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 دوستان گرانقدر و سهامداران ارجمند

 !گذردیقافله عمر عجب م نیا

رکت که به ب یدوستان یمیدر جمع صم حضور کنیل دینما یم زیگاه سرعت گذشت روزها هراس انگ گرچه

، اخته استسلگرم د ندهیو آ یرا به زندگ اریبس یکشور آبادان شده و جمع خانواده ها نیاز ا یوجودشان گوشه ا

رد و به عملک یدگیرسمشفق است. حضور شما در مجمع  یشرکت توسعه صنعت رانیموجب نشاط و آرامش مد

 .ماست یوجب سرافرازم شهیمانند هم 1395 یسال مال یحسابها

 

 :شرکت تیفعال خچهیتار

ال س 12ود که پس از حد نیشرکت هستند و ا یکنون رهیمد ئتیه نینخست ارانیدوستان حاضر در جمع  اکثر

م کنم ما اعال. خرسندم در جمع شمیگران بهاست و ما قدردان آن هست یفرصت میهست گریکدیدر کنار  تیلفعا

ست.  مجموعه او استوار  اوممق ریاخ یسال ها یدادهایبا وجود تندباد رو 1384که نهال کاشته شده در سال 

 ،سیتاس هیاول ین در سال هااسهامدار تیو کارکنان و درا رانیتک تک مد یمشفق با دلسوز یتوسعه صنعت

به  سیز تاسپس ا یچدن نشکن شد. اندک هلول دیتول رهیدر زنج یو خدمات یدیچند واحد تول جادیا بهموفق 

و  یدیلمر توع شتریب مهین با  ی. در شش سال گذشته که تقررداختآب پ عیتردن چتر نفوذ خود در حوزه صناگس

 وشت غمتورم و رکود در اقتصاد کشور، سرن یمجموعه مشفق در آن گذشته است، وجود هم زمان یاقتصاد

 لید. به دلبزن یدج یرا گزند نهال جوان نیاما نتوانست ا. رقم زد یاقتصاد یاز بنگاه ها یاریبس یبرا یزیانگ

ر جمع د یارج یصنعت حاکم شده است، افزون بر گفتگو ها نیبر ا ریکه در چند سال اخ ینیسنگ اریرکود بس

وستان د هیص. به تومیپرداخت تیریبا سهامداران ارشد خود در مجمع مشاوران مد میبه مشورت مستق رانیمد

 یت و فروش برخشرک یز، آغاز  به چابک سا1394ه در اواخر سال کارشناسان یها یبررس هیسهامدار خود و برپا

 مقطع با نیر اشرکت د یاقدامات در دوره مورد گزارش رخ داد و پروژه چابک ساز نی. اوج امیها کرد یدارائ

سر  و پشت یده انیز تیتحرک به هنگام باعث خروج شرکت از وضع نیاست. ا دهیرس انیبه پا تیموفق

 ینگاه هااز ب ی اریاز صنعت کشور ادامه دارد و بس یبزرگ ید که متاسفانه هنوز در بخش هاش یگذاشتن بحران

  .اند اوردهیتاب تحمل آن را ن یرانیا
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 موضوع فعالیت اصلی شرکت: 

، سلرمایه اهم فعالیت های اصلی شرکت براساس اساسنامه، انجام امور بازرگانی مجاز در داخلل و خلارج کشلور

نلدگی از اد و توسعه واحدهای تولیدی و خدماتی، اخذ نماینلدگی از اشلخاو و یلا قبلول نمایگذاری برای ایج

 ایشان می باشد.

 

 : در دوره مورد گزارشفضای کسب و کار

دولت،  فتن آنربه بار نشست. با کنار  یاقتصاد یبیناهنجار و تخر یها استیدولت دهم، س یانیدر دوسال پا

 جادیا و یته اهس یگفتگوها شرفتیپ هیدولت شروع شد. در سا یبرا ینظم مال جادیکنترل تورم و ا یتالش برا

 ،ید ملاصاقت در یدوره انقباض کیاز  سپ ،ینفت یبا وجود رو به کاهش نهادن درآمد ها نده،یبه آ ینیخوشب

از  ییاهرشد به صورت محدود و تنها در بخش  نیا کنی. لمیبود 1393آن در سال  یدرصد 2/3شاهد رشد 

  .تصاد رخ داد و ادامه دار و گسترده نبوداق

و رتند یروهایکه حاصل ادامه تهاجم هماهنگ ن ینفت یو تداوم کاهش درآمد ها یدر روابط بانک شیگشا یکند

نجام ا یته اناکارآمد نشان دادن توافق هس ژهیبود و با هدف به شکست کشاندن دولت و بو یو خارج یداخل

از  یگبزر یاهبخش  ی. از طرفداردادامه  شیاقتصاد کشور رقم زد که کم و ب سابقه را در یب یتیوضع شد،یم

 رود کردهو یالمو  یپول یاز آن ها به حوزه ها یاریکشور از کنترل دولت خارج است. بس یاقتصاد یها تیفعال

که  اندازد یم ریاخرا به ت یارتباطات بانک یساز یوضع عاد نیکنند. ا ینم نیتمک یمال تیاند و از قواعد شفاف

ر ب یودجه اشار بف ینفت یکمبود درآمدها گریدر بر گرفته است. از طرف د زیرا ن یخصوص یآثار بد آن بنگاه ها

