
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 (سـهامی عـام) شیر پاستوریزه پگاه گلپایگانشـرکت 

 گزارش تفـسیری مـدیریـت

 1399 اسفند 30منتهی به  دورهپیـوست صورت های مالی 

 

مصوب مورخ )دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  7در اجرای مفاد ماده 

هيات مدیره  06/08/1397و  14/09/1396، 28/04/1396، 27/06/1389، 06/04/1388 های مورخاصالحيهو  03/05/1386

موظف  ،فرابورس ایران پذیرفته شده باشدیا ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و هام آنهایی که سشرکت سازمان بورس و اوراق بهادار(،

 باشند.ساالنه میمقطع ماهه و همچنين  9و  6، 3ای به تهيه و افشای گزارش تفسيری مدیریت در مقاطع ميان دوره

و اصالحيه مورخ  04/10/1396لذا گزارش تفسيری مدیریت اخير مطابق با ضوابط تهيه گزارش تفسيری مدیریت )مصوب مورخ 

 تاریخ تهيه و در  و راهنمای بکارگيری ضوابط تهيه گزارش تفسيری مدیریتهيات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار(  06/08/1397

 به تایيد هيات مدیره شرکت رسيده است. 1400 /02 /15
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 مقدمه

آن مطالعه شود. این گزارش شامل جمالت همراه های های مالی و یادداشتگزارش تفسيری مدیریت باید همراه با صورت

، «باور»، «بينیپيش»کلماتی نظير باشد. نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط میآینده

و اصطالحات مشابهی که به شرکت مربوط است بيانگر جمالت « احتماالً»، «خواسته»، «تمایل»، «انتظار»، «برآورد»

 نگر است.آینده

های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جمالت در بينیدهنده انتظارات، باورها یا پيشنگر نشانجمالت آینده

ها و مفروضات غير قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد ها، عدم قطعيتیسکمعرض ر

 انتظار باشند.

 

 ماهیت کسب و کار

 ماهیت شرکت و صنعت

ستوریزه  شير  شرکت  صنعت لبنيات فعاليت مينماید.   پگاه پا صوالت       گلپایگان در  شامل انواع مح شرکت  صوالت توليدی  مح

شامل پنير ،کره ،خامه،  ست  شير،  دوغ، لبنی  شک ، ما صنعتی و پودر آب پنير     ک شک  شير خ صوالت       ، پودر  صارف مح شد. م می با

ست؛              شده ا صه  سازی خال شکالت  سکوئيت و  صنایع بي شرکت در حوزه خوراك غذائی مردم و مواد اوليه  شرکت توليدی    در این 

ستان    در شير  دهکنن فرآوری های کارخانه از یکی عنوان به 1362سال   به و تجهيز روز در تن5 ظرفيت با گلپایگان شهر

 02/12/82 مورخ در ایران شير  صنایع  شرکت   سهام  صاحبان  عادی عمومی مجمع تصویب  اساس  بر.  رسيد  برداری بهره

  مبنی ایران شير  صنایع  شرکت  مدیره هيئت دستور  موجب به آن متعاقب و شرکت  به تابعه های کارخانه تبدیل بر مبنی

سریع  بر ستوریزه  شير  شرکت   ، مزبور امور ت  نزد 652 شماره  تحت 1382 سال  ماه بهمن 26 مورخ در گلپایگان پگاه پا

سيد  ثبت به ریال ميليون 10.000 اوليه سرمایه  با گلپایگان شرکتهای  ثبت اداره ضر  حال در. ر  واحدهای جزء شرکت  حا

ست  ایران شير  صنایع  شرکت  فرعی تجاری ستگی    صندوق  گروه، نهایی تجاری واحد و ا ش شوری  بازن شد  می ک   طی. با

سه     و گردیده تبدیل عام سهامی  به خاص سهامی  از شرکت  نوع  15/12/1394 مورخ العاده فوق عمومی مجمع صورتجل

  شااماره نامه طی همچنين. گردید قبلی اساااساانامه  جایگزین و تصااویب تبصااره، 11 و ماده 56 در جدید اساااساانامه 

  در شاارکت هفتمين و هفتاد عنوان به 09/06/95 تاریخ از بهادار اوراق و بورس سااازمان 09/06/95 مورخ 48559/5/95

 .گردید درج(  غگلپا)  نماد با ایران فرابورس دوم بازار نرخهای فهرست

  پایه بر پودری محصوالت  انواع و آن، های فرآورده و شير  توزیع و فرآوری فروش، خرید، توليد، موضوع اصلی شرکت تهيه،   

 های روغن ژله، انواع استریليزه،  و پاستوریزه  غذایی و لبنی های فرآورده سایر  و نوشيدنی  و نکتار و ميوه آب انواع لبنيات،

سل،  لبنی، سس  انواع سرکه،  خوراکی، صوص  ترکيبات و شربت  گازدار، و معدنی آبهای ع شابه و همچنين    ساخت  مخ نو
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  شرکتهای از نمایندگی اخذ و مجاز کاالهای واردات و صادرات جمله از مجاز معامالت و تجاری عمليات هرگونه به مبادرت

 ایران ميباشد. اسالمی جمهوری مقررات و قوانين سایر و تجارت قانون چهارچوب در خارجی و داخلی

 

 :بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت

 بر انواعدر توليد و توزیع بالغ  در دوره مورد گزارشزار اصلی شرکت مشتمل بر صنعت توليد فرآوردههای لبنی می باشد ، شرکت با

 جایگاه مناسبی برخوردار است.از و در بين شرکتهای لبنی  لبنی فعاليت نموده تمحصوال

 

 

 :مواد اولیه

شير خام مصرفی پس از  است و عمده آن از بازار داخلی تامين ميشود.تا شير خام و مواد بسته بندی توليد عمدمواد اوليه 

از تامين  بندی بسته و لوازم خریداری ميشود. مواد ،انجام آزمایشات الزم بر روی آن از دامداران و توليدکنندگان شير

 مربوطه خریداری ميگردد.کنندگان 

 قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی :

 : ازقوانين، مقررات و عوامل برون سازمانی حاکم بر شرکت عبارتند  مهمترین

 اساسنامه شرکت 

 قانون تجارت

 انين و مقررات ابالغ شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار قو

 قانون مالياتهای مستقيم 

 قانون کار و تامين اجتماعی 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده 

 مصوبات مجمع عمومی

 ت هيات مدیره مصوبا

 داخلی  آیين نامه ها و دستورالعمل های

 توليدکنندگان  مصوبات سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و

نرخ های  برری و تغييرات آن و همچنين نظارت ور پروانه تأسيس، پروانه بهره بردا سازمان صنعت و معدن و تجارت: صد   

آالت   واردات ماشين  مورد خواستی شرکت در  فروش از طریق اداره بازرسی و نظارت آن سازمان و صدور تایيدیه های در   

 و معافيت های گمرکی .

