,20۱ هاي عملياتيوجوه نقد حاصل از فعاليت

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

  2,4۳6,458  ۳,2۹۹,5۱7 هاجمع دارايي 

  ۹۹5,88۳  ۱,۱25,585 هاجمع بدهي

  850,000  ۱,200,000 سرمايه ثبت شده

  ۱,440,575  2,۱7۳,۹۳2 جمع حقوق صاحبان سهام

     ج( نرخ بازده )درصد(:

 %۱6 %27 (كل دارايي ها /)سود پس از كسر مالياتهانرخ بازده دارايي 

 %28 %40 ارزش ويژه(نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )

     د( اطالعات مربوط به هر سهم:

 850 ۱,200 ميليون عدد -تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع

 47۱ 7۳۱ سود واقعي هر سهم ر ريال

 ۱80 240 ريال )پيشنهادي(سود نقدي هر سهم ر 

 5,657 ۳2,660 آخرين قيمت هر سهم در تاريخ تاييد گزارش ر ريال

 ۱,6۹5 ۱,8۱2 ريال _ارزش دفتري هر سهم 

 ۱2/0 44/7 نسبت قيمت به درآمد واقعي هر سهم ر مرتبه

     هـ( ساير اطالعات

 40۳ 448 تعداد كاركنان ر نفر )پايان سال(
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 اطالعات  گروهگزيده  
 

 7139سال 1398سال الف( اطالعات عملكرد مالي گروه طي دوره )مبالغ به ميليون ريال(:

 ۱,580,28۱ 2,۳۹۳,887 درآمد عملیاتی 

 45۹,۱۳4 ۹۳۳,285 سود عملیاتی 

 28,624  ۹6,70۳ سایر درآمدهای غیرعملیاتی 

 ۳5۹,8۳0 855,۱6۹ سود خالص ـ پس از کسر مالیات

 5۳۱,۱40 884,02۱ های عملیاتی نقد حاصل از فعالیت وجوه 

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

  2,66۹,۹6۹  ۳,۳08,۱2۹ هاجمع دارایی 

 ۱,02۱,0۱۹ ۱,۱70,446 هاجمع بدهی

 850,000 ۱,200,000 سرمایه ثبت شده 

 ۱,648,۹50 2,۱۳7,68۳ جمع حقوق صاحبان سهام 

     ج( نرخ بازده )درصد(: 

 %۱۳ %26 هانرخ بازده دارایی 

 %22 %40 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه(

     د( اطالعات مربوط به هر سهم:

 850 ۱,200 میلیون عدد -تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 42۳ 7۱۳ ریال  -  سود واقعی هر سهم گروه با احتساب سهم اقلیت

 ۳00 7۱۳ ریال - سود واقعی هر سهم گروه بدون احتساب سهم اقلیت 

     هـ( سایر اطالعات

 5۱4 55۹ تعداد کارکنان ـ نفر )پایان سال(

 

 

 



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1398اسفند    29براي سال مالي منتهي به  

 

 
 25از    9 صفحه

 

 

 و تركيب سهامداران سرمايه

 

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

هزار   ميليون سهم به ارزش اسمي هر سهم يك  1200ميليارد ريال شامل    1200بوده كه طي چند مرحله به شرح زير به مبلغ  

 يافته است:افزايش  به طرق زير ريال

 

 تغييرات سرمايه شركت 

تاريخ افزايش 

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

 نقدي 1.000 400 02/05/1369

 مطالبات حال شده 2.000 100 08/10/1372

 نقدي 5.000 150 07/12/1374

 نقدي 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 نقدي 81.000 50 21/03/1390

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

 سود انباشته  500.000 105.7 26/08/1395

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

 سود انباشته  1،200،000 41 26/11/1398

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1398اسفند    29براي سال مالي منتهي به  

 

 
 25از   10 صفحه

 

 

 

شرح جدول   29/12/1397پايان سال مالي منتهي به و  در تاريخ گزارشسهام شركت  %1سهامداران داراي مالكيت بيش از ر 

 زير است: 

 

 

 
 

 

