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 ت مدیرهأپیام هی

های ز دانش روز و نیروهمدان )سهامی عام( به عنوان یک بنگاه اقتصادی و در راستای منافع ملی و با بهره گیری اشرکت شیشه            

نسانی رامت امتعهد ومتخصص بعنوان یک شرکت پیشرو در تولید شیشه بسته بندی مواد غذایی و نوشابه سازی سعی دارد با حفظ ک

، نفعانایت ذیبه کارگیری روشهای جدید و تکیه بر اصول مشتری مداری و کسب رض به عنوان بزرگترین سرمایه، توجه به کیفیت و

 ند.موریت خود را در جهت حرکت به سمت تعالی سازمانی و رشد و شکوفائی اقتصاد کشور به نحو احسن به انجام رسامأ

  کلیاتی درباره شرکت

 : تاریخچه

ره در ادا 11/2/1354مورخ  587سیس و تحت شماره سهامی عام تأورت شرکت بص 27/1/1354شرکت شیشه همدان در تاریخ  -

از و پروانه آغ1360ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی همدان به ثبت رسیده است.بهره برداری آزمایشی از کارخانه در اواخر سال 

 .تن صادر گردیده است 60000با ظرفیت اسمی ساالنه  27/2/1362در تاریخ  309952تاسیس آن به شماره 

خیابان  -جنوبی تهران واقع شده است که در تهران خیابان حافظ –جاده همدان   7مرکز اصلی شرکت در شهرستان همدان کیلومتر   -

 .نیز دارای دفتر می باشد 2بش کوچه براتی پالک ن  -غزالی 

 اساسنامه به شرح زیر می باشد: 2موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

                                                                                                                       موضوعات اصلی  -الف
 

 

 
 

اع صه انوایجاد و بهره برداری از کارخانجات تولید انواع مصنوعات شیشه ای اعم از بطری، ظروف، عایق، پشم شیشه و خال

دور صفروش و  های معدنی به صورت آرایش شده و دانه بندی شده وسیلیکات و نیز تولید انواع پودر تولیدات وابسته به صنایع

 این مواد و تولیدات و ایجاد صنایع وابسته به آنها و هر نوع فعالیت تجاری دیگر مربوط به موضوع شرکت.
       

 

 

 

 موضوعات فرعی  –ب 
 

 

 

 

 انجام امور بازرگانی واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز و مواد اولیه   -1

 سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها اعم از تولیدی، بازرگانی و خدماتی   -2

 اخذ و اعطا نمایندگی و تأسیس شعب با اشخاص حقیقی و حقوقی   -3

 

 



 
    

ن )سهامی عام (  شرکت هشیش همدا
 گزارش فعالیت     و   وضع عمومی شرکت 

1401خرداد 31هب       منتهی  مالی    ربای سال  
 

 

 

3
   

 سرمایه و ترکیب سهامداران

 الف( سرمایه :     
طی چند مرحله  ریال( بوده که 10،000به ارزش اسمی هر سهم   سهم، 30000 )شامل تعداد میلیون ریال 300سیس مبلغ أدر بدو تسرمایه شرکت 

 ه است.ریال( افزایش یافت 1،000سهم، به ارزش اسمی هر سهم میلیون 2880ریال )شامل تعداد  میلیارد 2،880  به شرح زیر به مبلغ

 تغییرات سرمایه شرکت

 محل افزایش سرمایه سرمایه جدید)میلیون ریال( سرمایه )کاهش(درصد افزایش افزایش سرمایه ثبت تاریخ

 مطالبات و آورده نقدی 750 150 12/6/1357

 مطالبات و آورده نقدی 1،050 40  16/5/1358

 مطالبات و آورده نقدی 1،500 85/42 19/5/1361

 مطالبات و آورده نقدی 1،650 10 24/3/1362

 کاهش سرمایه 1،155 (30) 26/4/1370

 آورده نقدی 2،310 100 12/10/1371

 آورده نقدی و اندوخته 4،439 16/92 1/6/1373

 مطالبات و آورده نقدی  6،659 50 16/3/1375

 آورده نقدی  10،000 18/50 20/3/1376

 مطالبات و آورده نقدی 13،000 30 16/7/1376

 مطالبات و آورده نقدی 15،000 38/15 26/11/1377

 مطالبات و آورده نقدی 18،000 20 8/12/1378

 مطالبات و آورده نقدی 21،600 20 10/5/1381

 مطالبات و آورده نقدی 24،000 11/11 26/4/1382

 مطالبات و آورده نقدی 27،000 5/12 26/3/1383

 مطالبات 30،000 11/11 30/1/1384

 آورده نقدی مطالبات و 45،000 50 13/3/1385

 مطالبات و آورده نقدی 60،000 33/33 27/6/1386

 مطالبات و آورده نقدی 96،000 60 1389 /27/6

 طالبات و آورده نقدیم -سود انباشته 192،000 100 2/3/1391

 سود انباشته 288،000 50 20/6/1393

 طالبات و آورده نقدیم -سود انباشته 1،152،000 300 3/5/1397

 طالبات و آورده نقدیم -سود انباشته 2،880،000 150 24/3/1400
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ید یأو تاریخ ت 31/3/1401سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به %  1سهامداران دارای مالکیت بیش از  ب ( ترکیب

 گزارش به شرح جدول زیر است:

 

  

 تایید گزارش و تاریخ31/3/1401منتهی به  مالی  عمده شرکت در پایان سال  انسهامدار

 ردیف

 تاریخ تایید گزارش 31/3/1401 شــــــرح

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

 19/16 466،387،837 19/16 466،387،837 شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان )سهامی خاص ( 1

 82/8 253،924،705 69/6 192،631،295 شرکت بیمه سامان )سهامی عام ( 2

 30/4 123،700،000 30/4 123،700،000 شخص حقیقی 

 02/4 115،672،712 02/4 115،672،712 شرکت یزد باف )سهامی عام( 3

 20/3 92،226،538 20/3 92،234،378 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس 4

 40/2 69،104،085 40/2 69،104،085 بانک سامان )سهامی عام( 5

 15/2 61،997،156 15/2 61،997،156 حقیقیشخص  6

 13/2 61،209،148 13/2 61،209،148 شخص حقیقی 7

 85/1 53،374،587 85/1 53،174،587 شرکت هلدینگ سرآمد )سهامی خاص( 8

 32/1 38،000،000 49/1 43،000،000 شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر 9