وانه ساخت برای هریک از محصوالت و نظارت بر کيفيت توليد محصوالت از طریق آزمایشات سازمان غذا و دارو : پر

 رت بر مواد غذایی آن سازمانادواری، توسط اداره نظا
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ت و فرآورده های شيری در ایران مشمول استاندارد اجباری می باشد این شرکت تحت هر سازمان استاندارد: توليدمحصوال

 مقررات ملزم به رعایت شاخص های تعيين شده از سوی آن سازمان است.

خصوص حفظ استاندارد عدم آالیندگی از این شرکت تحت کنترل ضوابط آن سازمان درسازمان حفاظت محيط زیست: 

طریق کنترل دوره ای گازهای خروجی از دودکش کارخانه های شرکت و همچنين کنترل پساب ناشی از تصفيه خانه 

 .فاضالب شرکت از نظر عدم آالیندگی آن می باشد

شيرخام نظارت مستمر  این سازمان بر کيفيت دریافت، محل، آزمایشات شيرخام و تانکرهای حملسازمان دامپزشکی: 

 دارد.

از طریق معاونت نظارت بر محصوالت دامی نسبت به اعمال سياست های یارانه ای درصورت سازمان جهاد کشاورزی: 

 تصویب در بودجه ساالنه کشور و همچنين کنترل تعادل عرضه و تقاضای شيرخام، اشراف نظارتی دارد.

 

منعکس  یابیارز یدتجد مازاد، ثابت مشهود یها ییعنوان دارا با 11شماره  یاستاندارد حسابدار 41به استناد مفاد بند 

 آن به موجب قانون مشخص شده است یکه نحوه عمل حسابدار یمواد یشده در سرفصل حقوق صاحبان سهام به استثنا

اساس به  ينبر هم .انباشته منظور شود یانبه حساب سود و ز يماًمربوط مستق ییدارا یواگذار یا یبرکنار زمان در باید

به  15/02/1398مصوب  یرانیا یاز کاال یتکشور و حما یو خدمات يدیقانون حداکثر استفاده از توان تول 14استناد ماده 

 یابیارز یداز تجد یناش یها یشافزا یکارآمد ساز و شرکت یاصالح ساختار مال یقاشتغال از طر یجادو ا يدمنظور رونق تول

 يينبه ذکر است که تع الزم. ثابت صورت گرفته است هایییدارا یابیارز یداز محل مازاد تجد یهسرما یشافزا ،ها ییدارا

صورت گرفته  یدادگستر یسه نفره متشکل از کارشناسان رسم يئترابطه توسط ه ینشرکت در ا ينهایزم یابیو ارز يمتق

 .است
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 اطالعات مدیران شرکت

 می باشد؛زیر بشرح  شرکت اعضای هيئت مدیرهجدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و 

عضو هیئت 

 مدیره

نام ونام 

 خانوادگي

نماینده 

شخص 

 حقوقي

 سمت
تحصیالت/مدارک 

 حرفه ای
 سوابق مهم اجرایي

میزان 

مالکیت 

در سهام 

 شرکت

 شیر شرکت

 پگاه پاستوریزه

 سهامي) همدان

 ( خاص

حبیب اله 

فاضل 

 فالورجاني

 هیئت مدیره ئیسر

کارشناسي مهندسي 

علوم و  –کشاورزی 

 صنایع غذایي

تهران پگاه پاستوریزه شیر شرکت مدیره هیئت عضو  

گلپایگان پگاه پاستوریزه شیر شرکت مدیره هیئت رئیس  

 

1.408 

 شیر شرکت

 پگاه پاستوریزه

آذربایجان 

 سهامي) شرقي

( عام  

محمد مهدی 

 گرجي
هیئت مدیره نائب رئیس 

 و مدیرعامل

 فوق لیسانس

 صنایع غذایيعلوم و 

ایران شیر صنایع شرکت توسعه و تحقیقات ارشد مدیر  

 و ،دارویي غذایي صنایع هلدینگ عامل مدیر مشاور

کشور کل بازنشستگي صندوق کشاورزی  

گلپایگان پگاه مدیره هیئت رئیس  

ایران شیر صنایع شرکت عامل مدیر حوزه مدیر  

 شرقي آذربایجان پگاه شرکت مدیره هیئت رئیس

1.408 

 شیر شرکت

 پگاه پاستوریزه

 سهامي) زنجان

( خاص  

اسماعیل 

 االلي
عضو هیئت مدیره و 

 معاونت مالي و اقتصادی

 فوق لیسانس

 مدیریت مالي

-بهروش کاربرگ حسابرسي موسسه حسابرس  

-حایر شرکت حسابداری رئیس  

-اصفهان سیمان شرکت حسابرس  

-اصفهان سیمان شرکت داخلي حسابرس مدیر  

-اصفهان سیمان شرکت انساني منابع مدیر  

-گلپایگان پگاه اقتصادی و مالي معاونت  

 اصفهان استان مالیاتي اختالف حل هئیت در عضویت

2.112 

 شیر شرکت

 پگاه پاستوریزه

 سهامي) خراسان

 ( عام

 لیسانس حسابداری مدیره هیئت عضو نادر شجاعي

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره بازارگستر پخش 

  -)پگاه( 5سراسری منطقه

 5شرکت بازارگستر پگاه منطقه  یو اقتصاد يمال معاونت

2.112 

 شیر شرکت

 پگاه پاستوریزه

 سهامي) گیالن

(خاص  

 

مجید نادری 

 عضو هیئت مدیره لجبین

 فوق لیسانس 

 مدیریت بازرگاني
 

 رئیس– ایران شیر صنایع شرکت اطالعات و آمار مدیریت

 اقتصادی توجیه های طرح بررسي -صنعتي حسابداری اداره

 های شرکت ارزیابي های شاخص بررسي -گذاری قیمت و

 رئیس گلپایگان، پگاه مدیره هئیت عضو ،  وپخش تولیدی

 قیمت کمیته عضو - گلپایگان پگاه شرکت حسابرسي کمیته

 ایران شیر صنایع شرکت استراتژی و گذاری

2.112 
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 است: زیر شرح به مدیره، به صورت ناخالص هیئت اعضای به حقوق و مزایا و حق حضور مربوط اطالعات

 