 یم یددارخو اتیقدرت از پرداخت مال یوابسته به نهادها یاز نهادها یاریبرد و چون بس یرا باال م اتیمال

ه ک یطیارشآن هم در  شودیوارد م یخصوص یبنگاه هامضاعف بر دوش  یبه صورت اتیکنند، لذا فشار بر مال

  .ستفته ااز دست ر یمنطقه ا یدر اثر بحران ها زین یصادرات یشکننده شده و بازارها یداخل یبازارها

نها در بخش تکوچکتر شود.  1394در سال  یکالن، حجم اقتصاد مل اسیعوامل باعث شد که در مق نیمجموعه ا

 ینگاه هابآن هم بر دوش  یاتیفشار مال شی. افزامیبود دیصد کاهش ارزش تولدر 9/6صنعت و معدن شاهد 

 نیتام ید، بحران ج1395و پس از آن در سال  94کاهش درآمد بودند در سال  نیا یکه خود قربان یصنعت

. دغ تر کرم فروکرا  دیداشت و الجرم چراغ تول یتمام شده و کاهش سود را در پ یو گران شدن بها یمنابع مال

 ستایدامه سا لیلدها و به  اتیمال شیافزا رغمیوابسته به آن، عل داتیاز فروش نفت و تول یمل یکاهش درآمدها

 .تمام شد یعمران یبودجه ها انین دولت، به زیسنگ کرهیها و حفظ پ ارانهیپرداخت 
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 یه مفهوم بازارب نی. اتافیدرصد کاهش  5/18 یعمران یبا دوره مشابه بودجه ها سهی، در مقا1395در ده ماهه 

 شیرصد افزاد 28ها  اتیمدت وصول مال نیبود. در هم یبخش خصوص مانکارانیو پ دگرانیتول یمحدود تر برا

ر چند . هافتی شیافزا یعموم یهادهادولت به بنگاه ها و ن یبده یوصف، کمبود منابع درآمد نی! با اافتی

متناقض  و گاه پراکنده یسخنان ،یدولت یشفاف بودن نهادها ریغ لیدولت، به دل یمسئوالن درباره ارقام بده

از چنبره پرفشار  زیگر ی! براشودیتومان برآورد م اردیلیم 750.000دولت در حد  یها یگفته اند، اما حجم بده

س مجل دییکردند که با تا یرا طراح "ها یبده تیریمد" استیدولت س یصادوضع آشفته، مسئوالن اقت نیا

است که  کوکصو  اوراق مشارکت ،یصدور اوراق بهادار اسناد خزانه اسالم استیس نیاز وجوه ا یکی همراه شد.

 رد چیپ یزارتوه نیو کاهش سود است. افتادن در ا دیتول نهیهز شیمرتبط، افزا عیآن ها در صنا یحاصل اجرا

 یارهاه بازبان آن ها و سهامدار رانیکشور و ورود موسسان و مد یخصوص عیاز صنا یاریبس یبه فروپاش چیپ

 .است دهیانجام رمولدیغ

 

 :مشفق مدیران شرکت توسعه صنعتیواکنش 

سب و ک یضاناهنجار ف تیاز وضع یبا لمس عالئم د،یدوستان رس یبه آگاه شیهمانگونه که در گزارش سال پ

د هامداران ارشسشرکت با مشورت  یها ییحفظ دارا یبرا یریتداب افتنیو  دنیشی، اند1393کار در اواخر سال 

 یبور مرح مزط قی. تعلمیبود یدیدج یواحد صنعت جادیراه ا مهیبود که در ن یطیدر شرا نیشرکت آغاز شد. ا

 یگشیهم اوریدار و از دوستان سهام یمنابع مال نی. با تامانجامدیب یریجبران ناپذ یمال یتوانست به خسارتها

ارد ه موجب وسوراناقدام ج نیا یعیبطور طب کنی. لمیبر انیرا به پا یآهن یها اژیآل دیطرح تول میخود توانست

شور ککسب و کار  یفضا ینیو سنگ ریشد. گرچه ما تحت تاث 1394سال  درشرکت  یدر حسابها انیشدن ز

غال اشت جادیضمن ا خوب به اجرا در آمد که یتیفیبا ک یگریکه طرح موفق د میاما سرفراز میرا تجربه کرد انیز

  ست.آن آغاز شده ا یاز جوانان کشور، اکنون روند سود ده یگرید گروه یبرا دیمف

 دهینام "ما 3 "رکه به اختصا تیریخود با سهامداران ارشد شرکت در مجمع مشاوران مد یها یزن یدر ادامه را

رزش ا به اه یینسبت ارزش دارا یعنیآن  یکم بازده شرکت و کاهش نسبت توسعه ا یها ییکاهش دارا شودیم

ر دست د یها ییدارا متیبردن ق البا یبرا نیسنگ یمستلزم کار استیس نیا یاجرا گرفته شد. طبعا  یپ ژهیو

 ه باشند.ق همرامشف یشرکت توسعه صنعت ییاجرا یها استیبود که با س یدارانیخر افتنی زیفروش در بازار و ن

اهش راه کها به هم ییدارا انتقال منابع حاصل از فروش قیاز طر یافتیدر التیکاهش همزمان تسه استیس

ه است شد میکه به محضر شما تقد 1395عملکرد سال  یمال یهاشد. صورت  بیشرکت تعق یجار یها نهیهز

