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پيام هيأت مديره
سال مالی منتهی به  33آذر  7308متأثر از مجموعه عوامل اقتصادی و سیاسی ،سالی پر از فراز و نشیب بود .در بحث
اقتصاد جهانی بیشتر کامودیتیها با نوسان مواجه بودند .نفت که در ابتدای دوره در سطح  42دالر بود ،به سطح  61دالر
رسید .اما بر خالف انتظار ،قیمت محصوالت شیمیایی مسیر متفاوتی را از نفت طی کرد و اکثر آنها با افت قیمت در اینن
دوره همراه بودند .برای مثال متانول از قیمت  203دالر بنه  233دالر رسنید و اوره از قیمنت  286دالر بنه  233دالر
کاهش یافت .در این بین قیمت فلزات نیز تغییرات محدودی را تجربه کردند ،بطوری که مس با انندکی رشند از سنطح
 4،063دالر به  6،783و روی با کمی افت از  2،433به  2،331دالر رسید.
خروج آمریکا از برجام همراه با تنشهای سیاسی و رشد زیاد نقدینگی و تورم باال در سالهنای اخینر ،موجبنات رشند
مجدد نرخ ارز را فراهم کرد .ماهیت عمدتاً کاال محور بورس ایران و تأثیر قیمت های جهانی و نرخ ارز بر رشند فنروش
شرکتهای بورسی و در نتیجه افزایش سودآوری برخی از شرکتها ،همراه با رکود سایر بخش های اقتصنادی از جملنه
مسکن و طال و همچنین تزریق نقدینگی قابل توجه ،سبب شد که بازار سرمایه در سال مالی مورد نظنر بنا افنزایش 721
درصدی شاخص کل ،یک سال رویایی را داشته باشد .طی این دوره حجم و ارزش معامالت بورس نسبت به دوره مشابه
سال گذشته ،به ترتیب  730و  713درصد رشد داشته است.

كلياتي درباره شركت
الف -تاريخچه
مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده بانک صنعت و معدن به منظور انجام تکلیف قانونی بانک مذکور مبنی بر واگذاری
کلیه سهام خود در شرکتها ،در راستای تحقق بند الف ماده  777قانون برنامه سوم توسعه عمرانی کشور ،طی مصوبه
مورخ  7387/34/36تأسیس شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند را مورد تصویب قرار داد.
شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند با سرمایه اولیه  30333میلیون ریال منقسم به  3میلیون سهم عادی با نام یکهزار
ریالی ،تحت شماره  784648در تاریخ  7387/32/73در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و
فعالیت عملی شرکت در تاریخ  7387/34/73با تشکیل اولین جلسه هیأت مدیره آغاز گردید.
سرمایه شرکت براساس مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام مورخ  7382/33/73از مبلغ سه میلیارد ریال به مبلغ
یکهزار میلیارد ریال افزایش یافت (که طی شماره ثبت  32/336132مورخ  7382/30/32به ثبت رسیده است) .ضمناً
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افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 7،333میلیارد ریال به مبلغ 3،433میلیارد ریال نیز طی دو مرحله انجام گردید که
مرحله اول از مبلغ 7،333میلیارد ریال به 3،333میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران در
تاریخ  7303/72/73به ثبت رسیده و مرحله دوم از مبلغ  3،333میلیارد ریال به مبلغ 3،433میلیارد ریال در تاریخ
 7304/72/78ثبت گردید .همچنین براساس مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده در تاریخ  7307/31/38وضعیت شرکت
از سرمایهگذاری به هلدینگ تبدیل شد و سال مالی شرکت از پایان اسفند ماه به پایان آذر ماه تغییر پیدا نمود .که طی
شماره ثبت 744006مورخ 7307/38/73در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.
مشخصات کلی شرکت بهشرح زیر است:
مشخصات كلي گروه سرمايهگذاري آتيه دماوند (شركت سهامي عام)

رديف
1

نام شركت

گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند

2

شماره ثبت

115551

3

سال تأسيس

1311

4

نوع شركت

سهامی عام

5

مدت شركت

نامحدود

6

نشانی قانونی شركت

تهران ،خيابان شهيد احمدقصير (بخارست) ،خيابان ششم ،شماره 15

7

تاريخ پذيرش در بورس

طی نامه شماره  21/53535مورخ 1313/11/25مراتب پذيرش شركت به عنوان چهارصد و بيست و
يكمين شركت پذيرفته شده در بورس با نماد «وآتی» و كد « »55-55-11به شركت ابالغ گرديد.

8

سال مالی

سال مالی شركت از يكم ديماه ماه هر سال آغاز و در سیام آذرماه سال بعد به پايان میرسد.

9

بازرس قانونی شركت

سازمان حسابرسی

ب  -مأموريت شركت
بانک صنعت و معدن در سال  7387با اقدام به تأسیس شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند ،سهام شرکتهای تابعه
خود را به این شرکت انتقال داد .هدف از تأسیس شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند براساس مفاد ماده 3
اساسنامه شرکت اداره مطلوب و مدیریت بر داراییها و سرمایه شرکت در شرکتهای سرمایهپذیر و تالش در راستای
پیشرفت ،خودکفایی و استفاده بهینه از امکانات شرکتهای مذکور ،ایجاد روابط سالم اقتصادی ،مالی و تولیدی مابین
شرکتهای مزبور ،اعمال تمهیدات الزم بهمنظور افزایش بهرهوری و بازدهی و صادرات محصوالت آنها ،کمک به
توسعه و راهاندازی بنگاههای اقتصادی و فراهم نمودن زمینه الزم برای مشارکت عموم در فعالیتهای اقتصادی از طریق
عرضه اوراق سهام در بورس اوراق بهادار یا سایر طرق عرضه سهام میباشد.
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مهمترین وظایف و مأموریتهای شرکت بشرح موارد زیر است:
 -7مأموریت این شرکت در ابتدای تأسیس ،اصالح ساختار شرکتهای تابعه و واگذاری آنها بوده است که در طی چند
سال گذشته مأموریتهای جدیدی به شرح بندهای ذیل به فعالیتهای شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند
اضافه گردید.
 -2سرمایهگذاری و مشارکت در حوزه خدمات مالی ،حوزه صنعت و معدن شامل زنجیره تولید فوالد و مس ،حوزه
انرژی شامل انرژیهای نو و فناوریهای نوین نفت و گاز و پتروشیمی و در زمینههای صنایع مواد شیمیایی،
واسطهگری مالی ،الستیک سازی و نساجی با هدف سودآوری و جلب رضایت سهامداران و ذینفعان.
 -3نظارت بر نحوه عملکرد شرکتهای تابعه در راستای مرتفع نمودن مشکالت شرکتها و بهبود وضعیت شرکتهای
مذکور از لحاظ مدیریت و بازدهی.
 -3اصالح ساختار شرکتهای تابعه از طریق اعطای تسهیالت به منظور آماده سازی آنها برای واگذاری به بخش
خصوصی.
 -4بهبود مدیریت منابع انسانی افزایش کارآیی و تالش جهت ارتقاء و تعالی شرکت.
 -6تالش در راستای کسب سودآوری بیشتر از سرمایهگذاریهای بورسی.
 -1حفظ و افزایش منافع سهامداران محترم شرکت و افزایش حقوق صاحبان سهام.
 -8استقرار نظام حکمرانی شرکتی از حیث شفاف سازی تأمین مالی بین شرکت مادر و شرکتهای زیر مجموعه.
 -0استفاده از فرصتهای خصوصی سازی در عرضه سهام.

ج  -موضوع فعاليت شركت
به موجب مفاد ماده  3اساسنامه شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند ،موضوع فعالیت شرکت به دو بخش موضوع
فعالیتهای اصلی و موضوع فعالیتهای فرعی تفکیک گردیده که هریک از فعالیتهای مذکور بشرح زیر است:

موضوع فعاليت اصلي:
سرمایهگذاری در سهام ،سهمالشرکه ،واحدهای سرمایهگذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف
کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد ،کنترل شرکت،
مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه یابد و شرکت ،مؤسسه یا صندوق
سرمایهپذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در حوزه خدمات مالی ،حوزه صنعت و معدن شامل زنجیره تولید فوالد و مس ،حوزه
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انرژی شامل انرژیهای نو و فناوریهای نوین و نفت و گاز و پتروشیمی در زمینههای صنایع مواد شیمیایی ،واسطهگری
مالی ،الستیک سازی و نساجی فعالیت کند.

