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 گزيده اطالعات

 طي دوره)مبالغ به ميليون ريال(:                                 اطالعات عملكرد ماليالف(
                                                                                                       

 8931 8931 8931 

 8418141،1 3431041،3 941،94813 درآمد خالص

 ،39،408 4111،،3 9334133 سود عملياتي

 8841،1 949،0 ،1418 درآمدهاي غيرعملياتي

 81،4310 8334،11 33،4101 پس ازكسرماليات-سودخالص

 .... .... .... تعديالت سنواتي

 ،8904،8 3،،8304 ،،91040 فعاليت هاي عملياتي حاصل از وجوه نقد

 ب(اطالعات وضعيت مالي درپايان دوره)مبالغ به ميليون ريال(:
 1،،1،14 3934،18 8410،4810 جمع داراييها

 33،4191 84011،، 848314113 جمع بدهي ها

 8304000 8304000 8304000 شدهسرمايه ثبت 

 9،04301 ،9184،3 114908، مالكانهجمع حقوق 

 ج(نرخ بازده)درصد(:
  

 ،.31 93.،3 81.10 نرخ بازده داراييها

 9،.0 9،.0 9،.0 )ارزش ويژه(مالكانه نرخ بازده حقوق 

 د(اطالعات مربوط به هرسهم:
 83040004000 83040004000 83040004000 تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع

 84181 .... .... ريال-اولين پيش بيني سود هر سهم

 84181 .... .... ريال-آخرين پيش بيني سود هر سهم

 84،91 ،8410 84113 ريال-سود واقعي هر سهم

 849،0 84،00 .... ريال-سود نقدي هر سهم

 804313 814338 314311 ريال-تاييد گزارشآخرين قيمت هرسهم درتاريخ 

تقسيم بر تعداد  مالكانهريال )حقوق -ارزش دفتري هر سهم
 سهام(

94313 94813 3433، 

 1 88 9، مرتبه -نسبت قيمت به درآمد واقعي هر سهم

 ه(ساير اطالعات
 3،1 319 3،1 نفر)پايان سال(-تعداد كاركنان
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 هئيت مديرهپيام 

 مرور كلي بروضعيت وتحوالت صنعت:-1

 
اقتصادی همراه بود صنايع لبني كه يکي از مهمترين صنايع  ركودسالي كه كشور با  1198سال 

هزارميليارد تومان گردش مالي درسال مي باشند نيز 62ميليون فرصت شغلي و4كشوربابيش از 

 كاهشاز اين قائله مستثني نبوده  وصنعت لبنيات مملو ازاتفاقات وحواشي بود كه مي توان به 

ننده محصوالت لبني ، كاهش قدرت خريد مردم به علت كاهش سرانه درآمد ، شركتهای توليد ك

قيمت افزايش  ،كاهش تقاضا وافزايش ناگهاني قيمت شير خامكاهش نقدينگي شركتها ، 

حجم صادرات محصوالت وهمچنين افزايش عرضه  ، افزايش كره و خامهمحصوالت بخصوص 

ارزان قيمت كه باعث  محصوالت سنتي به صورت فله با بسته بندی نامناسب وكيفيت پائين و

درنتيجه كاهش سهم بازارشركتهای بزرگ توليد كننده صنايع لبني گرديد  و كسب سهمي از بازار

 اشاره نمود.

ريمهای كشورهای اروپايي وآمريکاا علياه كشاور    مي توان به ادامه تح 98ازديگر تحوالت سال 

ايجاد چالش هايي در صنعت لبنيات كشور در بخش تاامين برخاي   اشاره نمود كه اين امر باعث 

 مواد اوليه ، بسته بندی و قطعات فني ماشين آالت توليدی شده است.

تصميمات مناسب علي ايحال شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان با رهنمودهای دلسوزانه واتخاذ 

كاركنان خاود ضامن    همچنين همکاری كليه مديران و و ،  محترم و هئيت مديره ثرمديرعاملؤم و

تاالش درههات هلاب رضاايت      استراتژيک  و توليد محصوالت ملي و وت محصوالت ارتقاء كيفي

كاهش ضايعات توانست ضمن خروج از ركود هايگاه مناسب  افزايش فروش و مصرف كنندگان  و

لبني دركشور بدست  همچنين كليه شركتهای توليد مواد بين كليه شركتهای تابعه صنايع شير ودر 

 آورد  .
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 وضعيت رقابتي آن : بر هايگاه شركت در صنعت و مرور كلي-6

 
پيگيريهای  صادقانه و زحمات ارزشمند و شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان درسايه تالش و

با انجام  كاركنان شركت و محترم وكليه مديران و مديره ، اعضای هئيتمستمر مديرعامل

زير ساختها و ايجاد محيط مناسب  هدفگذاری مناسب  و انجام اصالحات بنيادی درزمينه ايجاد

ارتقاء سطح كيفي محصوالت و هلب رضايت مشتريان و  افزايش انگيزه  و كاری ههت كاركنان و

)اقتصادی، برنامه ريزی توليد و  تخصصيه های كميت و ايجادكاهش بهای تمام شده محصوالت 

توليد انواع  متنوع نمودن محصوالت و ،همچنين كاهش ضايعات ،  ( ... فروش ، محصوالت و

پنيرهای  انواع، پنيرسطلي ،دوغ شهری،پنيرشهری،  های سختمحصوالت هديد از قبيل پنير

 افتخارات ذيل گرديد : ...... موفق به كسبوبلغاری ،ليقواني 

 افتخار ملي -برگزيده هفدهمين هشنواره توليد ملي -1

 صادركننده نمونه استاني واحد صنعت و معدن -6

 واحد صنعتي سبز كشور -1

 كسب نشان حالل سازمان ملي استاندارد كشور -4

 استان دارو سازمان غذا وواحد برتر -5
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 بيان استراتژی شركت-1

 
هزينه هاست برای اين امر  بهای تمام شده و به كاهشاستراتژی شركت در سال آتي توهه ويژه 

تدوين پروژه های مختلفي صورت پذيرفته كه از همله آن ماي تواناد باه بهيناه ساازی مصاارف       

توهاه   _ كاهش هزينه های تاامين ماالي   –كنترل ضايعات   - (و برق  )بخصوص منابع آبانرژی

و  و تالش در راستای توليد محصول هدياد تر نمودن تحقيقات بازار  فعال –توسعه بازار  بهخاص 

و ايجاد يک اقيانوس آبي و نيز توهه به تغييرات نوع و بسته بندی محصاوالت توليادی    اكونوميک

و توساعه   راندمان محصوالت توليدی به منظور كااهش بهاای تماام شاده     ،خريد اقتصادی شيرو

شود.همچنين هيئت مديره  ياز مهمترين فعاليتهای شركت در سال آتي محسوب م خطوط توليدی،

در شاركت پاس از امکاان    و پنير های سخت   Creamoprotپس از بررسي با ايجاد خط توليد 

 فني و اقتصادی موافقت نمود. سنجي دقيق از نظر بازار،

 