 40/1 40،435،430 39/1 40،135،430 شخص حقیقی 10

 04/1 29،982،659 35/1 38،982،659 شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان )سهامی خاص( 11

 32/1 37،899،249 32/1 37،881،449 شرکت تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب )سهامی خاص( 12

 26/1 36،289،731 26/1 36،289،731 شخص حقیقی 13

 05/1 30،239،998 05/1 30،239،998 شخص حقیقی 14

 41/1 40،725،000 04/1 30،000،000 شرکت سرمایه گذاری مهرگان تأمین پارس )سهامی خاص( 15

 02/1 29،249،998 02/1 29،249،998 شخص حقیقی 16

 1 28،865،867 1 28،865،867 شخص حقیقی 17
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 *نمودار ترکیب سهامداران*

  

 رشرکت از منظر بورس اوراق بهادا 

 و قیمت سهاموضعیت معامالت 
 

 

 

 

درج شده  همداکبا نماد سایر محصوالت کانی غیر فلزی در بورس اوراق بهادار تهران در گروه  6/4/1369شرکت در تاریخ    

 مورد معامله قرار گرفته است. 13/5/1370 ن برای اولین بار در تاریخآ و سهام

 هادار تهران مورد معامله قرار می گیرد.ازار اول بورس اوراق ببدر حال حاضر سهام شرکت در تابلو اصلی 

 سال اخیر به شرح زیر بوده است: 4وضعیت سهام شرکت طی 

 پایان سال مالی        

سال مالی 
 منتهی به

 
 تعداد سهام

 معامله شده 
 

 ارزش سهام 
 معامله شده

 

تعداد 
روزهایی که 
نماد معامله 
 شده است

 

  ارزش بازار
قیمت 
 سهم

 سرمایه 

 

 

 

 الیر-ونیلیم 

 
 

 

 الیر-ونیلیم 

  
 الیر

  
 الیر-ونیلیم

 

1401/3/31  1140176356  11،940،784  238  33،897،600  770،11   2،880،000 
31/3/1400  1100606253  24،405،071  236  24،163،200  390،8   2،880،000 
31/3/1399  1312592949  21،353،242  230  48،787،200  350،42   1،152،000 
31/3/1398  1092760067  4،060،966  237  6،914،304  002،6   1،152،000 

 

 

حقیقی

51%

حقوقی

49%
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 ایگاه شرکت در صنعتج

لیت فعاازی تولید انواع ظروف شیشه ای بطری و جار برای بسته بندی محصوالت صنایع مواد غذایی و نوشابه سشرکت در صنعت 

 شده در اداطالعات شرکت های ی ،به دلیل عدم حضور بسیاری از شرکت های فعال این صنعت در بورس اوراق بهادارکند. می

عادل فروش م شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجملیکن بر مبنای تحقیقات بازار،  .باشددسترس و قابل اتکا نمی

درصد  20از  به شمار رفته و در حال حاضر بیشمذکور یکی از بزرگترین شرکت های فعال در صنعت  ،ریال میلیارد 7،157مبلغ 

رداری ه بهره ببا توجه به اینکه در سال جاری چند پروژه تولید بطری و شیشه ب .است دادهتولیدات داخلی را به خود اختصاص 

ولید رتقاء تاو با بازار داخل و خارج کشور بسیار رقابتی می باشد. این شرکت با بکارگیری ماشین آالت پیشرفته  استرسیده 

 دارد.را محصول با کیفیت سعی در حفظ و افزایش سهم خود در بازار 

 

1398/3/31 1399/3/31 1400/3/31 1401/3/31

1,092

1,313

1,174 1,140

 )میلیون عدد(* نمودار تعداد سهام معامله شده طی چهار سال مالی گذشته*
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 وقی شرکتمحیط حق  

 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:     
 قانون تجارت -1

 اساسنامه -2

 قوانین ومقررات بورس و اوراق بهادار -3

 قانون کار و تامین اجتماعی  -4

 مجموع قوانین مالیاتهای مستقیم  -5

 استانداردهای حسابداری و حسابرسی -6

 ت مدیرهمصوبات مجامع وهیأ -7

 مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تأثیر قابل مالحظه ای بر فعالیتت شترکت  مهمترین ضوابط و 

 داشته و یا انتظار می رود تأثیر قابل مالحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشد :

فیتهای عالوه بر معا 1400ی در سال کل کشور واحدهای تولید 1401قانون بودجه سال  6)ق( تبصره ( بند 2طبق جزء ) -1

. شوندار میج واحد درصد بخشودگی برخورداز پن 1400برای مالیات عملکرد سال  ،مالیاتیقانونی و بخشودگی و مشوق های 

 .ستاستفاده نموده ا 31/3/1401سال مالی منتهی به  شرکت از بخشودگی مالیاتی خود در محاسبات مالیات عملکرد

ذیرفته شده تشویق سرمایه گذاری در شرکت های پکل کشور به منظور  1401احکام مالیاتی بودجه سال  2طبق بند ف تبصره  -2

ش ی افزایبراخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل بدر بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم 

ش از سود مالیات درآمد آن بخ 1401جاد فرصت های جدید شغلی در سال توسعه بخش های تولیدی و ایسرمایه و در نتیجه 

یم مصوب قانون مالیات های مستق 105که به حساب سرمایه انتقال می یابد )موضوع ماده تقسیم نشده شرکت های مذکور 

 فاده نماید.است 1401شرکت در نظر دارد از معافیت مالیاتی فوق در سال مالی  مالیاتی است.( مشمول نرخ صفر 3/12/1366

شاورزی ککل کشور کلیه ماشین آالت و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و  1401قانون بودجه سال  6طبق بند ص تبصره  -3

 )درسنوات گذشته ماشین آالت معاف از پرداخت حقوق ورودی بوده اند.(مشمول پرداخت حقوق ورودی شده اند.