 1397و   تاريخ گزارشليست سهامداران عمده شركت در 

 نام سهامدار  رديف 
 1397/ 12/ 29 تاريخ گزارش 

 درصد  تعداد سهام  درصد  تعداد سهام 

 25.24 2۱4،500،000 25.2۱ ۳02،82۳،528 كريمي، سيدهاديموسوي  1

 6.04 5۱،۳05،000 6.04 72،500،8۹۹ صنعتي، جعفر 2

 5 42،500،000 5 60،000،000 صنعتي، داود 3

 5 42،500،000 5 60،000،000 صنعتي، جواد 4

 4.۱2 ۳5،000،000 - - يكم       كوثرثابت درآمد با گذاريسرمايه صندوق  5

 ۳.2 27،200،700 ۱.58 ۱۹.0۱۱.۱67 صنعتي، محمد 6

 2.5 2۱،250،000 2.5 2۹،۹۹۹،۹۹۹ بانيك )صنعتي(، كتلين 7

 ۳.۳۱ 28،۱۳7،22۱ ۳.۳4 40،047،84۱ نژاد، قاسموفائي 8

 ۱.۹۹ ۱6،۹۱6،2۳2 ۱.5۱ ۱8،۱۱6،۳6۳ صنعتي، سارا 9

 2.4۳ 20،666،668 2.4۳ 2۹،۱75،060 زاده، حسيننقي 10

 ۱.76 ۱4،۹42،4۳7 ۱.76 2۱،0۹5،205 صنعتي، ليال 11

 ۱.72 ۱4،584،507 ۱.72 20،58۹،8۹2 صنعتي، يوسف 12

 ۱.58 ۱۳،450،000 ۱.۳8 ۱5.050.000 صنعتي، حسن 13

 ۱.58 ۱۳،450،000 - - رفيعي نصيرآبادي، فاطمه 14

 ۱.58 ۱۳،450،000 ۱.25 ۱5.000.000 صنعتي، سودابه 15

 ۱.58 ۱۳،450،000 ۱.5 ۱8.000.000 صنعتي، زهرا 16

 ۱.2۱ ۱0،۳05،0۱2 - - تاكستانبندي بستهشيشهتوليدي شركت  18

 ۱ 8،500،000 ۱ ۱۱.۹۹۹.۹۹۹ زهرا واعظ جوادي  20

ينساير 22  466.۹20.۳7۹ ۳8.۹۱ 247.824.4۱۹ 06/28 

 %100 850.000.000 %100 1.200.000.000 جمع



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1398اسفند    29براي سال مالي منتهي به  

 

 
 25از    11 صفحه

 

 

 شركت از منظر بورس اوراق بهادار

 وضعيت معامالت و قيمت سهام

 "با نماد كرازي"ساخت ساير محصوالت كاني غيرفلزي"در بورس اوراق بهادار تهران در گروه  08/10/1383شركت در تاريخ 

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

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

 تهيه گزارش مقطع         

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 

29/12/1398  1،149،295،432  9،553،702   221  35.582.400  29.652  1.200،000،000 

29/12/1397  556.628.591  773.3471.   233  4.207.500  2.820  .000.000850 

29/12/1396  449.924.995  1.232.789   224  1.541.900  1.814  850.000.000 

 

 محيط حقوقي شركت

 مهمترين قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت شركت عبارتند از:

 مجامع و هيأت مديرهاساسنامه و مصوبات  (1

 قوانين و مقررات بورس اوراق بهادار (2

 قانون تجارت (3

 قانون كار و تأمين اجتماعي (4

 هاي مستقيم و غيرمستقيممجموعه قوانين ماليات (5

استانداردهاي حسابداري و حسابرسي (6



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1398اسفند    29براي سال مالي منتهي به  

 

 
 25از    12 صفحه

 

 

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

 )عملكرد(  1397سال   )عملكرد( 1398سال   )ميليون ريال(

 %۱00 ۱،5۳2،246 %۱00 2,۳24,۳25 درآمد فروش 

 (%6۱)  (۹۳0،2۱7)  (%55)  (۱,277,228) بهاي تمام شده كاالي فروش رفته 

 %۳۹ 602،02۹ %45 ۱,047,0۹7 سود )زيان( ناخالص 

 (%7)  (۱0۹،28۱)  (%6)  (۱28,686) هاي عملياتي هزينه

 %۳2 4۹2،748 %40 ۹۱8,4۱۱ سود )زيان( عملياتي 

 (%۳)  (45،784)  (%۳)  (70,464) هزينه هاي مالي 

 %2 ۳2،755 %5 ۱2۳,۹۹5 غيرعملياتي (يهاخالص درآمدها )هزينه

 %۳۱ 47۹،7۱۹ %42 ۹7۱,۹42 سود )زيان( قبل از كسر ماليات

 (%5)  (7۹،000)  (%4)  (۹5,000) ماليات

 %26 400،719 %38 876,۹42 )زيان( خالص پس از كسر مالياتسود 

 850.000.000 1200،000،000 تعداد سهام

 471 731 درآمد هر سهم )ريال( 

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

 شرح محصوالت 
 

 واحد سنجش

  