 وضعيت شركت برای سال آتي و چشم انداز بيان برنامه ها و-4

اين شركت در نظر دارد با كاهش قيمت تمام شاده،بهينه ساازی سابد فاروش وتولياد وكنتارل       

و توسعه فروش و توليد محصوالت هديد و  انرژیصرفه هويي در منابع هزينه ها  وو موهودی مواد 

زيست محيطي در ياک نگااه    مسئوليت های اهتماعي و با رعايت حقوق مصرف كننده و اكونوميک

با بهبود مستمر  بودهه خود را تحقق بخشد و99يکپارچه به فرآيند ها وسيستم ها در سال  هامع و

صنعت لبنيات كشور حفظ و رشد فروش وسود آوری  هايگاه خود را در شركت صنايع شير ايران و

 های برتر كشوری پيشرو باشد . رتبهرا داشته باشد همچنين در كسب 98نسبت به سال 
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 عمده شركتبيان ريسک های  -5

 
 ک كاهش فروشيسر -5-1

 بسته بندی افزايش قيمت مواد اوليه و ريسک -5-6

 افزايش دپو ريسک فساد محصوالت و-5-1

 ريسک عدم برآورده شدن تقاضای مشتری-5-4

 ريسک عدم تامين قطعات فني -5-5

 به موقع بسته بندی ريسک عدم تامين مواد اوليه و-5-2

 یو ارز ريسک تحريم های اقتصادی-5-7

 ريسک كمبود نقدينگي-5-8

 شيوع بيماری كرونا در ههان و ركود اقتصادیريسک -5-9

 

 

 



 
 

8 

 

 

 شركت كلياتي درباره

 تاريخچه
 خالصة تاريخچة شركت : 

بامديريت شركت سهامي صنايع شيرايران  8913بهمن ماه سال  ودرتأسيس  89،3گلپايگان درسال كارخانه شير پاستوريزه پگاه 

ايگان  تحت عنوان شركت شيرپاستوريزه پگاه گلپ 31/88/13به بهره برداري رسيد و در تاريخ تن پنير ،وظرفيت توليدروزانه 

 .)سهامي خاص ( به ثبت رسيد

و بدا خريدداري خدل آلمداني )آلپمدا ( از كلدور آلمدان و        تدن پنيدر   ،3روزانده   باظرفيت توليدد  شركتطرح توسعه  8919درسال 

 خل توليد محصوالت پودري شركت به بهره برداري رسيد.،3همچنين در سال باحضورمعاون اول رئيس جمهوري آغازبكارنمود

كلند  زندي شدد و پديش بيندي ميلدود كده فداز اول         31وپروژه خل توليد پنيرهاي سخت و نيمه سخت شركت درابتداي سال 

 آماده بهره برداري شود.8،00تا پايان سال  اخت سوله()سآن

هزارمترمربدع بعندوان اولدين     89زيربنداي   و هكتار ،8/،زميني به مساحت در تن شير،93وري روزانه آباظرفيت فرشركت اينك 

روزانه  31در سال واستريل فعال است و به طور متوسل ورده هاي شيري پاستوريزهآواحدصنعتي توليدپنيردركلوربكارتوليدانواع فر

 .نمودتن شير دريافت و فرآوري  399
 

 

 652شماره ثبت :  1362تاريخ تأسيس شركت : 

 26/11/82تاريخ ثبت : 

 54/54/87تاريخ بهره برداري :  1357555/548245شماره پروانه بهره برداري : 

خريد 4 فروش 4 فرآوري و توزيع شير و انواع فرآورده هاي شيري به صدورت فلده و بسدته     موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه :

برقدراري ارتبداط    –كمك به افزايش كيفيت شير در سطح كلور  –واردات و صادرات شير و كليه فرآورده هاي آن  -بندي شده

واحد هاي مدرتبل بدا موضدوع ايدن مداده و      تاسيس  –عملي و فني و تحقيقاتي با مراكز داخلي و خارجي مرتبل  با صنعت شير 

انجدام هرگونده    –توسعه واحدهاي موجود بصورت مستقل و يا با ملاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در داخدل و خدارج كلدور    
خريد و فروش اوراق بهادار از قبيل ملاركت  -فعاليت توليدي يا بازرگاني مرتبل با موضوع اين شركت و توسعه فعاليتهاي موجود

و اقدام به كليه اموري كه در جهت حفظ منافع سهامداران و رعايت صدرفه   -شخاص حقيقي و حقوقي در داخل و خارج كلوربا ا
 .و صالح آنها در موقعيتهاي مختلف الزم بوده و مغاير با قوانين جاري جمهوري اسالمي ايران نباشد

 كشور و نيز صادراتگسترة فعاليت شركت : )جغرافيايي ( 

 كمربندي شهيدجاويد االثر شيخ صدوق 8كيلومتر  -گلپايگانخانه : محل كار
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 سهامداران ركيبت مايه وسر

ريال(بوده كه طي 8000سهم4به ارزش اسمي هر سهم804000ميليون ريال)شامل 80سرمايه شركت در بدو تاسيس مبلغ

 8000سهم4به ارزش اسدمي هدر سدهم   8304000400يليون ريال)شامل تعدادم 8304000چند مرحله به شرح زير به مبلغ 

 ميباشد. 33/83/8931ريال(كه در پايان سال منتهي به

 
 تغييرات سرمايه شركت

 محل افزايش سرمايه ريال(-سرمايه جديد)م  مبلغ افزايش سرمايه تاريخ افزايش سرمايه

 ازمحل مطالبات سهامداران 304000 834330 8919

 سهامدارانازمحل مطالبات  04000، 904000 8911

 ازمحل مطالبات سهامداران 104000 904000 8913

 ازمحل مطالبات سهامداران 8304000 04000، 8939

 

وتاريخ تاييد گزارش صورت  33/83/8931سهام شركت درپايان سال مالي%8همچنين سهامداران داراي مالكيت بيش از

 هاي مالي به شرح زير است:

 

 وتاريخ تاييد صورت هاي مالي 8931سال شركت در سهامداران عمده

 نام سهامدار رديف

 تاريخ تاييد صورت هاي مالي 33/83/8931

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

 11.98 39431،4131 11.98 39431،4131 شركت سهامي صنايع شير ايران)سهامي خاص( 1

 38.13 31403،4803 38.13 31403،4803 ساير 6

 800 83040004000 800 83040004000 جمع 
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 بورس اوراق بهادار شركت از منظر

 

 سهام قيمتوضعيت معامالت و 

با نماد غگلپا درج شده و سهام آن براي ي يع غذايصنا در گروه بازار دوم فرابورسدر  ،03/01/893 شركت در تاريخ

 مورد معامله قرار گرفته است. ،88/893/،0 اولين بار در تاريخ

 

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

 

 

 سال مالي منتهي به

 

 تعداد سهام معامله شده

 

ارزش سهام 

 معامله شده

 

تعداد روزهاي 

 باز بودن نماد

تعداد روزهايي كه 

نماد معامله شده 

 است

 

