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 پیشگفتار 

مالی مندرج در صورت  اگرچه اطالعات  بازار سرمایه است.  الزامات کارایی  از  مالی شفاف یکی  های  وجود اطالعات 

مدیره    اتشود، ولی گزارش هیمالی اساسی به عنوان یکی از منابع عمده اطالعات مالی برای بازار سرمایه تلقی می 

تکمیل اطالعات مندرج در صورتبه مجمع عمومی صاحبان سهام می  را در  اهمیتی  با  و  های  تواند اطالعات مهم 

مدیره در جهت ات  تواند به عنوان فرصتی برای هیمدیره به مجمع می   اتمالی فراهم آورد. از طرف دیگر گزارش هی

 داران باشد. های مهم عملکرد خود به سهامرسانی در خصوص جنبه اطالع 

هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و  "(  ۱۳۴۷قانون تجارت )مصوب    ۲۳۲طبق ماده  

به ضمیمه   را  شرکت  زیان  و  سود  و حساب  عملکرد  و حساب  ترازنامه  و همچنین  سال  پایان  در  را  شرکت  دیون 

نظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقالً  گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور ت

 "بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی ساالنه در اختیار بازرسان گذاشته شود.

های فعال  تشکلقانون بازار اوراق بهادار، سازمان موظف است ناشرانِ اوراق بهادار و کلیة   ۴۱همچنین بر اساس مادة 

براسـاس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطالعات جامع فعالیت    در بازار سرمایه را ملزم نماید تا

مدیره به مجامع« از  قانون بازار اوراق بهادار، »گزارش هیئت  ۴۵مادة    ۳خود را انتشار دهند. ضمن اینکه مطابق بند  

دستورالع طبق  آن  ارائة  به  مکلف  سازمان،  نزد  شده  ثبت  شرکتهای  که  است  اطالعاتی  سازمان،  جمله  اجرایی  مل 

 باشند. می 

نظر به فقدان یک ساختار مشخص برای گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و  با توجه به الزامات قانونیِ فوق و  

در چارچوب   بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  گزارشها،  این  در  منتشره  اطالعات  نوع  و  محتوا  در  زیاد  پراکندگی  نیز 

فعالیت و وضع  "گذاران، تدوین گزارش نمونه  ور تامین نیازهای اطالعاتی سرمایه وظائف و اختیارات خود و به منظ

 را در دستور کار خود قرار داده است. "عمومی شرکت
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 پیام هیات مدیره:

 مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت قند در سال مالی مورد گزارش: 

عرصه تولید سپری شد. و توفیق خدمت در عرصه صنعت اعطا  سالی دیگر از فعالیت شرکت  شکر)سهامی عام (  در  

شد. لذا بنا  گردید تا گزارشی از وضعیت فعالیت شرکت را به اطالع سهامدان محترم برساند. قطعاً در طول خدمت 

ا فراز و نشیب هائی با آن مواجه بوده ایم و تمام تالش و همت خود را به صیانت از این صنعت بزرگ به کار گرفته ت 

ژیک  تبا تالش خود و همکاران محترم  موجب رشد و اعتالء و ارتقاء این واحد صنعتی در زمینه تولید کاالی استرا

 زوده سهمی داشته  باشیم.فاد ارزش اجکشور باشیم و در  ای

ن  پیش رو داشته است مختصراً به استحضار سهامدارا دردر ذیل عمده ترین مشکالت و موانعی که این واحد صنعتی 

 محترم میرساند:

یکی از اهم مشکالت پیش رو شرکت تامین مواد اولیه می باشد.  همانطور که مستحضرید مواد اولیه کارخانجات  -

بهره   به  اقدام  قندی  کارخانجات  در کشور  قند  برداشت چغندر  زمان  در  باشد.  می  خام  شکر  و  قند  قندی چغندر 

ماه از سال مالی شرکت را در    ۴که دوره بهره برداری حدود    برداری چغندر قند جهت تولید شکر سفید می نمایند 

بر میگیرد. با توجه به زنده بودن محصوالت کشاورزی  امکان دپو و ذخیره سازی  میسر نمی باشد. از طرفی به علت  

در کشور   قند  کاهش سطح کشت چغندر  آبی موجب  کم  معضل  به    بودهموقعیت جغرافیایی کشور  منجر  امر  که 

ندر قند در کشور متناسب با نیاز و ظرفیت کارخانجات قندی می باشد. و این موضوع باعث رقابت شدید  کمبود چغ

تحمیل افزایش    که منجر بهکارخانجات در جذب چغندر قند و پرداخت مبالغی بیش از قیمت مصوب آن میگردد  

 فعالیتهای تامین و هزینه مالی میگردد. 

 

ه این شرکت تعیین قیمت دستوری خرید محصول چغندر قند و فروش  دیگر مشکالت کارخانجات قندی من جمل -

بوده است. مشکل اصلی این بخش عدم تطابق بهای خرید مواد    ۱۴۰۱محصول تولیدی شکر سفید در سال مالی  

از حاشیه سود مناسب   باشد بطوریکه  بهای فروش محصول  تولیدی شکر سفید می  با بهای فروش محصول  اولیه 

رات و نگهداری و  میپوشش هزینه سنگین تولید نظیر هزینه پرسنلی، تع  جهتافزوده کافی در    جهت ایجاد ارزش 

نمودن ماشین آالت و   تولیدی شرکت جهت جایگزین  از فعالیت  از محل عواید حاصل  مالی  منابع  تامین  خصوصاً 

 تجهیزات جدید در راستای کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده می باشد. 

 

 

                                                              ۱      
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دیگر مشکالت پیش رو شـرکت فصـلی بـودن فعالیـت تولیـدی شـرکت مـی باشـد. همـانطور کـه مستحضـر مـی  -

باشید بهـره بـرداری چغنـدر قنـد حـدود چهارمـاه از فعالیـت شـرکت را پوشـش مـی نمایـد و مـابقی ایـام سـال 

در خــام تولیــد شــکر ســفید از شــکر فقــدان مــواد اولیــه مــورد نیــازمی باشــد. بمنظــور افــزایش روزهــای کــاری 

می باشـد . بـه همـین دلیـل مـذاکراتی بانکهـای عامـل صـورت گرفتـه و در صـورت تخصـیص منـابع دستور کار  

تصـفیه شـکر خـام بـه صـورت کـارمزدی مالی اقدام به خرید شـکر خـام جهـت تصـفیه آن مـی نمایـد. از سـوئی 

هـزار تـن شـکر خـام    ۵۳مقـدار حـدود    ۱۴۰۱شـرکت قـرار داشـته بطوریکـه در سـال مـالی    نیز در برنامه کاری

ادامـه و تـالش در افـزایش آن بـا نیـز  (  ۱۴۰۲مورد تصفیه قرار گرفتـه اسـت و ایـن رونـد در سـال مـالی جـاری)

شـرکت جهـت افــزایش  برنامـه هـای طــرز ریـزی شـده توجـه بـه ظرفیـت کـاری کارخانـه مــی باشـد. از دیگـر 

آتـی در دسـت مطالعـه مـی ل مـالی  بهـره بـرداری چغنـدر قنـد پـاییزه مـی باشـد کـه بـرای سـا  ،  حجم فعالیت

 باشد.