 1397سال  1398سال

 فروشمقدار  مقدار توليد مقدار فروش مقدار توليد

 ۱6.7۳0 ۱0،084 22،870 2۳،۱84 تن بطری دارویی

 42،۳۹0 ۳۳،6۹6 ۳۳،565 42.۱۱7 تن بطری غیردارویی

 59،120 43،780 56،435 65،301 جمع

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

 شرح
 1397سال 1398سال  

  

 شرح
 1397سال 1398سال  

 مبلغ به ميليون ريال به ميليون ريال  مبلغ

 مصرف طي دوره: خريد طي دوره:

۱۹0،46 سيليس  5۱5،22 ۱۹0،46 سيليس   22،5۱5 

54۳،26۳ شيشه خرده  8۹0،۹0 762،226 شيشه خرده   56،7۹۳ 

4۳۳،208 كربنات سديم  68۳،۹0 7۳2،۱82 كربنات سديم   60،2۳6 

70۱،47 ساير  557،۱۹ ۳6۹،4۱ ساير   ۱6،828 

867،565 جمع   645،223 737،497 جمع    155،947 



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1398اسفند    29براي سال مالي منتهي به  

 

 
 25از    13 صفحه

 

 

 :شامل  تغييرات در دارايي هاي غيرجاري(  4

 

 شرح
 1397سال   1398سال  

 درصد تغيير
 ميليون ريالارقام به  

 %۱۱ ۱،۱57،52۳ ۱،287،700 دارايي هاي ثابت مشهود

 %4۱7 20،42۱ ۱05،64۹ سرمايه گذاري بلندمدت

 %47 ۳،80۹ 5،5۹8 نامشهوددارايي 

 %18 1،181،753 1،398،947 جمع داراييهاي غيرجاري

 

 هاي تامين مالي سياست( تغييرات در سرمايه و  5
 الف( تغييرات در حقوق صاحبان سهام 

مورخ  74-۹8۹/5670۹7 شمراره شركت سهامي عام كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي بر اساس مجوز  سرمايه

العاده شركت كارخانجات توليدي شيشه  مصوبه مجمع عمومي فوق و بر اساس  سازمان بورس اوراق بهادار تهران 03/10/1398

  سود انباشته از محل  ميليارد ريرال 1200 ريال به مبلغ ميليارد 850از مبلغ  25/09/1398دارويي رازي )سهامي عام(، مورخ 

ساختار   در سازمان ثبت اسناد و مالكيت تجاري تهران به ثبت رسيد.  26/11/1398افزايش سرمايه فوق در تاريخ  افت.  افزايش ي

 باشد:به شرح زير مي 1398و  1397حقوق صاحبان سهام در مقاطع پايان سال مالي 

 

 شرح
 1397سال   1398سال  

 درصد تغيير
 به ميليون ريالارقام  

 %4۱ 850،000 ۱،200،000 سرمايه

 %6۹ 64،888 ۱0۹،542 اندوخته قانوني

 %62 5۳5،۱0۳ 864،۳۹0 انباشته )زيان( سود

 (%۱00)  (۹،4۱6)  0 سهام خزانه 

 %51 1،440،575 2،173،932 جمع حقوق صاحبان سهام

 

 

 
 



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1398اسفند    29براي سال مالي منتهي به  

 

 
 25از    14 صفحه

 

 

 هاي بلندمدت بدهي ب( تغييرات در  

بانك توسعه تسهيالت بلند مدت دريافتي از  نهم و دهمو هشتم قسط  پرداختاز عمدتًا ناشي  بلندمدتهاي 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

براي عملكرد سال    12/04/1398مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ  مطابق  تقسيم سود شركت كارخانجات شيشه دارويي رازي  

 انجام گرديده است.ريال  180 معادل هر سهم 29/12/1397 مالي منتهي به

 ( تغييرات در وضعيت نقدينگي شامل6

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

 شرح
درصد   1397سال   1398سال  

 به ميليون ريال  ارقام تغيير

 دريافتهاي طي دوره :

 %6۱ 5۱5،622 8۳۱،20۱ هاي عملياتيجريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليت

 %۱2 ۱4،۳47 ۱6،000 وجوه دريافتي بابت فعاليتهاي سرمايه گذاري

 %46 5۱4،675 75۱،۹06 دريافتي بابت فعاليتهاي تامين ماليوجوه 

 (%4۹)  ۱2،576 6،4۳7 تأثير تغييرات نرخ ارز 

 %52 1،057،220 1،605،544 جمع دريافتهاي دوره

 

   ۹7% (565،778)  (۱،۱۱۱،۹7۱)  وجوه پرداختی بابت فعالیتهای تامین مالی 

   2% (4۹6،۳52)  (504،6۱۹)  گذاری وجوه پرداختی بابت فعالیتهای سرمایه 

   52% (۱،062،۱۳0)  (۱،6۱6،5۹0)  جمع پرداختهای طی دوره 

 ( 2%) 26۳،448 258،5۳8 وجه نقد اول دوره

 (  4%) 258،538 247،493 وجه نقد پايان دوره

 

 

 

 

 



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1398اسفند    29براي سال مالي منتهي به  

 

 
 25از   15 صفحه

 

 

 

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

 شرح
 1397سال   1398سال  

 درصد تغيير
 به ميليون ريال  ارقام

 فعاليتهاي عملياتي:

   ۱۱۹% 400،720 876،۹42 خالصسود 

   20% ۳0۳،۳04 ۳62،500 تعديالت

 (487%) (۹،۹27)  ۳8،428 هاي عملياتي )افزايش( دريافتني 

 (5۳%) (20۱،862)  (۹4،060)  ي عملياتيهاپرداختپيش (افزايشكاهش )

 (۹8۱%) 5۱،50۱ (45۳،48۱)  كاال  و مواد موجودي )افزايش( كاهش

 (57%) (۳7،۳7۱)  (۱5،888)  هاي عملياتي پرداختني)كاهش( افزايش 

   ۱۱7% 77،662 ۱68،87۹ ي عملياتيهادريافتپيش افزايش

 %51 584،028 883،320 خالص جريان ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي

 :هاي اعتباري شركتهاي تامين مالي و سياستسياستبيان   (7

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

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

همچنين مديريت بر تسهيالت و منابع موجود جهت پرداخت به موقع  است،  گرديدهت تسهيالت كوتاه مدت تأمين درياف

هاي كلي سياست از وجوه مازاد، از استفاهجهت پشتيبان و خريد اوراق مشاركت اقساط بانكي و همچنين ايجاد حساب 

 باشد.هاي مالي ميهزينهخالص و كاهش و پوشش  انجام سرمايه گذاريشركت جهت 

 تغييرات در سرمايه در گردش ( 8

 شرح
درصد   1397سال   1398سال  

 به ميليون ريالارقام   تغيير

 %5۱ ۱،254،705 ۱،۹00،570 داراييهاي جاري 

 %24      84۳،28۹ ۱،044،582  بدهيهاي جاري

 %۱08 411،415 885،988 سرمايه در گردش

 

 
 



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1398اسفند    29براي سال مالي منتهي به  

 

 
 25از    16 صفحه

 

 

 

 :شاملشركت اصلي هاي مالي  سبتن

 1397سال   1398سال   محاسبه نسبت

ت
الي

فع
ي 

ها
ت 

سب
( ن

ف
ال

 

 دفعات گردش موجوديها
 قيمت تمام شده كاالي فروش رفته

۱.7 ۳.۱7 
 كاالمواد و متوسط موجودي 

 دفعات گردش مطالبات
 فروش

۱۱ 5 
 تجاريدريافتني  متوسط حسابها و اسناد

ب(  
ي

نگ
دي

 نق
ي

ها
بت

س
ن

 

 نسبت جاري 
 داراييهاي جاري 

۱.82 ۱.4۹ 
 بدهيهاي جاري

 نسبت بدهي
 كل بدهي

0.۳4 0.4۱ 
 كل دارايي

ي
ور

دآ
سو

ي 
ها

ت 
سب

( ن
ج

 

 بازده مجموع داراييها 
 سود خالص

0.27 0.۱6 
 ميانگين كل داراييها

 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
 سود خالص

0.40 0.28 
 ميانگين حقوق صاحبان سهام

 نسبت نقدشوندگي سود
 خالص نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي

0.۹5 ۱.2۹ 
 سود خالص

 (EPSسود پايه هر سهم ) 
 سود خالص

7۳۱ ۳۳4 
 ميانگين موزون تعداد سهام عادي

 ۱80 200 سود نقدي پرداخت شده )پيشنهادي( هر سهم (DPSنقدي هر سهم ) سود

 هر سهم عملياتي جريان نقد
 خالص نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي

6۹۳ 4۳0 
 ميانگين موزون تعداد سهام عادي

 
 



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1398اسفند    29براي سال مالي منتهي به  

 

 
 25از   17 صفحه

 

 

 

 هاي مالي گروه شامل:نسبت

 1397سال  1398سال  محاسبه نسبت

ت 
الي

فع
ي 

ها
سبت

ن
 

 دفعات گردش موجودیها 
 قیمت تمام شده کاالی فروش رفته

۱.2۹ ۳.0۱ 
 کاال   مواد و موجودی

 دفعات گردش مطالبات 
 فروش

40.6۱ ۱۳.58 
 تجاری دریافتنی  حسابها و اسناد

ي 
نگ

دي
 نق

ي
ها

سبت
( ن

ب
 

 نسبت جاری 
 داراییهای جاری 

۱.74 ۱.۳۹ 
 بدهیهای جاری 

 نسبت بدهی
 کل بدهی

0.۳5 0.۳8 
 کل دارایی

ي
ور

دآ
سو

ي 
ها

ت 
سب

( ن
ج

 

 هابازده دارایی
 سود خالص

0.26 0.۱۳ 
 کل داراییها 

نسبت بازده حقوق صاحبان  

 سهام

 سود خالص
0.40 0.22 

 حقوق صاحبان سهام  

 نسبت نقد شوندگی سود 
 خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی 

۱.0۳ ۱.48 
 سود خالص

 سود خالص (EPSسود پایه هر سهم ) 
7۱۳ ۳00 

 تعداد سهام عادیمیانگین موزون  با سهم اقلیت 

 سود خالص (EPSسود پایه هر سهم )
7۱۳ ۳00 

 میانگین موزون تعداد سهام عادی بدون سهم اقلیت 



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1398اسفند    29براي سال مالي منتهي به  

 

 
 25از   18 صفحه

 

 

 هاي مربوط به خدمات پس از فروشيتفعال

 توليد و تحويل محصول به مشتري. ارائه اطالعات فني الزم جهت  •

 و اقدامات اصالحي مورد نياز. مشتريانرسيدگي به شكايات  •

 

 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته

 صورت پذيرفته است:ه شرح زير ب 1398اسفند ماه  29معامالت با اشخاص وابسته طي سال مالي منتهي به 

 

 اصالحيه قانون تجارت: 129الف( معامالت موضوع ماده 

 

 اطالعات تعهدات مالي آتي شركت

 د.اي مي باشتعهدات سرمايهشركت در حال حاضر فاقد 

 نظام راهبري شركت

 مشخصات اعضاي هيأت مديره و مدير عامل شركت:

 باشد.مي عضو غيرموظف 5الف( هيأت مديره شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي متشكل از 

 ب( مشخصات اعضاي هيأت مديره و مدير عامل شركت:              

 

 

 

 

 

 

 مبلغ معامله موضوع معامله نوع وابستگی  نام شخص وابسته
 1398سال  

 بدهی  طلب

 بهين پويان صنعتشركت 
 عضو هيات مديره

 مشترك

 99،449 خريد قالب

 9،612 فروش دارايي ثابت 8،908 29،999

 929 فروش كاالي انبار

 آرا شيشه زرين 
 عضو هيات مديره

 مشترك

 139،055 خريد مواد اوليه
40،487 - 

 783 فروش كاالي انبار

 - - 11،400 دارايي ثابتخريد  هيات مديره رييس محمد صنعتي

 8،908 70،486 261،228 جمع



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1398اسفند    29براي سال مالي منتهي به  

 

 
 25از    19 صفحه

 

 