 پايان سال مالي

 سرمايه قيمت سهم ارزش بازار

 ميليون ريال ريال ميليون ريال ميليون ريال

69/16/1198 158،108،461 4،957،516 646 646 7،456،160 26،101 160،000 
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 :جايگاه شركت در صنعت

درصد  ،1رشد ريالي فروش شركت مذكور در سال جاري نسبت به سال قبلو لبني فعاليت مي كند  شركت درصنعت

 باشد.  مي

ريال در رده هاي باالقرار  ميليون941،94813مبلغ شركت در بين شركتهاي فعال در اين صنعت با حجم فروش معادل  

                                                            دارد. همچنين سهم فروش گروه محصوالت اين شركت داخلي وصادرات به شرح زير است:                                                    

 )ميليون ريال(    

 33/83/8931سال منتهي به  33/83/8931منتهي به سال 

 صادرات فروش داخلي صادرات فروش داخلي گروه محصول

 انواع شير
648،811 1،178 121،118 1،114 

 انواع خامه
499،459 19،448 98،575 9،525 

 انواع كره
60،551 .... 11،750 .... 

 انواع ماست
75،922 645 47،418 971 

 انواع پنير
6،644،200 58،917 1،501،298 51،844 

 انواع دوغ
681،020 518 605،420 100 

 محصوالت پودری
96،704 52،721 21،562 68،119 

 انواع كشک
28،969 .... 42،426 .... 

 ساير محصوالت
101،509 .... 78،257 .... 

 برگشتي
(11،712) .... (11،285) .... 

 همع
1،205،895 117،627 6،182،999 91،751 
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 :شركت حقوقي يطمح

 مقررات حاكم بر فعاليت شركت عبارتند از: مهمترين قوانين و

  ي.قانون مدن1

 .قانون تجارت6

 مناقصات ی.قانون برگزار1

 ياهتماع نيمقررات كار و تام و ني.قوان4

 ی.قانون ثبت عالئم تجار5

 ميمستق یاتهايمال .قانون2

 يي.قانون مبارزه با پولشو7

 .قانون بازار بورس اوراق بهادار8

 .دستورالعمل الزامات افشاء اطالعات9

 ي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طباض.دستورالعمل ان10

ت ضمناً اهم ضوابط ومقررات وضع شده طي سال مالي گزارش كه تاثير قابل مالحظه ای بر فعالي

 شركت داشته ويا انتظار مي رودتاثير قابل مالحظه ای داشته باشند،به شرح زير است:

صنايع ههت محصوالت خاص  %1768ههت محصوالت عمومي و حق التوزيع  %1266بخشنامه  -

بازاريابي و هماهنگي توزيع  معاونتشير ايران برای شركت های بازار گستر كه  طبق دستورالعمل 

در شركت اهرا شده است و همچنين توافقناماه پروموشان)تخفيفات(    صنايع شير ايران و فروش

با توهه به مصوبه  بيش تر از بخشنامه فوق الذكر به شركت پخش سراسری ههت توسعه فروش

 هئيت مديره شركت كه اهرا شده است.

طبق بخشنامه قبول برگشتي محصوالت هديد به منظور توسعه بازار و افزايش فروش  -

صنايع شير ايران كه در شركت اهرا  و فروش معاونت بازاريابي و هماهنگي توزيع دستورالعمل

 شده است.
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شركت در دو سال اخير به صورت مقايسه اي همراه با  مروري بر عملكرد مالي

 درصد تغييرات نسبت به سال قبل:

 

 زيان شامل: سود و صورت(اقالم 1

 

 ريال(-)ميليون

درصد تغييرات  69/16/92 69/16/97 69/16/98 شرح

 97نسبت به سال

درصد تغييرات 

 92نسبت به سال

 146 25 1،487،518 6،182،999 1،205،895 فروش داخلي

 5 42 110،168 91،751 117،627 فروش صادراتي

 150 29 1،694،651 1،918،681 1،611،186 بهای تمام شده كاالی فروش رفته

 12،558 1،668 177 6،665 69،518 هزينه های مالي

 (14) 114 11،858 1،140 7،814 ساير درآمدها

 66 17 645،291 652،781 101،075 سود قبل از ماليات

 66 17 184،670 196،587 665،802 سود خالص
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 تفكيك گروه محصوالت( توليد وفروش)به(آمار 3
 

 الف( توليد:
 )تن(

 گروه محصول
69/16/98 

 

69/16/97 

 

درصد تغييرات نسبت  69/16/92

 97به سال

درصد تغييرات نسبت 

 92به سال

 (7) (9) 891 911 816 انواع شير پاستوريزه

 19 66 1،570 1،490 4،649 انواع شير استريل

 601 111 879 1،145 6،242 انواع خامه

 78 (14) 101 614 181 انواع كره وروغن

 11 61 1،494 1،177 1،224 انواع ماست

 11 8 10،581 10،887 11،707 انواع پنير

 (12) (2) 16،947 11،515 10،848 انواع دوغ

 12 19 261 204 760 انواع كشک

 ساير 
8،941 8،611 2،872 9 10 

 همع
41،796 18،154 17،922 

9 10 
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 ب(فروش:
 

 )تن(

درصد تغييرات نسبت  69/16/92 69/16/97 69/16/98 گروه محصول

 97به سال

درصد تغييرات نسبت 

 92به سال

 4،609 4،659 4،217 انواع شير
9 10 

 756 1،045 6،511 انواع خامه
146 617 

 68 42 51 انواع كره
11 86 

 1،464 1،146 1،264 انواع ماست
61 14 

 9،672 9،651 9،816 انواع پنير
2 2 

 16،958 11،182 10،901 انواع دوغ
(4) (12) 

 7،699 8،124 9،192 ساير محصوالت
15 69 

 15،942 15،491 18،956 همع
10 8 
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 اوليه و بسته بندي عمده آمار خريد مواد(3

 ريال( –)ميليون 

 ماده اوليه
درصد تغييرات  69/16/92 69/16/97 69/16/98

 97نسبت به سال

درصد تغييرات 

 92نسبت به سال

 و خامه شير خام
6،174،520 1،445،191 910،026 24 121 

 مواد اوليه
161،887 78،471 45،126 58 174 

 مواد بسته بندی
517،179 160،916 126،189 21 619 

 

 ها شامل: سرمايه گذاري تغييرات در(4

 ريال(–)ميليون 

 شرح
درصد تغييرات نسبت  69/16/92 69/16/97 69/16/98

 97به سال

درصد تغييرات نسبت 

 92به سال

 141 91 141،650 180،220 145،728 دارايي های ثابت

ارزش دفتری كل 

سرمايه گذاری در 

 سهام ساير شركت ها

 

181 

 

121 

 

121 

 

14 

 

14 

ساير دارايي ها 

ومخارج تحقيق 

 وتوسعه

 

2،990 

 

1،990 

 

1،990 

 

75 

 

75 
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 سياست هاي تامين مالي شامل: سرمايه و تغييرات در ساختار(5

 
 )ميليون ريال(

درصد تغييرات نسبت  69/16/92 69/16/97 69/16/98 شرح

 97به سال

درصد تغييرات نسبت 

 92به سال

 12 65 150،908 181،495 472،101 حقوق مالکانه

 79 21 67،288 10،821 49،257 بدهي های بلند مدت

 ... ... 126،000 180،000 ... تقسيم سود

 

 

 (بيان سياستهاي تامين مالي و سياست هاي اعتباري شركت1
 

4تامين مالي از در مواقع نياز و نقدينگي شركت از طريق فروش محصوالت اعم از داخلي وصادرات مي باشد ورودي

همچنين كنترل بهينه خريد شركت و عدم دپوي مواد به  طريق وام هاي بانكي با بهره پايين انجام مي گيرد.