موجب   - امر  این   ، قند  بذر چغندر  واردات  قیمت جهت  ارزان  ارز  تخصیص  عدم  و  ارز  نرخ  سازی  آزاد  به  عنایت  با 

 افزایش سنگین هزینه تولید محصوالت کشاورزی  و عدم ترغیب آنان به کشت این محصول استراتژیک میگردد. 

به تامین منابع مالی مورد نیاز از سیستم های بانکی، به دلیل هزینه باالی تولید    با توجه به اتکاء شرکتهای تولیدی -

قندی را با مشکل مواجه نموده است. از طرفی اخذ    کارخانجات  شرکتها خصوصاً  تسهیالت ، توسط   توان بازپرداخت

راستا  این  در  گردیده که  مالی  منابع  تحمیل کسری  در  به شرکتها  بیشتر  فشار  باالموجب  با ضرائب  نقدی  سپرده 

 درخواست توجه مسئولین محترم ذیصالز انتظار می رود.  

امید است  با توجه به قدمت و سابقه احداث کارخانجات قندی در کشور بمنظور کا - تولید،  هش شدید هزینه های 

روز    تجهیزات  و  آالت  ماشین  واردات  جهت  قیمت   ارزان  تسهیالت  تخصیص  با  ذیربط  مسئولین  و  متولیان 

 کارخانجات کشور را یاری رسانند. 
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 تاریخچه و فعالیت شرکت

 

در اداره ثبت شـرکتها و    6۳۰6تحت شماره  ۱۳۳۷/ ۷/ ۲۳شرکت شکر ) سهامی عام ( در تاریخ  -۱-۱

 ثبت رسیده است . ه مالکیت صنعتی تهران ب

، احـداث و اداره کارخانجـات شـکر و قنـد و سـایر  اساسنامه    ۲فعالیت اصلی شرکت طبق ماده   -۲-۱   

از چغندر قند و یا شکرخام خریداری ، انجام  مواد غذائی و صنایع جانبی ، فروش قند و شکر تولیدی  

 عملیات کارمزدی تصفیه شکرخام و تبدیل آن به شکر سفید یا قند می باشد .

و   ۲فعالیت فرعی شرکت طبق ماده    -۳-۱   ، کشاورزی  به هرگونه عملیات تجاری  اقدام   ، اساسنامه 

دامپروری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا شرکتهای دیگر و تاسیس شعبه در داخل و یا 

بازرگانی ، صادرات و واردات ، سرمایه گذاری د به فعالیتهای  ، همچنین مبادرت  از کشور  ر خارج 

 سهام سایر شرکتها و سایر فعالیتهای مجاز ،  در راستای اهداف و برنامه های شرکت می باشد . 

مورخ    -۱-۴ برداری  بهره  پروانه  براساس  شرکت  تولیدی  مورخ   ۲۲/۱۲/۱۳۵۴ظرفیتهای  اصالحیه  و 

 بشرز زیر میباشد:   ۱۳۷۸/ ۴/۱۲

 روزانه  شرح 

 تن  –واحد 

تعداد  

روزهای 

 کاری

ظرفیت  

مصرف  

 تولید 

 ۱۱۰،۰۰۰  ۱۰۰  ۱۱۰۰  مصرف چغندر قند 

تبدیل شکر خام به شکر سفید ) در دو 

 شیفت ( 

 ۴۷۰  _  _ 
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 سرمایه و ترکیب سهامداران

ریال( بوده  ۳۰۰۰۰سهم، به ارزش اسمی هرسهم ۱۰۰۰۰میلیون ریال )شامل  ۳۰۰سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ  

سـهم، بـه ارزش ۲،۴6۰،۰۹۳،۰۰۰ریـال ) شـامل تعـداد میلیون  ۲،۴6۰،۰۹۳مبلغ که طی چند مرحله به شرز زیر به 

 ریال ( افزایش یافته است . ۱۰۰۰اسمی هر سهم 

 
 میلیون ریال  –سرمایه  ریال    –ارزش اسمی   تعداد سهام  سرمایه تاریخ افزایش 

۱۳۳۷ ۱۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰ ۳۰۰ 

۱۳۴۳ ۱۷،۸۰۰ ۱۰،۰۰۰ ۱۷۸ 

۱۳۴۷ ۲۴،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰ ۲۴۰ 

۱۳۵۲ ۲۰،6۸۴ ۱۰،۰۰۰ ۲۰6 

۱۳۵6 ۲6،۸۸۹ ۱۰،۰۰۰ ۲6۸ 

۱۳۷۰ ۷۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰ ۷۰۰ 

۱۳۷۵ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰ ۷،۰۰۰ 

۱۳۷۷ ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰ ۱۴،۰۰۰ 

۱۳۸۱ ۲۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰ ۲۸،۰۰۰ 

۱۳۹۲ ۳۷،۸۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰ ۳۷،۸۰۰ 

۱۳۹۳ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰ 

۱۳۹۹ ۲،۴6۰،۰۹۳،۰۰۰ ۱،۰۰۰ ۲،۴6۰،۰۹۳ 

 سهامداران شرکت                                                               

به شرز جدول زیر    ۳۱/۰6/۱۴۰۱شرکت در پایان سال مالی منتهی به  سهام    %۱سهامداران دارای مالکیت بیش از  

  است
 1401/ 06/ 31سال مالی منتهی به   نام سهامدار  ردیف 

 درصد  تعداد سهام   

 ۵۸/۵۰ ۱،۲۴۴،۳۵۰،۵6۲ شرکت صادراتی توسعه صنایع بشهر زرین  ۱

 ۴۸/۲ 6۱،۰۰۷،۹۲۹ شرکت توسعه صنایع بهشهر  ۲

 ۰۷/۲ ۵۰،۸۴۷،۸۴۲ نایع بهشهر ایران صشرکت سرمایه گذاری گروه  ۳

 ۸۵/۱ ۴۵،۴۳۲،۲۳۷ سید محمد سادات  ۴

 ۱۵/۱ ۲۸،۱۸۹،6۱۰ محسن مرتضوی  ۵

 ۷/۱ ۴۱،۹۲۴،۸۷۳ علی شهرزادی 6

 ۲۴/۱ ۳۰،۵6۲،۱۸۲ امیر هوشنگ وفازنجانی  ۷

 ۱۹/۱/ ۲۹،۳۵۱،۷۸۷ سهام وکالتی نزد سازمان خصوصی سازی ۸

 ۷۴/۳۷ ۹۲۸،۴۲۴،۹۷۵ سایر اشخاص حقیقی و حقوقی  ۹

 ۱۰۰ 2،460،093،000 جمع 
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 1401/ 10/ 21  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 
 