ارداتی در وگمرکی کاالهای کل کشور نرخ ارز محاسبه ارزش  1401قانون بودجه سال  7( بند )هـ( تبصره 1به موجب جزء ) -4

کی لکترونیانرخ سامانه مبادله همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی براساس نرخ ارز اعالم شده بانک مرکزی ج.ا.ا 

ریال  275،000ریال بوده نرخ فعلی بیش از  42،000 در سنوات گذشته قبلی ارز هار می باشد.)نرخظ)ای.تی. اس( در روز ا

 است.(
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 مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

 شرکت در سال جاری الف( عملکرد عملیات اصلی

 تولید -1

  

      

    

 فروش -2
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*سال مالی گذشته   5نمودار مقداری تولید طی *  

 

*سال مالی گذشته  5نمودار مقداری فروش طی   * 
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        سود آوری     -3

 

              

 
 درصد رشد داشته است. 71سود خالص شرکت در مقایسه با سال مالی قبل  -

 (3طرح واحد ) و راه اندازی در جهت تکمیلاقدامات انجام شده  -4
 

 پروژه یساتیو تاس یساختمان اتیعملتکمیل باقی مانده  -1-4

  انجام تولید آزمایشی و راه اندازی طرح از ابتدای مرداد ماه سال جاری -2-4

 (3احد )وطرح و افزایش راندمان  جهت راه اندازی و همکاری الزم با آنها  خارجی حضور متخصصین -3-4

  (1آتی کوره واحد ) سرداقدامات انجام شده جهت تعمیرات  -5
و سفارش مابقی داخلی و خارجی و نگهداری آن در محل کارخانه  نسوز های آجر از خش عمده ایخرید ب -1

 داخلی و خارجیمورد نیاز  یهانسوزآجر

 و خرید تجهیزات آن جهت بهسازی سیستم فعلی کوره هایبازطراحی فورهارث -2

 تجهیزات و تأسیسات کورهماشین آالت ، مربوط به  یدکی قطعاتبخشی از خرید  -3

 خرید یک دستگاه پالتایزر -4

 دستگاه درایر 6خرید  -5
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سود خالص  سود عملیاتی  سود ناویژه 

 *نمودار مقایسه ای سود ناویژه ،سود عملیاتی و سود خالص پس از کسر مالیات در پنج سال گذشته*
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 ترانسفورماتورخرید یک دستگاه  -6

 عدد فن خنک کننده ماشین آالت  4خرید  -7

 کوره  مورد نیاز خرید تجهیزات -8

 پیرومترخرید یک دستگاه  -9

میلیارد  1،500 نیز میلیارد ریال بوده و مخارج مورد نیاز جهت تکمیل پروژه 1،000مخارج انجام شده تا کنون بالغ بر 

 .برآورد می گرددریال دیگر 

 اقدامات مهم انجام شدهسایر  -6

 ( کارخانه3راه اندازی طرح واحد ) -1

 ( کارخانه 3ظرفیت برق و گاز کارخانه در راستای راه اندازی واحد ) افزایش -2

 و کیفیت محصوالت تولیدی خرید برخی تجهیزات و ماشین آالت سرمایه ای جهت افزایش راندمان  -3

 مدیریت هزینه ها و بهای تمام شده محصوالتبازبینی فرایند تولید ،  -4

  .شرکت  انهیسه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و بودجه سال یدوره ا انیعملکرد م یجلسات بررس لیتشک -5

 رعایت دقیق قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت -6

 اطالع رسانی جامع و ارائه گزارش های شفاف و به موقع به سازمان بورس اوراق بهادار -7

 تأمین منابع مورد نیاز شرکتهای وابسته به منظور تسریع در راه اندازی عملیات آنها -8

 شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی صنایع مواد غذایی -9

یوتر و از کامپ امداران محترم می توانند با استفادهسیستم پرتال سهامداران به نحوی که سهو راه اندازی استقرار  -10

 به لحظه اطالعات سهامداری و مالی خود را مشاهده نمایند.تلفنهای همراه 

کتی حاکمیت شرتدوین منشور هیأت مدیره در راستای الزامات همچنین تشکیل کمیته های ریسک و انتصابات و  -11

 سازمان بورس و اوراق بهادار

 رتابلو اصلی بازار اول بورس اوراق بهاداارتقاء نماد معامالتی شرکت از تابلو فرعی بازار اول به  -12

 ان امور مالیاتی در راستای استیفای حقوق شرکتپیگیری ادعاهای سازمان تأمین اجتماعی و سازم -13

 عمومی عادی و فوق العاده   معااقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مج -7
 

 

 تکلیفی برای هیأت مدیره معین ننموده است. 27/7/1400مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ       

 



 
    

ن )سهامی عام (  شرکت هشیش همدا
 گزارش فعالیت     و   وضع عمومی شرکت 

1401خرداد 31هب       منتهی  مالی    ربای سال  
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 مروری بر عملکرد مالی شرکت در سال جاری:ب( 

گزیده ا

 ( کارخانه می باشد.3طرح واحد ) راه اندازیقبل عمدتاً ناشی از استخدام پرسنل سال مالی افزایش تعداد کارکنان در پایان سال مالی مورد گزارش نسبت به  -

 

 

 

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

 31/3/1401 31/3/1400 31/3/1399 

 2،644،163 4،372،266 7،157،270 درآمد خالص

 1،350،059 2،426،880 4،163،407 سود عملیاتی

 319،225 951،457 209،890 غیرعملیاتیو هزینه های درآمدها 

 1،443،252 2،545،989 3،729،929 پس از کسر مالیات –سود خالص 

 841،509 2،840،496 1،967،550 وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

 

 10،971،780 17،731،353 22،069،239 جمع داراییها

 7،279،041 11،743،823 13،503،780 هاجمع بدهی

 1،152،000 2،880،000 2،880،000 ثبت شده سرمایه

 3،692،739 5،987،530 8،565،459 جمع حقوق صاحبان سهام

 

 13 18 19 نرخ بازده داراییها

 39 54 51 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه(

 

 1،152،000،000 2،880،000،000 2،880،000،000 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 1،253 922 1،295  ریال –سود واقعی هر سهم 

 850 400 ؟ ریال –سود نقدی هر سهم 

 25،000 10،600 9،640 ریال –آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش

 3،205 2،116 2،974 ریال –ارزش دفتری هر سهم 

 20 11 9 مرتبه  –نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم

 

 607 620 718 (مالی نفر )پایان سال –تعداد کارکنان 



 
    

ن )سهامی عام (  شرکت هشیش همدا
 گزارش فعالیت     و   وضع عمومی شرکت 

1401خرداد 31هب       منتهی  مالی    ربای سال  
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اقالم صورت سود و زیان شامل
 

 

 

 ولوازم بسته بندیو مصرف مواد اولیه  تولید ، خرید (1

2)  

 شــــــــرح

سال مالی منتهی به 

31/3/1401 

سال مالی منتهی به 

31/3/1400 
درصد نوسان 

 افزایش)کاهش(
 میلیون ریال میلیون ریال

 64 4،372،266 7،157،370 جمع درآمد حاصل ازفروش

 53 (1،826،629) (2،792،642) بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 67 (132،759) (221،811) هزینه های عمومی اداری و توزیع و فروش