 نام و نام خانوادگی

 

موظف / 

 غیرموظف

تعداد سهام 

 درپایان سال

میلیون ریال –دوره مورد گزارشحقوق و مزایای ناخالص طی   

 سمت
 -حقوق و مزایا 

 ناخالص

درجلسات حق حضور 

ناخالص  -هیئت مدیره   

حق حضور در جلسات 

 -کمیته حسابرسی 

 ناخالص

پاداش 

 مجمع

 ناصر شجاعی
هيئت  سابق رئيس

 مدیره
 - - - 665 - موظف

محمد مهدی 

 گرجی

مدیرعامل و نایب 

 رئيس هيئت مدیره
 - - - 3.670 - موظف

 - - - 3.218 - موظف عضو هيئت مدیره اسماعيل االلی

نادری مجيد 

 لجبين
 - 110 346 - - غير موظف عضو هيئت مدیره

حبيب اله فاضل 

 فالورجانی

هيئت  رئيس فعلی

 مدیره
 - - 346 - - غير موظف

 - - 202 - - غير موظف عضو هيئت مدیره نادر شجاعی

 

 :شرکت سهامداراناطالعات سرمایه و 

ميليون ریال بوده که طی چند مرحله افزایش که جزیيات آن در جدول زیر ارایه  10سرمایه شرکت در زمان تاسيس مبلغ 

 افزایش یافته است:ریالی(  1.000ميليون سهم  169)شامل ميليون ریال  169.000شده است، به مبلغ 

نحوه تامین مبلغ افزایش  تغییرات سرمایه سال ردیف

 مبلغ بعد از افزایش مبلغ افزایش مبلغ قبل از افزایش سرمایه سرمایه

 سرمایه اولیه نقدی --- --- 10.000 1382 1

 از محل مطالبات دامداران 20.000 19.990 10.000 1383 2

 از محل مطالبات سهامداران 50.000 30.000 20.000 1386 3

 از محل مطالبات سهامداران 80.000 30.000 50.000 1389 4

محل مطالبات سهامداراناز  120.000 40.000 80.000 1394 5  

6 9139  120.000 .00094  .000691 تجدید ارزیابی زمیناز محل    
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 ترکیب سهامداری شرکت به شرح جدول زیر می باشد؛همچنین 

 

 

 دستیابی به آن اهدافمدیریت برای اهداف مدیریت و راهبردهای 

 شرکت : و خط مشی اهداف واستراتژیها

   :خود را به شرح ذیل ترسيم نموده و در این راستا حرکت خواهد کرد خط مشیو  استراتژی ها ،اهداف ،شرکت مدیریت

سان و باقی ماندن در بازار رقابتی، با انتخاب و           ست کره ان ستوریزه پگاه گلپایگان با هدف حفظ تنها زی شير پا شرکت 

، سيستم     ISO 0111015102سيستم مدیریت زیست محيطی    ISO9001 : 5102استقرار سيستم مدیریت کيفيت    

غذایی      یت ایمنی مواد هداشااات شاااغلی         ISO22000  ،HACCP:2018مدیر یت ایمنی و ب مدیر ، سااايساااتم 

2018:ISO45001    ستم مدیریت انرژی سي ،2018:ISO50001         شکایات سيدگی به  ستم مدیریت ر سي  ،2018 

:ISO10002     ستم مدیریت آموزش سي  ،2019:ISO10015  وS2      صالحيت ستاندارد الزامات عمومی برای احراز  ، ا

سيون ایزو    شگاههای آزمون و کاليبرا ضایت کارکنان ،کاهش       02152آزمای شتری،ر ضایت م شی خود رادرجهت ر ، خط م

فرآورده های توليدی خود ، حفاظت ازمحيط   و سااالمتهزینه ها،بهبود مسااتمرکيفيت ،حفاظت وایمنی شااغلی،ایمنی 

ست  ستریليزه، انواع         )ارتباط با فعاليتهای خود  انرژی در وبهبود عملکرد زی شيرا ستوریزه، شيرپا صوالت لبنی :  توليد مح

 :م می نمایدال، بشرح زیر اع …) پنير،کشک،ماست ،خامه ، دوغ و

شتریان :     -1 ضایت م سب ر ستند       ک شرفت ما ه ضامن بقاء و پي شتریان کانون توجه و سایی ودرك    از م شنا   اینرو با 

صااحين نيازها وانتظارات ، تامين نيازهای تلویحی وتصااریحی آنها متعهد به افزایش سااطن رضااایت مشااتریان وکاهش   

 .نارضایتی آنها هستيم

ت،اجرای برنامه های دوره ای فروش و کاهش هزینه الاز طریق بهبود مستمر کيفيت ، تنوع محصو افزایش فروش : -2

 .وفرآورده های آن ، افزایش سهم بازارداخلی و دستيابی به بازارهای خارجی هستيمها در صدد رشد سرانه مصرف شير 

با عنایت به اهميت غذا ونقش منحصااار به فردآن درحيات بشاااری با  مت فرآورده های تولیدی :النی و ســایم -3

بوطه متعهد به شااناسااایی، ارزیابی ، کنترل مخاطرات ورعایت شاارایط خوب ساااخت و نيز تبعيت ازقوانين ومقررات مر 

ضمين ایمنی و  ستم ای      سالمت  ت سي صرف کنندگان بوده و بااندازه گيری اهداف  س م مت غذا ازميزان این تعهد  المنی 

 .اطمينان حاصل می نمایيم

 نام سهامدار ردیف
 29/12/1398سال مالی منتهی به  30/12/1399مالی منتهی به  دوره

 مالکيتدرصد  تعداد سهام درصد مالکيت تعداد سهام

6.547 129.360.000 )سهامی خاص( صنایع شير ایرانشرکت  1  93.975.898 78.31 

 21.69 26.024.102 23.46 39.640.000 سایر سهامداران 2

 100 120.000.000 100 169.000.000 جمع
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ست وعملکرد انرژی:     -4 ستمر حفاظت ازمحیط زی با شااناسااایی جنبه ها وپيامدهای زیساات محيطی   بهبود م

شرکت ، خود را متعهد ب  ستم         فعاليتهای  سي سازی  شگيری از آلودگی آب،خاك،هوا ومنابع، با بهينه  ستمر وپي ه بهبود م

 .تصفيه پساب ،کاهش ضایعات،کاهش مصارف انرژی ،وتبعيت از قوانين و مقررات محيط زیست وانرژی می دانيم

لمی و فنی و تحقق اهداف در سااایه آموزش مسااتمر، ارتقاء مهارت و توانائيهای ع ارج نهادن به نیروی انســانی:  -5