 ۵۱۳۸۳۵۴۱۴:  ی، طبقه دوم، کدپست۲، پالک  ۱۷  ابانی )بخارست(، خ  ریاحمد قص  ابانیخ  ن،یآرژانت  دانی : تهران، می دفتر مرکز

 ۸۸۷۰۱۳۹۲-۴:  تلفن

 شاهرود( )قند  شرکت شکر 

 سهامی عام 

 شر کت از منظر بورس اوراق بهادار

 وضعیت معامالت وقیمت سهام 

شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در گروه مواد غذائی با نماد قشکر درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ  

 سال اخیر به شرز زیر بوده است :   ۹مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی   ۹/6/۱۳۷6

 

 رتبه کیفیت افشاء اطالعات و نقد شوندگی سهام  

سال گذشته براساس ارزیابی    ۲وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاط نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات در  

 سازمان بورس و اوراق بهادار به شرز زیر بوده است:  

 

 1400رتبه در سال  1401رتبه در سال  شرح  

 ۲۱6 ۲۳6 تعداد روزهای گشایش نماد

 ۲۰۲ ۲۳۴ تعداد روزهای معامالتی 

 ۱ ۱6/۱ نسبت حجم معامالت به میانگین موزون سرمایه 
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سال مالی  

 منتهی 

تعداد سهام  

 معامله شده 

ارزش سهام 

 معامله شده 

تعدادروزهای  

 باز بودن نماد 

تعداد  

روزهائی که  

نماد معامله 

 شده است 

آخرین  

 قیمت سهام

سرمایه  

 شرکت 

 میلیون ریال  ریال   میلیون ریال   

۳۱/6/۱۳۹۳ ۱6۴،۴۱6،۱۱6 6۵۷،۱۲۳ ۲۳۴ ۲۳۳ ۱،۸۵۵ ۲۰۰،۰۰۰ 

۳۱/6/۱۳۹۴ ۱۷۸،۴۸۸،۴۵۰ ۲6۸،۸۱۷ ۲۴۰ ۲۲۴ ۱،۳۴۳ ۲۰۰،۰۰۰ 

۳۱/6/۱۳۹۵ ۴۱۴،۵۸۸،۴۷۲ 6۲۱،۵۴۰ ۲۲۰ ۲۱۹ ۱،۸۱۳ ۲۰۰،۰۰۰ 

۳۱/6/۱۳۹6    ۱۴۸،۴۳۸،۸۲۳ ۲۸۷،۴66 ۲۴۴ ۱۹۸ ۲،۱۱۵ ۲۰۰،۰۰۰ 

۳۱/6/۱۳۹۷ ۱۹۳،۲۴۹،۰۲6 ۳6۹،۳۵۵ ۲۳۵ ۲۳۰ ۲،۵۷۵ ۲۰۰،۰۰۰ 

۳۱/6/۱۳۹۸ ۴6۲،۲۳۹،۰6۱ ۳،۳۸۱،۲۵۵ ۲۲۰ ۲۳۱ ۲۰،۴۷۹ ۲۰۰،۰۰۰ 

۳۱/6/۱۳۹۹ ۳۷۵،۱۴۸،6۲۵ ۱۴،۱۵۵،۷۲۴ ۲۳۴ ۲۳۱ ۴۷،۳۳۰ ۲۰۰،۰۰۰ 

۳۱/6/۱۴۰۰ ۱۱،۹66،۷۱۳ ۵۳6،۰۰6،۵۸۷،۲  ۲۰۲ ۲۱6 ۲،۵۷۸ ۲،۴6۰،۰۹۳ 

۳۱/۰6/۱۴۰۱ ۸،۸۳۷،۱۵۵ ۰۰۰،۰۰۰،۴۱۲،۱۵  ۲۳6 ۲۳۴ ۱،۷۴۴ ۲،۴6۰،۰۹۳ 



 1401/ 10/ 21  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 
 

 ۵۱۳۸۳۵۴۱۴:  ی، طبقه دوم، کدپست۲، پالک  ۱۷  ابانی )بخارست(، خ  ریاحمد قص  ابانیخ  ن،یآرژانت  دانی : تهران، می دفتر مرکز

 ۸۸۷۰۱۳۹۲-۴:  تلفن

 شاهرود( )قند  شرکت شکر 

 سهامی عام 

 حیط حقوقی شرکت : م

 

 مهمترین قوانین ومقررات حاکم بر فعالیت شرکت )بر حسب مورد( در جدول زیر ارائه گردیده است :  

 

 اساسنامه شرکت 

 مصوبات مجامع ) عادی و فوق العاده (   

 مصوبات هئیت مدیره 

 دستورالعملهای داخلی 

 قانون تجارت

 قانون بورس 

 قانون مالیاتهای  مستقیم  

 قانون کار و تامین اجتماعی 

 قوانین صادرات و واردات و گمرکی  

 قوانین بانکی و بیمه ای  

 سایر قوانین و مقررات جاری بر حسب مورد  
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 1401/ 10/ 21  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 
 

 ۵۱۳۸۳۵۴۱۴:  ی، طبقه دوم، کدپست۲، پالک  ۱۷  ابانی )بخارست(، خ  ریاحمد قص  ابانیخ  ن،یآرژانت  دانی : تهران، می دفتر مرکز

 ۸۸۷۰۱۳۹۲-۴:  تلفن

 شاهرود( )قند  شرکت شکر 

 سهامی عام 

 

 :مالی گزیده اطالعات 
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منتهی  سال مالی  

 به

31 /6 /1401 

سال مالی منتهی   

 به

31 /6 /1400 

سال مالی منتهی   

 به

31 /6 /1399 

   میلیون ریال    میلیون ریال    میلیون ریال الف ( اطالعات عملکرد مالی طی سال ) مبالغ به میلیون ریال (: 

 ۱،۰۸۸،۵۲۴  ۱،۲۵۸،۹۴۲  ۴،۰۳۲،۵6۲ در آمد عملیاتی 
 ۱۹،۹۰۷  ۱۹،۳۱۰  ( ۵۳۲،۸۸۱) سود ) زیان ( عملیاتی  

