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مجمع روز یکشنبه مورخ  59/80/32راس ساعت  5صبح در تاالرانجمن صنفی کارخانجاا نناا ایاراب باا
حضور بیش از  58درصا سهامااراب به ریاست آنای نعیمی (عضو هیئت مایره) ،آنای طالبیاب (مایرعامل) و همچناین
نمایناه سازماب بورس ،برگزار گردیا.

مصوبا

مجمع به شرح زیر ایراد گردیا :

 -1تصویب صورتهای مالی (ترازنامه ،صور سود و زیاب و صور جریاب وجه نقا شرکت)
 -3انتخاب اعضای هیئت مایره
 -2انتخاب شرکت حسابرسی آزموده کاراب به عنواب بازرس و حسابرس شرکت
 -4تعیین پاداش هیئت مایره ( 3،788میلیوب ریال)
 -9تعیین حق حضور اعضای هیئت مایره ( 18،888،888ریال)
 -6انتخاب روزنامه اطالعا جهت نشر آگهیهای شرکت
 -7تعیین سود نقای شرکت 498 ،ریال به ازای هر سهم

معرفی شرکت
شرکت فرآورده های غذایی و ننا پیرانشهر در سال  1263به صور شرکت ساهامی خاات تاسای

و در

اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهراب به ثبت رسیاه است .شرکت در سال  1279به شارکت ساهامی عاا
تبایل و در بورس اوراق بهادار تهراب پذیرفته شاه است .مرکز اصلی شرکت در تهراب و کارخانه آب در شهرستاب
پیرانشهر وانع است.
کارخانه با ظرفیت مصرف یک هزار تن چغنار در شبانه روز در سال  1240اغاز گردیااه اسات .باا اجارای طارح
توسعه در سال  1279طرفیت اسمی کارخانه از یک هزار تن به یک هزار و پانصا تن مصرف چغنار افزایش یافات.
در حال حاضر شرکت با مصرف  260،743تن چغنار در شبانه روز و تولیا  91،856تن شکر باه عناواب برتارین
تولیاکنناه و مصرف کنناه چغنارننا کشورمیباشا.
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سهامداران
تعداد سهام

درصد سهام

سهامداران
شرکت توسعه کشت و صنعت ملی

9194139،34

53.42

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

،95،39244

9.39

خانم نینا کاشانی

3199919331

2.15

اسمعیل رشیدی

3194299291

2.9،

سایرین کمتر از %2

351991،913،

23.13

جمع

51191119111

311

اعضای هیئت مدیره منتخب مجمع
 شرکت توسعه کشت و صنعت ملی
 شرکت پویا فراز کیش
 شرکت خاما مایریت سرمایه ماار
 آنای رحیم طالبیاب میاناوآب
 آنای غالمرضا اخباریه
 آنای اسماعیل رشیای
 آنای حسن زنجانی
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محصوالت شرکت قند پیرانشهر
 نناو شکر  :ننا ،شکر فشرده یا ذوب و نالب بنای شاه است.
 مالس  :مالس عصاره ای غلیظ ،تیره و چسبناک و یکی از محصوال

فرعی مهم کارخانجا

ننا و شکر

اعم از چغناری و نیشکری می باشا .مخلوط سرشاخه ها ،تفاله نیشکر یا تفاله چغنارننا با مالس ،غذایی
مناسب و مقوی برای دامها و احشا محسوب می شود.
 تفاله چغنار :ته ماناه های چغنار در فرآینا تولیا شکر در کارخانجا

ننا و شکر می باشا  .تفاله

چغنارننا به علت داشتن مواد ننای ،مواد پروتینی و ترکیبا آلی مختلف ،الیاف ،سلولز ،مواد معانی ماننا
پتاسیم ،سایم ،کلسیم ،منیزیم ،و … .از ازرش تغایه ای مناسب برای دامها برخوردار است .تفاله با
شکلهای مختلف ) تفاله تر با پرس کم ،تفاله تر پرس شاه ، ،تفاله تر با پرس شایا ،تفاله خشک مالس دار ،
پرک،تفاله خشک انگشتی یا تفاله خشک بلوکی ( توسط دامااراب از کارخانه خریااری می شود.
 الکل  :مالس در کارخانجا تولیا نناوشکر از چغنارننا و نیشکر بوجود می آیا که حاوی حاود  %26ننا
نابل تبایل به الکل است (در مورد مالس چغنار میزاب ننا  91درصا است)  .در این فرآینا ،ابتاا مالس با
آب رنیق شاه و سپ

بوسیله مخمر تخمیر و تبایل به الکل میگردد .از نظر تئوری ،از هرکیلوگر شکر

موجود در مالس 911 ،گر الکل نابل تولیا است.