مشارکت فکری نيروی انسانی ، رعایت اصل صيانت نيروی انسانی متناسب با مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان     

مشااتریان یا   حيت دارموادغذایی،الصااامکان پذیر اساات وازطریق ارتباطات مناسااب باپيمانکاران،تامين کنندگان،مراجع 

سازمانها و    صرف کنندگان، سته وا   م شهای واب طالعات مرتبط باایمنی موادغذایی درتمام زنجيره غذا  مرتباطات داخلی ،بخ

 .بطورمناسب وکافی قابل دستيابی می باشد

ستمها وافزایش کارآیی عملکرد انرژی:        -6 سی شی  ستمر کارائی واثربخ صو بهبود م ت با کيفيت و التوليد مح

فرایندها ونقش موثروتعيين کنندة یک ساااختار  افزایش کارائی و اثربخشاای ساايسااتمها بدون توجه به پایش عملکرد   

شد. تبيين ا       سخت ميبا ست نيافتنی و صورت پذیرفته و   الهداف خرد وکسازمانی قوی، د شرکت  مين منظور  ه به ن در

یه های سازمانی تسری   الدارد وبه تمامی  تر وجودالت وارائه خدمات با کارایی انرژی باآالت،خرید ماشين  التوليد محصو 

 .یافته است

ستاندارد      -7 شگاه مطابق با الزامات ا شتریان آزمای شات مطابق با اهداف  :  02152ارائه خدمات به م انجام آزمای

ساايسااتم کيفيت با اعمال رویه حرفه ای خوب و از طریق کارکنان مجرب و مرتبط با فعاليتهای آزمون و کاليبراساايون  

د و خواسته های مشتریان و روشهای استاندارد برآورده     بگونه ای که خط مشی و روشهای اجرایی مستند بکارگرفته شو    

 .شود

ستم مدیریت انرژی :      -8  سی شت وایمنی و با رعایت قوانين و اصااول   تعهد به تبعیت از قوانین ومقررات بهدا

ق کاری  الزیبندگی ادب و اخ بهداشاات حرفه ای و ایمنی متناسااب با ماهيت و ميزان ریسااک فرآیند و عمليات شاااهد 

ستمر         وکاهش خط صدوميت ،بيماری وبهبود م شگيری از م سک آنهادر محيط کار گردیده وخودرا متعهد به پي رات وری

را ملزم  زیست محيطی خود اقتصادی و راستای مسئوليتهای اجتماعی، در مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می نمائيم و

 . به تبعيت از قوانين ومقررات مرتبط با انرژی ميدانيم
 
 

 آینده شرکت:های  برنامه

 های استراتژیک و راهبردی شرکت، برای سال های آتی به شرح ذیل ميباشد: عنایت به وضعيت موجود، برنامه با

 صنایع اهداف استراتژیک شرکت تاکيد براجرای چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت با  برایش تال -1

 .شير ایران

ی استفاده مؤثر از حداکثر ظرفيتهای موجود، حداکثر جذب شيرخام تازه و با کيفيت، ش در جهت برنامه ریزی براتال -2

و فروش محصوالت بر مبنای سبد بهينه کاال از جنبه اقتصادی، که سهم مناسبی از بازار فروش را دارا می  توليدافزایش 

 باشند.

 جتماعی بنگاه های اقتصادیویژه به عوامل زیست محيطی داخلی و بيرونی از جنبه مسئوليت های ا توجه -3
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 زمينه فرهنگ سازی برای به حداقل بر ضایعات و انواع اتالف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تالش در مدیریت -4

 ت و کاهش حتی کمتر از استاندارد آن.ضایعارساندن 
 

عينيت بخشيدن به فعاليت و خالقيت بيشتر در بخشهای مختلف شرکت و اجرای بهينه فرهنگ  ش در جهتتال -5

 سازمانی و افزایش بهره وری در کار.
 

، به کار گيری روشها و ساز و کارهای مناسب جهت ارتقاء تحقيق و توسعههای تحقيقاتی و تقویت واحاد  اجرای برنامه -6

های توليد و قيمت تمام شده محصوالت و  وع نمودن محصوالت، کاهش هزینهز مشتریان، متننياکيفيت و پاسخ به 

 قابليت رقابتی نمودن قيمت محصوالت و ارتقاء مزیت های لبنی شرکت.

 برنامه ریزی جهت جلب رضایت سهامداران ، مشتریان ، تامين کنندگان و کارکنان در سرلوحه کاری شرکت ميباشد-7
 

های ملی و بين المللی، تالش در جهت اخذ گواهينامه های جدید مرتبط با فعاليت شرکت  به موقع گواهينامه تمدید -8

 در زمينه ارتقاء کيفيت و عملياتی نمودن استانداردهای تدوین شده در تمامی ابعاد.

 .ها های انجام شده در جهت کاهش قيمت تمام شده محصوالت و مدیریت بر هزینه اوم و استمرار برنامه ریزیتد -9
 

 ویژه به اجرای دقيق نظام پيشنهادات به صورت کاربردی و عملياتی نمودن پيشنهادات مؤثر. توجه  -10
 

ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای شناسائی نياز مشتریان، افزایش رضایتمندی و مشتری مداری و فراتر  -11

 رفتن از سطن انتظارات مشتریان.

های انرژی با مدنظر قراردادن مصرف بهينه و تالش در زمينه کاهش توقفات  کاهش هزینه مدیریت بر مصرف انرژی و -12

 توليدی.
  

 بر وجوه نقد به منظور استفاده بهينه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انظباط مالی مدیریت -13
 

عمده سرمایه گذاریهای شرکت معطوف به اجرای پروژه های سرمایه ای می باشد که از محل منابع داخلی ارزان  -14

 قيمت بانکی و وصول مطالبات تأمين ميگردد.
 

اجرای روشهای منظم در زمينه افزایش انگيزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سيستم سازی برای تعالی -15

 سازمانی.