 ( ۲6،۲۵6)  ( ۵۱،۷۹۲)  ( ۱۷6،۰۹۷) هزینه مالی 
 ۲۴،۹۴۲  ۴۵،۲۰۱  6۱،۵۵۲ درآمد های غیر عملیاتی  

 ۱۸،۵۹۳  ۱۲،۷۱۹  ( 6۴۷،۴۳۳) پس از کسر مالیات  -سود ) زیان (خالص  
 ۰  ۰  ۰ تعدیالت سنواتی 

۳۹۷،۹) وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی    (۱6۸،۵۴۲ )  ۱6۸،۱6۵ 
      ب ( اطالعات وضعیت مالی در پایان سال ) مبالغ به میلیون ریال (  

 6۱۲،۷۰۵  ۳،۱۳۴،۵۰۹  ۳،۳۸۵،۵۳۲ جمع دارائیها 
 ۳۹۵،۹6۴  ۷۱۷،۱۴۳  ۱،6۲۹،۳6۲ جمع بدهی ها 

 ۲۰۰،۰۰۰  ۲،۴6۰،۰۹۳  ۲،۴6۰،۰۹۳ سرمایه ثبت شده 
 ۲۱6،۷۴۱  ۲،۴۱۷،۳66  ۱،۷۵6،۱۷۰ جمع حقوق صاحبان سهام 

       ج( نرخ بازده ) درصد (
 ۷6/۲  6۷/۰  ۲۴/۱ نرخ بازده دارائیها 

 ۸        ۵۲/۰  ( ۲6/ ۳۲)  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ) ارزش ویژه ( 
        اطالعات مربوط به هر سهم :( د  

 ۲۰۰  ۲،۴6۰،۰۹۳  ۲،۴6۰،۰۹۳ تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع 
 ۲6۷  ۱۹۵  ۴6 ریال   -اولین پیش بینی سود هرسهم 

 ۸۱  ۰  ( ۸۸) ریال    -آخرین پیش بینی سود هر سهم  
 ۷           ۵           ( ۲66) ریال   -سود ) زیان ( واقعی هر سهم  
 ۱۰  ۱  - ریال    -سود ) زیان ( نقدی هر سهم  

 ۳۷،۰۴۰  ۲،۵۷۸  ۱،6۸۰ ریال   -آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تائید گزارش  
 ۷/۱،۰۸۳  ۹۸۳  ۷۱۴ ریال   -ارزش دفتری هر سهم  

 ۵،۲۹۱  ۵۱۵  ( 6) مرتبه   -نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم  
        ه ( سایر اطالعات

 ۲۳6  ۲۲۱  ۲6۷ نفر)پایان سال(    -تعدادکارکنان  



 1401/ 10/ 21  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 
 

 ۵۱۳۸۳۵۴۱۴:  ی، طبقه دوم، کدپست۲، پالک  ۱۷  ابانی )بخارست(، خ  ریاحمد قص  ابانیخ  ن،یآرژانت  دانی : تهران، می دفتر مرکز

 ۸۸۷۰۱۳۹۲-۴:  تلفن

 شاهرود( )قند  شرکت شکر 

 سهامی عام 

 

 : مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت 

 اقالم صورت سود ) زیان ( 

 آمار تولید و فروش 
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منتهی  سال مالی   شرز 

 31/6/1401به 

منتهی به   سال مالی  

31/6/1400 

 مالحظات 

   میلیون ریال  میلیون ریال  

       الف ( درآمدهای اصلی  

   ۱،۰۵۹،۰۰۷  ۳،۸۲۴،۱۲۵  فروش          

   ۱۹۹،۹۳۵  ۲۰۸،۴۳۷  کارمزد تبدیل شکرخام به شکر سفید         

   ( ۱،۱۹6،۲۳۰)  ( ۴،۳۳۴،۸۸۲)  ب (  بهای تمام شده کاالی فروش رفته  

   ( ۱۰۲،۵۸۴)  ( ۱6۷،۵۳۹)  ج (   هزینه های عمومی، اداری و فروش  

   ( ۵۱،۷۹۲)  ( ۱۷6،۰۹۷)  د (   هزینه های مالی  

   ۴۵،۲۰۱  ( 6۱،۵۵۲۲)  ه (   سایر درآمدهای غیر عملیاتی  

   ۱۲،۷۱۹  ( 6۴۷،۴۳۳)  و (   سود ) زیان ( قبل از مالیات 

   ۱۲،۷۱۹  ( 6۴۷،۴۳۳)  ز (   سود ) زیان ( خالص  

سال مالی منتهی   شرح 

 1400/ 6/ 31به 

سال مالی  منتهی به  

31 /6 /1400 

درصد 

 تغییرات 

  تن  -مقدار تن   -مقدار 

    :الف ( تولید 

 ۲۱ ۱۱،۰۴۵ ۱۳،۳۸۴ تولید شکر سفید از چغندر  

 ۱۰۰ - ۹،۳۷۱ تولیدشکرسفیدحاصل از شکرخام خریداری شده 

 ۲/۴۷ ۵،6۹6 ۸،۳۸۷ تولید تفاله  

 ۹۴ ۴،۱۹۰ ۸،۱۳6 تولید مالس    

 ( ۴/۱۷) ۵۱،۴۱۳ ۴۲،۴۹۵ خدمات کارمزدی  

 ( ۳۹) ۲۳ ۱۴ شکرسفید حاصل ازمازاد راندمان تصفیه شکرخام  

    ب ( فروش: 

 ۷/۹۳ ۱۱،۳۹۲ ۲۲،۰۷6 فروش شکر سفید  

 ۷/۱۷ 6،6۰۸ ۷،۷۸۰ فروش تفاله  

 ( ۴/۱۱) ۴،۸۰۲ ۴،۲۵۸ فروش مالس  



 1401/ 10/ 21  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 
 

 ۵۱۳۸۳۵۴۱۴:  ی، طبقه دوم، کدپست۲، پالک  ۱۷  ابانی )بخارست(، خ  ریاحمد قص  ابانیخ  ن،یآرژانت  دانی : تهران، می دفتر مرکز

 ۸۸۷۰۱۳۹۲-۴:  تلفن

 شاهرود( )قند  شرکت شکر 

 سهامی عام 

 آمار خرید و مصرف مواد اولیه  

 

  ۵۰۰و مبلغ    ۱۲،۴۷6بابت چغندر بهاره    ۱6با عیار    ۳۱/6/۱۴۰۱چغندر برای سال مالی منتهی به  مصوب خرید  نرخ   -

ریال به ازاء هر    ۴،۳۰۰وکمک کرایه حمل    ۱6،۴۱۰به مبلغ  ۱۵ریال بابت کرایه حمل و بابت چغندر پاییزه با عیار  

لیکن با توجه به رقابت بین کارخانجات قندی به دلیل کاهش کشت چغندر قند بیش از    کیلو تعیین گریده است. 