نام و نام 
 خانوادگی 

 هاي سوابق كاري زمينه  تحصيالت سمت
تاريخ  

عضويت در  
 هيأت مديره 

ميزان مالكيت  
در سهام 

  شركت
 )درصد(

عضويت همزمان در 
هيأت مديره ساير  

 هاشركت 

 محمد صنعتی
رئیس هیأت 

 مدیره
 دکتری کامپیوتر

افزاری نرم مدیر عامل شرکت 

سینا، مدیر عامل شرکت شیشه 

رازی، عضو هیأت مدیره شرکت 

 بندی تاکستانبسته

2۹/07/۱۳۹8 1.83% - 

 احسان صنعتی
نایب رئیس 

 هیأت مدیره
 کارشناسی

مدیر عامل شرکت الیت، مدیر 

عامل و رئیس هیأت مدیره 

های شیشه رازی و شرکت 

 تاکستان

2۹/07/۱۳۹8 - - 

زاده جعفر راثی

 غنی

عضو هیأت 

 مدیره
 دکتری متالوژی 

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، 

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره 

 بهین پویان صنعت شرکت 

2۹/07/۱۳۹8 0.41% 
بهین پویان شرکت 

 صنعت

شرکت حمل و 

نقل باربری 

شکوه باران ترابر 

 تاکستان

عضو هیأت 

 مدیره
- 

شیشه  عضو هیأت مدیره شرکت 

 رازی 
2۹/07/۱۳۹8 0.02% - 

 مهدی صنعتی
عضو هیأت 

 مدیره
 کارشناسی ارشد

عضو هیأت مدیره شرکت شیشه 

 رازی
2۹/07/۱۳۹8 0.72% - 

 

جلسه در موارد  15تعداد  1398هيأت مديره شركت در سال  هيأت مديره و حضور اعضاء در جلساتاطالعات در مورد تعداد جلسات  (1

 برگزار نموده است، كه در اين رابطه تصميمات مقتضي در خصوص عملكرد شركت اتخاذ گرديده است.و مسائل مختلف 

انجام  1398حسابرسي داخلي طي سال استقرار كنترل هاي داخلي مناسب و اثربخش و همچنين ايجاد واحد اقدامات الزم جهت  (2

 .گرديده است

 

  



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1398اسفند    29براي سال مالي منتهي به  

 

 
 25از    20 صفحه

 

 

 

 اطالعات در مورد حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيأت مديره (3

 

بابت ميليون ريال پاداش  8،070مبلغ  12/04/1398مورخ طي سال مورد گزارش طبق مصوبه مجمع عمومي ساليانه ر 4ر1

 پرداخت شده است.الذكر مربوط به سال اخير شركت هاي رازي و تاكستان اعضاء هيأت مديره به 1397عملكرد سال مالي 

 

 :اطالعات مربوط به مديران اجرايي شركت (4

 
 

نام اعضاي  

 حقوقي/حقيقي 

موظف/  

 غيرموظف 

تعداد سهام در پايان  

 سال 

 ريالميليون   -حقوق و مزايا طي سال 

 حقوق و مزايا 

 )م.ر.( 

 حق حضور در جلسات

 )م.ر.(
 پاداش مجمع 

حق الزحمه 

 كميته حسابرسي

167،011،22 غيرموظف  صنعتي  محمدآقاي    ر 1،690 201 ر 

117،14 غيرموظف  آقاي احسان صنعتي  120 ر 125 ر 

999،609،8 غيرموظف  آقاي مهدي صنعتي  ر ر 150 ر 

001،937،4 غيرموظف  آقاي جعفر راثي زاده   ر ر 125 ر 

060،175،29 غيرموظف  حسين نقي زاده   ر ر 100 ر 

899،500،72 غيرموظف  جعفر صنعتي  - 50 - - 

768،449 معاوت فني محمدرضا رضانژاد زنجاني  3،6 41 51 859 - 

823،73 مديرعامل  آقاي سعيد صنعتي  570،6  ر 859 0 

579،262،8 غيرموظف  امين صنعتي  - 51 765 - 

528،823،302 غيرموظف  هادي موسوي كريمي   - 34 765 - 

 تحصيالت سمت ينام و نام خانوادگ 
سابقه اجرايي 

 در شركت
 سوابق مهم اجرايي

  1380از سال  دكتراي پزشكي مدير عامل سعيد صنعتي
 /مدير بازرگاني

 مديرعامل

 1371از سال  مهندس مكانيك معاونت فني محمدرضا رضانژاد زنجاني
مدير مدير عامل و 

 كارخانهفني 

 ماليمعاونت   1390از سال كارشناسي ارشد مالي معاونت مهدي بوژ مهراني 

 مدير فروش 1381از سال  كارشناسي معاونت فروش بابك عبدالهي سوهانكي

 مدیر تولید و کارخانه  1373از سال  مهندس الكترونيك  1واحد  مدير كارخانه ايرج قصابيان

 مدیر کوره، مدیر تولید 1373از سال  مهندس شيمي 2مدير كارخانه واحد  علي خامنه زاده



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1398اسفند    29براي سال مالي منتهي به  

 

 
 25از    21 صفحه

 

 

 ر عهدهتعيين ميزان حقوق و مزاياي مديرعامل شركت با هيأت مديره و تعيين ميزان حقوق و مزاياي مديران اجرايي ب (5