 

 راهبردها برای دستیابی به اهداف:

  
 راهبردهای شرکت برای دستيابی به اهداف تعيين شده به شرح زیر ميباشد:

سبد فروش وتوليد وکنترل موجودی مواد و هزینه ها         -1 سازی  شده،بهينه  شرکت در نظر دارد با کاهش قيمت تمام  این 

با رعایت حقوق مصاارف کننده و  يکو اکونوم یدمحصااوالت جد يدوصاارفه جویی در منابع انرژی و توسااعه فروش و تول 

ست محيطی در یک نگاه جامع و یکپارچ    سئوليت های اجتماعی و زی ستم ها    هم سي بودجه خود را تحقق   ،به فرآیند ها و
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صنعت لبنيات کشور حفظ و رشد فروش و         را جایگاه خود ،و با بهبود مستمر  بخشد  شير ایران و  صنایع  شرکت  سود   در 

 .رتبه های برتر کشوری پيشرو باشد همچنين در کسب .ری داشته باشدآو
 

استفاده از ظرفيت های خالی تجهيزات :از طریق توسعه فروش وافزایش مشتریان جدید واخذ برون سپاری از شرکت  -2

 های معتبر

خصوص نقش محصوالت لبنی افزایش سهم بازار: شناسایی کانال های جدید توزیع ، ترویج وآگاهی رسانی در  توسعه و -3

 در سالمت جامعه
 

 برقراری سيستم صدای مشتریان وپایش در خواست آن ها ورفع عيوب احتمالی محصوالت -4

حفاظت از محيط زیست ومحيط کار : تکميل پروژه های مربوط به حفظ منابع آب وکاهش مصرف سوخت های  -5

 فسيلی
 

سبت توليد مورد    ارتقاء به کارگيری برنامه ریزی توليد  در -6 صرفه جویی کامل و کاهش هزینه ها به ن ظرفيتهای توليد، 

ست تو شرکت               فروش  و جه قرار گرفته ا سط  شرکت مادر ( و تو شير ایران )  صنایع  شرکت  ستراتژی  ساس ا پخش  بر ا

سری    ستر سرا شير      پگاه بازارگ صنایع  شرکت بازرگانی  شور و  شرکتهای همگروه(  برای فروش داخل ک برای فروش  ایران )

   .صادراتی انجام می شود

 

 اقدامات زیست محیطی:

 یاقدامات کنترل مهندس یاجرا ی( عوامل زیان آور محيط کار و پيگيری) ساليانه و مورد یدوره ا یها یانجام  ارزیاب-1

 کاهش و حذف عوامل زیان آور محيط کار یدر راستا

ه اآزمایشگ یبا همکار یارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ا یبرداری و آناليز مواد شيميایی  توسط شرکت ها هنمون -2

 معتمد مرکز بهداشت استان

  (ی، دوره ا) معاینات بدو استخدام یوضعيت سالمت کارکنان از طریق انجام معاینات طب صنعت یو بررس یپيگير -3

 .موجود در شرکت یدر خصوص مواد شيميای یاجهه با مواد شيميایمو یبرنامه پایش بيولوژیک یاجرا-4

عوامل زیان آور محيط کار شامل ، صدا سنج ، نورسنج،  یبه تجهيزات اندازه گير یمجهز بودن واحد بهداشت صنعت-5

 ...صدا و یالکترومغناطيس، دزیمتر ی،  سنجش ميدان ها UV , IR  ،PHOCHECK سنجش

 یاز مواد شيميای یناش یریسک بهداشت یارزیاب-6

 گزارش شده یموارد عدم انطباق ها یو پيگير یبرنامه نشت یاب یاجرا-7

 و بهداشت کار  بصورت ماهيانه یجلسات کميته حفاظت فن یبرگزار-8

  یهو الزام به ارا یمستقر در شرکت  در خصوص رعایت الزامات بهداشت یپيمانکار یصورت وضعيت کليه شرکتها یبررس-9

  در حال اجرا یپروژه ها HSE plan هبرنام

 یآموزش بهداشت ، تهيه بروشور و کتابچه در حوزه موضوعات بهداشت یدوره ها یبرگزار-10

 یپيمانکار یو تاسيسات موجود و نيروها یغلش یاز عملکرد بهداشت یدوره ا یبهداشت یها یبازرس-11
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قابل تنظيم ،  یخرید و ساخت انواع تجهيزات ارگونوميک  جهت پرسنل شاغل در شرکت اعم از زیر مانيتور یپيگير-12

  یمتوال یسال ها یارگونوميک انجام شده در ط یارتفاع و تکيه گاه کمر مطابق ارزیاب يمظتن يتبا قابل یبرق يزجک پالت م

 TDS  ,  کلر  , PH  سنجش یپایش روزانه آب شرب  و انجام تست ها-13

 TDS  کلر و PH  مجهز بودن واحد بهداشت به تجهيزات دیجيتال سنجش-14

 از آب شرب یو شيميای یماهيانه ميکروب یانجام تست ها-15

  برنامه مبارزه با حشرات و جوندگان در شرکت و قطعيت اثر بخش بودن یاجرا-16

  شرکت یو واحد غذاخور یو اماکن عموم یبازدید از تسهيالت بهداشت-17

  محصول یشرکت انبار ها یواحدها یتوليد و مابق یجهت سالن ها یو نور موضع یپروژه تهویه عموم یاجرا یپيگير -18

 نشاط آور یمحوطه و استفاده از رنگ ها یباسازیز -19

 به منظور کنترل نشر گاز متان یهواز یالگون ب يرگاز گ یها يراصالح مس-20

 و رفع اشکال هواکش ها یهوا و نصب تور یپرده ها یزابهس -21

 از دستگاه به منظور راندمان بهتر یدر روش بهره بردار ييرو تغ يرگ یچرب يستمس حاصال -22

 يفیک ینداصالح فرآ يجهخانه و در نت يهتصف يستمدر س یمیمتعادل ساز قد یبجا یهواده يشپ ینییگزجا -23

 يستمنامطبوع س یآب و کنترل بهتر بو

 

 :افتخارات کسب شده

 98 در سال افتخار ملی -ده هفدهمين جشنواره توليد ملیبرگزی -1

 98 در سال درکننده نمونه استانی واحد صنعت و معدنصا -2

 97 در سال د صنعتی سبز کشورواح -3

 ب نشان حالل سازمان ملی استاندارد کشورکس -4

 98 در سال استان یبرتر سازمان غذا و دارو واحد-5

 

 

 :گزرش وضعیت انرژی واقدامات انجام شده در جهت صرفه جویی انرژی

 یحرارت یاز اتالف انرژ يریو جلوگ يساتیتاس یلوله ها یقکاریعا - 1

 يشترب یشبه منظور پا یانرژ یحامل ها یاندازه ها یافه نمودن کنتور هاضا - 2

 ...و يوهبخار ج یکم مصرف با المپ ها یالمپ ها یگزینیجا -3

 برق شرکت يشتربه منظور کنترل ب یبانک خازن يستماصالح س-4

 برق در فصول گرم ییسا يکپ یاجرا -5
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 ياالتیرفع اشکاالت س يلبه دل یانرژ یسالن ماست و کاهش مصرف حامل ها یپينگپا يستمو اصالح س یضتعو -6