 نکته ای که در مورد ننا پیرانشهر حائز اهمیت است این است که این شرکت واردا شکر خا
جهت تصیفه را در دستور کار خود ناارد لذا (تصفیه شکر خا ) جز محصوال آب به شمار نمی
رود و همچنین تما محصوال این شرکت در بازار داخل به فروش می رسا.
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درباره صنعت
صنعت ننا و شکر یکی از صنایع مهم و استراتژیک کشور می باشا.
آنچه که در صنایع نناو شکر حائز اهمیت می باشا این است که نرخ فروش شکر و نرخ چغنار با توجه به نرخ مصاوب
دولت تعیین می شود (که در ذیل رونا نیمتی آب آورده شاه است )  ،با توجه باه نظار برخای کارشناسااب یکای از
مشکالتی که این صنعت با اب مواجه می باشا  ،ناهماهنگی زمانی در اخذ تصامیما تعیاین نارخ و همچناین عاا
تناسب افزایش نرخ های مربوطه ،توسط دولت و سازماب تنظیم بازار می باشا .

سال

بهای چغندر (تن  /ریال)

بهای شکر ( کیلو  /ریال)

58

588،888

11،798

51

1،898،888

12،888

53

1،298،888

15،888

52

3،188،888

 38،888 – 31،888ریال

54

بهار 3،249،888

توضیحات
بهای شکر به صور توافقی  11،798ریال
 288،888ریال کمک کرایه حمال چغناار باه
بهای چغنار افزوده می گردد

مابه التفاو
پاییز 3،159،888
59

 31،198 – 32،888ریال
مابه التفاو

 288،888ریال کمک کرایه حمال چغناار باه
بهای چغنار افزوده می گردد
 299،888ریال کمک کرایه حمل چغناار باه
بهای چغنار افزوده می گردد

بهار 3،516،888

 299،888ریال کمک کرایه حمل چغناار باه

پاییز 3،708،888

بهای چغنار افزوده می گردد
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تعرفه گمرکی واردات شکر در ایران
در آغاز دهه  08تعرفه واردا

شکر خا  188درصا و تعرفه واردا

شکر سفیا  198درصا تعیین شاه بود که

این سیاست حمایتی انگیزه کاشت چغنارننا و تولیا شکر در داخل کشور را افزایش داد و به تباع آب بااالترین
میزاب تولیا شکر در کشور طی  20سال گذشته رنم خورد ،میزاب تولیا شکر در سال  09به یک میلیوب و 390
هزار تن رسیا و این در حالی بود که در سال  ، 75حاود  788هزار تن شکر در داخل تولیا شاه بود.
حمایتهای دولت هشتم جواب داد و بر اساس آب تولیا شکر در کشور رونای صعودی به خود گرفت و طی پان
سال توانست رکورد تولیا را بشکنا .اما همزماب با شکسته شاب رکورد تولیا ،رکوردی دیگر در حال ثبت شاب
بود ،رکوردی به نا واردا
رکوردشکنی واردا
سال 04واردا

دو میلیوب تنی شکر به کشور.

شکر به کشور که همزماب با افزایش تولیا رنم خورد در حالی بود که از آغاز دهه  08تا

شکر به کشور حاود  388تا  338هزار تن بود ،اما آباب ماه سال ، 04تعرفه واردا

شاکر سافیا

دستخوش تغییر شا و از  198درصا به 98درصا کاهش یافت.
این آخرین کاهش تعرفه واردا

نبود بلکه تعرفه وارداتی شکر از اول بهمن تا فروردین ماه  09بار دیگر کاهش را

تجربه کرده و به  38درصا رسیا .کاهش تعرفه ،آغازگر رشا واردا

شکر سفیا به کشور و به فرش افتادب صنعت

 114ساله ننا و شکر شا .در این میاب برای سومین بار تعرفه واردا شکر سفیا کاهش یافته و این بار باه کاف
رسیا .اردیبهشت ماه سال  ، 09این تعرفه 18درصا تعیین شا و تا آذرماه سال  06ثابت مانا .در هماین دوراب
رکورد واردا

شکر به کشور شکسته شاه و تنها در سال  ، 09دو میلیوب و  401هزار تن شکر وارد کشور شا که

یک میلیوب و 43هزار تن آب توسط دولتی ها به کشور وارد شا.
تولیا میلیونی شکر یک سال پ

از رکوردشکنی واردا

نیز ادامه یافت و بر اسااس آب در ساال  06نیاز یاک

میلیوب و  13هزار تن شکر تولیا شا ،اما در سال  07تولیا شکر نصف شا ،شکر وارداتی که نیمتهاای کمتاری
نسبت به تولیاا
محصوال

داخلی با خود داشت ،شکر داخلی را روی دست تولیاکنناگاب گذاشت ،امکاب انبار کردب ایان