 کارخانجات قندی پرداخت شده است.  از سویمبلغ مصوب 

 
تن و چغندر    ۱۰۴،6۵۰بابت بهره برداری چغندر قند بهاره به مقدار    ۱۴۰۱میزان مصرف چغندر قند در سال مالی   -

 تن میباشد. ۵،۲۷۰به مقدارقند پاییزه 

 
  ۱۰،۰۰۰تصفیه مصرف نموده است که که مقدار  اقدام به تصفیه شکر خامتن   ۵۲،۴۹۵مقدار   ۱۴۰۱شرکت در سال  -

تن تصفیه شکر خام به صورت کارمزدی به ازاءهر    ۴،6۱۲تن آن مربوط به شکر خام خریداری شده میباشد و مقدار  

تن مربوط به تصفیه شکر خام بازرگانی دولتی ایران به   ۳۷،۸۸۳ریال مربوط به بخش خصوصی و مقدار   ۴،۹۰۰  کیلو

 ریال میباشد.  ۵،۵۰۰و  ۴۰۰۰ازاء هر کیلو  

 

-  

 تغییرات در سرمایه گذاریها

 

 

9 

  سال مالی  شرح 

 منتهی به 

31 /6 /1401 

  سال مالی  

منتهی به 

31 /6 /1400 

درصد  

 تغییرات 

 مالحظات  

     تن    –مقدار    تن    –مقدار    

   ۴۱  ۷۷،۸۸۸  ۱۰۹،۹۲۰  چغندر قند                      

   ۲  ۵۱،۴۱۳  ۵۲،۴۹۵  شکر خام

  سال مالی   شرح 

منتهی به 

31 /6 /1401 

  سال مالی  

منتهی به 

31 /6 /1400 

درصد  

 تغییرات 

 مالحظات  

     میلیون ریال   میلیون ریال    

   ۳،6  ۲،۵۳۰،۷۱۰  ۲،6۲۲،۵۲۰  دارائیهای ثابت 

   -  ۱،۰۵۱  ۱،۰۵۱  سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها 



 1401/ 10/ 21  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 
 

 ۵۱۳۸۳۵۴۱۴:  ی، طبقه دوم، کدپست۲، پالک  ۱۷  ابانی )بخارست(، خ  ریاحمد قص  ابانیخ  ن،یآرژانت  دانی : تهران، می دفتر مرکز

 ۸۸۷۰۱۳۹۲-۴:  تلفن

 شاهرود( )قند  شرکت شکر 

 سهامی عام 

 تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی                                 

 

  سال مالی   شرح 

منتهی به 

31 /6 /1401 

سال مالی   

منتهی به 

31 /6 /1400 

درصد  

 تغییرات 

 مالحظات  

     میلیون ریال   میلیون ریال   

   ( ۲۷،۵)  ۲،۴۱۷،۳66  ۱،۷۵6،۱۷۰  حقوق صاحبان سهام 

   ۵/۵۷  ۳۵،۵۲6  ۵۵،۹۵۱  ذخیره مزایای پایان خدمت 

 
                                                          

 تغییرات در وضعیت نقدینگی
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  سال مالی  شرح 

 منتهی به 

31 /6 /1401 

سال مالی   

منتهی به 

31 /6 /1400 

درصد  

 تغییرات 

 مالحظات  

     میلیون ریال   میلیون ریال   

         الف(منابع و مصارف اصلی نقدینگی 

         منابع :  

   ۹/۵۷  ۲،۹۹۸  ۴،۷۳۴  سود سپرده بانکی  

   ۸/۲۷  ۸۵6،۰۲۷  ۱،۹۵۰،۵۲۷  دریافت تسهیالت  

         

خالص جریانهای نقدی عملیاتی  

 ورودی)خروجی( 

 (۹،۳۹۷ )  (۱6۸،۵۴۲ )  ۵/۹۴   

         مصارف :  

   ۸/۲۱۷  ( ۳۱،۷۷۱)  ( ۱۰۰،۹۸۳)  سود تسهیالت بانکی  

   ( 6/6۰)  ( ۲،۹۱۳)  ( ۱،۱۴۸)  سود سهام پرداختی  

   6/۹۹  ( ۹،6۲۹)  ( ۴۳)  مالیات بر درآمد پرداختی 

   ۵/۱۳۷  ( ۴6،۳۷۲)  ( ۱۱۰،۱6۸)  فعالیتهای سرمایه گذاری  

   ۸/۱۹۰  ( ۵۹۷،۳۱۹)  ( ۱،۷۳۷،۵۰۳)  بازپرداخت تسهیالت مالی 
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 ۵۱۳۸۳۵۴۱۴:  ی، طبقه دوم، کدپست۲، پالک  ۱۷  ابانی )بخارست(، خ  ریاحمد قص  ابانیخ  ن،یآرژانت  دانی : تهران، می دفتر مرکز

 ۸۸۷۰۱۳۹۲-۴:  تلفن

 شاهرود( )قند  شرکت شکر 

 سهامی عام 

 بیان سیاستهای تامین مالی و اعتباری شرکت 

 

عمده ترین منابع تامین مالی مورد نیاز سرمایه در گردش شرکت از طریق بانکهای عامل شامل بانکهای: صنعت و  

ملت    ، کارآفرین  صادرات    ،معدن  تجارت  سامان    ،،  مالی  و  سال  در  مجموعاً  که  باشد  اخذ    ۱۴۰۱می  به  اقدام 

د) بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و  درص۱۸میلیون ریال با نرخ  ۱،۹۵۰،۵۲۷تسهیالت ریالی جمعاً به ارزش  

قبال   سالدر  در  شرکت  همچنین  است.  نموده  نقدی(  سپرده  مبلغ     اخذ  مذکور  ریال    ۱،۸۳۸،۴۸6مالی  میلیون 

 بازپرداخت تسهیالت)اصل و فرع ( داشته است. 

