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 (دلر)  ییسهم دارو نیارزنده تر یمعرف

 حذف ارز ترجیحی بر عملیات شرکتاثرات 

تومذانی( از ابدذداس سذالیارسر شذرکدهاس دارویذی نیذ  هذادر بذو تذیمین و  ریذد  4200با حذذف ارز ترجیحذی ) د ر 

زذ ار تومذانی  25مواد اولیو موثره بذا ارز ترجیحذی نینذدود و می ذور بذو تهیذو نیاززذاس ارزس  ذود بذا د ر نیمذایی 

و سذازمان ذذذا و دارو و ن را افذ ای  داده گشدو اند. امرس کو بذو شذدت بهذاس تمذاه شذده کذا س فذروآ رفدذو  نذا

وزارت بهداشذذت و درمذذانر  ذذاره اس جذذ  مووافزذذت بذذا افذذ ای  نذذرب انذذواا دارو و ج ذذران افذذ ای  ز یوذذو زذذاس 

شرکدهاس داروسازس را نخوازد داشت. در ایذن ارت ذا ر هیمذت سذهاه کلیذو شذرکدهاس دارویذی از  وذد روز  ذی  بذا 

 ی  و ج ران توره اندظارس در این صوعت است. شداب فوق العاده اس در حال اف ا

 p/eمرت ذو اس معاملذو میشذود و  7زیذر  p/eبطوریکو با هیمدهاس امروزر فزذ  یذن نمذاد دارویذی در بذازار بذا ننذ ت 

باهی داروسازان از مرز ده مرت و نی  ع ور کرده است. ایوکو  ذرا فعذب بذازار توجذو  وذدانی بذو دلذر نذدارد. شذاید بذو 

 4237تولید و م لغ فروآ شذرکت در اسذدود مذاه بذوده اسذت. حذال  نکذو مذدیران شذرکت نویذد فذروآ دلیل افت 

ایذن در حالینذت کذو فذروآ  تومذانی فعلذی داده انذد. 25000میلیارد تومانی دلذر را در سذالیارس و بذا د ر نیمذایی 

 میلیارد تومان بوده است. 2117بالغ بر  1400واهعی شرکت در سال مالی 

درصذد از مذواد  48درصذد اسذت و ن دیذن بذو  42سهم مواد موثره در ترکیذ  بهذاس تمذاه شذده شذرکت در حذدود 

 با د ر نیمایی تهیو می شده است.  مصرفی دلر در سال گذشدو مندزیم

دلر س د مدووعی از محصو ت دارویی با حاشیو سذود بذا  را تولیذد مذی کوذد و اصذلی تذرین داروس تولیذدس شذرکت 

 است.  بو رنورفین

نذاه دارنذد. ایذن  نداگونینذت ا یوییذدس  -اس از داروزذا تعلذد دارد کذو  گونینذتبو دسذدو 2بو رنورفین یا هرص ب 

رود. بو رنذورفین بذراس دارو با سذا دار شذیمیایی زیذر بذراس درمذان وابنذدعی و اعدیذاد بذو ا یوییذدزا بذو کذار مذی

شذود و بذو عوذوان بخشذی از برنامذو درمذانی  یشعیرس از ظهذور عبیذم محرومیذت از مذواد ا یوییذدس اسذدداده می

زذاس فی یکذی و رفدذارس و ترییذر شذیوه زنذدگیر بذراس افذراد ترک وابندعی بو اعدیاد یعوی در کوذار مشذاورهر  ای 

 .شودتیوی  می داروس ترک اعدیاد م دب بو وابندعی و اعدیاد بو مواد ا یوییدس بو عووان

هذاس تمذاه شذده و سذود  ذالت شذرکت بذو شذر  و اما با ترییر نرب ارز ) از د ر ترجیحی بو نیمذایی( م لذغ فروآرب

 زیر  وازد بود.

 

https://zagrosdarou.com/fa/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF%DB%8C/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/1/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/20
https://zagrosdarou.com/fa/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF%DB%8C/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/1/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/20
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 اجمالی بو دلرنعازی 

میلیذارد تومذانی  4237فذروآ  تومذان بذوده کذو بذا توجذو بذو هابلیذت 4692سهم در تاریخ گ ارآ بذو م لذغ  هیمت

زذر  وذد کذو شذازد افذت حاشذیو سذود شذرکت  در سذال مذالی جذارس (دو برابر م لغ فذروآ سذال ه ذل ) شرکت

اسذت. ایذن در حالینذت کذو میمذ  تومذانی  800 هذادر بذو تحزذد سذود شذرکت ر وازیم بود ولی در کمدرین حالت

شرکت زوذوز برگذ ار نشذده و سذهامداران ایذن شذرکت در میمذ  شذازد تزنذیم سذود  1400تزنیم سود نزدس سال 

حصذو ت  ا بذو صذادر مذی کوذد و حصذو ت  ذود ربخشذی از مبو ازاس زر سذهم  وازوذد بذود. شذرکت تومانی  600

 تولیدس شرکت از کیدیت با یی بر وردار است.

 
 

 

 

 

 

 

 ی  بیوی بودجو دلر
کارشواسی بودجو

1401/12/29

نن ت

بو فروآ

کارشواسی بودجو

1400/12/29

عملکرد واهعی 

1400/09/31

عملکرد واهعی 

1399/12/30

584ر395ر79410ر821ر21,171,73817%42,375,693100در مدزاس عملیاتی

199ر016ر5-220ر026ر8-10,421,209-%67-28,484,250-بهاى تماه شده در مدزاس عملیاتی

385ر379ر5745ر795ر10,750,5299%13,891,44333سود )زیان( نا الت

929ر403-888ر626-835,851-%2-1,000,000-ز یوو  زاى فروآر ادارى و عمومى

266ر03612ر15,00012%00سایر در مدزا

527ر29-460ر17-25,000-%00سایر ز یوو زا

195ر958ر2624ر163ر9,904,6789%12,891,44330سود )زیان( عملیاتی

568ر531-718ر677-900,000-%4-1,800,000-ز یوو  زاى مالى

779ر110,0008682053%158,5570سایر در مدزا و ز یوو زاس ذیرعملیاتی

350ر534137ر36-44,000-%00سایر در مدزا و ز یوو زاس ذیرعملیاتی- اهبه مددرهو

756ر617ر8304ر535ر9,070,6788%11,250,00027سود )زیان( عملیات در حال تداوه ه ل از مالیات

134ر638-747ر835ر1-1,814,136-%5-2,250,000-مالیات

0833975567ر700ر7,256,5436%9,000,00021سود )زیان(  الت

534ر9563ر6,4505-8,000سود )زیان(  الت زر سهم– ریال

000ر125ر0001ر125ر1,125,0001-1,125,000سرمایو

price46,920

market value52,785,000

p/e  forward5.87

p/s1.25

Intrinsic Value64,000

Expected returns36.4%
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 ترکی  بهاس تماه شده تولید ترییر نرب دراثرات 

 
 

 اسمی و عملی شرکتظرفیت 

 
 

 سهامداران شرکتترکی  

 
 

 حافظ ع ی س نز  :کووده تهیو 

 1401اردی هشت ماه  24

42,000250,000

سال 1401سال 1400دلر
درصد

از کل

درصد

اف ای 

%208%8,481,58226,123,27391.7مواد مندزیم مصرفی

%25%668,510835,6382.9دسدم د مندزیم تولید

%20%1,271,1171,525,3405.4سربار تولید

%173%10,421,20928,484,250100بهاس تماه شده تولید