 در مصرف گاز ییدستگاه به منظور صرفه جو یراندمان عملکرد یشبخار و افزا یها یگد ییرسوب زدا -7

 

 

 ها و روابطمهمترین منابع، ریسک

 :شرکت تجزیه و تحلیل ریسک

 مهمترین ریسک های مرتبط با فعاليت شرکت به شرح زیر است:

 یمال یانخود ناتوان باشد که منجر به ز یتعهدات قرارداد یفایاشاره دارد که طرف قرارداد در ا یسکیبه ر یاعتبار یسکر

 یناش یاعتبار یسکقرارداد معتبر را اتخاذ کرده تا ر یهابر معامله تنها با طرف یمبن ياستیشرکت شود. شرکت س یبرا

 یو سوابق معامالت یعموم یرا کاهش دهد. شرکت با استفاده از اطالعات مال یانتعهدات توسط مشتر یفایدر ا یاز ناتوان

آن، به  یطرف قراردادها یاعتبار یبندشرکت و رتبه پذیریيب. آسکندیم یاعتبار یبندعمده خود را رتبه یانخود، مشتر

عمدتاً  یتجار هاییافتنی. دریابدیگسترش م یيدشدهتا یطور مستمر نظارت شده و ارزش کل معامالت با طرف قراردادها

گسترده شده است.  ياییگروه بوده که درمناطق جغراف ینبوده و متمرکز بر شرکت ها یاناز مشتر یادیشامل تعداد ز

 یا يقهوث يچگونهشرکت ه ين. همچنشودیانجام م یافتنیدر یهاحساب یمال يتمستمر بر اساس وضع یاعتبار یابیارز

 .کندینم یخود نگهدار یمال هایییمرتبط با دارا یاعتبار هاییسکبه منظور پوشش ر اراعتب یشافزا یهاروش یرسا

 

  شیر خام قیمتافزایش ریسک 

 

باتوجه به اینکه شيرخام به عنوان اصلی ترین ماده اوليه در تهيه محصوالت این شرکت نقش بسيار مؤثری دارد، لذا وجود 

هرگونه محدودیت توليد و عرضه شيرخام و یا محدودیت در واردات نهاده های دامی و یا افزایش قيمت آن ها بطور مستقيم 

يمت شيرخام مؤثر بوده و می تواند تاثير قابل مالحظه ای در افزایش قيمت تمام شده محصوالت این شرکت ، درافزایش ق

داشته و نهایتاً در صورت عدم امکان افزایش قيمت فروش محصوالت به دليل شرایط بازار، سبب کاهش سود شرکت خواهد 

  شد.

 

 :ریسک نقدینگی

و صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهيالت بانکی )خصوصاً تسهيالت  طرف بانکهاایجاد محدودیتها و سياستهای انقباظی از 

ای با اقساط بلند مدت( و با نرخ سود باالتر برای توليد و یا عدم پرداخت تسهيالت ارزان قيمت تعيين  طرحهای سرمایه
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های غير مرتبط و بروکراسی بيش شده مبتنی بر سياستهای اقتصاد مقاومتی و همچنين ایجاد قوانين و مقررات و اخذ مجوز

از اندازه برای اعطای تسهيالت از طریق صندوق توسعه ملی، عدم اختصاص تسهيالت ارزان قيمت سهم بخش صنعت و 

توليد با نرخ بهره واقعی، ميتواند شرکت را با ریسک نقدینگی مواجه نماید. همچنين عواملی از قبيل تقسيم منطقی سود 

ص بخشی از سود جهت افزایش سرمایه و یا تأمين مالی از طریق ابزارهای نوین در بازار سرمایه، سهام پيشنهادی و تخصي

افزایش دوره وصول مطالبات و عدم امکان  ریسک نقدینگی باال باعث . در مجموعاعث کاهش ریسک نقدینگی خواهد شدب

 .ميگردد.وصول به موقع آن 

 

 ریسک تجاری:

این محصوالت، عرضه محاصوالت لبنی  بر وارداتاملی از قبايل واردات بی رویه شيرخشک و کره و تعرفه های ناعادالنه عو

های جدید داخلی یا وارداتی، اعطای تخفيفات و حاشيه سود خارج از عرف تجاری توسط رقبا، در خصوص -بندی با باسته

های جدید لبنی و  ندازه به خریداران توسط رقبا، راه اندازی کارخانهفروش محصوالت لبنی مشابه، اعطای اعتبار بيش از ا

رویه در قيمت آن،  اشباع بازار و نهایتاً رقابت ناسالم توسط رقبا و حتی کمبود شيرخام ، خامه و کره بدليل افزایش بی

مختلف مردم و حذف  خروج بی رویه شير خام از استان توسط واحدهای لبنی سایر استانها، کاهش قدرت خرید اقشار

بخشی از مصرف لبنيات از سبد روزانه خانوار و تغيير در سياست های کالن برای صادرات محصوالت لبنی، ميتواند باعث 

کاهش توليد و فروش محصوالت گردیده و شرکت را با ریسک تجاری مواجه سازد.همچنين با آزادسازی قيمت حاملهای 

و عدم پرداخت یارانه سهم توليد و صنعت که تاکنون نيز پرداخت نشده، در نتيجه ها  انرژی، در طرح هدفمندی یارانه

اجرای این طرح و یا افزایش بی رویه در قيمت شيرخام در سطن جامعه، ممکن است مشتریان را به سمت مصرف سایر 

جه به شيوع بيماری کوید محصوالت مشابه و مطابق سليقه آنان، گرایش دهد و ریسک تجاری را باال ببرد. همچنين با تو

مراه داشته ليکن صنعت لبنيات به دليل فواید آن در ایجاد مقاومت سيستم ه در اغلب صنایع بحران توليد و فروش را به 19

ایمنی دچار بحران در توليد و فروش نگردیده و تاثير آنچنانی در ميزان فروش نداشته است البته ممکن است در آینده 

ندی که متاثر از قيمت های مواد شيميایی می باشد نوساتی را داشته باشد ليکن تاثير آنچنانی در روند برخی اقالم بسته ب

 توليد و فروش محصوالت نخواهد داشت.