 47 14،002 20،590 سایر درآمدها و )هزینه های( عملیاتی

 1،549 (15،078) (248،592) هزینه مالی

 (4) 473،029 454،281 خالص سایر درآمدها و )هزینه های( غیر عملیاتی

 51 2،884،831 4،369،096 سود قبل از کسر مالیات

 47 2،545،989 3،729،929 سود خالص

 شـرح کاال

 31/3/1400سال مالی منتهی به  31/3/1401مالی منتهی به سال 

 مصرف خرید و تولید مصرف و تولید  خرید

 تن -مقدار
 مبلغ

 میلیون ریال 
 تن -مقدار

 مبلغ

 میلیون ریال
 نت -مقدار

 مبلغ

 میلیون ریال 
 نت -مقدار

 مبلغ

 میلیون ریال

 354،149 13،497 356،359 11،511 888،036 17،165 930،180 15،736 کربنات سدیم

 12،478 439 13،018 426 20،040 583 23،273 663 سولفات سدیم

 10،889 9،487 11،916 9،675 24،240 11،447 27،679 12،303 پودر آهک

 8،161 2،497 9،137 2،508 15،738 3،087 21،439 3،714 پودر فلدسپار

 246،393 36،557 290،000 37،538 301،218 47،850 420،897 57،772 خرده  شیشه

 133،605 42،147 139،376 41،363 252،253 55،163 274،367 57،737 پودر سیلیس

 338،853 - 355،428 - 543،312 - 597،035 - لوازم بسته بندی

 2،564 - 2،081 - 14،264 - 19،978 - سایر

 1،107،092  1،177،315  2،059،101  2،314،848  جمع



 
    

ن )سهامی عام (  شرکت هشیش همدا
 گزارش فعالیت     و   وضع عمومی شرکت 

1401خرداد 31هب       منتهی  مالی    ربای سال  
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 ها شاملگذاریدر سرمایهتغییرات  (3
 

 

رح طهیزات و تجماشین آالت  تکمیل و هزینه های نصب و راه اندازیفزایش بهای تمام شده دارائیهای ثابت عمدتاً ناشی ا*

 .( کارخانه می باشد3واحد )

ت در افزایش میلیون سهام بانک سامان و شرک 5خرید افزایش بهای تمام شده سرمایه گذاری های بلند مدت عمدتاً ناشی از *

 سرمایه شرکت ارمغان نگین آریا )سهامی خاص( می باشد.

ورس انرژی بنقدی برق از اوراق گواهی ظرفیت  1800000خرید  عمدتاً مربوط به افزایش بهای تمام شده دارائیهای نامشهود*

 می باشد.مگا وات کارخانه  11جهت برقراری برق 

  های تامین مالی شاملدر ساختار سرمایه و سیاستغییرات ت

                                 

 
 

 

 

 

 می باشد. مالی مورد گزارشرصد ناشی از سود سال د 43افزایش حقوق صاحبان سهام نسبت به سال مالی قبل به میزان *

 

 

 شــرح
 درصدتغییر 31/3/1400  31/3/1401 

 میلیون ریال  میلیون ریال  افزایش ) کاهش(

 11 13،112،296 14،600،504 بهای تمام شده دارائیهای ثابت مشهود

 15 1،129،008 1،298،822 بهای تمام شده سرمایه گذاریهای بلند مدت

 169 32،989 88،779 نامشهود بهای تمام شده دارائیهای

 - 293،274،14  جمع 

 31/3/1400 31/3/1401 شـــرح
 درصدتغییر

 افزایش )کاهش(

 43 5،987،530 8،565،459 لمیلیون ریا -حقوق صاحبان سهام

 - 400 ؟ ریال  –سود تقسیم شده هر سهم 



 
    

ن )سهامی عام (  شرکت هشیش همدا
 گزارش فعالیت     و   وضع عمومی شرکت 

1401خرداد 31هب       منتهی  مالی    ربای سال  
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زمین

 

4)  

 داراییشرح 
 بهای تمام شده

 )میلیون ریال(

 استهالک انباشته
 )میلیون ریال(

ارزش دفتری 
 )میلیون ریال(

نوع 

 کاربری

وضعیت 

 مالکیت
 مکانیموقعیت 

 متراژ
 )متر مربع(

 تشریح وضعیت وثیقه
تشریح پرونده های 

 حقوقی

 : زمین

زمین محل 

 کارخانه
 صنعتی  24 - 24

 –دانگ  6

 سند مادر

جاده  7کیلومتر 

 هرانت -همدان 
400000 

 ایران در وثیقه بانک ملی

دریافت ارزی بابت وام 

ق ومحل منابع صند ازشده 

  31توسعه ملی به مبلغ 

 دالرمیلیون 

- 

 : ساختمان

 ساختمان 

اداری  –انبار 

 ،آزمایشگاه–

تولید و فنی 

 محل کارخانه

 - صنعتی 24،627 18،993 43،620
جاده  7کیلومتر 

 هرانت -همدان 
87268 

ایران در وثیقه بانک ملی 

دریافت ارزی بابت وام 

ق ومحل منابع صند ازشده 

  31توسعه ملی به مبلغ 

 میلیون دالر

- 

دفتر ساختمان 

 تهران
 اداری 4،054 4،326 8،380

 –دانگ  6

 سند مادر

خیابان حافظ  –تهران 

یابان غزالی خ-جنوبی

 –کوچه براتی  –

 2پالک 

1124 

 ایران در وثیقه بانک ملی

دریافت  ارزی بابت وام

ق ومحل منابع صند ازشده 

  31توسعه ملی به مبلغ 

 میلیون دالر

- 

ساختمان دفتر 

 تهران
 اداری 15،120 724 15،844

 -دانگ  6

 تک برگی

خیابان حافظ  –تهران 

خیابان   -جنوبی 

 -7الک پ -غزالی

 طبقه همکف

73 - - 

ساختمان دفتر 

 تهران
168 138 30 

 -اداری 

 تجاری

 –دانگ  6

 سند مادر

خیابان  –تهران 

یابان خ -فردوسی

 15پالک  –صادق 
659 - - 

ساختمان دفتر 

 تهران
1،150،000 - 1،150،000 

 -اداری 

 تجاری
 سند مشاع

خیابان  –تهران 

کوچه  –شریعتی 

 32پالک  –اتوبانک 
1318 - - 



 
    