 لکرد للورد عمالللتدس نیمهمتر یو ورود به مدار سودآور یاندهیز رهیروج از دالاست. خ ریتداب نیا یحاصل اجرا
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کمک  ایکر و فکه با دادن  یسهامداران یاز تمام لمیاست. ما 1395مشفق در سال  یشرکت توسعه صنعت رانیدم

ا ر اریبس یها یسخت دادند و از همه همکارانم که یاریها ما را  ییاز دارا یبخش دیخر ایو  یمال قعبه مو یها

 یتعه صنعما در شرکت توس یبرا ندهیتشکر کنم. آ رهیمد اتیمحترم ه ءتحمل کردند از طرف خود و اعضا

 .آن است یایگو ریپذ هیسرما یشرکت ها 1396سه ماهه نخست سال  شن است و عملکردمشفق رو

 تاریخچه و تغییرات سرمایه در شرکت توسعه صنعتی مشفق:

مالکیلت  شرکت توسعه صنعتی مشفق )سهامی خاو( با سرمایه اولیه ده میلیون ریال در اداره ثبت شلرکتها و

ضلر مرحلله افلزایش سلرمایه، در حلال حا 18یده و پس از طی به ثبت رس 253102صنعتی تهران، با شماره 

 96سلال که مراحل ثبت آخرین مرحله آن در میلیارد ریال میباشد. 1/246مبلغ  ،سرمایه پرداخت شده شرکت

 می باشد. نهایی  درحال انجام

 تغییرات سرمایه شرکتو نمودار  جدول

تعداد  مراحل ثبت سرمایه تاریخ ردیف

 سهامداران

 الیثبتی به ر سرمایه

 10,000,000 نفر4 سرمایه ثبتی 26/5/84 1

 10,000,000 نفر 27  دین جدان به سهامداریوانتقال سهام مؤسس نقل 31/3/85 2

 5,112,920,000 نفر 27 مرحله اول 24/6/85 3

 10,017,420,000 نفر 27 مرحله دوم 5/10/85 4

 15,500,000,000 نفر 27 مرحله سوم 28/12/85 5

 26,000,000,000 نفر 44 مرحله چهارم 22/5/86 6

 36,000,000,000 نفر 48 مرحله پنجم 15/8/86 7

 46,000,000,000 نفر 55 مرحله ششم 15/3/87 8

 61,000,000,000 نفر 72 مرحله هفتم 31/6/87 9

 81,000,000,000 نفر 86 مرحله هشتم 20/3/88 10

 96,000,000,000 نفر102 مرحله نهم 25/8/88 11

 116.000.000.000 نفر113 مرحله دهم  30/8/89 12

 140.000.000.000 نفر120 مرحله یازدهم 30/07/90 13

 155.000.000.000 نفر138 مرحله دوازدهم 01/03/91 14

 164.300.000.000 نفر 152 مرحله سیزدهم  20/03/92 15

 185.000.000.000 نفر  169 مرحله چهاردهم 28/12/92 16

 230.000.000.000 نفر  170      دهمپانزمرحله  01/09/93 17

 246.100.000.000 نفر  168      دهمشانزمرحله  01/10/94 18
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 :روند تغییرات سرمایه گذاری و سودآوری

   

 ی نسبت توسعه خالص و زیان سود حجم سرمایه گذاری  سال ردیف

1 84 397 0 40 

2 85 43.504 (538) 82/1 

3 86 51.176 3.198 30/1 

4 87 202.133 119 48/2 

5 88 235.863 24.611 95/1 

6 89 241.870 22.477 72/1 

7 90 277.200 30.508 60/1 

8 91 302.867 42.196 42/1 

9 92 408.310 15.976 94/1 

10 93 430.575 1.499 79/1 

11 94 436.768 (30.910) 96/1 

12 95 238.238 2.171 51/1 

 )ارقام به میلیون ریال(
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 :ضعیت اشتغالو

ز اعضلاء جلنفر کارکنان حق الزحمه ای ب 3نفر کارکنان موقت و  5با بهره گیری از خدمات  95در سال شرکت 

روه نیلز گلخدمات پاره وقت به شرکت های  به تغال داشته که کماکانشهیئت مدیره به انجام وظایف مربوطه ا

 ادامه داده است .

 

 :افزایش سرمایه گذاری ها

ت هیچگونه افزایش سرمایه در شرکت مورد گزارش و شلرکت هلای سلرمایه پلذیر صلورد گزارش در دوره مور

بله  230عه صلنعتی مشلفق از سمراتب انجام شده در سال قبل در شرکت تونگرفته است و صرفا  مراحل ثبت 

یگیری و اقدام پ میلیارد ریال در حال 400میلیارد ریال به  325میلیارد ریال و در شرکت هامون نایزه از 1/246

 بوده است.