وام هاي سرمايه اي با بهره پايين استفاده  منظورحفظ نقدينگي بهينه و براي پروژه ها ودارائيهاي درجريان تكميل از

 شود. آن آغار مي بهره برداري از مي شود كه بازپرداخت اين وام ها بعد از اجراي كامل پروژه و

 

 

 سرمايه در گردش تغييرات در(7

 
در نسبت جاري 4  31به فروش سال ريال( نسبتميليون  941،94813)31فروش سالدي مبلغ درص،1با توجه به افزايش

 تغييرات زيادي نداشدته و اين نسبت  وده استب8.91برابر با 31است در حالي كه اين نسبت در سال 8.83بابرابر 31سال

 است. 
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 شامل مالي نسبت هاي(1
 

 شرح
درصد تغييرات  69/16/92 69/16/97 69/16/98

 97نسبت به سال

درصد تغييرات 

 92نسبت به سال

 (11) (2)  862 769 764 دوره گردش موهودی ها

 (67) (16) 59 49 41 دوره گردش مطالبات تجاری

 (19) (18) 1682 1618 1611 نسبت هاری

 40 17 065 062 067 نسبت بدهي

 (51) (16) 6865 6067 14 نسبت بازده دارايي ها

 (15) (11) 0655 0651 0647 مالکانهنسبت بازده حقوق 

 116 24 067 0699 1621 نسبت نقد شوندگي سود

 1،886 1،205 1،512 17 66 (EPSسود هر سهم)

 ... ... 1،500 1،150 ... (DPSسود نقدی هر سهم)

 181 84 1،087 1،271 1،084 هريان نقدی هر سهم
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 پس از فرش مربوط به خدماتفعاليت هاي 

 
در صورتي كه از  ))درشركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان بر روی تمامي محصوالت درج گرديده 

،همچنين خطاوط ارتبااطي   ((نظركيفي موردتاييد مشتری نمي باشد،به مغازه دار برگشت داده شود

 شکايت مشتری در شركت وهود داردكه آماده پاسخگويي به مشتريان به منظور هلب رضايت آنها

 مي باشد.
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 به معامالت با اشخاص وابسته بوطاطالعات مر

 :اشخاص وابستهمعامالت با جدول  -الف
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 وابسته: با اشخاصاي حسابهجدول مانده  -ب
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 تعهدات، بدهيهاي احتمالي و دارايي هاي احتمالي

 
 

  احتمالي: تعهدات
 فاقد تعهدات احتمالي مي باشد.ترازنامه  خيشركت در تار

ميليون ريال4 بابت ضمانت 3،34391طغري چك4 مجموع به ارزش ،بدهي هاي احتمالي شركت طرفاً مربوط به صدور 
   تسهيالت دريافتي از بانك ها كه توسل شركت پگاه گلستان تضمين شده 4 مي باشد.

 

 :احتمالي دارايي هاي
 مي باشد. احتماليدارايي هاي فاقد   شركت در تاريخ ترازنامه
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 ي شركتهبردنظام را

 

 اطالعات مربوط به ساختار هئيت مديره-1

 

 الف(تركيب اعضای هئيت مديره
 

 

 نام شخص حقوقي رديف

نام و نام خانوادگي 

 نماينده

نوع 

 عضويت

 سمت هيات مديره

1 

 

 سهامي عام((شرکت شير پاستوريزه پگاه خراسان 

 

 موظف ناصر شجاعي

 

 رئيس هيئت مديره

 ومشاور اقتصادی

2 

 

 سهامي عام((شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي 

 

 موظف محمد مهدی گرجي

 

مديرعامل و نايب رئيس 

 هئيت مديره

3 

 

 سهامي خاص((شرکت شير پاستوريزه پگاه گيالن 

 

 غير موظف مجيد نادری لجبين

 

 عضوهئيت مديره

4 

 

 سهامي خاص( (شرکت شير پاستوريزه پگاه زنجان

 

 موظف اسماعيل االلي

 

و     عضو هئيت مديره

 معاونت مالي و اقتصادی

5 
 

 سهامي خاص((شرکت شير پاستوريزه پگاه همدان

 

 غير موظف حبيب اله فاضل فالورجاني

 

 عضوهئيت مديره
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 ميزان تحصيالت وسوابق حرفه اي 4هئيت مديره (ملخصات اعضايب

 سوابق حرفه اي تحصيالت سمت نام ونام خانوادگي

 

 

 ناصرشجاعی
 دکتری رئيس  هيئت مديره

 مديرعامل و نايب رئيس هئيت مديره شرکت کشت و صنعت فارس

 مديرعامل  و نائب رئيس هئيت مديره شرکت شيرپاستوريزه پگاه فارس

 اداری و پشتيبانی شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگانمعاونت 

سال سابقه تدريس به صورت پاره وقت در رشته صنايع غذايی و علوم 71

 کشاورزی در دانشگاه

سال سابقه در سمت های مديريتی در سازمان دامپزشکی کشور در 02

 استان های مختلف

 

 

 

 محمد مهدی گرجی
ب يمدير عامل و نا

 هيئت مديره  رئيس
 فوق ليسانس

 مدير ارشد تحقيقات و توسعه شرکت صنايع شير ايران

مشاور مدير عامل هلدينگ صنايع غذايی ،دارويی و کشاورزی صندوق 

 بازنشستگی کل کشور

 رئيس هيئت مديره پگاه گلپايگان

 مدير حوزه مدير عامل شرکت صنايع شير ايران

 رقیآذربايجان شپگاه  شرکت رئيس هيئت مديره

 

 

 

 

 اسماعيل االلی
 فوق ليسانس عضو هيئت مديره

 مدير شرکت تعاونی ذوب آهن اصفهان

 حسابرس موسسه حسابرسی کاربرگ بهروش

 اير حرئيس حسابداری شرکت 

 حسابرس شرکت سيمان اصفهان 

 مدير حسابرس داخلی شرکت سيمان اصفهان 

 شرکت سيمان اصفهان  انسانیمدير منابع 

 معاونت مالی و اقتصادی پگاه گلپايگان 

 عضويت در هئيت حل اختالف مالياتی استان اصفهان

 