موضوع فعاليتهاي فرعي:
عمدتاً شامل :
 -7سرمایهگذاری در مسکوکات ،فلزات گرانبها ،گواهی سپرده بانکی و سپردههای سرمایهگذاری نزد بانکها و مؤسسات
مالی اعتباری مجاز.
 -2سرمایهگذاری در سهام ،سهم الشرکه یا سایر اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع به طوری که کنترل واحد یا شرکت را
در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه نیابد.
 -3سرمایهگذاری در سایر داراییها از جمله داراییهای فیزیکی ،پروژههای تولیدی و پروژههای ساختمانی با هدف کسنب
انتفاع.
 -3ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار.

د  -تركيب سهامداران شركت
در پایان سال مالی مورد گزارش وضعیت سهامداران شرکت که دارای بیش از یک درصد سهم شرکت میباشند به
شرح جدول ذیل است.
سهامداران شرکت در تاریخ 7308/30/33

رديف

1398/39/33

سهامداران

تعداد سهام

درصد

2،551،255،452

55.34
13.33

1

بانك صنعتومعدن

2

شركت ليزينگ صنعت و معدن

455،141،443

3

شركت گروه كارخانجات صنعت و معدنی ايران

111،533،353

4.15

4

سرمايه گذاري تأمين آتيه مسكن

53،535،544

1.23

5

ساير

132.433.131

11.53

4053303330333

133033

جمع كل
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نمودار سهامداران شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند در تاريخ 1398/09/30

سرمايه گذاري
تأمين آتيه مسکن
ساير

%1023

%1805

شركت گروه
كارخانجات صنعت و
معدني ايران

بانك صنعتومعدن

%4019

%65074

شركت ليزينگ

صنعت و معدن
%13037

شركت از منظر بورس اوراق بهادار
 -1وضعيت معامالت و قيمت سهام
وضعیت داد و ستد سهام شرکت در  3سال مالی اخیر بشرح زیر بوده است:
تعداد
سال مالي

تعداد سهام

منتهي به

معامله شده

ارزش سهام
معامله شده
(ميليونريال)

پايان سال مالي

تعداد

روزهايي

روزهاي

كه نماد

ارزش بازار

بازبودن

معامله

(ميليون

نماد

شده

ريال)

قيمت

سرمايه

سهم(ريال)

(ميليونريال)

است
1396/9/33

83703370379

108580613

234

234

110381

20529

405330333

1397/9/33

97403870833

203890376

236

236

707530533

10723

405330333

1398/9/33

3078703660363

1203730332

229

229

2208910533

50387

405330333

1
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 -2نقد شوندگي سهام
روند حجم معامالت سهام شرکت در بورس طی سالهای مالی اخیر در نمودار زیر ترسیم گردیده است.
4,000,000
3,787,366
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
974,087

807,007

500,000
-

98/09/30

96/09/30

97/09/30

واحد :هزار سهم
تعداد دفعات معامالت سهام شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند طی سال مالی منتهی به  7308/30/33معادل
 203،363بوده است.
وضعیت تعداد دفعات معامالت سهام شرکت طی سالهای اخیر بشرح نمودار زیر است:
350000
300000

290,460

250000
200000
150000
100000
74,908
59994

50000
0

98/09/30

97/09/30
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 -3روند قیمت سهام شرکت
در ابتدای سال مالی مورد گزارش قیمت هر سهم شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند  7،123ریال بود که با توجه
به سود تقسیمی  783ریال به ازای هر سهم در مجموع عمومی عادی مورخ  ،7308/37/28نهایتاً در پایان سال مالی
( )7308/30/33به قیمت  4،381ریال رسید .بنابراین بازده سهام شرکت در طول سال مالی برابر  %236بوده است که
باالتر از بازدهی شاخص صنعت سرمایه گذاری های بورس( )%783بوده است.
نمودار روند قیمتی سهام شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند در سال مالی مورد گزارش

گزارش عملکرد معاونت سرمايهگذاري:
مهمترین فعالیتها و عملکرد معاونت سرمایهگذاری شرکت در سال مالی گذشته بشرح زیر است:
 -7رشد  %381سود حاصل از معامالت پرتفوی بورسی غیرمدیریتی از حدود  283میلیارد ریال به حدود 7،360
میلیارد ریال.
 -2رشد  %286ارزش پورتفوی بورسی شرکت از  1،333میلیارد ریال به  28،363میلیارد ریال.
 -3افزایش قابل مالحظه حجم و تنوع در سرمایهگذاری بورسی شرکت.
 -3نظارت بر فرایند طرح کاربری و تغییر ماهیت اراضی شرکت پارسیلون به منظور تبدیل به منطقة ویژه اقتصادی.
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براي سال مالي منتهي به  03آذر 9018

ترکیب پرتفوی سرمایه گذاریهای بورسی
سبد سهام بورسی شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند در پایان سال مالی منتهی به  7308/30/33متشکل از 30
شرکت ،و  6صندوق سرمایهگذاری مشترک و  3اوراق مشارکت جمعاً به بهای تمام شده  3،771میلیارد ریال و ارزش
روز  28،383میلیارد ریال است .عمده حجم پرتفوی بورسی شرکت از نظر قیمت تمام شده و ارزش بازار را  3شرکت
مدیریتی صنایع شیمیایی ایران ،لیزینگ صنعت و معدن و کارخانجات مخابراتی ایران تشکیل میدهند .از آنجایی که
توزیع سرمایهگذاری در صنایع مختلف به منظور کاهش ریسک غیرسیستماتیک پورتفوی و همچنین بهینهسازی پرتفوی
و در نهایت افزایش بازده ،از جمله اهداف استراتژیک و بلندمدت مدیریت است ،لذا به منظور دستیابی به اهداف،
برنامهای با محورهای زیر در دستور کار معاونت سرمایهگذاری قرار گرفت:
 حمایت از قیمت سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران و لیزینگ صنعت و معدن به عنوان سهام مدیریتی
پورتفوی (با توجه به قرار گرفتن قیمت در سطوح مناسب برای خرید)
 خرید گام به گام سهام استراتژیک و بلندمدت در صنایعی که از دیدگاه مدیریت صنایع استراتژیک محسوب
میشود.
 تعیین تکلیف صنایع و نمادهای زیانده
 خروج تدریجی از صنایع غیراستراتژیک
 ایجاد توازن بین بخشهای کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت پورتفوی بر اساس اهداف و حد نصابهای
تعریفشده در افقهای یک ساله
 توسعه فعالیتهای سرمایهگذاری شرکت در اوراق بازده ثابت
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پرتفوی بورسی شرکت در تاریخ8301/30/33
ردیف

صنعت

ارزش روز (میلیون ریال)

بهای کل (میلیون ریال)

 %ارزش روز به کل

 %بها به کل

7

شیمیایی

2307700443

704630213

%87

%38

2

وسایل ارتباطی

702320383

630306

%3

%2

3

واسطه گریهای مالی و پولی

1630663

3400647

%3

%0

3

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

1340108

1340108

%3

%78

4

اطالعات و ارتباطات

3410380

7300673

%2

%3

6

استخراج کانههای فلزی

3300433

2030131

%2

%1

1

فرآوردههای نفتی

3300234

2740136

%7

%4

8

فلزات اساسی

2110403

7870314

%7

%3

0

رایانه

2720601

140488

%7

%2

73

چندرشته ای صنعتی

2360333

7240733

%7

%3

77

اوراق مشارکت و صندوق

7810387

7300162

%7

%3

72

بیمه و بازنشستگی

7430303

630474

%7

%2

73

سرمایه گذاریها

830333

320103

%3

%7

73

بانکها و موسسات اعتباری

130773

330833

%3

%7

74

غذایی بجز قند وشکر

320644

760371

%3

%3

76

دارویی

230336

270438

%3

%7

71

خودرو و قطعات

740033

730173

%3

%3

78

فنی و مهندسی

10108

20628

%3

%3

70

سیمان آهک گچ

2

7

%3

%3

جمع کل

3133133883

838873834

%833

%833
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گزارش عملکرد معاونت برنامهريزي ،نظارت و امور شركتها
الف) رشد بهره وري و توسعه نظام كنترلهاي داخلي:
 .7ایجاد بانک اطالعاتی و ارزیابی منظم ماهانه عملکرد شرکتهای تابعه.
 .2بررسی ،اصالح و ابالغ بودجه عملکرد سال مالی آتی.
 .3تبیین استراتژی گروه و هدایت عملکرد شرکتها به سمت استقالل مالی و خودکفایی در هزینهها.
 .3رفع گلوگاه تولید و هدایت فعالیتها به عملیات واجد ارزش افزوده بیشتر.
 .4اصالح ساختار سرمایه شرکتهای تابعه.
 .6رفع مشکالت و تقویت بنیه مالی شرکتهای تابعه در جهت تسویه بدهیهای دولتی سنواتی و دیون کارگری.