 

 

 

 

 نسبت های مالی:
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سال مالی   شــــــــــــــــــــــــــــرح 

منتهی به 

31/6/1401 

سال مالی  

منتهی به 

31/6/1400 

    

         

     ۱۳  ۷۵/۱۸  نسبت فعالیت دوره گردش موجودی ها  

     ۸۸/۰  ۴۸/۰  الف( نسبت های نقدینگی ) نسبت جاری (  

     ۲۳/۰  ۴۸/۰  ب  ( نسبت بدهی  

     ۵         ( ۲66)       ج   ( سود ) زیان ( پایه هر سهم 
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 ۸۸۷۰۱۳۹۲-۴:  تلفن

 شاهرود( )قند  شرکت شکر 

 سهامی عام 

 

 :1401لغایت  1395آمار عملکرد کارخانه شکر شاهرود طی سالهای مالی 

برعملکرد شرکت طی سالهای مالی   و 1401الی    1395مرورکلی  تعیین شده  اهداف  به  ، میزان دستیابی 

 دستاوردهای مهم درسال مالی موردگزارش  

                                                       

 :  شده  چغندر خریداری  -1

 

 ۱۳۹۵ ۱۳۹6 ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ شرز  

،۱۱۱ تن  –چغندر خریداری  

۳۸۷ 

۷۷،۸۸۸ ۸۷،۳6۹ ۹۱،۸۸۲ ۱۰۰،۷۸۷ ۹۰،6۰۲ ۹۴،۰۰۵ 

۱۰۹،۹۲ تن   -چغندر مصرفی 

۰ 

۷۷،۲۰۰ ۸6،6۰۰ ۹۱،۴۵۰ ۱۰۰،۲۰۰ ۸۹،۸۰۰ ۹۲،۹۰۰ 

بهار شده  عیارخریداری  ه متوسط 

 پاییزه -

۷۵/۱6   

۴۸/۱6 

۹۳/۱۴ ۸۵/۱۵ ۴۱/۱6 ۴۸/۱۷ ۱۲/۱۷ ۵۸/۱6 

 ۷۹ ۸۳ ۸۹ ۸۵ ۹۱ ۷۵ ۱۲۵ روزهای کارکرد چغندر  

 ۱۲،۰۸۹ ۱۱،۷۴۱ ۱۴،۸6۴ ۱۲،۵۵۷ ۱۱،۰۳۰ ۱۱،۰۴۵ ۱۳،۳۵۴ تن    -شکرتولیدی ویژه 

 ۴،6۴۰ ۴،۸۳۰ ۵،۳۷۵ ۴،۳۳۳ ۷،۰۱۲ ۴،۱۹۰ ۸،۱۳6 تن    -مالس تولیدی 

 ۷،۱۷۱ 6،۸۱۰ ۷،۸6۷ ۷،۷۵۴ 6،۵۳۲ ۵،6۹6 ۸،۳۸۷ تن   -تفاله خشک  

 

 

 

 

  شکر خام مصرفی :  -2

سال مالی  شرح

منتهی به  

31/6/1401 

مالی سال  

منتهی به  

31/6/1400 

سال مالی 

 منتهی به 

31/6/1399 

سال مالی 

منتهی به 

31/6/1398 

سال مالی 

منتهی به 

31/6/1397 

سال مالی 

منتهی به 

31/6/1396 

 ۷۸،۳۹۲ ۴۳،6۳۳ ۵۲،۱۵۰ 6۳،۳۲۵ ۵۱،۴۱۳ ۵۲،۴۹۵ شکرخام مصرفی  

شکرتولیدی از تصفیه و تبـدیل 

 تن  –شکرخام 

۵۰،۵۳۵ ۴۹،۳66 6۱،۰۰۹ ۴۹،۸۰۴ ۴۰،۵۵۵ ۷۴،6۷۴ 

 

 

 

۱۲ 
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 ۵۱۳۸۳۵۴۱۴:  ی، طبقه دوم، کدپست۲، پالک  ۱۷  ابانی )بخارست(، خ  ریاحمد قص  ابانیخ  ن،یآرژانت  دانی : تهران، می دفتر مرکز

 ۸۸۷۰۱۳۹۲-۴:  تلفن

 شاهرود( )قند  شرکت شکر 

 سهامی عام 

 ریسک های عمده شرکت : 

 ریسک نوسانات نرخ بهره    -1

با توجه به اتکاء شرکتهای قندی به تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی کشور هرگونه تغییر در نرخ بهره در      

 )زیان ( شرکت اثر مستقیم دارد. سود 

 

 ریسک کیفیت محصوالت :   -2

تولیدی      افزایش کیفیت محصول  بسیار خوبی در جهت  اقدامات   ، قند شاهرود در طول سال مورد گزارش  کارخانه 

 خود ) شکر ( بعمل آورده و مشکلی از لحاظ کیفیت محصول ندارد .  

 ریسک نوسانات نرخ ارز  -3

تغییر نرخ برابری ارز ، میتواند بر قیمت   از آنجا که قسمتی از شکر خام مورد نیاز کشور از خارج تامین می گردد. لذا    

 فروش شکر در بازار و در نتیجه قیمت فروش شکر در این شرکت اثر بگذارد .  

 ریسک قیمت مواد اولیه و مصرفی   -4

  -قیمت مواد اولیه )چغندر( هر سال توسط دولت تعیین میگردد و قیمت سایر مواد مصرفی از جمله سنگ آهک      

برای بسته بندی و همچنین قیمت انرژی ، اثر بسیار زیادی در قیمت تمام شده محصول تولیدی  کک و کیسه گونی  

 خواهد داشت .  

 ریسک کاهش قیمت محصوالت  -5

تفاله ومالس( به دلیل تولید همزمانی کلیه شرکتهای قندی و عرضه آن به    -کاهش قیمت محصوالت شرکت)شکر    

 ی شرکت ایجاد خواهد  نمود.  بازار اثرات بسیار زیادی در درآمدها

 ریسک مربوط به عوامل بین المللی  -6

 اتخاذ سیاستهای بین المللی در قبال کشور جمهوری اسالمی ایران در هزینه های تولید اثر گذار می باشد.