ن )سهامی عام (  شرکت هشیش همدا
 گزارش فعالیت     و   وضع عمومی شرکت 

1401خرداد 31هب       منتهی  مالی    ربای سال  
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5)  

 سال قبل منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده در مقایسه با (6

7)  

های اعتباری شرکتاستهای تامین مالی و سیاستیبیان س

 فروش نقدی و اعتباری محصوالت به مشتریان  -1

ایجاد  قانونی مدیریت برتسهیالت از طریق پرداخت بموقع اقساط به منظور کاهش هزینه های مالی و بهره مندی از ظرفیت های -2

  .شده

 

 

 

 31/3/1400سال مالی منتهی به  31/3/1401سال مالی منتهی به  شــــــــــــرح

 میلیون ریال میلیون ریال  دریافتهای طی دوره :

 2،845،496 1،967،550 جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

 282،423 512،702 وجوه دریافتی بابت فعالیتهای سرمایه گذاری

 1،465،398 630،051 وجوه دریافتی بابت فعالیتهای تامین مالی

 4،356،004 1،142،753 جمع دریافتهای طی دوره

  دوره :پرداختهای طی 

 3،645،483 1،008،801 وجوه پرداختی بابت فعالیتهای سرمایه گذاری

 496،660 1،649،454 وجوه پرداختی بابت فعالیتهای تامین مالی

 4،142،143 2،658،255 جمع پرداخت های طی دوره

 34،058 44،652 تأثیر تغییرات نرخ ارز 

 344،064 591،983 موجودی نقد ابتدای دوره

 591،983 632،808 موجودی نقد پایان دوره



 
    

ن )سهامی عام (  شرکت هشیش همدا
 گزارش فعالیت     و   وضع عمومی شرکت 

1401خرداد 31هب       منتهی  مالی    ربای سال  
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وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل

 شــــــــــــرح

 

 

سال مالی منتهی به 

31/3/1401 

سال مالی منتهی به 

31/3/1400 

 میلیون ریال میلیون ریال 

 2،542،153 3،729،929 سود خالص

 342،678 639،167 هزینه مالیات بردرآمد

 48،194 62،195 هزینه استهالک

 5،451 10،086 افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 27،229 (1،444،108) )افزایش( موجودی مواد و کاالکاهش

 568 (443،410) کاهش )افزایش( سفارشات و پیش پرداختها

 (51،449) (770،447) )افزایش( حسابهای دریافتنی عملیاتی

 479،848 (338،179) افزایش حسابهای پرداختنی عملیاتی 

 (33،453) 120،415 )کاهش(پیش دریافتهای عملیاتیافزایش 

 (72،039) (66،236) افزایش سایر دارائیها

 (443،684) (208،320) خالص سایر تعدیالت 

 2،845،496 1،967،550 خالص جریان ورودی وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

تغییرات در سرمایه در گردش

 رحــش

سال مالی منتهی به 

31/3/1401 

سال مالی منتهی به 

درصد تغییرات  31/3/1400

 افزایش )کاهش(
 میلیون ریال میلیون ریال

 75 3،619،502 6،352،004 دارائیهای جاری 

 161 1،954،713 5،100،805 بدهیهای جاری 

 - 1،772،747 1،251،199 سرمایه درگردش 



 
    

ن )سهامی عام (  شرکت هشیش همدا
 گزارش فعالیت     و   وضع عمومی شرکت 

1401خرداد 31هب       منتهی  مالی    ربای سال  
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 شـــــــــــــــــرح
سال مالی منتهی 

 31/3/1401به 

سال مالی منتهی 

 31/3/1400به 

 :های فعالیتالف( نسبت

 91 75 وزر -دوره گردش مطالبات تجاری 

 ب( نسبتهای نقدینگی :

 2 1 مرتبه –نسبت جاری 

 6/1 1 مرتبه –نسبت آنی 

 66 61 درصد –ج( نسبت بدهی 

 د( نسبتهای سود آوری :

 18 19 رصدد -بازده مجموع دارایی ها

 53 51 رصدد -بازده حقوق صاحبان سهام

 105 41 درصد-نسبت نقد شوندگی سود

 922 1،295 تقلیل یافته سود هر سهم 

 400 ؟ سود نقدی هرسهم

 927 525 جریان نقدی عملیاتی هر سهم 

  

یدادها و صورتهای مالی می باشد کلیه رو 36معامالت انجام شده با اشخاص وابسته تماماً به شرح یادداشت شماره  

ینفع در ذت مدیره و عدم شرکت مدیر أشده در روال عادی عملیات انجام گردیده و براساس مصوبات هی معامالت انجام

 رای گیری صورت گرفته است.

  

 31/3/1401صورتهای مالی سال مالی منتهی به  37تعهدات و بدهیهای احتمالی شرکت به طور کامل در یادداشت شماره 

 .شرکت افشا گردیده است

 



 
    

ن )سهامی عام (  شرکت هشیش همدا
 گزارش فعالیت     و   وضع عمومی شرکت 

1401خرداد 31هب       منتهی  مالی    ربای سال  
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 اطالعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل: -1

 
 ت مدیره و حضور اعضاء در جلساتأاطالعات در مورد تعداد جلسات هی-2

ختلف مدر خصوص موارد و مسائل با حضور کلیه اعضاء جلسه  17ت مدیره تعداد أهی 31/3/1401سال مالی منتهی به  طی

 .مقتضی اتخاذ نموده استبرگزار و تصمیمات 

 

 

 

 

 اعضاء هیأت

 مدیـره

 خانوادگینام و نام

 نماینده شخصیت حقوقی
 ایمدارک حرفه تحصیالت/ سمت

تاریخ عضویت 

 هیئت مدیرهدر 

مالکیت  درصد

 در سهام شرکت

 رئیس هئیت مدیره - بهزاد گل کار
کارشناسی ارشد توسعه 

 اقتصادی و برنامه ریزی
27/7/1400 - 

 - فتح اله خلیلی
هئیت  نائب رئیس

 مدیره
 03/0 27/7/1400 کارشناسی اقتصاد

 - خسرو فخیم هاشمی
 مدیرعامل و

 عضو هئیت مدیره

کارشناسی ارشد حسابداری و 

DBA  گرایش مدیریت(

 استراتژیک(

27/7/1400 51/0 

 عضو هئیت مدیره - عباس رستمی جاهد
کارشناسی ارشد مهندسی راه و 

 ساختمان
27/7/1400 30/0 

 میر بیوک احقاقی بناب
شرکت صنایع بسته بندی ارمغان 

 (نگین آریا )سهامی خاص
 عضو هئیت مدیره

 دکترای مکانیک

 )گرایش سیاالت(
27/7/1400 71/0 



 
    