ب) خالصه اهم اقدامات در شركتهاي تابعه:
ب )1-شركت گروه كارخانجات صنعتي و معدني ايران
-

مدیریت انحالل شرکتهای در حال تصفیه و ختم تسویه شرکت چرم رخشان تا پایان سال جاری.

-

تحقق سود خالص  723میلیارد ریالی در شرکت اصلی و  748میلیارد ریالی در تلفیق.

-

پیگیری وصول مطالبات شرکتهای واگذار شده.

-

بازاریابی جهت فروش کارخانه قند حبه بویراحمد.

-

دریافت اسناد تک برگی ساختمان اداری-تجاری واقع در پیشوای ورامین و بازاریابی جهت فروش آن.

-

دریافت اسناد تک برگی دفتر مرکزی شرکت.

-

مشارکت و سرمایهگذاری در شرکتهای فرعی شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند به منظور ایجاد
سینرژی درون گروهی.

ب )2-شركت فرآوردههاي ساختماني ايران (فراسا)
-

دریافت مفاصا حساب موضوع م  234قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان سال .7304

-

اتمام رسیدگی مالیات ارزش افزوده سالهای  7381تا  7303و تسویه مالیات ارزش افزوده سال .7304

-

تحقق سود خالص  38میلیارد ریالی در سال مالی منتهی به .7308/36/37

-

پیگیری رفع معارضین امالک و دریافت سند تک برگی.

-

پیگیری و تعیین تکلیف حقوق دولتی معادن سیلیس و سنگ آهک موجود در سایت.

-

بازاریابی فروش سهام و عرصه و اعیان شرکت بصورت یکجا.
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-

پیگیری اجرای طرح جامع و تفصیلی تبدیل سایت فراسا به پارک لجستیک و منطقه ویژه اقتصادی از طریق
دریافت مجوزهای الزم.

ب )3-شركت ريسندگي خاور
-

خرید اقساطی  2دستگاه اتوکنر برای افزایش کیفیت محصوالت تولیدی و برنامهریزی جهت خرید  2دستگاه
دیگر.

 اورهال  3دستگاه اپناند و  6دستگاه رینگ.-

تکمیل زنجیره ارزش با انعقاد قرارداد فیمابین شرکتهای کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنات و گروه
کارخانجات صنعتی و معدنی ایران با با لحاظ تأمین نخ  8/3پارچه تولیدی از ریسندگی خاور.

ب )4-شركت ريسندگي و بافندگي فومنات
-

خرید دستگاه جت جهت رنگرزی و بهرهبرداری تا پایان سال جاری.

-

تقسیط بدهی بیمه و حذف جرایم متعلقه.

-

اورهال بخشی از دستگاههای موجود در حد توان نقدینگی.

 راهاندازی ماشینآالت بدون استفاده چاپ و انعقاد قرارداد با مشتریان جهت فروش محصوالت آن.-

پیگیری جهت تعیین تکلیف و دریافت سند تک برگی امالک کارخانه.

-

افزایش قیمت خدمات کارمزدی و فروش محصوالت تولیدی.

-

تکمیل زنجیره ارزش با انعقاد قرارداد فیمابین شرکتهای ریسندگی و بافندگی فومنات و گروه کارخانجات
صنعتی و معدنی ایران با لحاظ تأمین نخ  8/3پارچه تولیدی از ریسندگی خاور.

ب )5-شركت آسيا بافت بيستون
-

پیگیری رفع موانع انتقال زمین مشاعی با شرکت شهرکهای استان کرمانشاه جهت قطعیت انتقال عرصه و اعیان
شرکتهای نساجی غرب و فرش غرب.

-

برگزاری مجمع انتخاب هیأت مدیره شرکتهای ریسندگی ،حوله بلوجین و مخمل پوشش و اقدام جهت ثبت
آنها در اداره ثبت شرکتها پس از دریافت حکم قطعی دادگاه مبنی بر تثبیت مالکیت در سهام.

 راهاندازی سالنهای چلهکشی و بافندگی و تولید مستمر پارچه در کارخانجات پوشش.-

دریافت و اجرای حکم دادگاه مبن ی بر فروش ضایعات و پرداخت دیون ممتاز سنوات کارکنان بازنشسته
شرکتهای پوشش و تایید مرجع قضایی.
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ب )6-شركت كارخانجات صنعتي مالير (مديريت سهام)
-

پیگیری پرونده حقوقی شرکت در خصوص تعیین مالکیت سهام.

 افزایش راندمان خطوط تولید و فروش شرکت نسبت به سال گذشته به ترتیب پلیمری %730و فوالدی .%1-

کسب سود عملیاتی  3/2میلیارد ریالی در سال مالی منتهی به .7308/38/33

-

صادرات غیر مستقیم استرند پیش تنیده به کشورهای پاکستان و افغانستان به میزان  333تن.

-

افزایش سبد محصول شرکت از  6به  72محصول.

-

دریافت  73/4میلیارد ریال از تسهیالت  33میلیارد ریالی سرمایه در گردش از منابع ستاد تسهیل استان که
منجر به تولید و فروش شرکتی حدود  734میلیارد ریالی گردید.

ب )7-شركت پارسيلون (مديريت سهام)
-

تصویب احداث منطقه ویژه اقتصادی لرستان (پارسیلون) در مجلس شورای اسالمی.

-

تهیه طرح توجیهی مطالعاتی شرکت پارسیلون با در نظرگرفتن منطقه ویژه اقتصادی در ساختگاه آن توسط
شرکت موننکو و ارائه آن به مدیران ارشد استانداری لرستان و سازمان صنعت ،معدن و تجارت.

-

دریافت دفاتر سهام از خریداران سابق و انتقال سهام مذکور و تایید انتقال سهام توسط هیأت مدیره و
دادگستری.

-

عقد قرارداد نقشه برداری از اراضی پارسیلون با شرکت رایان کاوشگر ویرا و دریافت کلیه نقشههای اراضی.

-

تصویب استمهال مطالبات سازمانهای خدماترسان به شرکت پارسیلون در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
استانداری لرستان تا پایان سال .7308

ب )8-شركت آتيه سازان صنعت و معدن
-

شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند با خرید  %40دیگر سهام شرکت آتیه سازان صنعت و معدن از
شرکت رفاه اندیش سرمایه صنعت و معدن طی قرارداد فیمابین به شماره  2348مورخ ،7308/38/28
سهامدار 733درصدی آن گردید.
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ج) اقدامات انجام شده درخصوص واگذاري
شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند در راستای حداکثر نمودن منافع سهامداران اقدام به پایش مستمر شرکتهای
تحت پوشش و آماده سازی آنها برای واگذاری به بخش خصوصی نموده که اقدامات انجام شده بشرح زیر قابل گزارش
میباشد:
 ارزیابی سهام شرکتهای مشمول واگذاری. مذاکرات متعدد با خریداران بالقوه. -انتشار چند نوبت آگهی مزایده.

ج )1-واگذاري داراييهاي شركتهاي نساجي غرب و فرش غرب (از طريق شركت آسيا بافت بيستون)
-

تعیین تکلیف بخشی از مطالبات بانک تجارت جهت فک رهن اراضی فرش غرب.

-

تسویه تمام بدهی های معوق بیمه و مالیات فرش غرب.