 

 

 

 ليسانس عضو هيئت مديره  حبيب اله فاضل فالورجانی

 دير توليد شرکت پگاه اصفهان م

 معاونت بهره برداری شرکت پگاه اصفهان

 مديرعامل شرکت پگاه لرستان

  عضو هيئت مديره پگاه گلپايگان

 در حوزه بهربرداری شرکت پگاه اصفهان مشاور

 

 

 

 

 

 فوق ليسانس  عضو هيئت مديره مجيد نادری لجبين

رئيس اداره –مديريت آمار و اطالعات شرکت صنايع شير ايران 

 -بررسی طرح های توجيه اقتصادی و قيمت گذاری -حسابداری صنعتی

هئيت عضو ،   بررسی شاخص های ارزيابی شرکت های توليدی وپخش

 -، رئيس کميته حسابرسی شرکت پگاه گلپايگان مديره پگاه گلپايگان

 عضو کميته قيمت گذاری و استراتژی شرکت صنايع شير ايران
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 :اطالعات در مورد جلسات هئيت مديره -3
 

 ماهياندده بطددور مددنظم    جلسدده ( و حددداقل  يكبددار  ،8)بدده تعددداد  8931درسددال جلسددات هئيددت مددديره   

در ايددن جلسددات عددالوه بددر الزامددات قددانوني برعهددده    برگددزار گرديددده اسددت.  بددا حضددور تمددام اعضددا ي   

مدددورد نيزشدددركت ومقايسددده آن بدددا بودجددده   .... خام وخريدشدددير4فروش 4عملكدددرد توليددددهيئدددت مدددديره4 

 سي قرار گرفته است.ربر

 

 

 

 اطالعات درباره حقوق ومزايا وپاداش مدير عامل واعضاي هئيت مديره-9

 
شركت در تعيين حقوق و مزايا و پاداش مدير عامل و هئيت مديره و حق حضور در جلسات براي اعضدا  غيدر موظدف    

هئيت مديره نقلي ندارد و اين گونه موارد بر اساس تصميم مجمع عمومي عدادي سداليانه صداحبان سدهام و تفدوي       

قوانين و مقررات جاري در كلور4صرفه وصدالح   با رعايت آخرين اختيار توسل شركت صنايع شير ايران)سهامدار عمده(

اقتصادي و ضوابل قانوني سازمان بورس و اوراق بهادار تعيين مي گردد.همچنين شايان ذكر است به غير از حق حضور 

 هيچگونه حقوق و مزايا ي ديگري به اعضا  غير موظف هئيت مديره پرداخت نمي گردد. در جلسات 4
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 مديران اجرايي شركت(شركت)جدول ساختارنظام مديريت -4

 

 تاريخ تولد عنوان شغلي نام و نام خانوادگي رديف

 تحصيالت سابقه كار 

 تعداد پرسنل تحت پوشش

 ميزان  در كل  شركت 

 11 فوق ليسانس 26 5 25/58/48 و اقتصادي معاونت مالي  اسماعيل االلي 1

 2 ليسانس 23 21 12/52/51 مدير صادرات رضا حسابي 2

 1 فوق ليسانس 11 4 54/52/61 مدير بهبود شير امير حسين امجدي 3

 8 ليسانس 14 17 15/56/53 مدير اقتصادي و سرمايه گذاري محمدرضا فياضي 4

 8 فوق ليسانس 14 17 15/56/56 مديرمالي حسن سهرابي 5

 142 ليسانس 22 25 51/54/52 وليدمديرت حسين كرمي 6

 16 ليسانس 16 16 16/58/51 مدير كيفيت سيد علي محمودي 7

 4 ليسانس 21 5 52/53/56 مدير اداري احمدرضا فراست 8

 ... فوق ليسانس 16 16 51/57/58 مدير توسعه بازار عبداله جمالي 4

 ... فوق ليسانس 11 7 25/57/68 برنامه ريزيمدير  مهدي فيروزي 15
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 تاريخ تولد عنوان شغلي نام و نام خانوادگي رديف

 تحصيالت سابقه كار 

 تعداد پرسنل تحت پوشش

 ميزان  در كل  شركت 

 1 ليسانس 24 24 35/55/53 سي داخليرمدير حساب محمد مرجاني 11

 34 ليسانس 15 15 17/52/64 مدير فني مهدي ابراهيمي 12

 16 ليسانس 15 15 15/12/62 مدير فني توليد حسن سالمي 13

 ... فوق ليسانس 21 14 15/56/54 مدير روابط عمومي سيدمحمدرضا نوربخش 14

 8 ليسانس 7 5 11/51/65 مدير حراست محمد سعيد طاهري 15

 ... ليسانس 6 6 56/53/64 مدير فناوري اطالعات مهرداد رياضت 16

 4 فوق ليسانس 6 6 57/51/63 مدير تداركات و پشتيباني غفاريمحسن  17

 16 ليسانس 5 5 56/54/64 مدير فني تاسيسات مهدي محمد شريفي 18

 ... فوق ليسانس 3 3 35/15/68 مدير حقوقي و امالک ونديرسول داود 14

 16 ليسانس 15 15 53/57/65 مدير انبارها ابوالفضل توسلي 25

 ... فوق ليسانس 3 3 18/15/63 مدير فروش باقريمرتضي محمد  21
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 اطالعات مربوط به حسابرس مستقل وبازرس قانوني-5

 
از  موسسه حسابرسي رهبين به عنوان بازرس و حسابرس شاركت باوده و   1190تا1188 از سال

موسسه حسابرسي شاهدان به عنوان بازرس و حساابرس شاركت معرفاي    1194 تا 1191 سال

وسساه حسابرساي شاهود اماين و در     باازرس و حساابرس شاركت م    1195در سال  ،گرديده 

و در  بااود بااازرس و حسااابرس شااركت موسسااه حسابرسااي بهااراد مشااار1197و1192سااال

 .مي باشد بازرس و حسابرس شركت موسسه آگاه تدبير1198سال

 تاا 1195های ساال درو  1191تاا   1191از ساال گزارش حساابرس و باازرس قاانوني شاركت     

 (مشروط بوده است.89-90-94مقبول ودر سال های)1197

 شركت اجتماعي گزارش عملكرد

 گزارش وضعيت انرژی واقدامات انجام شده در ههت صرفه هويي انرژی:-الف
 

 اتالف انرژی حرارتيعايقکاری لوله های تاسيساتي و هلوگيری از  - 1

 اضافه نمودن كنتور های اندازه های حامل های انرژی به منظور پايش بيشتر - 6

 .بخار هيوه و.. پ های كم مصرف با المپ هایهايگزيني الم -1

 اصالح سيستم بانک خازني به منظور كنترل بيشتر با راكتيو برق شركت -4

 اهرای پيک سايي برق در فصول گرم -5

و اصالح سيستم پايپينگ سالن ماست و كاهش مصرف حامل های انرژی به دليل رفع تعويض  -2

 اشکاالت سياالتي

رسوب زدايي ديگ های بخار و افزايش راندمان عملکردی دستگاه به منظور صرفه هويي در  -7