 باشد.شركت ميمديره  هيأتبا مجوز مدير عامل 

 

 اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس  قانوني 

 البدل به شرح زير انتخاب گرديدند:قانوني اصلي و عليبازرس  12/04/1398عادي مورخ بر اساس مصوبه مجمع عمومي 

 

 توضيحات تاريخ انتخاب نام بازرس / حسابرس شرح

 29/12/1398براي سال مالي منتهي به  12/04/1398 موسسه حسابرسي نوين نگر مانا اصلي

 البدلعلي
موسسه حسابرسي و خدمات 

 مديريت آزموده كاران
 29/12/1398براي سال مالي منتهي به  12/04/1398

 

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

 350و  700مبلغ به ترتيب  1398هاي مالي و بررسي اجمالي سال مالي منتهي به اسفند توضيح اينكه بابت حسابرسي صورت

 ريال تعيين گرديده است.ميليون 

 

 گزارش تجزيه و تحليل ريسك شركت

 

 ارزريسك نوسان نرخ   (1

از دارايي هاي شركت از محل تسهيالت ارزي تامين مالي شده اند، لذا نوسانات نرخ ارز  مي  بخش زياديبا توجه به اينكه 

رفع تعهد ارزي با وجود بخشنامه هاي متعدد  1398ضمنا در طي سال  تواند تاثير زيادي بر عملكرد شركت داشته باشد.

 .بانك مركزي انجام مراودات ارزي را براي فعاالن اقتصادي مشكل نموده است
 

 ريسك مواد اوليه ( 2

بري عمده شيشه خرده در توليد بطري و با توجه به تأثيرپذيري ميزان و قيمت عرضه اين ماده اوليه با توجه به درصد سهم

توان گفت اين صنعت ممكن هاي مصرف شده و ضايعاتي توسط مصرف كننده نهايي، ميسازي تفكيك شيشه از فرهنگ

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

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

 

 

 

 

 



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1398اسفند    29براي سال مالي منتهي به  

 

 
 25از    22 صفحه

 

 

 ريسك نقدينگي (3

موجودي برخوردار است كه خود باعث  پاييندپوي افزايش نرخ ارز و مقرون به صرفه شدن صادرات شركت از با توجه به 

 بهبود روند نقدينگي شركت مي گردد. 
 

 هاي دولتالملل و يا سياستريسك مربوط به عوامل بين (4

شده تامين  منابع ارزيمحل  با توجه به اينكه بخش مهمي از منابع مورد نياز جهت تامين ماشين آالت و تجهيزات از

نات نرخ ارز مي تواند تاثير با اهميتي بر اقالم ترازنامه شركت و نتايج عملكرد پيش بيني شده آن الذا هر گونه نوس ،است

 .داشته باشد

 

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

 هاي فروش و قيمت نهادهاي توليد.ريسك ناشي از تغييرات قيمت ٭

 ريسك استخراج براي صنايع استخراجي و به عنوان تأمين كننده ماده اوليه اين صنعت ٭

 هاي محيطي و طبيعي صنعت مثل فوران كوره ذوبريسك  ٭

  ريسك سياسي كشور ٭     

 ريسك تكنولوژي  ٭     

 

 اجتماعي شركت  مسئوليتگزارش  

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

 ها و فرآيندها.سازي سيستم از طريق بهينه  هاي انرژيرويه حاملوري انرژي و جلوگيري از مصرف بيبهرهر 

 مميزي و تحليل مصارف انرژير 

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

هاي صنعتي و الزامات تعريف شده از طرف با توجه به جاري بودن ضوابط و مقررات سازمان محيط زيست در محيطر 

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

 است.قابل توجهي وجود نداشته هيچگونه مغايرت  1398

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

 باشد.واحد قديمي فعلي واحد فرآوري شيشه خرده ميشويي در مكاني ديگر با تكنولوژي مدرن و بدون پسآب و تعطيلي  

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

 ر باال بردن كيفيت تغذيه و غذاي مصرفي كاركنان در شركت

 حمام و ايجاد رختكن مناسب با سيستم گرمايش مناسب هاي بهداشتي،ر بازسازي اساسي سرويس

 اين برنامه آموزشي و اجراي مطلوب  ريزي آموزش كاركنان و تصويب بودجه آموزشي پرسنل شركتر برنامه