ج )2-واگذاري اموال و سهام شركت صنايع نخ خمين
 دریافت حکم قضایی و رفع معارضین زمین کارخانه و تثبیت مالکیت. نظر به اینکه این شرکت پس از انعقاد تفاهمنامه و دریافت ودیعه شرکت در مزایده واگذاری اموال در سال 7301و برگزاری مزایده شرکت در  2نوبت به فروش نرسید لذا همانطور که در بند ب 3-توضیح داده شد
نسبت به بازسازی و نوسازی کارخانه جهت ایجاد مقبولیت اقدام گردید.
 انتشار آگهی فراخوان برای شناسایی مشتریان بالقوه و مذاکره با چندین متقاضی در جلسات متعددمرحله

مبلغ مزایده -میلیارد ریال

انتشار آگهی

تاریخ بازگشایی پاکتها

نتیجه

8/07

326

7301/73/37

7301/73/72

برنده نداشت

6/07

38303

7301/73/22

7301/77/3

بررسی اهلیت

 ارزیابی سهام شرکت و تداوم انتشار آگهی برای واگذاری سهام شرکت در سال مالی  7308بشرح زیر: پس از بررسی و تأیید اهلیت متقاضی و با رعایت مقررات واگذاری قرارداد مربوطه در تاریخ ،7301/72/21منعقد و همزمان با انعقاد قرارداد کلیه اموال و داراییهای مورد معامله تحویل متقاضی گردید و تمامی
مسئولیتها ،تعهدات و هزینههای اجرایی و اداره شرکت مورد معامله بر عهده خریدار قرار گرفت.
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گزارش عملکرد و فعاليتهاي مديريت حقوقي و امالک
 -8شرکت پلی اکریل
بننا توجننه بننه پیگیننری پروننندههننای مطروحننه در دادگنناههننای حقننوقی تهننران و اصننفهان و بننا عنایننت بننه
اقنندامات حقننوقی انجننام شننده در راسننتای وصننول مطالبننات از خریننداران شننرکت پلننی اکریننل ،امننوال نامبردگننان
شناسننایی و حسنناب هننای بننانکی و همچنننین سننهام آنهننا و چننندین پننالک ثبتننی توقیننف گردیننده و مجموعناً حنندود
مبلننغ  13/333میلیننون ریننال از مطالبننات ط نی سننال مننالی وصننول گردیننده و مننابقی مطالبننات شننرکت در جریننان
اقدام و پیگیری قرار دارد.

 -3آقای فضیلی نژاد
بمنظور وصول مطالبنات از آقنای فضنیلی ننژادو اقندامات بعمنل آمنده در محناکم قضنایی ضنمن اخنذ آرای
محکومیننت نننامبرده و پیگیننری موضننوع از مراجننع قضننایی ،دو بلننوک سنناختمانی در حننال احننداث (شننامل 13
دسننتگاه آپارتمننان مسننکونی) واقننع در شننهر جدینند فوالدشننهر اصننفهان بننا مجمننوع ارزش بننالغ بننر  070327میلیننون
ریننال طننی مبایعننه نامننه عننادی مننورخ  7306/30/20بننه ایننن شننرکت منتقننل گردیننده و در جریننان پیگیننری قننرار
گرفت ولیکن نامبرده بننابر مواننع موجنود در انتقنال پنالکهنای موصنوف ،امنالک دیگنری را تعرفنه نمنوده کنه در
جرینان بررسنی و اقنندام قنرار گرفننتب لنیکن بننه علنت نقنص مسننتندات و ریسنک هننای حقنوقی مننورد توافنق قننرار
نگرفننت .بنننابراین حسننب تصننمیمات متخننذه شننرکت متبننوع ،نسننبت بننه ارائننه یننک فقننره چننک تضننمین قننراردادی
شننرکت سننرمایه گننذاری توسننعه سننپاهان مهننر نقننش جهننان بننه شننماره  842/432760بننه مبلننغ  070327میلیننون
ریال بابت وجه التزام و جبران خسنارات بنا ظهرنویسنی و امضناء آقنای فضنیلی ننژاد بنه باننک محنال علینه اقندام و
گننواهی عنندم پرداخننت صننادر گردینند و در جریننان پیگیننری بننه منظننور وصننول مبلننغ مننذکور بعنننوان خسننارت از
فروشنده و مدیون (متضامناً) اسنت .همچننین نسنبت بنه ارزینابی دو بلنوک سناختمانی منذکور بنه منظنور فنروش از
طریق مزایده عمومی با شرایط موجود اقدام شد که هم اکنون در جریان برگزاری مقدمات مزایده قرار دارد.

 -3گروه صنایع پوشش
بننا عنایننت بننه تخلفننات عدیننده خریننداران سننهام گننروه شننرکتهننای پوشننش و همچنننین عنندم ایفننای
تعهنندات قننراردادی ،نسننبت بننه اعنناده شننرکتهننای حولننه و بلننوجین  ،مخمننل و ریسننندگی پوشننش اقنندام شنند و
ضمن بررسی شرایط اعاده شنرکت صننایع پوشنش اینران ،در نهاینت تصنمیم بنه فسنخ قنرارداد واگنذاری گرفتنه و
موضوع فسخ طی اظهارنامه رسمی بنه خرینداران اعنالم و ابنالغ شند .بنه منظنور تنفینذ فسنخ نینز همناهنگیهنای
مقتضی با مقامات بلند پاینه قضنایی جهنت تعینین شنعبه وینژه رسنیدگی صنورت گرفنت و مقندمات طنرح دعنوی

فراهم شده که در جریان طرح دادخواست از سوی شرکت قرار دارد.
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 -8شرکت نساجی بابکان
این شرکت در خصوص وصول مطالبات خود از خریداران سهام شرکت نساجی بابکان اقدام به طرح دعوی
علیه خریداران سهام به خواسته مطالبه وجه اسناد تجاری در محاکم قضایی ذیصالح اقدام نمود که پس از اقدامات
بعمل آمده و قطعیت دادنامه ها نسبت به تشکیل پرونده اجرایی اقدام که ضمن انجام اقدامات الزم اجرایی و تقاضای
کتبی محکوم علیه مبنی بر تعیین تکلیف بدهی (صرفاً بابت پرداخت ثمن معامله) تعدادی  3دستگاه آپارتمان به شرکت
تعرفه نموده که پس از انجام کارشناسی اسناد مالکیت امالک بنام این شرکت منتقل و در مجموع مطالبات وصول شده
دراین مرحله جمعاً به مبلغ  070733میلیون ریال است .در خصوص وصول مابقی مطالبات نیز استفاده از اسناد رهنی
مأخوذه از شرکت مذکور نزد بانک صنعت و معدن در دستور کار قرار دارد که در این خصوص طی مکاتبات متعدد و
مستمر با بانک صنعت و معدن درخواست انتقال اسناد رهنی شرکت نساجی بابکان ارائه گردید و هم اکنون مراتب در
جریان پیگیری قرار دارد.

 -4شرکت متالورژی پودر
بننا عنایننت بننه حجننم نسننبتاً بنناالی مطالبننات شننرکت متبننوع از خریننداران شننرکت متننالورژی پننودر ضننمن
طرح موضوع در کمیته راهبردی و شنورای معناونین ،موضنوع جهنت ارائنه طنرح تنوجیهی مبننی بنر اعناده شنرکت
و یا وصول مطالبنات بصنورت اقسناط بنا اخنذ تضنامین معتبنر از خرینداران در دسنتور کنار و پیگینری قنرار گرفنت
که ضمن مذاکرات متعدد بنا بخنش خصوصنی در نهاینت از ینک طنرف بنا توجنه بنه عندم ارائنه تضنامین کنافی از
سننوی بخننش خصوصننی و از طننرف دیگننر بننا عنایننت بننه بررسننی مسننتندات و صننورتهننای مننالی توسننط معاونننت
برنامه ریزی ،نظنارت و امنور شنرکتها ،مراتنب وصنول مطالبنات از طرینق اعناده شنرکت و ینا پیگینری پرونندههنای
اجرایی در دست بررسی است.

 -6شرکت دوچرخه سازی قوچان
باتوجه به اقدامات قضایی انجام شده ،کلیه سهام و اموال شرکت فوالد الکتریک و آقای محمد طالعی فاز توقیف و
برگ جلب نامبرده نیز اخذ شده است .با عنایت به عدم دسترسی به ایشان ،اخیراً نسبت به مکاتبه با بانک صنعت و
معدن به منظور دریافت تضامین مأخوذه از نامبرده اقدام شده است تا پس از دریافت تضامین از بانک متبوع ،نسبت به
وصول مطالبات از طریق اجرای اسناد تضمینی اقدام گردد.