 مصرف گاز

 

 :گزارش عملکرد زيست محيطي-ب
زيباسازی محوطه و استفاده از رنگ های نشاط آور -1  

اصالح مسير های گاز گير الگون بي هوازی به منظور كنترل نشر گاز متان -6  

بهسازی پرده های هوا و نصب توری و رفع اشکال هواكش ها -1  

بهتر گير و تغيير در روش بهره برداری از دستگاه به منظور راندمان اصالح سيستم چربي -4  

جه اصالح م تصفيه خانه و در نتيهايگزيني پيش هوادهي بجای متعادل ساز قديمي در سيست -5

يند كيفي آب و كنترل بهتر بوی نامطبوع سيستمآفر  
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ج(گزارش عملکرد اهتماعي شركت در رابطه با كمک های عام المنفعه وكمک به رفاه 

 اهتماعي به شرح زير مي باشد:
اه اين شركت در رابطه با مسئوليت اهتماعي خود در هامعه به ارگان های مختلف از قبيل سپ

پاسداران انقالب اسالمي،امام همعه،هئيت رزمندگان اسالم،ستاد ذكات ،كميته امداد ،اداره ورزش 

همچنين اين شركت در  .ساير ارگانها كمک كرده است   و   ، زلزله زدگانوهوانان،اداره بهزيستي 

هر ساال ميزباان داناش آماوزان ودانشاجويان بساياری ههات بازدياد وفعاليات هاای علماي            

 وتخصصي)كارآموزی( و.... مي باشد.

 وآموزشي كاركنانايمني سطح رفاهي،بهداشتي  در رابطه با افزايشد(گزارش عملکرد 
 های سرمايه عنوان به كاركنان سالمت سطح ءارتقا و صيانت هدف با گلپايگان پگاه  HSE واحد

 واحد های فعاليت اهم. نمايد مي فعاليت آنها شغلي خطرات ميزان كاهش و سازمان اين اصلي

 :باشد مي ذيل شرح به و حوزه سه در صنعتي بهداشت

 صنعتي بهداشت-1   

 اهرای پيگيری و كار محيط آور زيان عوامل( موردی و ساليانه)  ای دوره های ارزيابي  انجام-1-1

 كار محيط آور زيان عوامل حذف و كاهش راستای در مهندسي كنترل اقدامات

  بهداشت خدمات دهنده ارائه های شركت توسط  شيميايي مواد آناليز و برداری نمونه -1-6

  استان بهداشت مركز معتمد آزمايشگاه همکاری با ای حرفه

 معاينات)  صنعتي طب معاينات انجام طريق از كاركنان سالمت وضعيت بررسي و پيگيری -1-1

  ( ای دوره ، استخدام بدو

 مواد خصوص در 98 سال در شيميايي مواد با مواههه بيولوژيکي پايش برنامه اهرای-1-4

 (اهرا حال در)  شركت در موهود شيميايي

ادرارتخصصي  بر اساس  و خون آزمايشات تست انجام و تخصصي معاينات اهرای-1-5

  و همکاران در معرض بيماری های شغلي  پرسنل، تشخيص پزشک متخصص طب كار برای 

 كار محيط آور زيان عوامل گيری اندازه تجهيزات به صنعتي بهداشت واحد بودن مجهز-1-2

 های ميدان سنجش  ، UV , IR ، PHOCHECK سنجش نورسنج، ، سنج صدا ، شامل

 ...و صدا دزيمتری الکترومغناطيس،

 شيميايي مواد از ناشي بهداشتي ريسک ارزيابي-1-7

 شده گزارش های انطباق عدم موارد پيگيری و يابي نشت برنامه اهرای-1-8

 ماهيانه بصورت و بهداشت كار  فني حفاظت كميته هلسات برگزاری-1-9
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 رعايات  خصاوص  در  شركت در مستقر پيمانکاری شركتهای كليه وضعيت صورت بررسي-1-10

 ه های در حال اهرا ژپرو HSEpalanبرنامه   و الزام به ارايه بهداشتي الزامات

 موضوعات حوزه در كتابچه و بروشور ، پمفلت تهيه ، بهداشت آموزش های دوره برگزاری-1-11

 بهداشتي

 نيروهای و موهود تاسيسات و شاغلي بهداشتي عملکرد از ای دوره بهداشتي های بازرسي-1-11

 پيمانکاری

 از اعم شركت در شاغل پرسنل ههت  ارگونوميک تجهيزاتو ساخت انواع  خريد پيگيری-1-14

 كمر گاه تکيه وميز برقي با قابليت تنطيم ارتفاع (   پالت هک) استکر ، تنظيم قابل مانيتوری زير

 طي سال های متوالي  در شده انجام ارگونوميک ارزيابي مطابق

 :محيط بهداشت-2

 6TDS    كلرPH   6  سنجش های تست انجام و  شرب آب روزانه پايش-6-1

 TDS  و كلر PH  سنجش ديجيتال تجهيزات به بهداشت واحد بودن مجهز-6-6

 شرب آب از شيميايي و ميکروبي ماهيانه های تست انجام-6-1

  بودن بخش اثر قطعيت و شركت در هوندگان و حشرات با مبارزه برنامه اهرای-6-4

  شركت غذاخوری واحد و عمومي اماكن و بهداشتي تسهيالت از بازديد-6-5

 واحدهای مابقي و توليد های سالن ههت موضعي نور و عمومي تهويه پروژه اهرای پيگيری -6-2

  محصول های انبار شركت

 از پيشگيری هدف با كلر گاز تزريق منظور به كلريناتور دستگاه نصب و خريد پروژه  پيگيری-6-7

 شرب آب ميکروبي ثانوی آلودگي ايجاد

 

 :تغذيه -3

 آنان دموگرافيک و سنجي تن اطالعات اساس بر مجتمع كاركنان ای تغذيه های نياز تعيين-1-1

 های گروه و ها مغذی درشت انرژی، محتوای نظر از قرارداد در موهود غذاهای آناليز چنين هم و

 .آن از حاصل نتايج گزارش و غذايي

 طب توسط شده گزارش)  كاركنان سنجي تن و بيوشيميايي های شاخص نتايج آناليز-1-6

 ، باال خون فشار ، ليپيدمي ديس نظير واگير غير مزمن های بيماری شيوع تعيين ههت( صنعتي
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 شغلي و دموگرافيکي خصوصيات با آن ارتباطات بررسي و پوشش تحت همعيت در چاقي و ديابت

 ديابت، به مبتال كاركنان برای درماني رژيم تخصصي های برنامه ارائه و ريزی برنامه، كاركنان

 .خطر معرض در های گروه و فشارخون هيپرليپيدمي،

 كالس برگزاری طريق از كاركنان بين در سالم تغذيه فرهنگ گسترش ههت سازی زمينه-1-1

 يا هزوات و گردونه پمفلت، بنر، پوستر، شکل به تغذيه مهم اطالعات تدوين و تهيه آموزشي، های