 :امور شرکتهای سرمایه پذیر

 شرکت هامون نایزه -1

رفیت ظبودن نیاز رو به رشد کشور و بازارهای منطقه خلیج فارس به لوله های چدن داکتیل، همچنین ن

به تاسیس  1385مناسب تولیدی در منطقه برای پاسخگویی به چنین نیازی، نهایتا  در اردیبهشت سال 

 م هامون نایزه منجر گردید. شرکتی بنا

دنی و چتن لوله  13.754فروش خود  بهره برداریتمین سال شنتیجه فعالیت شرکت هامون نایزه در ه

 شده است.  در شرکت آغاز 93قابل ذکر است تولید بیلت از نیمه دوم سال  ،تن بیلت بوده است18.750

وش تن فر 12.825می باشد که شامل تن طی سال  32.540میزان وزنی فروش محصوالت شرکت جمعا  

تحقق صد تن فروش صادراتی لوله بوده است . در 929تن فروش داخلی بیلت و  18.750 وداخلی لوله 

ده است. درصد بو 48و  64، 63فروش وزنی شرکت در سه حوزه فوق به ترتیب عملکرد نسبت به برنامه 

است . سهم  درصد برنامه بوده 95که  ال استمیلیارد ری 1.094بالغ بر  94میزان فروش شرکت در سال 

ن مربوط به بیلت آمیلیارد  220میلیارد آن لوله و  834میلیارد ریال که  1.054فروش داخلی از رقم مزبور 

 .میباشد  ن دالرمیلیو 03/1بوده است. سهم فروش صادراتی شرکت که تماما  مربوط به لوله می باشد، مبلغ 

 

ریال هزینه  میلیارد 133که با تاثیر مبلغ  استمیلیارد ریال  82 ،یات شرکتسود خالص پس از کسر مال

 های مالی حاصل شده است.

که  باشد ال میسهزینه های مالی شرکت متاثر از میزان استفاده از تسهیالت بانکی قابل توجه ای در طی 

درصد رشد  3/10ال مالی قبلیال است که نسبت به سمیلیارد ر 524در پایان دوره مالی بالغ بر  نمانده آ

 داشته است.

میلیارد ریال  699وصول به موقع مطالبات شرکت عمدتا  از سازمان های آب و فاضالب با مانده امکان عدم 

 .دلیل استفاده از تسهیالت بانکی به رقم فوق است ،رشد نسبت به رقم سال قبل ددرص 32و 

 ست.درصد بوده ا 8/23، 95ین شرایط در سال قابل ذکر است ، نسبت سود به سرمایه شرکت در هم
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 سهم میلیون 400که جمع آن با احتساب  بوده ریال 175سود تقسیم شده شرکت برای هر سهم مبلغ 

 میلیارد ریال می باشد. 70مبلغ 

لیارد ریال به می 325، سرمایه شرکت از 95براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده منعقده در خردادماه 

 ارد ریال از محل مطالبات و آورده سهامداران افزایش یافته است.میلی 400

 

 :بشرح زیر میباشد 95جدول ترکیب سهامداران شرکت در مقطع پایان سال 

 
 1395جدول ترکیب سهامداران شرکت هامون نایزه در پایان 

 درصد سهام تعداد سهام نام سهامداران ردیف

 69992/35 136.225.000 مشفق صنعتیشرکت توسعه  1

 06/34 136.225.000 توسعه وتامین شریفشرکت  2

 10 40.000.000 شرکت لوله و ماشین سازی ایران 3

 10 40.000.000 صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز 4

 10 40.000.000 شرکت آینده گستر 5

 24/0 975.000 شرکت آلیاژهای نشکن ساز 6

 00002/0 82 آقای نصراله محمد حسین فالح 7

 00004/0 164 مهدی کباری آقای  8

 00002/0 81 آقای محمود شریعتی نیاسر 9

 100 400.000.000 جمع کل 

 

 

 



10 

 

 ) سهامی خاص(شرکت آلیاژ گستر هامون -2

     ه گریسازی و ریخت شرکت آلیاژ گستر هامون با هدف تولید فروسیلیس که مورد مصرف صنایع فوالد

بت شرکت های در اداره ث 10/4/92میلیون ریال در تاریخ  100سرمایه اولیه با  1392سال می باشد در 

 180لغ افزایش در چند مرحله به مب پس ازان به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت در حال حاضر رته

 .میلیارد ریال بالغ گردیده و مراتب ثبت آن نیز در مرجع فوق الذکر انجام پذیرفته است

ان شهر سازی است وهکتار و با عقد قرارداد اجاره با اداره کل راه  12احت مس به زمینی رکت دشرکارخانه 

 اصفهان در مجاورت شرکت هامون نایزه در کاشان احداث گردیده است.

ن زمان و پایان و آغاز عملیات اجرای طرح در همی 11/8/92اجرای طرح با تحویل زمین کارخانه در تاریخ 

وب گیری در و اولین ذ هر، منجر به انجام اولین شارژ کو 15/03/94ریخ نصب ماشین آالت وارده در تا

 میلیارد ریال شده است. 290با سرمایه گذاری بالغ بر  10/4/94و  9/4/94تاریخ 

ظرفیت ها و بهبود  شرکت توانست با بکار گیری حداکثر 94با آغاز بهره برداری رسمی از کارخانه در مرداد 

مل برساند و ماه کارخانه را به ظرفیت اسمی کا 5دی و اصالحات سیستمی ، طی همزمان فرآیندهای تولی

محقق  94سال  هتن حجم برنامه ریزی شده تولید را فراتر از بودج 2.818با تولید  94قبل از پایان سال

 نمایند.