ن )سهامی عام (  شرکت هشیش همدا
 گزارش فعالیت     و   وضع عمومی شرکت 

1401خرداد 31هب       منتهی  مالی    ربای سال  
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 کمیته حسابرسی :-3

نام و نام 

 خانوادگی
 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت

تاریخ عضویت در 

 کمیته حسابرسی
 اهم سوابق

 12/10/1400 کارشناسی اقتصاد  رییس کمیته فتح اله خلیلی

کارشناس مالی و اقتصادی بانک، رئیس هیأت مدیره 

اصفهان و شیشه شرکت های شیشه قزوین، کاشی 

 آبگینه، مدیر عامل مجتمع صنعتی اردکان

 حسابداری عضو کمیته مینا صادق
کارشناسی ارشد 

 حسابداری
25/11/1393 

ــاب،    ــه همیارحس ــابرس م سس ــمی، حس حسابداررس

 سرپرست حسابرسی داخلی فروشگاه رفاه

 حسابداری عضو کمیته جواد گوهرزاد
کارشناسی ارشد 

 حسابداری
21/12/1392 

حسابدار رسمی، حسابدار مسـتقل، کارشـناس رسـمی    

دادگستری، شریک م سسـه حسابرسـی آزمـون، مـدیر     

 حسابرسی داخلی بانک سامان

 : کمیته ریسک -4

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت نام و نام خوانوادگی
تاریخ عضویت در کمیته 

 ریسک

 12/10/1400 ارشد کارشناسی مهندسی راه و ساختمان رئیس کمیته عباس رستمی جاهد

 12/10/1400 کارشناسی ارشد حسابداری عضو کمیته جواد گوهر زاد

 آمار و ریاضی عضو کمیته مهشید سیدین
کارشناسی ارشد و دانشجوی 

 DBAمدیریت و کسب و کار 
12/10/1400 

 کمیته انتصابات و جبران خدمات : -5

 تاریخ عضویت در کمیته  مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت نام و نام خوانوادگی

 03/09/1400 کارشناسی علوم بانکی رئیس کمیته محمد ضرابیه

 دبیر کمیته خسرو فخیم هاشمی
 DBAحسابداری و 

 )گرایش مدیریت استراتژیک(
 03/09/1400 کارشناسی ارشد

 03/09/1400 کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی عضو کمیته بهزاد گل کار

. 
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 اطالعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل: -6
 

ف
ردی

 

 نام و

 نام خانوادگی
 تحصیالت سمت

سوابق 

اجرایی در 

 سال-شرکت

سوابق 

 قبلی

 عناوین

 مدیرعامل خسرو فخیم هاشمی 1

 کارشناسی ارشد

  DBAحسابداری و 

)گرایش مدیریت 

 استراتژیک(

27 19 

حسابدار رسمی غیر شاغل، حسابدار مستقل عضو 

 – انجمن حسابداران خبره ایران غیر شاغل

کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابرسی و 

 حسابداری

 محسن گلپریان  2

جانشین 

مدیر عامل 

 کارخانه در 

کارشناسی ارشد 

 متالوژیمهندسی 
24 5 - 

 ایرج قصابیان 3
معاون فنی 

 مدیرعامل
 15 14 کارشناسی

ماشین کارشناس رسمی دادگستری در بخش برق، 

 آالت و تأسیسات کارخانجات

 12 15 کارشناسی ارشد مدیر مالی سعید صانعی 4

 مدرس دانشگاه

 عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران

 عضو انجمن حسابداران خبره ایران

 عضوجامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

 نیما فخیم هاشمی 5

مدیر 

مهندسی 

 صنایع

 1 14 دکتری

 مدرس دانشگاه

 انجمن مهندسی صنایع ایرانعضو 

 عضو انجمن علوم مدیریت ایران

 حامد بیاناتی 6
مدیر 

 کارخانه

لیسانس مهندسی 

 مکانیک
 ساختمان عضو سازمان نظام مهندسی - 21

 امین نوبری 7
مدیر فروش 

 داخلی

دانشجوی دکتری 

 حقوق
21  - 

 30 16 کارشناسی  مدیر اداری احمد سازگار 8
با سمتهای کارشناس ، رئیس و اشتغال در وزارت کار 

 مدیرکل

با کسـب  کار توسط مدیرعامل و برمبنای ارزیابی عملکرد، سابقه کار و نرخ شغل در بازارمالی مزایای مدیران ارشداجرایی درابتدای هرسال  و حق جذب*

 تعییـن میگردد.مجوز از هیاًت مدیره 
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 طالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل:ا-7
 

و  به عنوان حسابرسو خدمات مالی فاطر موسسه حسابرسی  25/7/1400براساس مصوبه مجمع عمومی عادی ساالنه مورخ   

اب ال انتخبه عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س ایران مشهود دمات مالی و مدیریتو خ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی

 تفویض اختیار گردید.  هیأت مدیره شرکت بهحسابرس و شدند و حق الزحمه بازرس قانونی 

 شرکت گزارش تجزیه و تحلیل ریسک

   شرکتی عمومی سکهایر(  الف 
 

 

 

 

 
 

 ریسک نوسانات نرخ ارز -1

می در اثیر مستقیترخ ارز می گردد نوسانات ن مینکشور تأ از داخل مواد اولیه مورد نیاز معدنی می باشد و تماماً با توجه به اینکه

نین ردد. همچاما بطور غیر مستقیم موجب افزایش نرخ مواد اولیه بخصوص کربنات سدیم سنگین میگ تأمین مواد اولیه ندارد

شود  یم سیسات از خارج از کشور وارد أماشین آالت، تجهیزات و ت قطعات یدکیماشین آالت و  قسمت عمده  ازآنجا که 

و وری آالً سودآم، هزینه های مالی محصوالت تولیدی، ثیرات به سزایی بر بهای تمام شدهأمیتواند ت هرگونه نوسانات نرخ ارز

 .داشته باشدنتایج عملکرد 

 ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی : -2

یسک ر باال رفتن یی از قبیلبا ریسکهارا ، شرکت برجامخارجی و عدم تبعیت آنها از مفاد تغییر رفتار طرفهای تجاری  -1-2

 . نموده استفعلی مواجه و تأخیر در تهیه لوازم و قطعات یدکی مورد نیاز پرداخت 

 .باشد می ئز اهمیت در افزایش بهای تمام شده و سودآوری شرکت حا اقالم وارداتیتغییر تعرفه های  -2-2

اه داشته و از از یک طرف محدودیتهای صادراتی به همر هدف صادراتیکشورهای  اعمال محدودیتهای تجاری از سوی -3-2

 طرفی دیگر موجب تشدید رقابت داخلی و کاهش قیمت محصوالت می گردد.