 -7شرکت پارسیلون
نظر به دیون متعدد و متورم شرکت مذکور به نهادها و بانکهای کشور و تعطیلی کارخانه مزبنور و آثننار سننوء
ناشنی از عدم مدیریت کارخانه در استان لرستان و مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع مقرر گردید
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سهام شرکت مذکور اعاده و به اعضای کنسرسیوم به نسبت مطالبات آنها واگذار شود  .لذا در سال  7304اینن شنرکت
دادخواستی به خواسته خلع ید و اعاده سهام شرکت بطرفیت خریداران در دادگاه شهرستان خرم آباد مطرح که پنس از
رسیدگی نهایتاً شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد نسبت بهصدور حکم بهنفع شرکت متبوع بنهشنرح
خواسته اقدام نمود .محکوم علیهم نسبت به رأی صادره فرجامخواهی نمودند و شعبه 70دیوان عنالی کشنور نینز رأی را
ابرام و تأیید نمود .سپس با تشکیل پرونده اجرایی ،نسبت به تحویل محل کارخاننه اقندام و بنا طنرح دعناوی متعندد و
مذاکرات مستمر در نهایت دفاتر سهام شرکت مذکور از خریداران اخذ و مراتب انتقال سهام به ننام شنرکت متبنوع بنا
ثبت در دفاتر سهام صورت پذ یرفت و مراتب مورد تائید دادگستری خرم آباد نیز قرار گرفت .هنم اکننون بنا تصنویب
کنسرسیوم ،مراحل انتقال سهام به اعضای کنسرسیوم در جریان قرار دارد.بعالوه نسبت به حل و فصنل دعناوی متعندد
مطروحه در ارتباط با شرکت مذکور طی سال مالی اقدام و تعیین تکلیف شده است.

 -1شرکت یخچالسازی لرستان
در راسننتای وصننول مطالبننات ایننن شننرکت از خرینندار شننرکت مننذکور نسننبت بننه مننذاکرات متعنندد بننا
خرینداران شنرکت منذکور اقندام شند و در تناریخ  7308/36/23نسنبت بنه ارسنال اظهارنامنه ای مبننی بنر ایفننای
تعهنندات اقنندام گردینند کننه طننی آن مقننرر شنند چنانچننه خرینندار اقنندامی در جهننت ایفننای تعهنندات بعمننل نینناورد،
نسبت به طرح دعوی علیه نامبرده اقدام شنود .بنا عناینت بنه عندم توجنه خرینداران بنه اظهارنامنه ارسنالی ،نسنبت
به برگشت یک فقنره چنک تضنمین شنماره  233373بنه مبلنغ  060316میلینون رینال اقندام گردیند و موضنوع در
جریان طرح و پیگیری دعوی حقوقی قرار دارد.

 -0شرکت کاغذ سازی کارون
پرونننده ورشکسننتگی شننرکت کاغذسننازی کننارون کننه در شننعبه پنننجم اداره تصننفیه و امننور ورشکسننتگی
مطرح گردیده بود در جریان پیگیری قنرار گرفنت .نظنر بنه اینکنه بنه موجنب دادنامنه صنادره از شنعبه  21دادگناه
عمومی حقوقی تهران ،شرکت کاغذسنازی کنارون ورشکسنته اعنالم شنده و محنل کارخاننه پلمنگ گردینده بنود لنذا
با پیگیری هنای مقتضنی و مکاتبنات متعندد بنا مقامنات سیاسنی قضنائی ،اینن شنرکت درصندد رفنع پلمنگ از محنل
کارخانه برآمد و با عنایت به نامنه هنا و لنوایح ارائنه شنده ،موضنوع تحنت عننوان اعتنراض ثالنث اجراینی در شنعبه
مذکور در جریان رسیدگی قرار گرفنت کنه خوشنبختانه در نهاینت حکنم فنک پلمنگ از محنل سنابق کارخاننه کاغنذ
سازی کارون در تاریخ  7308/32/37اخذ گردید و سرانجام در شعبه  78دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافت.

 -83محمد جواد مقدم
خریدار اموال شنرکت کاغنذ سنازی کنارون دعنوایی را بطرفینت اینن شنرکت بخواسنته اسنترداد اصنل سنند
اقاله و تائید اقالنه و النزام بنه ایفنای تعهندات منالی در شنعبه  41دادگناه عمنومی حقنوقی تهنران مطنرح کنه شنعبه
مذکور پس از رسیدگی اینن شنرکت را بنه پرداخنت مبلنغ حندود  263میلینارد تومنان بابنت ثمنن و خسنارت وارده
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به آقای محمد جواد مقدم محکوم نمنود کنه بنا اعتنراض صنورت گرفتنه پروننده بنه شنعبه  78دادگناه تجدیند نظنر
استان تهنران ارجناع گردیند .در اینن راسنتا و بنه منظنور حصنول نتیجنه مطلنوب نسنبت بنه منذاکرات و مکاتبنات
متعدد با مقامات ارشد قضایی و سیاسی کشنور و اسنتان تهنران اقندام گردینده و بنا توجنه بنه پیگینری هنای متعندد
و مکننرر صننورت گرفتننه ،دادگنناه نسننبت بننه تشننکیل جلسننه رسننیدگی بننه تنناریخ  7300/32/32اقنندام نمننود و هننم
اکننون عنالوه بنر پیگینری پرونننده مطروحنه در محناکم قضنایی  ،مراتنب حصننول توافنق بنا آقنای مقندم در جریننان
قرار دارد.

 -88شرکت فراشن
با عنایت به مسائل و مشکالت متعدد پیرامون شرکت فراشن و نظر به بروز حوادث متعدد و طرح دعاوی
گوناگون و عدم وصول مطالبات طی سالیان گذشته ،موضوع حل و فصل تمامی دعاوی و وصول مطالبات شرکت متبوع
در قالب تفاهم نامه سه جانبه با حضور شرکت متبوع ،خریداران اول و خریداران دوم در جریان قرار گرفت .در نهایت با
توجه به مذاکرات و رایزنی های متعدد و پیگیریهای مستمر صورت گرفته ،قرارداد تبدیل تعهد سه جانبه و مبایعه نامه
مورخ  7308/33/20منعقد گردید و تمامی مطالبات این شرکت در راستای واگذاری سهام شرکت فراشن ضمن تهاتر با
یک دستگاه ماشین آالت خط تولید گازکلرو سودسوزآور تعیین تکلیف و خوشبختانه کلیه مطالبات سنواتی از خریداران
شرکت فراشن به انضمام کلیه خسارات وارده به ارزش بالغ بر  680333میلیون ریال پس از  76سال وصول گردید.

 -83شرکت توسعه صنایع بهشهر
در راستای وصول مطالبات از شرکت توسعه صنایع بهشهر (که به موجب واگذاری شرکت المگ الوند ایجاد
گردیده است) مذاکرات مقتضی جهت وصول مطالبات از شرکت مذکور صورت گرفت لیکن به دلیل عدم حصول نتیجه
از طریق مذاکره ،نسبت به برگشت یک فقره چک به شماره 713863به مبلغ  10306میلیون ریال صادره توسط شرکت
توسعه صنایع بهشهر ،اقدام و در جریان طرح دعوی حقوقی است.

سایر اقدامات صورت گرفته:
-7

پیگیری امور مزایده سال  7303شرکت آسیا بافت بیستون در خصوص واگذاری امنوال منطقنه بیسنتون کرمانشناه
(تنظیم مکاتبات و پیش نویس صورتجلسات و قراردادهای واگذاری و رهن وثایق ملکی برنده مزایده ،پیگینری امنور
کارشناسی و تطبیق اموال و دارائیها ،امور ثبتی امالک و روند توافقات با شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه و )...

 -2پیگیری انتقال محل کارخانه و اموال منقول تملیکی از شرکت کاغذسازی کارون و پیگیری و بررسی وضعیت بندهی
به ادارات تأمین اجتماعی و امور مالیاتی و انجام مذاکرات و رایزنیهای مستمر به منظور تعدیل مبالغ مذکور.
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 -3واگذاری  3رقبه ملک به بانک صنعت و معدن در تهران و قزوین به ارزش تقریبی  733میلیارد ریال که در نهایت
نسبت به انتقال رسمی و تحویل امالک مذکور به بانک اقدام گردید.
 -3برگزاری  2نوبت مزایده برای زمین خیابان اشرفی اصفهانی کرمانشاه که در نهایت واگذاری ملک مذکور بنه ارزش
تقریبی  62میلیارد ریال به خریدار صورت گرفت و ضمن وصول تمامی ثمن معامله ،نسبت به تحویل و انتقال رسمی
ملک مذکور به خریدار اقدام شد.
 -4برگزاری مزایده برای  3واحد آپارتمان مسکونی در خیابان دیباجی تهران به ارزش  742میلیارد ریال.
-6

پیگیری تثبیت مالکیت و رفع موانع حقوقی امالک شامل پیگیری فک رهن ملک بهشتی تهران توسط بانک صننعت
و معدن جهت انتقال سند مالکیت از الستیک پارس ،تجهیز دفناتر موجنود و امنور نگهنداری از سناختمان منذکور،
هماهنگی با شرکت های تابعه مستقر در ملک و  ، ...مکاتبه و اخذ مجوز و مستندات تکمیلنی از مالنک سنابق و اداره
اوقاف جهت انتقال اجارهنامه مغازه مجیدیه تهران به شرکت متبوع ،پیگیری امور کارشناسی ،پرداخت اجاره سناالنه،
عوارض و قبوض مربوطه و  ، ...رایزنی با متصرف نظامی ملک اهواز جهت تعیین تکلیف وضعیت ساختمان ،پیگیری
و تحویل واحدهای دیباجی تهران ،امور نگهداری و تشریفات ثبتی جهت صدور اسنناد مالکینت مجنزا و  ،...پیگینری
استعالمات دفترخانه بابت امالک انتقالی از شرکتهای فرش غرب و نساجی غنرب در بیسنتون کرمانشناه جهنت
انتقال نهایی به شرکت آسیابافت بیستون و ...