 هافعالیت کلیه براساس قرارداد منعقده فی مابین شرکت آلیاژ گستر هامون و شرکت توسعه بازرگانی مشفق

نحصاری نده ادر راستای فروش محصوالت شرکت، صرفا  از طریق شرکت توسعه بازرگانی مشفق بعنوان نمای

 فروش محصوالت آلیاژ گستر انجام می پذیرد.

نیزیم مموفق به کسب دانش فنی و تولید محصول فرو سیلیکو  1395شرکت آلیاژگستر هامون در سال 

رو سیلیکا را تن میک 980تن فروسیلیکو منیزیم و  700تن فروسیلیسیم،  4900گردید و هم اکنون تولید 

 در دستور کار دارد. 1396برای سال 

تن  149تن فرو سیلسیم،  4671تن بوده که شامل  7241، برابر 95حجم وزنی فروش شرکت طی سال 

 تن میکروسیلیکا بوده است. 2421فروسیلیکو منیزیم و

ه به ترتیب کمیلیارد ریال بوده است  9/207ل فوق در دوره یاد شده جمعا  مبلغ ریالی فروش سه محصو

یارد ریال میکرو میل 7/5میلیارد ریال فرو سیلیکومنیزیم و  7/8میلیارد ریال فروسیلیسیم،  5/193شامل 

د گزارش صادر تن فرو سیلیس به کشور پاکستان در دوره مور 190سیلیکا می باشد. الزم به ذکر است که 

 ده است.ش

 یبانی، منابعپشت ،نفر نیروی انسانی آموزش دیده در حوزه های تولید و فنی 93شرکت با بهره گیری از 

یارد ریال شده میل 34/6به سود دهی به مبلغ خالص بالغ بر ، موفق 95انسانی و مالی و مدیریت، در سال 

ضه جود در عربت موتبط با فوالد و رقااست که این نتیجه با توجه به شرایط رکود حاکم بر بازار صنایع مر

 صوبهمنابر بفروسیلیس در کشور توسط سایر تولید کنندگان  نتیجه مطلوبی ارزیابی میشود. ضمن آنکه 

  میلیارد سود انباشته بین سهامداران توزیع گردیده است. 9مبلغ مجمع عمومی عادی 

 

 

 



11 

 

 :شدمیبا ربشرح جدول زیآخرین وضعیت ترکیب سهامداران شرکت 

 1395 انیدر پا آلیاژ گستر هامونسهامداران شرکت  بیترک  دولج

 سهامدرصد  نام سهامداران            ردیف

 22 شرکت هامون نایزه 1

 9/18 شرکت توسعه صنعتی مشفق 2

 18 توسعه  و تامین شریفشرکت  3

 4/9 آقای محسن ریاحی فرد 4

 5/7 حکیم پناهرسول آقای  5

 9/5 ممیززاده آقای عبدالرضا 6

 8/5 آقای مرتضی ریاحی فرد 7

 8/5 خانم مریم ریاحی فرد 8

 9/4 آقای وحید اشتیاق 9

 8/1 شرکت توسعه خط لوله هامون  10

 000014/0 شرکت توسعه بازرگانی مشفق 11

 %100 جمع تعداد سهام 

 

 

 بازرگانی مشفق)سهامی خاص(ه شرکت توسع -3

ه و وعه گروا هدف ارائه خدمات بازرگانی تخصصی به شرکت های زیر مجممشفق ب بازرگانیشرکت توسعه 

عدادی از تبا واگذاری مسئولیت اجرائی آن به  91همچنین به بنگاههای خارج از آن در مقطع آبان 

یارد بوده است میل 3موسسین شرکت مشفق آغاز به کار نمود. سرمایه اولیه شرکت در ابتدا تاسیس مبلغ 

به  25/9/93ورخ به توسعه فعالیت های آن و در راستای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده م که در پی نیاز

 میلیارد ریال بالغ گردید.10
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فعالیت های مربوطه مشغول        طبق برنامه های مصوب قبلی در حوزه های مختلف به 95شرکت در سال 

 بوده که نتیجه آن بشرح زیر قابل ذکر میباشد.

 

 )میلیاردریال( 94سال            ) میلیارد ریال( 95سال          

  

 1/22           3/23  ر آمد حاصل از واردات و فروش مواد اولیه د-1 

 -        3/7   د حاصل از خدمات فروش فروسیلیسدرآم -2 

 6/3                             3/6        رآمد حاصل از خدمات صادرات و بازاریابی د -3 

  8/25      9/36      جملللللللع         

 

 میلیارد ریال می باشد. 11سود ناخالص از انجام فعالیت های فوق جمعا  بالغ بر 

 

ا تشکیل داده میلیارد ریال ر 24/4لغ سود عملیاتی شرکت با تاثیر هزینه های فروش اداری و عمومی مب

یر غرآمدهای میلیارد ریال و تاثیر خالص د 14/2ی بمیزان پس از جبران هزینه های مال سود خالصاست 

ابر مصوبه مجمع بن بالغ گردیده است.میلیارد ریال  496/2میلیارد ریال به مبلغ  391/0عملیاتی بمیزان 

صادی اع کالن اقت. رکود حاکم بر اوض بین سهامداران توزیع گردیده استسود میلیارد ریال  2مبلغ عمومی 

ولیه و واد امط با حوزه واردات و فروش بکمبود منابع مالی در گسترش فعالیت های مرت کشور و همچنین