   ریسک نهاده های تولید: -3

 مداومبصورت  ز زمان راه اندازی،ابرق و گاز : از آنجا که کوره های ذوب شیشه مداوم مین مناسب و أعدم تریسک  -1-3

موقع مین بأتوانی نیازدارند، لذا عدم او بدون وقفه درحال کارکردن هستند ودر تمام مدت به انرژی برق و گاز فر

را با  آمدن زیانهای هنگفتی به شرکت گردیده و شرکت )حتی برای کوتاه مدت( موجب واردمذکور حاملهای انرژی

 .چالش جدی مواجه خواهد ساخت

 وقع مواد اولیه :ریسک عدم تأمین بم -2-3
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زمره در مواد را این ز لحاظ ارزش ادرصدی  41از لحاظ مقداری و درصدی  13سهم :  سنگین کربنات سدیم-1-2-3  

آن در  در حال حاضر محدودیت تولید.  تولید محصوالت این صنعت قرار داده استمصرفی در مهمترین مواد اولیه 

و  ربلوو  ، فلوت و بطری ایجاد کارخانجات جدید تولید شیشه اعم از جارکشور از یکسو و افزایش تقاضای ناشی از 

ز دغدغه های نرخ ارز یکی اباال بودن واردات آن به دلیل  نصرفه نبودبه  همچنیناز سوی دیگر  تمایل به ضرورت آن

 می باشد.اصلی این صنعت 

 تولید محصوالت این صنعت، تأثیرات عرضه خرده شیشه در قابل توجه با توجه به درصد سهم بری خرده شیشه : -2-2-3

های  شیشه زیافتریق باماده اولیه از ط این ماده اولیه همواره حاشیه سود تولیدات را تحت تأثیر قرار میدهد. از آنجا که این

 توسط ام موثرمصرف شده توسط مصرف کننده نهائی تأمین می گردد. متأسفانه به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب و اقد

 فیت وکاهش کی که ادامه روند مذکور موجب افزایش ضایعات، سازمان های ذیربط تاکنون تأمین آن بسیار مشکل بوده

 پایین آمدن راندمان تولید می گردد.

 وال جاری به بهره برداری رسیدن پروژه های تولید شیشه بطر و جار در س –ورود رقبای جدید به بازار  : ریسک تجاری -4

 د .سالهای آتی موجب ارتقاء بازار داخل و خارج از یکسو و محدودیتهای تأمین مواد اولیه از سوی دیگر می شو

وخت ارکنان، سحقوق و دستمزد ک، خرید مواد اولیه  باتوجه به اینکه قسمت عمده هزینه های تولید اعم از ریسک نقدینگی: -5

حل وجوه مدر صورت عدم تأمین سرمایه در گردش از  می باشد لذا ،و انرژی و سایر هزینه های عملیاتی به صورت نقدی 

 ابواره ت همشرک ادامه سیاستهای انقباضی بانکها و استمرار سیاستهای سختگیرانه در جهت ارائه تسهیالت ، و حاصل از فروش

 .می باشدنیاز  مین وجه نقدموردأمشکالت جدی ازبابت ت

 برای مقابله با کاهش ریسک ها  یتبرنامه ها و راهبردهای مدیرب ( 

 التمحصوبسته بندی و ساخت قالب  لوازمسرمایه گذاری مستقیم برای تأمین مواد اولیه )پودر سیلیس و فلدسپار (  -1

 حفظ سطحی از موجودی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید  -2

ت اسیلذا س باتوجه به اینکه بازپرداخت تسهیالت ارزی دریافت شده بر مبنای ارز دریافتی می باشد–مدیریت بر تسهیالت  -3

قساط با هم از نظر بازپرداخت ا و( بوده تا هم ارزآوری برای کشور داشته 3شرکت صادرات محصوالت تولید شده واحد )

 مشکل روبرو نشویم .

 طقه فروش نقدی محصوالت صادراتی به منظور کاهش ریسک سوخت  و عدم وصول مطالبات با توجه به شرایط کشورهای من -4

 بازسازی و نوسازی ماشین آالت ، تاسیسات و تجهیزات فرسوده کارخانه.سرمایه گذاری در راستای  -5

 از طریق بازار سرمایهمختلف ی تأمین مالی ابزارها استفاده از -6
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 عملکرد اجتماعی شرکتگزارش   

 مشارکت در برنامه های عمومی و اجتماعی استان همدان  -1

 حمایت از بنگاههای خیریه -2

 فزایش سطح رفاهی، بهداشتی کارکنانگزارش عملکرد شرکت در رابطه با ا

 ابزار بهره وری ایجاد و افزایش انگیزه های فردی ، شغلی و اجتماعی با -1

 فراهم نمودن شرایط مناسب برای ورزش کارکنان -2

 حمایت از تیم های ورزشی کارکنان از جمله فوتسال و کوهنوردی -3

نان و ای کارکتکمیلی بربه کارکنان و انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه ای به منظور پوشش بیمه درمان اهدای کمک های غیر نقدی  -4

 خانواده آن ها

 .باشدیمو سابقه حضور در شرکت به شرح زیر  حوزۀ فعالیت ،ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیالتاطالعات مربوط به  -
 

 

 *نمودار سابقه حضورکارکنان در شرکت *

 

 

 

 
 

 مشکالت مربوط به توسعه منابع انسانی :

 نبود آموزش تخصصی در رابطه با صنعت شیشه  -1

 شرکتو فعالیت عدم توازن توسعه منابع انسانی متخصص با طرح های توسعه  -2

 منابع انسانی :کیفی توسعه  فعالیت های

 دعوت از متخصصان خارجی برای آموزش حین خدمت کارکنان -1

 برقراری دوره های آموزشی در خارج از کشور -2

 لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم شرح
فوق لیسانس و 

 باالتر
 جمع

 139 3 10 12 97 17 کارکنان واحد تولید و معدن چالچوق 

 531 13 85 29 326 78 خدماتی وفنی کارخانه  کارکنان واحد اداری،

 48 9 25 6 2 6 کارکنان اداری، مالی و فروش

 718 25 12 47 425 101 جمع

50%

24%

11%

11% 3%
سال-5الی 1از 

سال-10الی 6از 

سال-15الی 11از 

سال-20الی 16از 
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 اطالعات مربوط به طرح ها و پروژه های عمده توسعه شرکت:
 :  مذکور به شرح زیر می باشدطرح های 