 تغییر مقررات دولتی  -7

اینکه   به  توجه  اولیه  خرید    تعیینبا  اختیار  بهای  و  مواد  در  شرکت  تولیدی  محصوالت  نظارت فروش  تحت  و 

  در فعالیت شرکت اثر خواهد داشت.قوانین و مقررات  وضع  سازمانهای دولتی می باشد هرگونه 

 قیمت جهانی شکر خام -8

                                              اثرات زیادی خواهد گذاشت . در روند فعالیت شرکت کاهش یا افزایش قیمت های جهانی شکر ، 

 ریسک تجاری    -9

 کشش بازار و فروش محصوالت به صورت نقدی، شرکت با ریسک مطالبات تجاری مواجه نمی باشد. باتوجه به    

 ریسک نقدینگی   -10

می  جهت تداوم فعالیت  شرکت  مورد نیاز  منجر به افزایش میزان نقدینگی  افزایش نرخ ارز در کشور    هرگونه         

 گردد. 
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 ۵۱۳۸۳۵۴۱۴:  ی، طبقه دوم، کدپست۲، پالک  ۱۷  ابانی )بخارست(، خ  ریاحمد قص  ابانیخ  ن،یآرژانت  دانی : تهران، می دفتر مرکز

 ۸۸۷۰۱۳۹۲-۴:  تلفن

 شاهرود( )قند  شرکت شکر 

 سهامی عام 

                                                                  

موزش و رفاهی  آبهداشت،  مهندسی، زیست محیطی،  -اقدامات اساسی انجام شده شرکت در بخش فنی

 کارکنان: 

 

 1401اهم اقدامات و تعمیرات اساسی انجام شده واحد فنی در سال مالی 

 BBC  (KVR ۷۸۸۰  )استاتیک جهت ژنراتور توربین  AVRساخت و نصب یکدستگاه  -۱

 BBCمگاواتی  ۵/۵سیم پیچی و عایق بندی کامل روتور توربین برق  -۲

 مگاواتی ( و کرمکاری شافت روتور ژنراتور توربین ۵/۲تعمیرات اساسی توربین برق نادرسکی ) -۳

 یل دفرمه بودن و تنظیم یاطاقان های آن پایه یاطاقان دیفوزیون به دل ۲تعویض -۴

 عدد توری مربوطه   ۵و تعویض  ۱تعمیرات اساسی پرس تفاله شماره  -۵

 متر ۱۲مسیر استخرهای خنک کننده به طول  mm ۳۰۰تعویض لوله  -6

 مسیر آب کندانسور بارومتریک به کارخانه  mm۲۰۰تعویض لوله   -۷

 BBCوربین نصب یکدستگاه توربین پمپ جهت روغنکاری ت -۸

 دستگاه قیلترپرس  ۲ساخت و نصب سینی جهت  -۹

 متر  ۴به طول  ۳ساخت هلیس پخت -۱۰

 تنی  ۲۳میلی متر فشارقوی مسیر خروج اصلی بخار کوره های  ۱۵۰متر لوله سایز  6تعویض -۱۰

 میلی متر فشار قوی  ۱۰۰متر سایز   ۱۲تعویض لوله های آبرسان کوره بخار به طول -۱۲

 سیر خروجی آب تصفیه از مخزن رزین تعویض لوله م-۱۳

 ۲فشار قوی مسیر بخار خشک کوره شماره  ۴۰متر لوله سایز  6تعویض  -۱۴

 مربوط به بخار مخازن مازوت  ۴۰متر لوله سایز  6تعویض  -۱۵

 میلی متر مربوط راکتور تصفیه آب  ۵۰متر لوله سایز  6تعویض  -۱6

 نادرسکی و تعمیر اساسی آنبازکردن کلید دژنکتور توربین  -۱۷

 جهت تابلو گاز کوره آهک A ۱۲۰۰نصب کلید دژنکتور  -۱۸

 جهت کوره بخار  A ۲۵۰و  A ۴۰۰نصب دوعدد کلید فیوز اتومات  -۱۹ 

   مربوط به تابلوهای پمپخانه اصلی با کلیدهای قدیمی A ۱6۰عدد کلید فیوز اتومات  ۱۰تعویض تعداد  -۲۰
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 ۵۱۳۸۳۵۴۱۴:  ی، طبقه دوم، کدپست۲، پالک  ۱۷  ابانی )بخارست(، خ  ریاحمد قص  ابانیخ  ن،یآرژانت  دانی : تهران، می دفتر مرکز

 ۸۸۷۰۱۳۹۲-۴:  تلفن

 شاهرود( )قند  شرکت شکر 

 سهامی عام 

 

 نشانی  آتش و ایمنی در بخش  کارخانه HSE  واحد فعالیت اهم گزارش

 
با استفاده از روش    واحد های کاری  ایمنی و حفاظت فنی  ریسک  و تحلیل   شناسایی خطرات و ارزیابیبازنگری   -1

 HAZOP- FMEA -  FTAهای   

از کوره های بخار اشباع و فوق اشباع توسط شرکت کنکاش صنعت و دریافت   -2 ایمنی  بازرسی فنی و  و  تست 

 گواهی ایمنی تمام کوره ها  

 بازرسی فنی ایمنی از تجهیزات حمل بار ) اسلینگ ( کارخانه و تعویض تجهیزات معیوب با استاندارد -3

صحت   -4 گواهی  دریافت  و  سنجش  سها  شرکت  توسط  شرکت  گیر  صاعقه  سیستم  از  ایمنی  بازرسی  و  تست 

 عملکرد  

 در کارخانه   chain blockتعمیرات و ایمن سازی جرثقیل های زنجیری   -۵

 بررسی و اعالم نواقص ایمنی و حفاظت فنی به مدیریت کارخانه  -6

 الک شناسایی جهت شیر های هیدرانت نوسازی خطوط آب آتش نشانی کارخانه + نصب پ -۷

 DOWارزیابی و تحلیل ریسک حریق و انفجار با روش   -۸

 لوله کشی آب از مخزن هوایی جهت پشتیبانی از آب آتش نشانی   -۹

 سال   ۳راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک خط لوله گاز کارخانه بعد از    -۱۰
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 ۵۱۳۸۳۵۴۱۴:  ی، طبقه دوم، کدپست۲، پالک  ۱۷  ابانی )بخارست(، خ  ریاحمد قص  ابانیخ  ن،یآرژانت  دانی : تهران، می دفتر مرکز

 ۸۸۷۰۱۳۹۲-۴:  تلفن

 شاهرود( )قند  شرکت شکر 

 سهامی عام 

 بهداشت حرفه ای و سالمت در بخش  کارخانه HSE  واحد فعالیت اهم گزارش
 

 و تجزیه و تحلیل نتایج معاینات ادواری (    -انجام معاینات سالمت شغلی ) استخدامی  -۱

 برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار -۲

 خروجی از کوره کوچک جهت جلوگیری از انتشار آن در محیط   co2تغییر مسیر لوله گاز   -۳

 کارخانه   مدیریت به  بهداشتی نواقص  اعالم  و  بررسی  -۴

   انجام برنامه مبارزه با جوندگان و حشرات در کارخانه  -5

 مواد شیمیایی موجود در کارخانه ) به روز رسانی(  MSDSتهیه برگه اطالعات ایمنی و بهداشتی   -6

 ppm 0.5انجام کلرسنجی آب آشامیدنی روزانه با میزان کلر باقیمانده  -۷

بیماری های شغلی پرسنل و    -۸ پیگیری  و همچنین  تمامی پرسنل  به  اولیه و طب کار  ارائه خدمات کمک های 