رکت در شآمده  م و تاثیر گذار در نتایج حاصل از تالش های بعملهعامل م لوازم مصرفی صنایع مختلف دو

 بوده است. 95سال 

 

 آخرین وضعیت ساختار سهام شرکت بشرح زیر می باشد:

 
 95ان شرکت توسعه بازرگانی مشفق در پایان سال جدول ترکیب سهامدار

 

 درصد اسامی سهامداران ردیف

 40 توسعه صنعتی مشفق شرکت  1

 30 آقای حسین مشاطان  2

 4 شرکت مدیریت راهبری آگاهان 3

 16 شرکت سرمایه گذاری آینده کیش 4

 9 آقای نصراله محمد حسین فالح 5

 1 خانم لیال محمد حسین فالح 6

 100 ــــعجمـ 
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 (دسی گسترش ذوب هامون )سهامی خاصشرکت فنی و مهن-4

ی در )سهامی خاو(، با ترکیبی از افراد حقیقی و حقوق شرکت فنی و مهندسی گسترش ذوب هامون 

ش ل مورد گزارسرمایه ثبت شده آن در سادر اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید.  87مقطع آذر ماه 

عه رکت توسششرکتهای لوله و ماشین سازی ایران، شرکت هامون نایزه و  است . ریال بودهمیلیارد  12

ارشناسان کباقیمانده سهام همگی به  .در اختیار دارند بطور مساوی را درصد سهام  51صنعتی مشفق 

 متخصص تعمیر و نگهداری کوره ها تعلق دارد.

ناس و فوق د، کارشسطوح کارشناسی ارشدارای تخصص در  آنها نفر 32نیرو که  71شرکت با استفاده از 

سته کلی دو دآن به فعالیت های  .به سال قبل داشته استنسبت درصدی  14 هستند . رشد فروشدیپلم 

و  یران ا ازیدسته اول شامل قراردادهای تعمیر و نگهداری با شرکتهای لوله و ماشین س تقسیم میشود.

 .ندته می شوستند که با شرکتهای خارج گروه بهامون نایزه و دسته دوم شامل قراردادهایی هس

به سال قبل  درصد نسبت 94/5میلیارد ریال بوده است که به ترتیب  44شرکت بالغ بر 95د سال مکل درآ

 درصد کمتر بوده است.  97/4بمیزان  95بیشتر و نسبت به برنامه سال 

ثیر هزینه های ل بوده است که با تامیلیارد ریا 43/4از کل فعالیت های یاد شده بالغ بر  سود ناخالص

ر هزینه های که با تاثی میلیارد ریال سود عملیاتی منجر شده است 4/0به مبلغ  ،فروش ، اداری عمومی

 ائل شده است.نمیلیون ریال  576مالی درآمدهای غیر عملیاتی به سود خالص پس از کسر مالیات به مبلغ 

یان سال بین میلیارد ریال از محل سود انباشته پا 6/0لغ مب 95براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سال 

 . سهامداران توزیع گردیده است

 

 ساختار سهام شرکت گسترش ذوب هامون بشرح زیر می باشد:
 1395 انیدر پا گسترش ذوب هامونسهامداران شرکت  بیرکتجدول 

 درصد سهام نام سهامداران ردیف

 17 مشفق صنعتیشرکت توسعه  1

 17 نایزهامونشرکت ه 2

 17 سازی ایرانشرکت لوله و ماشین 3

 20 آقای علیرضا حسینی راوندی  4

 11 آقای حسن عموزاده کیاسر  5

 7 آقای علی همدانی  6

 6 آقای ماشاءاله اکبری  7

 5 آقای پیمان صمدزادگان 8

 100 جــــمع 
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 )سهامی خاص( شرکت توسعه خط لوله هامون -5

سی ، شرکت با هدف انجام امور مهند هدف . شدتاسیس  1385وله هامون در سال شرکت توسعه خط ل

آب و  وله )طراحی ، نظارت و مدیریت پروژه های گوناگون عمرانی و صنعتی به ویژه در زمینه خطوط ل

 است .  EPCفاضالب، نفت و گاز ( و با روش 

 5بنیه و ا 4تجهیزات،  و تاسیسات 4، آب  2موفق به دریافت رتبه  95در سال شرکت توسعه خط لوله 

میلیارد  7/89 ه میزانبپروژه های  ینفر پرسنل پروژه موفق به اجراء 38با بهره گیری از  نفت گردید و

وده است مبلغ ب 95و پروژه جذب شده در سال  94میلیارد از پروژه های انتقالی از سال  23 شامل ریال

 ریال میباشد. میلیارد 7/586مبلغ  96 کل باقی مانده پروژه های انتقالی به سال

فروش اداری  های که پس از تاثیر هزینه بود میلیارد ریال  38/12شرکت در دوره مالی مزبور  خالصسود نا

ات به سر مالیو خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی به سود خالص پس از ک  مالی وو عمومی 

عمومی بین مع میلیارد ریال بر اساس مصوبه مج 5/2بلغ مکه است. میلیارد ریال منجر گردیده 6/2مبلغ 

 .سهامداران توزیع گردید

 9/146، یل دارایمیلیارد ریا5/171، دارای 95میلیارد ریال در مقطع پایانی سال 20شرکت با سرمایه ثبتی 