باعنایت به ضرورت پیگیری تمامی پروندههای سنواتی و موضوعات حقوقی طی سال مالی ،نسبت به انجام مکاتبات و
منذاکرات متعدد با مقامات ارشند ذیربط قضایی و سیاسی با بیش از  333منکاتبه و دههنا جلسه اقدام و عنالوه بر اخنذ
احکام متعدد قضایی در راستنای منافع شرکت ،نسبت به وصول بالغ بر  7340333میلیون ریال از مطالبات سنواتی اقدام
شد که این رقم ،باالترین مبلغ وصول مطالبات سنواتی طی سالیان گذشته است و مقدمات الزم به منظور وصول
حداکثری مطالبات صورت پذیرفته و امید است طی سال مالی آتی بخش عمدهای از مطالبات سنواتی وصول گردد.
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گزارش عملکرد و فعاليتهاي مديريت حسابرسي داخلي
انجام  3مورد عملیات حسابرسی داخلی از شرکتهای فرعی ،که نهایتاً منتج به تهیه گزارش حسابرسی داخلی شده
است .که اهم موارد به شرح زیر میباشد:
-1

حسابرسي از شركتهاي گروه كارخانجات صنعتي و معدني ايران ،آسيابافت بيستون ،شركت

فرآوردههاي ساختماني
 -2برگزاري جلسات كميته حسابرسي:
برگزاری  72جلسه کمیته حسابرسی در سال مالی مورد گزارش ،که مصوبات جلسههای مذکور جهت اطالع و طرح در
جلسات هیأت مدیره محترم به دبیر محترم هیأت مدیره ارسال شده است .ضمناً بندهای اجرائی صورتجلسات مذکور
جهت اطالع و اقدامات الزم به معاونتها و مدیریتهای ذیربط ابالغ گردیده است .خالصهای از موارد مطروحه در
جلسات برگزار شده به شرح زیر است:
 تصویب برنامه عملیاتی واحد حسابرسی داخلی ،بررسی پیشنویس گزارشات حسابرسی داخلی و دعوت از مدیرانعامل شرکتهای مورد حسابرسی جهت شرکت در کمیته حسابرسی به منظور ارائه توضیحات الزم در خصوص
گزارشات حسابرسی ،بررسی گزارش مقایسهای صورتهای مالی شرکتهای گروه با دوره مشابه قبل و بودجه آنها در
مقاطع میان دورهای و پایان سال مالی و بررسی گزارش تجمیعی سود و زیان شرکتهای گروه و ارائه پیشنهادات الزم،
بررسی مطالبات شرکت و ارائه پیشنهاد و برخی راهکارهای جهت وصول مطالبات ،بررسی موضوعات حاکمیت شرکتی و
پولشویی ،نامه مدیریت ،استاندارهای جدید حسابداری ،دعوت از معاونین و مدیران شرکت اصلی جهت حضور در
جلسات کمیته حسابرسی با توجه به موضوع دستور جلسه کمیته حسابرسی جهت دریافت نظرات و یا ارائه گزارش
اقدامات صورت گرفته در خصوص موضوعات مطروحه.
 -3اقدامات در خصوص مبارزه با پولشويي
 اقدامات و بررسی های الزم در خصوص رعایت قوانین مبارزه با پولشویی در شرکت ،از جمله بررسی نمونهایمستندات حسابداری شرکت اصلی ،ابالغ رعایت قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ،آییننامهها و دستور
العملهای اجرایی مرتبط ،ابالغ مصادیق و عملیات مشکوک به پولشویی به معاونتها و مدیریتهای شرکت اصلی و
شرکتهای فرعی گروه انجام شده است.
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گزارش عملکرد و فعاليتهاي معاونت مالي و اداري
 -1مديريت روابط عمومي
مهمترین اقدامات و برنامههای واحد روابط عمومی شرکت نسبت به اجرائی نمودن سیاست ها و برنامههای شرکت در
چهارچوب وظایف تعیین شده برای این واحد اقدام به معرفی خدمات سازمان به ذینفعان و افزایش میزان رضایتمندی
ایشان از شرکت ،با بهره برداری از نرم افزارهای متداول روز و مضافاً شناساندن و برندینگ شرکت در میان سایر
شرکتهای معتبر بورسی اقدامات الزم را معمول که اهم آن بدین شرح است:
 -1جمع آوری مهمترین اقدامات دستاوردهای شرکت از کلیه واحدها که منتج به تأمین ارزش افزوده برای سازمان
گردیده و تجزیه و تحلیل اطالعات ماخوذه به منظور تهیه و ارسال اطالعات مذکور بصورت دورهای جهت درج و
چاپ در نشریه بانک صنعت و معدن و یا در نشریات مورد نظر شرکت.
 -2مدیریت به روزرسانی اطالعات ،درج گزارشات هفتگی ،سفرها و بازدیدهای استانی ،آگهیها ،پیامهای مناسبتی در
وب سایت شرکت جهت اطالع رسانی به سهامداران و مخاطبین.
 -3برنامه ریزی و دعوت از کلیه مدعوین مورد نظر شرکت جهت حضور در همایشها ،سمینارها ،نمایشگاهها ،مجمع
عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت ،دورههای آموزشی و کارگاه هماندیشی (داخل و خارج از شرکت).
 -4انجام اقدامات الزم برای تأمین و توزیع هدایا تهیه شده (با منابع شرکت) برای اهدا به سیل زدگان استان
سیستان و بلوچستان در راستای مسئولیتهای اجتماعی شرکت.

 -2مديريت منابع انساني و خدمات اداري
مهمترین اقدامات و برنامه های حوزه مدیریت منابع انسانی و خدمات اداری به شرح ذیل می باشد:
 اجرای آئین نامههای مصوب ،به روزرسانی آئیننامه و دستورالعملها و تدوین دستورالعملهای جدید براساس
نیاز و برنامه استراتژی سازمان.
 معاینات دورهای پزشکی پرسنل به منظور حفظ سالمت و افزایش بهرهوری همکاران.
واحد آموزش براساس نیازسنجی و جلسات هماندیشی در سطوح مختلف سازمانی به منظور یکپارچهسازی ،ارتقاء سطح
عملی و دانش و اجرای صحیح دستورالعملها و قوانین جدید با برگزاری کارگاههای آموزشی عمومی در داخل شرکت و
همچنین دعوت از مدیران و کارشناسان و کارکنان شرکتهای تابعه در سطح گروه اقدام نموده است .به عنوان مثال
دوره مبارزه با پولشوئی و استانداردهای مالی و مالیاتی و برگزاری دورههای آموزشی که مهمترین آن به شرح ذیل است:
دوره استانداردهای جدید مالی شماره 7و ،2دوره مبارزه با پولشویی و تهدیدات ناشی از آن ،استانداردهای شماره 36
مالیات بر درآمد ،ارزشگذاری سهام ،مدیریت ریسک مالی با رویکرد آزمون  ،FRMقانون تجارت ،تحلیگری و
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سرمایهگذاری با رویکرد آزمون  ،CFAتعالی سازمان سطح اول  ،EFQMتکنیکال مقدماتی و پیشرفته  Fortigate7،2و
همچنین حضور در همایشهای تأمین مالی و بیمه صادرات ،مدیریت ریسک و الزامات بورس ،دوره استراتژی
سرمایه گذاری.
 سرانه آموزش کارکنان شرکت در سال منتهی به 8301/30/33به شرح زیر می باشد:
 سرانه دوره های آموزشی برگزار شده 38 : سرانه دوره های آموزشی محقق شده33 : -تحقق سرانه آموزشی در سال  7308به میزان  83درصد