 

 :ریسک نوسانات نرخ ارز

 ینبوده است با ا یشرکت فاقد هرگونه معامله ارز ینگروه انجام شده و ا یشرکتها یقشرکت از طر یعمده معامالت ارز

 ینوسانات ارز یسکشرکت در معرض ر ینا يلدل ينشده و به هم ينواردات تأم یقشرکت از طر يهاز مواد اول یوجود بخش

لذا توجه به بازارهای مالی بين المللی  گردد. یم یریتگروه مد یشرکت ها يتبا استفاده از ظرف یسکر ینقرار داشته که ا
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و هرگونه  ر تأثيرگذار در فعاليت تمامی بنگاههای اقتصادی و توليدی بودهبسيا و نظام اقتصاد جهانی و نرخ ارز از آیتم های

تغييرات و افزایش در نرخ ارز خصوصاً دالر، می تواند ریسک ناشی از نرخ ارز را برای کليه بنگاه های توليدی باالبرده و 

 موجبات تغيير در بهای تمام شده محصوالت و سودآوری آنان را حاصل نماید.

 

 

 شیوع ویروس کرونا بر عملکرد شرکتآثار ناشی از 

 45 تعداد پرسنل مبتال به بيماری کرونا به صورت تجمعی تا تاریخ گزارش )نفر( 1

 45 تعداد پرسنل مبتال به بيماری کرونا در تاریخ گزارش )نفر( 2

 

 0 تعداد پرسنل فوت شده در اثر ابتال به ویروس کرونا تا تاریخ گزارش )نفر( 3

 

 نفر 3ميانگين ماهيانه  تعداد افزایش )کاهش( پرسنل ناشی از بيماری کرونا تا تاریخ گزارش )نفر( 4

برآورد مبلغ خسارت مالی غيرعملياتی ناشی از ویروس کرونا تا تاریخ گزارش  5

 )ميليون ریال(

 یک ميليون تومان

ریال در توضيحات در خصوص برآورد شرکت از ميزان خسارت آینده )ميليون  6

 یک سال آتی(

در شرکت و نظارت  HSEبا توجه به وجود اداره 

مستمر آن، کليه پروتکل های بهداشتی در 

شرکت به صورت جدی رعایت ميگردد تا از 

 خسارات احتمالی جلوگيری به عمل آید.

برنامه شرکت در خصوص مدیریت و کنترل خسارات آتی ناشی از شيوع  7

 ویروس کرونا

با توجه به توضيحات فوق احتمال خسارات آتی 

کم در حد امکان ناشی از شيوع ویروس کرونا 

 است.شده 
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 اندازهانتایج عملیات و چشم

 

 مطالبات

از عدم پرداخت مطالبات  یموضوع ناش یناست. ا یافته یشدرصد افزا 100قبل  یسال مال یانمطالبات شرکت نسبت به پا

 یریتمد ،با توجه به مانده مطالبات .باشدیم و افزایش دوره وصول مطالبات شرکت در موعد مقرر یاصل یانمشتر یاز سو

 امور خود قرار داده است. یترا در اولو یانشرکت وصول مطالبات از مشتر

 

 موجودی مواد و کاال

مواد و  یموجود یشاست. علت افزا یافته یشدرصد افزا 55قبل  یمال سال یانشرکت نسبت به پا یمواد و کاال یموجود

 .باشدمی ی،و مواد بسته بند يهمواد اول نرخ یشافزا عمدتا مربوط به کاال،

 

 های ثابت دارایی

ماشين آالت  یداست که عمدتا مربوط به خر یافته یشدرصد افزا 58قبل  یمال سال یانثابت شرکت،نسبت به پا هایییدارا

 .دارایی ثابت صورتهای مالی ميباشدبه شرح یادداشت  يزاتتجهو 

 

 سود سهام پرداختنی

سود سهام  یبموضوع تصو یناست. علت ا یافته یشدرصد افزا 158قبل  ینسبت به سال مال یمانده سود سهام پرداختن

شران اطالع رسانی ناپرداخت سود سهام که در سامانه  یکه مطابق با جدول زمانبند يباشدم يانهسال یعاد یدر مجمع عموم

 .منتشر شده، در حال پرداخت است (الکد)
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 سود تقسیمسیاست 

سال  برای نقدی سود پرداخت شرکت حاضر حال درکه در ارتباط با سياست توزیع سود سهام ذکر این نکته ضروری است 

 در نهایی گيری تصميم است بدیهی .ميکند پيش بينی ریال 1.223برای هر سهم  را 30/12/1399 مالی منتهی به 

 .شد خواهد مشخص سهام صاحبان عادی عمومی مجمع برگزاری از ،پس سهم نقدی هر سود ميزان خصوص

 

 اخير به همراه سود هر سهم سنوات مذکور بشرح جدول زیر می باشد؛ سنواتمجامع شایان ذکر است سود نقدی مصوب 

 

 :تسهیالت مالی

 یهسرما يناخذ شده بابت تام يالتاست. تسه یافته یشدرصد افزا 361قبل  ینسبت به سال مال ی،پرداختن يالتمانده تسه

 .يباشدم یموپروتو دستگاه کر یمتر 1600سالن تکميل جهت  یا یهاقالم سرما یددر گردش و خر

 

 :سرمایه
 

سهم یک هزار ریالی با نام تمام  169.000.000 ميليون ریال شامل 169.000مبلغ گزارش شرکت در تاریخ  سرمایه

 پرداخت شده می باشد.

 

 شرکت:تایج عملکرد ن

شرکت تالش نمود با کنترل  یریت. مديدهدنشان م یشدرصد افزا 69، نسبت به دوره مشابه سال قبل سود خالص شرکت

 تمام شده گردد. یبها یشتوسط پرسنل، مانع از افزا یاساس يراتو انجام تعم هاینهتمام شده، هز یعوامل بها

 

 

 1398سال مالی  1397سال مالی  1396سال مالی  1395سال مالی  شرح

000169. 120.000 120.000 120.000 سرمایه  

.3361 1.605 1.536 1.438 درآمد هر سهم  

 1.290 1.500 1.350 1.300 سود نقدی هر سهم

 96 93 88 90 درصد تقسيم سود
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 :درآمدهای عملیاتی

فروش محصوالت مبلغ  یر،است. نمودار ز یافته یشدرصد افزا  66ره مشابه سال قبل، شرکت، نسبت به دو یمجموع درآمدها

 :دهدیمشابه سنوات قبل نشان م یبا دوره ها یسهشرکت را در مقا

 
 

 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

ایان افزایش در اثر  است. یافته یشدرصد افزا 66فروش رفته، نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود  یتمام شده کاال یبها

باوده اسات. علات افازایش عمده  ستمزد مستقيم و سربار توليد(افزایش بهای تمام شده توليد )شامل مواد مستقيم، د

 بشرح زیر تشرین ميگردد.
  