 میلیارد ریال حقوق صاحبان سهام بوده است . 5/24میلیارد ریال بدهی و 

عه صنعتی از آن توسط شرکتهای توس %49پس از انتقال  ران و میزان درصد سهام ایشانترکیب سهامدا

شرح ب یانو لوله و ماشین سازی به آقایان دکتر محمدرضا سروش و مهندس شهباز مشفق، هامون نایزه

 :میباشد زیرجدول 
 

 1395 انیر پاد توسعه خط لولۀ هامونسهامداران شرکت  بیجدول ترک                           

 درصد سهام     تعداد سهام            نام سهامداران ردیف

 17 3.400.000 هامون نایزهشرکت  1

 17 3.400.000 لوله و ماشین سازی ایرانشرکت  1

 59/16 3.318.865 توسعه صنعتی مشفق شرکت  2

 5/24 4.900.000 آقای غالمرضا شهبازیان 4

 5/26 4.900.000 آقای محمدرضا سروش 5

 41/0 81.135 آقای سید ایمان میرمحمدعلی 6

 100 20.000.000 جمع تعداد سهام 
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 :انجام تعهدات مالی

ده بلا براساس برنامه ریزیی های قبلی در مقاطع توافلق شلشرکت توسعه صنعتی مشفق انجام تعهدات مالی 

و  ر منلابع ملالی در اختیلاربه دقت انجام پذیرفتله اسلت . جلدول زیل  95های همکاری در طی سال ف طر

 را نشان میدهد. 95تغییرات آن طی سال 

 1395جدول منابع مالی در اختیار و تغییرات و گردش آن طی  سال 

 

از جمع منابع انتقالی 

 95به  94سال 

 هیجمع منابع تسو

 95شده در سال 

 جمع منابع دریافتی 

 95سال طی 

تمدید شده  جمع منابع

 96و انتقالی به سال 

زینه منابع مالی در ه

 95اختیار در سال 

175.563 333.336 244.930 87.157 41.199 

 

 :تامین منابع مالی 

یر بانکی بوده غکانال شرکتهای سرمایه پذیر و تسهیالت مالی بانکی و  3از  95منابع مالی ورودی طی سال 

 .است
 و سایر مواردجدول  وصول مطالبات از شرکتهای سرمایه پذیر 

                                                                              

 مبلغ موضوع  دریافت شرح ردیف

 53.315 تسهیالت و سود بانکی بانک 1

2 
, لوله خط لوله هامون, هامون نایزه

 و ماشین سازی ایران

فروش سهام شرکتهای 

 سرمایه پذیر
157.136 

 34.479 تصندوق مشارک سایر اشخاص 3

 244.930  جمع 

 

 

 )ارقام به میلیون ریال(

 )ارقام به میلیون ریال(
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 :افزایش سرمایه 

 315به  3/164مبنی بر افزایش سرمایه از مبلغ 27/10/1390فوق العاده مورخ  عمومی در اجرای مصوبه مجمع

د ریلال میلیلار 1/264بله  230، طبق مصوبه هیئت ملدیره سلرمایه  شلرکت از 95میلیارد ریال تا پایان سال 

 .طی می نماید قانونی آن مراحل نهایی راکه مراحل ثبت  افزایش یافت

ای مختلف رکت در طی سال مورد گزارش نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه امور سهامداران با قابلیت هش

 ست.ااقدام کرده  آخرین وضعیت سهام ایشان  و از جمله محاسبه ارزش افزوده سرمایه گذاری سهامداران

 :تسهیالت مالی 

ی ی مسیرهابه اطالع رسید، سیستم بانکی و اشخاو حقیقی و حقوققبلی   در بخشهای انگونه که قبال مه

 .توسعه فعالیت های شرکت بوده اند بمنظورتامین تسهیالت مالی جهت برنامه های تنظیم شده 

 تتسهیال دهمان از سال مورد گزارش با تعدیل بخشی از تسهیالت دریافتیدر  بانکهای اقتصاد نوین و کارآفرین

وشبختانه با خرسید.  ،تسهیالت مزبور 95ریال در مقطع پایان سال میلیارد  52.500 رقم بهقبلی دریافتی 

 یان دورهه در پاسیاست کاهش هزینه های مالی، رقم ماند تسهیالت غیر بانکی در راستایبازپرداخت بخشی از 

 تر میباشد.ن دوره مالی قبل کمدرصد از پایا 73 ریال کاهش یافته است که30.897مورد اشاره به مبلغ 

 :95مجمع عمومی عادی سال  انجام تکالیف 

کت در گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی، تکلیف مقرر مجمع در تداوم رویه قبلی شر 4خصوو بند در 

 نیز رعایت گردید. 95سال 

یهلا در به سایر دارائی گزارش حسابرسی نظر به عدم قطعیت در جذب نشدن هزینه های انتقال 6در خصوو بند

میم پروژههای آتی  شرکت در سال مورد گزارش ، و در جهت رعایت صرفه و صالح شرکت مراتب بررسی و تصل

 گردیلد. نگیری الزم به سالهای آتی موکول گردید و در طبقه بندی حسابها در سال مورد گزارش تغییلر حاصلل 

هزینله  وو مدیریت آنها بمنظور کاهش بدهی های جلاری امر کاهش دارائیها  رمجمع محترم ددر جهت  تاکید  

 های مرتبط با آن اقدامات الزم در طی سال مورد گزارش معمول گردید.