 کارخانه ( : 3ایجاد واحد جدید تولید بطر و جار ) واحد  -1

 سیمای طرح :
 

 

 
 

 شروع طرح -
 1393سال 

( ای بطری و جار ) ظروف دهان گشاد تولیدانواع ظروف شیشه هدف از اجرای طرح   -

سبک و نیمه سبک و انواع شیشه های داروئی برای استفاده در 

 مواد غذایی، داروئی و نوشابه سازی و با محوریت صادراتصنایع 

 به بازارهای منطقه

 مترمربع 35،000به مساحت شیشه همدان محوطه فعلی کارخانه  محل اجرای طرح   -

 تن انواع ظروف شیشه ای بطری و جار 93000تولید ساالنه  ظرفیت پیش بینی شده -

 مخارج انجام شده و محل تأمین آن  -

 

ال از میلیارد ری 11،462مبلغ  31/3/1401سال مالی منتهی به  تاپایان

و تسهیالت ارزی دریافتی از صندوق  کتشر محل منابع داخلی

 .پرداخت گردیده است توسعه ملی

 منابع داخلی از محل  میلیارد ریال 200  و محل تامین آن مخارج برآوردی تکمیل طرح -

 به بهره برداری رسیده است. 1/5/1401طرح در تاریخ  تاریخ بهره برداری -
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 ( کارخانه :1سازی کوره،  ماشین آالت و تجهیزات واحد )بازرح نوسازی و ط-2

بهره برداری   ردمجدداً مو 1383ت اساسی از سال ( پس از تعمیرا1باشد کوره واحد )سال می 8های ژنراتوری متوسط عمرمفید کوره

 د های ذیربطسط واحقرار گرفته است ؛ لذا علیرغم پایان یافتن عمر کوره ، برنامه ریزی در تولید و انجام تعمیرات پیشگیرانه تو

ر بخش درحال حاضموجب حفظ و طوالنی شدن عمر کوره و دست یابی به میزان راندمان به صرفه مناسب تولید گردیده است . 

 ی باشد .قدام موره ، لوازم و تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز خریداری گردیده است و مابقی نیز در دست اعمده ای از آجرهای ک

ن و کارکنان فراوان مهندسی تالشبا  نموده و متوقف( را 1از چهار خط کوره واحد ) دو خط اواخر سال مالی مورد گزارششرکت  

 .اقدام نمایدجاری  همین شرایط تا پایان سال مالیبا  مزبور نسبت به حفظ کورهدر نظر دارد ذیربط 

هر که ی رایط( نسبت به ش1) یافت لیکن میزان تولید کوره واحد مذکور ظرفیت اسمی تغییر نخواهدواحد  نوسازی و بازسازیبا  

یجاد ارزش است ادامه روند تولید با شرایط فعلی موجب ا بدیهی .درصد افزایش خواهد یافت 30به میزان  چهار خط فعال بود

 .افزوده برای شرکت و سهامداران خواهد گردید 

 اهم برنامه ها وچشم انداز شرکت برای سال مالی آتی :

  (3افزایش راندمان تولید واحد ) -1

 شده ینیب شیکامل به اهداف پ یابیتالش جهت دست -2

 ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدیافزایش توان ظرفیت تولید ، بهروری و  -3

 د آوری با بکارگیری منابع مالی موجوافزایش شاخص های سود -4

 (1تجهیزات و قطعات ماشین آالت جهت تعمیرات آتی سرد کوره واحد)باقیمانده تأمین  -5

 ای عهسوتراه اندازی طرحهای  درتأمین مالی شرکتهای وابسته و مشارکت در افزایش سرمایه آنها به منظور تسریع  -6

 شرکتهای مذکور

 افزایش سهم شرکت در بازارهای خارجیحضور م ثر و  -7

 ز شرکترد نیاموبرنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه و سیستم بانکی در راستای تأمین منابع مالی  -8

 اساسنامه طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار  19اصالح ماده  -9

 ر مالیکل کشور و بهبود ساختا 1401افزایش سرمایه شرکت به منظور استفاده از ظرفیت های قانونی بودجه سال   -10
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ن )سهامی عام (  شرکت هشیش همدا
 گزارش فعالیت     و   وضع عمومی شرکت 

1401خرداد 31هب       منتهی  مالی    ربای سال  
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 ت مدیره برای تقسیم سودأشنهاد هییپ
 ت مدیره در ارتباط با تخصیص سود به شرح زیرمی باشد:أگردش حساب سود و زیان و پیشنهاد هی

 

 

 

 

 الف(گردش حساب سود وزیان انباشته :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریال به ترتیب زیر اختصاص یابد:میلیون  432،000شود سود قابل تقسیم به مبلغ  پیشنهاد می )ب

 

 

 

 

 

ان سهامداران تخصیص و براساس جدول زم نقدی پرداختی به بابت سوددرصد سود خالص سال مالی مورد گزارش  12 

 ه به حساب سود انباشته منظور شود.بندی ذیل پرداخت گردد و مابقی سود تقسیم نشد

 طالعــات تمــاس بـا شــرکــتا
 2پالک  –خیابان غزالی  –خیابان حافظ جنوبی  –آدرس پستی : تهران 

 1131847113کدپستی :  

 66713016دورنگار :            66733151 - 2تلفن :                                        

 manager@hamadanglass.com     آدرس پست الکترونیکی :            
 saham@hamadanglass.com آدرس پست الکترونیکی واحد سهام :         

 شــرح
 31/3/1401سال مالی منتهی به 

 میلیون ریال

 3،729،929 سود خالص

 2،859،629 سود انباشته درابتدای سال

 - افزایش سرمایه

 (1،152،000) سود سهام مصوب 

 ( 40،103) اندوخته قانونی

 5،397،455 سود قابل تقسیم

 ردیف
 

 

 

 پرداختروش  زمان پرداخت سهامداران

1 

 

 

 

 اشخاص حقیقی،

 هاصندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان
 1402فروردین ماه 

سامانه سجام توسط شرکت 

سپرده گذاری مرکزی اوراق 

 1402خرداد ماه  اشخاص حقوقی 2 بهادار و تسویه وجوه