وجود نااشت ،تولیاکنناگاب شکر به چغنارکاراب باهکار شانا و این باهی که مشاکال

بسایاری را

برای کشاورزاب چغنارکار به همراه آورده بود ،انگیزههای کاشت چغنار را در جمع کشاورزاب از بین برد  .ساحح
زیر کشت چغنارننا در سه سال اخیر کاهش چشمگیری پیاا کرد و تولیا شکر نیز به تبع آب نصاف شاا و باه
 993هزار تن رسیا.
کاهش سحح زیر کشت چغنارننا ،همزمانی نسبی پیاا کرد با رونا رو به رشا بهای شاکر در بازارهاای جهاانی،
بهای شکرخا و شکر سفیا در بازارهای جهانی از اواسط سال  07تاکنوب سیر صعودی در پیش گرفته است .
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این سیر صعودی نیمتهای جهانی درحالی شکل گرفت که فروردین ماه سال  00و پشتوانه اعتراضا
که نسبت به واردا

بی رویه شکر شا ،تعرفه واردا

گسترده یای

شکرسفیا به کشور  29درصا و شکر خا  38درصا تعیاین

شا.
همانحور که در جاول زیر مشاهاه می شود نرخ تعرفه شکر سفیا و خا در سال  52افزایش یافته و به ترتیاب
به  48درصا و 10درصا رسیاه است که این نرخ از ابتاای سال  54به  99درصا و  48درصا افزایش یافته اسات
که هاف اصلی این افزایش ها حمایت از تولیا داخل و کاهش واردا

می باشا.

وضعیت تعرفه های شکر خام و سفید
ردیف

شکر سفیا

شکر خا

تاریخ مصوب هیئت دولت

3

از  58/13/1تا 51/6/21

%78

%9

5

از  51/7/1تا 51/13/28

%78

%9

1

( 53/1/1منارج در کتاب مقررا صادرا و واردا )

%23

%18

9

از  53/1/1تا ( 53/18/4مصوب ستاد تاابیر ویژه انتصادی)

%23

%3

2

از  53/18/9تا 53/11/14

%23

%4

2

از  53/11/19تا پایاب سال 53

%23

%18

1

از  52/1/1تا پایاب سال 52

%48

%10

،

از  54/1/1تا پایاب سال 54

%99

%48

4

از  59/1/1تا اطالع ثانوی

%99

%36
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اهم موارد ذکر شده در مجمع
دولتی مقرر گردیا در ازای هر کیلو شکر تولیای به شرکتهای تولیا

در سال مورد گزارش طبق مصوبا

کنناه مبلغ  3198ریال یارانه پرداخت گردد که متاسفانه تا این زماب هیچگونه پرداختی در این مورد صور
نگرفته است.
در سال مورد گزارش نیمت چغنار که دارای نقش عماه ای در نیمت تما شاه شکر میباشا با افزایش  13درصا
روبرو بوده و این امر همراه با افزایش سایر عوامل نیمت تما شاه ،موجب باال رفتن بهای تما شاه شکر گردیاه
که متاسفانه نیمت تعیین شاه برای شکر حتی با در نظر گرفتن یارانه مذکور( که هنوز پرداخت نشاه است)
افزایش متناسب نااشته ( 5.6درصا افزایش نرخ فروش شکر بوده است) و از این رو حاشیه سود در کلیه
شرکتهای تولیاکنناه شکر چغناری کاهش یافته است.
در سال مورد گزارش امکاب تولیا الکل به میزاب  3414988لیتر رسیا که با توجه به پیش بینی تعایل شاه بودجه
در فروردین  59به میزاب  3988888لیتر 2.4 ،درصا کاهش دارد .لیکن به دلیل کاهش نیمت الکل در بازار مبلغ
ریالی فروش الکل  3.6درصا کاهش داشته است.

در انتها با توجه به نظر سهامااراب بیش از  %188تقسیم سود نقای تصویب گردیا.
جلسه پرسش و پاسخ
.1

در خصوت پیش بینی نیمت جهانی شکر ،نظر کارشناس مالی شرکت بر این بود که همچناب رونا صعودی
نیمت برای سال بعا نیز ادامه دار است.

 .3در ارتباط با سوداوری شرکت نیز عنواب شا که با توجه به برنامه دولت مبتنی بر دستیابی به رشا 9
درصای انتصاد طی سال اتی ،عملکرد شرکت در سال مالی  56بهبود خواها یافت.
 .2سوالی پیراموب ضریب استحصال شکر از مالس محرح شا که فرمونا اگر همین الکل از شکر تولیا شود
چقار خواها بود  ،در پاسخ عنواب گردیا که هر  2.0کیلو مالس برابرا است با  1لیتر الکل در حالی که
راناماب تولیا از شکر  %188می باشا .
با توجه به اخبار مجمع و همچنین وضعیت صنعت ننا و شکر در کشور ،حاشیه سود شرکت دستخوش
تصمیما دولتی بوده و در حال حاضر نیمت فعلی سهم به ارزش ذاتی آب نزدیک می باشا.

در پایان الزم به ذکر است تمام توضیحات فوق صرفا اظهار نظر کارشناسان بوده و هیچ توصیه ای مبنی بر خرید و
فروش سهم نمی باشد .
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