 -3مهمترين اقدامات در حوزه مديريت امور مالي
 .7ارتقاء نماد معامالتی شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند از بازار دوم به تابلوی فرعی بازار اول بورس
تهران.
 .2اعالم آمادگی شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند جهت تعیین تکلیف بدهی معوق شرکتهای تابعه بابت
دریافت تسهیالت از بانک صنعت و معدن و پیشنهاد تهاتر بدهی شرکتهای تابعه با امالک آماده واگذاری شرکت
گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند.
 .3روند کاهشی مبلغ بدهی به سازمان تأمین اجتماعی.
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شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند طی سالهای مالی  7304 ،7303و  7306مورد رسیدگی بیمه تأمین
اجتماعی قرار گرفته است که پس از اعتراض و کاهش حدود  33درصدی نسبت به برگ ابالغ بدهی ،پس از تقسیط
طی سال مالی مورد گزارش پرداخت و تسویه گردید.
 .3دریافت گزارشات مالی و حسابرسی تعداد پنج شرکت از شرکتهای در حال تصفیه و پیگیری جهت ختم
تصفیه شرکتهای مذکور.
 .4در خصوص وضعیت مالیات عملکرد شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند ،به استحضار میرساند برگ
مالیات قطعی عملکرد برای سالهای قبل از  7303و سالهای مالی منتهی به آذر  7304،7303 ،7302و  7306از
سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و مالیات نهایی پرداخت شده است.
مالیات عملکرد سال مالی  7307طبق برگ تشخیص صادره به مبلغ  8،334میلیون ریال به این شرکت ابالغ
گردیده است که با توجه به پرداخت  7،136میلیون ریال به صورت نقدی و با لحاظ نمودن اضافه پرداختی
مالیات عملکرد سال  7388توسط این شرکت به مبلغ  3،300میلیون ریال و مانده بدهی مالیات عملکرد سال
 7307به مبلغ  3،313میلیون ریال ،مبلغ ابالغ شده مورد پذیرش این شرکت قرار گرفته و به سازمان امور
مالیاتی مراتب پرداخت و تسویه حساب نهایی اعالم گردید.
رسیدگی مالیاتی سال مالی منتهی به  7301/30/33انجام و در حال پیگیری جهت دریافت برگ تشخیص و
بررسی آن جهت قطعی نمودن می باشد.
 .6اخذ گزارشات مالی و حسابرسی تعداد پنج شرکت از شرکتهای در حال تصفیه و پیگیری جهت ختم تصفیه
شرکتهای مذکور.
 .1پرداخت سود سهام مصوب سالهای مالی قبل و سال  7301از طریق سیستم جامع بانکی.
وصول مطالبات

با توجه به اقدامات انجام شده در خصوص پیگیری وصول مطالبات شرکت ،در سال مورد گزارش مبلغ 7،406،267
میلیون ریال از مطالبات شرکت بشرح موارد ذیل وصول گردیده است.
 -7وصول مبلغ  3410107میلیون ریال مطالبات بابت ثمن معامله شرکتهای واگذار شده .
 -2وصول مبلغ  7260032میلیون ریال مطالبات بابت تسهیالت مالی اعطایی و انتقالی.
 -3وصول مبلغ  7،333،843میلیون ریال مطالبات سود سهام.
 -3سایر وصول مطالبات به مبلغ  60683میلیون ریال.
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گزيده اطالعات تلفيقي گروه سرمايه گذاري شركت آتيه دماوند
گـروه
اطالعات عملکرد مالي طي دوره (ارقام بهميليون ريال):

تجديد ارائه شده

1398/9/33

1396

1397

درآمد خالص

1.551.311

433.353

132،131

سود عملياتی

4.553.112

1.331.145

113.243

555

31.453

51.332

سود خالص پس از كسر ماليات

4.523.121

535.313

155.345

وجوه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتی

1.333.235

533.554

233.353

درآمدهاي غيرعملياتی

اطالعات وضعيت مالي در پايان دوره (ارقام بهميليون ريال):
جمع دارايیها

15.555.343

12.123.125

12.125.453

جمع بدهیها

1.354.151

1.233.332

2.355.331

سرمايه ثبت شده

4.533.333

4.533.333

4.533.333

15.531.453

11.545.354

13.453.115

جمع حقوق صاحبان سهام
نرخ بازده ( درصد)
نرخ بازده دارايیها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام( ارزش ويژه)

23.25

3.35

5.35

25.5

3.14

1.23

اطالعات مربوط به هر سهم:
تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع

4.533.333.333

4.533.333.333

4.533.333.333

1.355

211

215

-

113

131

آخرين قيمت هر سهم در تاريخ تاييد گزارش – ريال

5.455

1.552

2.133

ارزش دفتري هر سهم – ريال

3.453

2.555

2.324

سود واقعی هر سهم – ريال
سود نقدي هر سهم -ريال) (DPSپيشنهادي هيأت مديره

ساير اطالعات :
تعداد كاركنان -نفر ( پايان سال)

435

25
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گزيده اطالعات شركت اصلي
اصلي
اطالعات عملکرد مالي طي دوره (ارقام بهميليون ريال):

تجديد ارائه شده

1398/9/33

1396

1397

درآمد خالص

300310370

703160330

1.313.534

سود عملياتی

300170481

703200063

1.141.311

()730163

()770337

2.433

300630822

703780023

1.144.155

6030416

6460831

()14.553

درآمدهاي غيرعملياتی
سود خالص پس از كسر ماليات
وجوه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتی
اطالعات وضعيت مالي در پايان دوره (مبالغ بهميليون ريال):
جمع دارايیها

7708240773

803230332

100130332

جمع بدهیها

8620344

6770360

0340433

304330333

304330333

304330333

7300630344

108720233

103630830

سرمايه ثبت شده
جمع حقوق صاحبان سهام
نرخ بازده ( درصد)
نرخ بازده دارايیها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام( ارزش ويژه)

33043

74066

73034

3607

76088

76070

اطالعات مربوط به هر سهم:
تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع

3043303330333

3043303330333

3043303330333

074

203

213

-

771

718

آخرين قيمت هر سهم در تاريخ تاييد گزارش – ريال

60344

70042

20731

ارزش دفتري هر سهم – ريال

20336

70136

70413

سود واقعی هر سهم – ريال
سود نقدي هر سهم -ريال) (DPSپيشنهادي هيأت مديره

ساير اطالعات:
تعداد كاركنان -نفر ( پايان سال)

46

23

43

54
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مروري بر عملکرد و دستاوردهاي مهم شركت
مهمترین وجوه عملکرد شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند در بورس تهران را می توان چنین خالصه کرد:
 افزایش  714درصدی ارزش بازار سهام از  8هزار میلیارد ریال در سال  7306به بیش از  22هزار میلیارد ریال در
سال .7308
 افزایش  363درصدی ارزش پورتفوی بورسی شرکت از  6هزار میلیارد ریال در سال  7306به بیش از  28هزار
میلیارد ریال در سال .7308

انجام اقدامات ذیل به منظور آماده سازی شرکتهای تابعه جهت واگذاری به بخش خصوصی:
 پیگیری و تعیین تکلیف بدهیهای معوق به سازمانهای تأمین اجتماعی و امور مالیاتی.
 ارزیابی سهام و انتشار چندین نوبت آگهی مزایده در خصوص واگذاری شرکتهای تابعه.
 خرید  40درصد از سهام شرکت آتیه سازان صنعت و معدن.
 واگذاری سهام شرکت صنایع نخ خمین به بخش خصوصی به صورت نقد و اقساط و در قبال دریافت تضامین ملکی و
بانکی که تاثیر واگذاری سهام شرکت مذکور باعث جلوگیری از متوسط زیان ساالنه مبلغ  260336میلیون ریال و
زیان انباشته به مبلغ  4280273میلیون ریال گردید.
 ارتقاء نماد معامالتی شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند از بازار دوم به تابلوی فرعی بازار اول بورس تهران.
 وصول بخشی از مطالبات سنواتی از خریداران شرکت پلی اکریل ایران.
 وصول مطالبات سنواتی از خریداران شرکت فراشن.
 دریافت حکم دادگاه حقوقی تهران در خصوص فک پلمگ اموال شرکت کاغذسازی کارون و قطعیت رأی مبنی بر
فک پلمگ.
 رشد  272درصدی سود شرکت اصلی و  402درصدی سود شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند نسبت به سال
مالی قبل.
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مشخصات و سوابق اعضاي هيأت مديره شركت در تاريخ 1398/09/30
نام سهامدار