 دستورات بهداشتی الزم 

 الم دارویی مورد نیاز  تجهیز  کمک های اولیه و اق -۹

 تجهیز امبوالنس کارخانه بنا بر استاندارد اعالمی سازمان اورژانس   -۱۰

   بهسازی روشنایی در قسمت های مختلف کارخانه از جمله سالن تولید و محوطه سیلوها و محوطه کارخانه  -۱۱

 بهسازی سالن تولید در قسمت سانتریفوژ ها -۱۲

 ارزیابی پوسچر ارگونومی واحد های مختلف کاری   -۱۳

 در بخش محیط زیست   قند کارخانه HSE  واحد فعالیت اهم زارشگ

 تصفیه فاضالب خام ورودی به تصفیه خانه    -۱

 پایش آنالین خروجی پساب تصفیه خانه   -۲

 تقویت کلرزنی پساب خروجی از تصفیه خانه  -۳

 دیفیوزر های استخر هوادهی عمقی بدلیل نقص و اختالل در کارایی هوادهی خریداری و تعویض تعدادی از   -۴

 تفکیک پسماندهای صنعتی و غیر صنعتی موجود در کارخانه  -۵

 همکاری با اداره محیط زیست شهرستان در جهت رعایت استانداردها و قوانین محیط زیستی در کارخانه   -6
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 ۵۱۳۸۳۵۴۱۴:  ی، طبقه دوم، کدپست۲، پالک  ۱۷  ابانی )بخارست(، خ  ریاحمد قص  ابانیخ  ن،یآرژانت  دانی : تهران، می دفتر مرکز

 ۸۸۷۰۱۳۹۲-۴:  تلفن

 شاهرود( )قند  شرکت شکر 

 سهامی عام 

 

 اطالعات مربوط به میانگین  ترکیب نیروی انسانی و حوزه فعالیت آن بشرح جدول زیر می باشد .  

 

 جمع فصلی موقت  قرار دادی  دائم  واحد سازمانی

 ۲۴۳ ۱6۴ ۷۸ ۱ و خدماتی تولیدی  

 ۲۴ ۰ ۱۹ ۵ اداری تشکیالتی  

 ۲6۷ ۱6۴      ۹۷      6 جمع  

 

 

 

 

 

 ت مدیره یااطالعات مربوط به ه

 

 تاریخ عضویت در هئیت مدیره  تحصیالت/مدارک حرفه ای سمت  ونام خانوادگی نام 

 ۱۸/۰۵/۱۴۰۰ دکترای مدیریت استراتژیک  عضو هیات مدیره     کیارش غفوری

هیات   یار محمدی    ر برزگ وحید  رئیس 

 مدیره 

مدیریت  ارشد  کارشناسی 

 بازرگانی گرایش مالی 

۰۹/۰۳/۱۳۹۹ 

مدیریت  مدیره عضو هیات  غالمرضا کمیجانی  ارشد   کارشناسی  

 بازرگانی

۰۹/۰۳/۱۳۹۹ 
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 1401/ 10/ 21  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 
 

 ۵۱۳۸۳۵۴۱۴:  ی، طبقه دوم، کدپست۲، پالک  ۱۷  ابانی )بخارست(، خ  ریاحمد قص  ابانیخ  ن،یآرژانت  دانی : تهران، می دفتر مرکز

 ۸۸۷۰۱۳۹۲-۴:  تلفن

 شاهرود( )قند  شرکت شکر 

 سهامی عام 

 جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت 

                                               

 
ت مدیره ضمن تشکرازحضورسهامداران محترم ،استدعا دارد صورتهای مالی را پس ازاستماع گزارش حسابرس یاه

 محترم مورد تصویب قرارداده، نسبت به سایر موارد مذکور دردستور جلسه مجمع محترم اتخاذ تصمیم فرمایند  . 

: تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان  مرکز اصلی   و کارخانه در شهرستان شاهرود ده   2پالک    17شرکت 

 مغان می باشد . 

 88701391فاکس دفتر مرکزی       88701392-93تلفن دفتر مرکزی شرکت   

 02332319010فاکس کارخانه     02332319000  -5تلفن کارخانه :  
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نام ونام 

 خانوادگی 

  تحصیالت/مدارک  سمت 

 حرفه ای 

 سوابق  اجرائی 

 در شرکت 

 سوابق مهم اجرائی 

کیارش  

 غفوری 

سرپرست 

عضوموظف  

 هیات مدیره 

 

 ی استراتژیک دکترا

هیئت مدیره   رئیسسرپرست  و نایب  ماه   ۱۴

عضو هیئت مدیره شرکت   -شرکت شکر 

ساینا و  معاون بازرگانی ایده پردازان فوالد  

 خوزستان   

مرتضی  

 آریان

معاونت  

مالی و  

 اداری 

فوق لیسانس  

 مدیریت مالی 

  سمت اجرائی سال6

و    معاونت مالی و اداری

سال سابقه عضویت   ۸

 هیات مدیره 

عضو هیات   -عضو هیات مدیره شرکت شکر

مدیره شرکت مدیریت صنعت قند توسعه  

مدیرمالی شرکت صادراتی   -صنایع بهشهر

مدیر مالی   -توسعه صنایع بهشهر زرین 

شرکتهای خارج از گروه توسعه صنایع  

 بهشهر 

مسعود  

 شمسیریان

کارشناسی  مدیر مالی 

 حسابداری 

مدیر مالی شرکات شکر، کارشناس ارشد  سال  ۱۱

 حسابداری شرکت شکر و بانک ثامن الحجج 

علی  

 بذرافشان 

رئیس  م

 حسابداری 

فوق  دانشجوی 

 حسابداریلیسانس 

رییس  ماه سمت   ۱6

سال   ۱۱و  حسابداری

 ITپشتیبانی  سابقه 

مسؤول شبکه و  -رییس حسابداری کارخانه 

 افزار کارخانه. نرم افزار و سخت 

محمد  

مهدی  

 موالئی 

کارشناس مواد   مدیر تولید 

 غذائی

 مدیریت تولید  ۰۱/۰۴/۱۳۷۴از 

محمد جواد  

 فاتحی 

مدیر  

اجرایی و  

 فنی  

فوق لیسانس  

مهندسی صنایع  

 غذائی

رائی و فنی . و سابقه  مدیز فنی و  جمدیر ا ۱۰/۰6/۱۳۸۹از 

 آزمایشگاه در ستیر شرکتها 