 .... آموزشي كتابچه

 روند بررسي ههت اخير سال پنج در افراد تفکيک به پرسنل صنعتي طب نتايج آوری گرد-1-4

 .پرسنل به رساني اطالع و آزمايش نتايج صعودی يا نزولي

 ابالغ برنامه با مطابق آن صحيح اهرای بر نظارت چنين هم و ماهانه غذايي برنامه تنظيم-1-5

 .شده

 كمي و كيفي خدمات ارائه چگونگي خصوص در سازمان كاركنان كليه از نظرسنجي و ارزيابي-1-2

 .خدمات واحد همکاری و هماهنگي با لزوم صورت در آن ارتقا منظور به تغذيه

 استاندارد و بهداشتي از اطمينان حصول و شركت به شده وارد غذايي مواد مداوم بازرسي-1-7

 .آنها بودن

 ای تغذيه الزامات تهيه و شركت غذای تامين قرارداد در غذا اوليه مواد اوزان هداول تهيه-1-8

 .قرارداد در درج ههت
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 انساني: توسعه منابعهاي فعاليت 

 
 آموزشي تخصصي جهت كاركنان: دوره هايالف(برگزاري 

 سرانه هر نفرحدودبوده است،كه ساعت  8،969ر براب1198ميزان ساعت آموزش پرسنل در سال

هدف گذاری برای  داشته است و درصد رشد 6حدودساعت مي باشد كه در مقايسه با سال قبل 40

 درصدی اين سرانه مي باشد.   1افزايش 99سال 

 شرح زير ميباشد : به 98شده در سالشي برگزار زبرخي از مهمترين دوره های آمو

 

 يدكيو قطعات   يانبار فن تيريمد -8

 لنهادهايبر نظام پ هيبا تك يملاركت تيريمد -3

 و ارزش افزوده ميمستق ياتهايمربوط به مال ياتيمال نيقوان -9

 لرفتهيپ ياتيعمل يحسابرس -،

 يلبن عيدر صنا ديتول يزير برنامه -،

 (وژيسپراتور4 باكترف زه4يپاستور تي)پل زهيپاستور زاتيبا ساختار و عملكرد تجه يآشنا -1

 ييمبارزه با پوللو نيقوان -1

 يبريدر حوزه سا يو آگاه ساز ياجتماع يبا مهندس مقابله -1

 كاال در انبار يو كنترل موجود نهيهز تيريمد -3

 نينو يانباردار اصول -80

 افزار آموزش نرم -88

 كاركنان( ياسترس و كنترل خلم )بهداشت روان تيريمد -83

 يسينو رهيدام  و ج هيتغذ -89

 ماه( 0-3 يو بهداشت گوساله ها )دام ها پرورش -،8

 در فروش يهدف گذار يها وهيش -،8

  يمجاز غاتيبا تبل ييآشنا -81

  يحرفه ا يروابل عموم فنون -81
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 يغيتبل نيكمپ يو اجرا نيتدو -81

 ياجتماع يشبكه ها قياز طر يابيبازرا -83

 يلبن عيها در صنا ميو آنز استارترها -30

 ESLمحصوالت  ديتول يتكنولوژ -38

 قراردادها ميو تنظ هيته -33

 يسند رهن ميتنظ نحوه -39

  ييايميش يآزمون ها يبازآموز -،3

 يلگاهيآزما يداده ها ليتحل -،3

 آمار يگر ليتحل -31

 شركت ها يابيارز مدل -31

 يخارج يها ديو نقش آن در خر نكوترمزيا -31

 يو سفارشات خارج ديخر تيريمد -33

 قرارداد ها ميوتنظ هيته -90

 حاكم بر آن يومسائل حقوق يالملل نيب يقراردادها ميوتنظ هيته اصول -98

 ديدر تول عاتيكاهش ضا تيريمد -93

 يشغل يهايماريب -99

 نامه معامالت نييآ -،9

 فتراکيل يمنيا -،9

 يكيالكتر زاتيبرق و تجه يمنيا -91

 CIPبا اصول  ييآشنا -91

 ييغذا عيدر صنا C&D نيو نو حيهاي صح وهيش -91

 كار ليدر مح يصنعت يمنيا -93

 ييو نانوا يقناد -دسر  -ژله  -يگوشت - يلبن عيدر صنا ناليكاراگ يكاربرد يتخصص ناريسم نياول -0،

  هياول يها كمك -8،
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 EXCEL آموزش -3،

 EXCEL آموزش -9،

 كار با دستگاه هموژن آموزش -،،

 يو كاربرد آن در محصوالت لبن زرهايبا انواع استابال ييآشنا -،،

 و انبار ديدر تول عاتيكاهش ضا تيريمد -1،

 انبار يها نهيو كاهش هز كياستراتژ تيريمد -1،

 فلرده يهوا يكمپرسورها آموزش -1،

 و فاضالب هيتصف آموزش -3،

 frozenها و محصوالت   ميعملكرد استارترها 4آنز آموزش -0،

 يسنت ريپن ديتول نديبا فرا ييآشنا -8،

 فلرده يهوا يبا كمپرسورها ييآشنا -3،

 نديفرا نيح عاتيو كاهش ضا كنترل -9،

 CBMبا  ييآشنا -،،

 TBA83 يدستگاه بسته بند آموزش -،،

 قيو اطفا  حر ياضطرار ليدر شرا واكنش -1،

 CE آموزش -1،

 يارگونوم آموزش -1،

  ريش يولوژيكروبيم -3،

 هيتغذ اصول -10

 يانگل يهايماريب -18

 ياجتماع نيو تام مهيب نيقوان يآموزش ناريسم -13

 هيتغذ اصول -19

 يو تداركات داخل يو بازرگان ديخر تيريمد -،1

 ملاغل يطبقه بند طرح -،1
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 نرم افزار گردش كار آموزش -11

 عملكرد سپراتور و باكتوفوگ نحوه-11

 

 ب(اطالعات مربوط به بهبود كيفيت منابع انساني
 
از لحاظ هابجايي نيرو به گونه ای برنامه ريزی گرديده است كه بحث شايسته ساالری واستفاده از نيروهاای   

متخصص در قسمت ها با منظور نمودن ارتباط مدرك تحصيلي وكار ، همچنين قبول مدارك تحصيلي پرسنل با 

 مي شود.نظر مساعد مدير قسمت و مدير عامل شركت ههت ارتقاء منابع انساني انجام 
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 انساني از لحاظ نوع استخدام وتحصيالت و جنسيت اطالعات مربوط به تركيب نيرويج(

 

 

 همع پيمانکاری قراردادی رسمي شرح

 658 71 125 66 تعدادپرسنل

 

 

 همع دكتری فوق ليسانس ليسانس فوق ديپلم ديپلم زير ديپلم شرح

 658 6 10 19 64 172 7 تعداد پرسنل

 

 

 همع زن مرد شرح

 658 4 654 تعداد پرسنل
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   4813خرداد 1در سهام عمومي عادي صاحبانخالصه مجمع 

 ت مديرهئياقدامات ه تکليف مجمع عمومي رديف

8 
يگيدري جهدت تسدريع در    گزارش حسابرس و بازرس قدانوني4 پ  1در خصوص بند 

بده هئيدت    )، (وصول مطالبات از شركت پخش سراسري بازارگستر پگاه منطقده 
 مديره تكليف شد.