 قانوت تجارت 129تصویب معامالت مشمول ماده 

ر انجام ونی دت روال قانیمتقاضی است با عنایت به گزارش حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر رعاهیئت مدیره 

 قرار گیرد. مجمع عمومی عادی نفیذقانون تجارت، معامالت مذکور، مورد ت 129امالت مشمول ماده کلیه مع
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 :96برنامه های هیئت مدیره در سال 

قتصاد و ا مختلف صنعت یسرعت بهبود در شاخه ها یرود ول یرو به سامان م جیکشور به تدر یاقتصاد طیشرا

به  و تندسین یمناسب یاقتصاد یهستند که بانک ها شرکا معتقد ی. اکثر صاحب نظران اقتصادستین کسانی

 ،یعتباروسسات ابانک ها و م هب دنیزدهم در سامان بخشیاشده اند. دولت  لیاقتصاد کشور تبد یبرا یباتالق

 مه اند گاار دادقر شانیا اریخود را در اخت التیتسه ایشده و  جادیقدرت ا یکه توسط نهادها ییبخصوو آن ها

طالبات م یرخگرفتن ب رهیآن اجبار به ذخ ری. نمونه اخستیبرخوردار ن تیاز کفا کنیشته است ولبردا ییها

 یه براک ییها داشت. با وجود تالش یرا در چند بانک کشور در پ ییباال انیز یمشکوک الوصول بود که افشا

 شیاد و پال رخ دخرداد امسدر  یمجددا بازگشت به تورم دو رقم میانگاهداشتن نرخ تورم شاهد آن بوده  نییپا

ن آا حجم نه چندان متناسب ب یدولت، سرعت یها یبده تیری. پروژه مدشودیم یحفظ آن در سال جار ینیب

 ینرات نگراو اما و انباشت سالح در عربستان کایآمر دیاقدامات تندروانه دولت جد زین یخارج یدارد. در فضا

 د.دار قیعم یبه مطالعه ا ازین دیجد یها یگذار هیسرماورود به  طیشرا نی. در ازندیرا دامن م ییها

رکت در قالب ش یورود به طرح کنیل ،قرار خواهد گرفت یمورد بررس یتوسعه ا یگذشته طرح ها همچون

 مستقل منوط به روشن ترشدن افق در اقتصاد و صنعت کشور خواهد بود.

 یت هاشرک در داتیتول یفیو ک یکم شیافزا تنوع محصول و تمرکز بر یباور دارد که پروژه ها رهیمد اتیه

ب نظر رت جلدر صو یتمرکز بر گسترش خدمات شرکت توسعه بازرگان زیگستر هامون و ن اژیو آل زهیهامون نا

 خواهد داشت. تیاولو طیشرا نیشرکا در ا گریمساعد د

 اژیطرح آل تیعالفشروع  یراکه ب التیتسه افتیموجود در در یاصالح روابط بانک ژهیو بو یاز تعهدات مال کاستن

 .افتیشده بود ادامه خواهد  یگستر هامون ضرور

 دیمورد تاک یسود ده شی، و افزا1394عملکرد سال  از انباشته حاصل انیز میترم یشرکت برا یسود آور تداوم

 شرکت قرار دارد. یاهبرنامه 
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درمقایسه با پیش بینی آن بشرح زیر  95همراه با نتیجه سال  96جدول پیش بینی سودآوری شرکت برای سال 

 می باشد که اجزاء تشکیل دهنده آن در پیوست گزارش تقدیم میگردد.

 96جدول  مقایسه ای پیش بینی سودآوری شرکت برای سال 

 95عملکرد سال  95برنامه سال  شرح
درصد تحقق عملکرد 

 نسبت به برنامه

پیش بینی برنامه 

 96سال 

 32.505 209 2.170 (1.989) سود خالص

EPS )1/132 209 9/43 (64/8) )ریال 

 899/930 - (29.949) (34.001) سود )انباشته پایان سال مالی(

 8/3 - - - سهم هر سهم از سود انباشته 

. تالش دیسر 51/1به سال گذشته  انیشد و در پا اریبس لیشرکت تعد ینسبت توسعه ا 1395اقدامات سال  با

 .ابدیشرکت بهبود  یبرسد تا کنترل اقتصاد یبرنامه ا 4/1ه رقم ب نیخواهد شد ا

ون همچ شانیابه  ییپاسخگو یبرا یبا سهامداران محترم و آمادگ زهیمکان یو تماس ها انهیتماس سال یها برنامه

 گذشته در شرکت ادامه خواهد داشت.

 

 سرمایه گذاربا احترام و آرزوی سالمت برای همۀ شما عزیزان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ارقام به میلیون ریال(

 )ریال(



19 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

  30/12/1395: نسبت های مالی گزارشات عملکرد سود و زیان و ترازنامه ای سالی مالی منتهی به 1پیوست 
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 96و بودجه سال  95صورت سود و زیان مقایسه ای بودجه با عملکرد سال  :2پیوست 
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حاصل از سرمایه گذاری  1396دجه سال با بودجه سال مذکور و بو 1395: عملکرد مقایسه ای درآمد سال 3پیوست 

 در سهام شرکت های سرمایه پذیر
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 1396با بودجه سال مذکور و بودجه سال  1395سال  هزینه هایعملکرد مقایسه ای : 4 پیوست

 
 