 ر بازسازي سوئيت هاي اداري كارخانه            

 فراهم نمودن شرايط مناسب براي ورزش كاركنان از جمله ورزش شنا و فوتبالر             



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1398اسفند    29براي سال مالي منتهي به  

 

 
 25از    23 صفحه

 

 

 هاي توسعه منابع انسانيفعاليت

 كاركنانهاي آموزشي تخصصي جهت الف( برگزاري دوره

سرپرستان و  ها،هاي آموزشي تخصصي براي تكنسين دوره ،آموزشي تدوين شده توسط كميته آموزش شركت بر اساس برنامه

 مختلف برگزار گرديد. هايكارشناسان در زمينه

 ب( اطالعات مربوط به بهبود كيفيت منابع انساني

مين كيفيت، كميته ذوب و كميته تضمين كيفيت تشكيل و با در ارتباط با بهبود و اصالح ساختار سازماني شركت واحد تض

 فعاليت مؤثر دارد. ،شرح وظايف مرتبط با فرآيند توليد

 ج( مشكالت مربوط به توسعه منابع انساني

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

هاي باشد كه به دليل محدوديتهاي تكميلي ميمنابع انساني با توسعه خود شركت در قالب طرح توسعه يا پروژه  مستقيم توسعه

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

 استفاده نموده است.

اظ تحصيالت، سوابق كاري و حوزه فعاليت نيروي انساني فعال در كارخانجات توليدي نيروي انساني شركت از لح تركيبد( 

آنها داراي   %50را ديده و بيش از  هاي الزم  استخدام در اين شركت آموزش  سال سابقه فعاليت در بدو  21شيشه دارويي رازي با  

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

 

 شوند:بندي مينفر بوده كه به شرح زير طبقه  448 مورد گزارش در پايان سالتعداد كاركنان 

 

 نفر                               

   8139  7139 

 180  207   توليدي

 89  92   اداري و خدمات كارخانه

 68  72   پشتيباني و فني

 21  25   سالن چاپ

 45  52   دفتر مركزي

   448  403 



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1398اسفند    29براي سال مالي منتهي به  

 

 
 25از    24 صفحه

 

 

 اقدامات انجام شده در خصوص تكاليف مجمع

  تكاليف خاصي تعيين نگرديده است.

 

 پيشنهاد هيات مديره براي تقسيم سود

 به شرح ذيل مي باشد: 29/12/1398گردش حساب سود انباشته براي سال مالي منتهي به 

 

 مبلغ شرح  

 876،۹4۱ سود خالص 

 5۳5،۱0۳ سود انباشته در ابتدای سال

 (۳50،000) افزایش سرمایه از محل سود انباشته 

 (۱5۳.000) ۱۳۹8سود تخصیص یافته در مجمع عادی سال 

 (44،654) اندوخته قانوني

 864،390 سود قابل تخصيص

 (240،000) ريال هر سهم(  200توزيع سود بين سهامداران )

 (7.200) پاداش هيات مديره

 617،190 مانده سود و زيان انباشته

 

 هاي آينده شركتبرنامه

 :وريسود عملياتي با ابزار بهرهافزايش  (1

 وري( 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

 سرمايه شركت اصليتأمين مالي سرمايه گذاري در شركت هاي زير مجموعه از طريق افزايش  •

 تأمين سرمايه در گردش عمدتاً از طريق تسهيالت كوتاه مدت •

 فعاليت افزايش سرمايه گذاري در شركت شيشه بسته بندي تاكستان (4
 

 

 



 
 شركت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي )سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت

 1398اسفند    29براي سال مالي منتهي به  

 

 
 25از    25 صفحه

 

 

 

 

 :اطالعات تماس با شركت

 

 (021) 66941224شماره تلفن: 

 (021) 66940099شماره فاكس: 

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

www.Raziglass.com :آدرس سايت 

Raziglass@Raziglass.com : آدرس پست الكترونيكي 

 

 تشكر و قدرداني 

اند، كمال حضور سهامداران و نمايندگان محترم آنان كه در جلسه مجمع عادي ساالنه شركت نمودههيات مديره از 

هاي خود، نتيجه عملكرد شركت را نمايد و همچنين از حسابرس مستقل و بازرس قانوني كه با رسيدگيتشكر را مي

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

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

هاي مالي و عملكرد سال مالي منتهي به داريم و از سهامداران محترم تقاضا داريم با بررسي صورتعمومي گرامي مي

 نسبت به تصويب آنها اقدام فرمايند. 1398اسفند  29

 

 

 

 

          با تشكر   

  

    هيات مديره               

   

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