 ر ت ارز و نهاده های دامی در کشو. افزایش نرخ خرید شير خام و سایر مواد اوليه و بسته بندی بعلت افزایش قيم1

 و دستمزد از افزایش قانونی حقوق ناشی افزایش دستمزد مستقيم  .2

 و دستمزد ناشی از افزایش سطن عمومی قيمت ها و افزایش قانونی حقوق  .افزایش سربار3
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 :های فروش، اداری و عمومیهزینه

 هایینههز یشاست. علت افزا یافته یشدرصد افزا 61نسبت به دوره مشابه سال قبل  یو عموم یفروش، ادار هایینههز

حقوق و  ینهمصوب هز یشافزاافزایش کرایه حمل و ها و  يمتق یسطن عموم یشاز افزا یناش یو عموم یفروش، ادار

 دستمزد پرسنل بوده است.

 

 :های مالیهزینه 

 ی،مال هایینههز یشاست. علت افزا یافته یشدرصد افزا 104شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل  یمال هایینههز

 بوده است.تامين نقدینگی از محل فروش محصوالت افزایش دوره وصول مطالبات و عدم 

 

 عملیاتی:غیر های سایر درآمدها و هزینه

که عمدتا مربوط به  .است یافته کاهشدرصد  20دوره مشابه سال قبل  نسبت به ياتیعملغير هایینهدرآمدها و هز یرسا

 .يباشدم شرکت ها یردر سا یگذار یهسود سرماکاهش 

 

 :اطالعات با اهمیت منتشر شده از تاریخ گزارشگری قبلی

درصد در نرخ فروش محصوالت  10از  يشب ييرمجوز تغ یافتدر يتاطالعات با اهم یافشا يهاطالع 09/04/1399 یخدر تار

 گروه الف منتشر شد.-

گروه الف - خرید مواد اوليهدرصد در نرخ  10از  يشب ييرتغ يتاطالعات با اهم یافشا يهاطالع 09/04/1399 یخدر تار

 منتشر شد.

 

 

 وضعیت سرمایه در گردش شرکت :
 

افزایش تسهيالت بانکی دریافتی باعث گردید که بخشی از تامين مالی سرمایه در گردش از محل تسهيالت جدید صورت 

ی هر چه تالش در جهت وصول مطالبات الزم مدیریت شرکت بر این باور است که در خصوص حسابهای دریافتن پذیرد.

 است را انجام دهد تا با افزایش وجه نقد آنی توانایی کاهش بهای تمام شده در خرید را حاصل نماید.
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 :طرح های توسعه ای

چربی این طرح  با اجرای جهت افزایش راندمان پنير آلپما راه اندازی نماید. Creamoprotخط توليد شرکت در نظر دارد 

بيشتری از آب پنير گرفته شده و منجر به افزایش راندمان توليد پنير آلپما و در نتيجه افزایش سود آوری شرکت ميگردد. 

متری در حال  1600همچنين شرکت در نظر دارد خط توليد پنير های سخت را ایجاد نماید و برای این منظور سالن 

سودآوری های سخت منجر به توليد محصول جدید و در نتيجه افزایش ساخت و تکميل ميباشد. اجرای خط توليد پنير 

 شرکت ميگردد که عمده دليل افزایش تسهيالت دریافتی طرح های توسعه ای ذکر شده ميباشد.

 

 :مورد انتظار برای تأمین مالی منابع

از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تآمين نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از  یکی

شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه به عنوان متولی پخش مویرگی و شرکت بازرگانی صنایع شير ایران به عنوان متولی 

 ی،کشاورز یاز بانکها مدید دریافت تسهيالت ارزان قيمت. ضمنا ترج از کشور می باشدخابه مقصد  ”محصوالت عمدتا

 ملت از دیگر منابع مورد انتظار برای تامين مالی ميباشد.و  توسعه صادرات ،یمل

 

 اطالعات آینده نگر :

 تابع سه عامل اساسی ذیل است :های آتی بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال  مدیریت

المللی در زمينه فروش کاال بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت توافقات مساعد بين  -1

 های دولت در جهت رشد صادرات برای توليد کنندگان داخلی

 تثبيت نرخ ارز و جلوگيری از نوسانات ارزی -2

 سياست های حمایتی در خصوص حمایت از توليد کنندگان داخلی -3

 روش شرکت افزایش یافته و منجر به سود آوری بيشتر خواهد شد. درصورت تحقق موارد فوق ف

 

 

 :مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد

با توجه به ماهيت عملياتی  معيار و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعالم شده مهمترین

است.شاخص های  وتوليدی شرکت، عمده شاخص ومعيار های عملکرد بر پایه توليد وفروش محصوالت پایه گذاری شده

قابل وليد و فروش محصوالت تغييرات شامل رسيدن به اهداف ازپيش تعيين شده ت جاری،عمده ومعياری عملکرد در سال 

با کيفيت  استفاده از حداکثر ظرفيت توانمندی پرسنل ،توليد محصوالت ناب و ته است.داش نسبت به سال قبلمالحظه ای 

تمرکز بر فروش مویرگی از اقدامات انجام شده درراستای رسيدن به اهداف وبودجه های تعيين شده در بخش توليد و 
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ناطق تحت پوشش این شرکت شده وفروش بوده که منجربه افزایش توليد وفرآوری وافزایش سهم بازار محصوالت پگاه در م

 است.

 

 اطالعات تماس با شرکت:

 هفت کیلومتری جاده شرکت زراعی –گلپایگان –آدرس: اصفهان 

 8787136311کد پستی: 

   03157473005-7تلفن: 

 364داخلی :سهامداران به پاسخگویی امور

 03157473001فکس: 

 /https://golpayegan.pegah.irسایت اینترنتی: 

 

 هیأت مدیره شرکت

 

یاشخاص حقوق ندهینام نما نام اعضاء هیات مدیره  امضاء سمت 

    
خاص( یپگاه همدان )سهام زهیپاستور ریشرکت ش یاله فاضل فالورجان بیحب یآقا    رئیس هیأت مدیره 

عام( ی)سهام یشرق جانیپگاه آذربا زهیپاستور ریشرکت ش یگرج یمحمد مهد یآقا       نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل 

خاص ( یشرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان )سهام یاالل لیاسماع یآقا    عضو هیأت مدیره 

خاص( ی)سهام النیشرکت شیر پاستوریزه پگاه گ نیلجب ینادر دیمج یآقا    عضو هیأت مدیره 

عام ( یشرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان )سهام ینادر شجاع یآقا    عضو هیأت مدیره 

 

 

https://golpayegan.pegah.ir/