 بررسي و پيگيري جهت كاهش دوره وصول مطالبات در دست اقدام مي باشد.

3 
اليحده   3،0گزارش حسابرس و بازرس قانوني4 رعايت مفاد ماده 1در خصوص بند

 اصدددددددددددددالحي قدددددددددددددانون تجدددددددددددددارت بددددددددددددده    
 هيأت مديره شركت تكليف شد.

ميليون ريال مانده سود سهام  394،10عمده سود سهام مصوب مجمع پرداخت گرديده است و از مبلغ
و بخلي ديگر مربوط  پرداختني بخلي مربوط به سود سهامدار عمده )شركت صنايع شير ايران( بوده

به آن دسته از سهامداران حقيقي مي باشد كه عليرغم اطالع رساني در سايت كدال جهت دريافت 
 سود سهام به بانك مراجعه ننموده اند.

 

9 

ضدمن اسدتماع توضديحات    گزارش حسابرس و بازرس قدانوني4   1در خصوص بند 
مدير عامل شركت و هئيت مديره در خصدوص اقددامات انجدام گرفتده راجدع بده       

لبات شركت اعم از جاري و پيگيري وصول مطاتكاليف مجمع سال گذشته مجدداً 
سنواتي به هئيت مديره تكليف شد همچنين هئيت مديره مكلف گرديدد تدا پايدان    

اقدام 8931 ئيت مديره مربوط به سالنسبت به احتساب پاداش ه31خرداد ماه سال
 نمايد.

با عنايت به اينكه پرونده هاي حقوقي مستلزم انجام تلريفات دادرسي و خارج از اختيارات اين 
 مديريت مي باشد گزارش اقدامات و نتايج حاصله به حسابرسان محترم شركت ارائه شده است.
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 مديره براي تقسيم سود پيشنهاد هئيت

  

 ال(ي)ر پيلنهاد تقسيم سود براي هر سهم ال(يون ريلي)م پيلنهاد تقسيم سود ميزان سود قابل تخصيص

 

695،101 

 

602،711 

 

1،761 

 

 سهام سود جدول زمان بندي پرداخت

 
 زمان پرداخت سهام سهامدارانتعداد  رديف

 33/،98/0تا  33/،08/0از  سهم 1.000سهامداران از يك سهم تا  8

 33/،98/0تا  33/،08/0از  سهم 30.000سهم تا  1.008سهامداران از  3

 98/01/33تا  08/01/33از  سهم 0.000،سهم تا  30.008سهامداران از  9

 90/01/33تا  08/01/33از  سهم 830.000سهم تا  0.008،سهامداران از  ،

 90/01/33تا  08/01/33از  سهم 910.000سهم تا  830.008سهامداران از  ،

 90/03/33تا  08/03/33از  سهم 8.000.000سهم تا  910.008سهامداران از  1

 80/33/،3تا  08/80/33از  سهم 8.000.000سهامداران بيلتر از  1

 

 شركت برنامه هاي آينده

 
 گسترش بازار های فروش محصوالت وتنوع بخشي شيوه های فروش الف(

 
 تنوع محصوالت جديد ومورد تقاضا ي بازار از جمله گروه پنير هاي خاص گلپايگان -8
 محصوالت و درون سپاري ايجاد كانالهاي جديد فروش از جمله برون سپاري -3
 ايجاد كانالهاي خاص مانند فروش به مراكز خاص -9
 نوآوري در محصوالت ابداع و -،
 نوآوري وايجاد تقاضا براي محصوالت جديد -،
 تقويت كانالهاي توزيع وپخش مويرگي -1
 تقويت محصوالت قابل عرضه در فروشگاههاي زنجيره اي -1
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 .همكاري با برندهاي فعال در سطح كلور مانندكاله4رامك و... -1
 پنيرهاي تحت ليسانس توليد محصوالت و -3
 روش محصوالت فله در هايپرماركت هاي بزرگفايجاد جزيره هاي  -80

 

 توليد محصوالت ومعرفي محصوالت هديد ب(
 

 ( محصوالت هديد وارد بازار شده1
 خامه فروزن* 

 گرمي 8،0پنير بوک * 

 تاپين  پيتزا* 

 كيلويي  9هالومي پنير * 

 گرم 830پنير ورقه اي آنالوگ * 

 پنير پروسس سه گوش آنالوگ* 

  %،3و  % 30خامه گياهي استريل * 

 پنير عكاوي* 

 شير كاكائواستريل صادراتي* 

 شير موز استريل صادراتي* 

 ( محصوالت هديد در دست اقدام  6
 پنير ورقه اي چيلي* 

  سي سي 8،00 دوغ اعال* 

 ماست ترش* 

 ماست بدون چربي پروبيوتيك ) زيرو ماست پروبيوتيك(* 

  پنير يواف آنالوگ* 

 پنير پروسس آنالوگ* 

 پنير پروسس لبنه* 

 پنير بوک آنالوگ* 

 كلك ويلس* 

 كلك تركيبي* 

 لسيو 910كلك * 



 
 

45 

 

 كلك تركيبي* 

 

 ( پروژه های بهبود 1

 

 كاهش قيمت تمام شده پنير هاي ورقه اي* 

 كاهش قيمت تمام شده پنير پيتزا* 

 راندمان پنيرهاي سنتي بهبود * 

 هاي ورقه ايبهبود كيفي رن  و طعم پنير * 

 بهبود بافت پنير پيتزا * 

 جايگزين كردن استاباليزر هاي خرخي پنير پيتزا با استاباليزر داخلي* 

 بهبود  فرموالسيون پنير پيتزا پروسس با توجه به نبود استبالباليزر خارجي* 

 بهبود فرموالسيون پنير هاي پروسس   *

 

 سرمايه گذاری ها مشاركت ها و ج(

 
4توليد خامه و.... افزايش توليد وتوسعه صادرات 4TSTشيرآوران محصوالت كارمزدي براي شركت هاي رامك4توليد 

 پنير هاي سخت ونيمه سخت 4 و....

 

 اطالعات تماس

 

 

 

 

 

 

 
جاده شركت زراعي شركت شير 1كمربندي شهيد آيت اله صدوق كيلومتر –ميدان كارگر –آدرس شركت: گلپايگان 

 57775-،،8صندوق پستي 098،1،9008دورنگار: ،098،1،900-1تلفن:-گلپايگان  پاستوريزه پگاه 
 

 

Website:www..golpayegan.irandairy.ir 

 

E-mail:info@golpayegan.irandairy.ir 

 
 

 

 

 

 

 
 