شركت ليزينگ صنعت و

شركت سرمايه گذاري

معدن

توسعه صنعت وتجارت

بانك صنعت و معدن

شركت آتيه الوند صنعت

شركت سرمايهگذاري صنايع

و معدن

شيميايي ايران

نماينده

محمدرضا زنگنه

محمدرضا شفيعی

سيدجواد تقوي سبزواري

كيومرث قربانيا

عباسعلی ارجمندي

سمت

رئيس هيأت مديره
(غيرموظف)

نايب رئيس هيأت مديره
(غيرموظف)

رئيس هيأت مديره(موظف)

عضو هيأت مديره (موظف)

مدير عامل و عضو هيأت مديره(موظف)

مدير حسابرسی و بازرسی بانك
صنعت و معدن – مشاور مدير
عامل بانك صنعت و معدن –
مدير امور حسابداري كل بانك
صنعت و معدن – مدير مالی
بانك صنعت صنعت و معدن –
عضو هيأت مديره شركتهاي
نساجی خوي  ،آجر سفالين ،
كاشی حافظ و سرمايه گذاري
صنعت و معدن

معاون مالی و اداري شركت
پست خراسان – مدير عامل
شركت پديده شانديز – مدير
كل شركت پست خراسان
رضوي – عضو هيأت عامل
موسسه فرهنگی ورزشی پيام
– رئيس كميته ارزيابی طرحها
و برنامه هاي شركت پست –
معاون پستی شركت پست
خراسان رضوي و ...

رئيس سازمان بازرگانی گلستان
مدير كل دفتر مجامع و امورشركتهاي وزارت بازرگانی -
معاون بازرسی و عضو هيأت
مديره سازمان حمايت مصرف
كنندگان و توليد كنندگان -
معاون وزير و رئيس هيأت
مديره و مدير عامل سازمان
حمايت مصرف كنندگان و
توليدكنندگان  -عضو كميسيون
مشورتی بازرگانی وزارت صنعت
و معدن و تجارت

وكيل دادگستري – عضو
كانون وكالي دادگستري
مركز – معاون امور شركتها
و سهام و مشاور حقوقی
شركت گروه سرمايهگذاري
آتيه دماوند – عضو گروه
بررسیهاي دفتر امور حقوقی
سازمان تأمين اجتماعی –
مشاور حقوقی هيأت مديره
پست بانك – عضو هيأت
مديره شركت فراگير بافت
بلوچ – امور حقوقی سازمان
صنايع ملی ايران و ...

مدير عامل و عضو هيأت مديره شركت
سرمايه گذاري خوارزمی – عضو غير
موظف هيأت مديره شركت سرمايه
گذاري خوارزمی -مدير عامل و عضو
هيأت مديره شركت توسعه مديريت
سرمايه خوارزمی – مدير عامل و عضو
هيأت مديره شركت سرمايه گذاري آتی
نگر سپهر ايرانيان -مدير عامل و عضو
هيأت مديره شركت كارگزاري ملی
ايران  -مدير سرمايه گذاري شركت
سرمايه گذاري ملی ايران – عضو هيأت
مديره شركت¬هاي آلومتك ،صنايع
بسته بندي ايران ،صنعتی آما  ،توليد
فيبر ايران ،توسعه اقتصادي رستا،
خدمات نوين گردشگري جم ،بيمه دي
 ،سرمايه گذاري دستاورد دي،
كارگزاري صبا تأمين و ...

1353/33/13

1353/33/13

1353/13/24

1353/33/13

1351/35/31

سوابق اعضاي
هيأت مديره

تاريخ عضويت

كميتههاي تخصصي هيأت مديره
هیأت مدیره شرکت دارای تعداد  3کمیته تخصصی و کمیسیون بشرح زیر میباشد:
 .7کمیته راهبردی
 .2کمیته اصالح ساختار مالی شرکتهای تابعه
 .3کمیته حسابرسی
 .3کمیته حقوقی

معامالت با اشخاص وابسته
معامالت مشمول ماده  720قانون تجارت مصوب اسفند ماه  7331و معامالت با اشخاص وابسته طی یادداشت شماره
 38ضمیمه صورتهای مالی میباشد.
کلیه معامالت فوق بموجب قانون تجارت به تصویب هیأت مدیره این شرکت رسیده است.
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حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت
 -1بموجب مفاد بند 3تصمیمات متخذه در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت
مورخ  1398/01/28سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی
به 1398/09/30انتخاب گردید.
 -2میزان حقالزحمه حسابرس و بازرس قانونی
بموجب مفاد بند  3صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مورخ  ،1398/01/28مجمع عمومی
شرکت ،حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت را برای سال مالی منتهی به  ،1398/09/30مطابق با تعرفه
سازمان حسابرسی مورد تصویب قرار داد.

پيشنهاد هيأت مديره براي تقسيم سود
هیأت مدیره شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند سود قابل تقسیم حاصل از فعالیتها و عملکرد شرکت در سال مالی
منتهی به  1398/09/30را با توجه به توسعه سرمایهگذاریهای شرکت در بورس وفق ماده  90الیحه اصالح قسمتی از
قانون تجارت به میزان  %10از سود قابل تقسیم پیشنهاد مینماید.
ميليون ريال

سود خالص

سود قابل تخصيص

حداكثر سود قابل تخصيص

پيشنهاد تقسيم سود

3.960.822

6.167.923

6.167.923

352

شيوههاي تأمين مالي
همه شرکتها و سازمانها در راستای گسترش فعالیتها و سرمایه گذاریهای خود نیازمند منابع مالی و تأمین نقدینگی
میباشند.
یکی از مهمترین چالشهای پیشروی شرکتها و سرمایهگذاران نحوه تأمین مالی میباشد.

روشهاي تأمين مالي :
شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند بمنظور تأمین نقدینگی مورد نیاز خود شیوه های تأمین مالی را مورد بررسی
قرار داده و در سال مالی منتهی به  1398/09/30روشهای زیر جهت تأمین مالی را مورد استفاده قرار داده است:
 )1تأمین منابع مالی از محل وصول مطالبات شرکت بابت سود سهام در شرکتهای سرمایهپذیر.
 )2تأمین مالی از طریق وصول مطالبات مربوط به فروش و واگذاری شرکتهای واگذار شده.
 )3تأمین مالی از طریق فروش اموال و دارائیهای غیر مولد شرکتهای تابعه.
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برنامهها و چشمانداز شركت براي سال مالي آتي
با توجه به وضعیت صنعت و شرایط اقتصادی کشور و همچنین با توجه به صنعت سرمایهگذاری و با پیشبینی وضعیت
سال مالی آتی ،مهمترین اهداف و اقدامات مرتبط با برنامهها و چشم انداز شرکت در سال مالی آتی بشرح ذیل پیش
بینی میگردد:
 -8اصالح ترکیب پورتفوی سرمایه گذاری غیرمدیریتی شرکت:
در سال مالی آتی ،بخش باقیمانده سرمایهگذاریهای شرکت در صنایع غیر بنیادی نظیر وسایل ارتباطی ،بانکی و ...
واگذار شده و خروج کامل اتفاق خواهد افتاد و همزمان وزن حضور در صنایع بنیادی و استراتژیک نظیر
پتروپاالیشی و فلزات (فوالد و مس و سرب و روی) و حمل و نقل افزایش خواهد داشت .میزان افزایش در
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت بورسی حدود  333میلیارد ریال پیشبینی میشود.
 -3کسب درآمد از پورتفوی سرمایه گذاری غیرمدیریتی شرکت:
در سال مالی آتی پیشبینی میشود که سود حاصل از ادارة پورتفوی غیرمدیریتی شرکت به بیش از  833میلیارد
ریال بالغ گردد که مشتمل بر حدود  243میلیارد ریال سود حاصل از مجامع و  443میلیارد ریال سود حاصل از
خرید و فروش سهام باشد.
 -3ادامة فعالیت برای دریافت مجوز احداث پارک لجستیک در اراضی فراسا
به منظور احیای شرکت فراسا ،از سال  7303تاکنون اقدامات عمدهای از قبیل تثبیت مالکیت بر شرکت و
اراضی آن ،تعیین تکلیف اجاره معوق زمین ،تهیه و ارائه طرح جامع و تفصیلی سایت با کارکرد "مرکز لجستیک
فناوریها و مصالح نوین ساختمانی" به استانداری البرز و فرمانداری ساوجبالغ ،انجام شده است تا نهایتاً مجوز
کلیة دستگاههای ذیربط به این منظور دریافت شود.
-8

ادامه فعالیت برای دریافت مجوز منطقه ویژه اقتصادی پارسیلون (احیای اراضی شرکت پارسیلون)
به دنبال تکالیف مصوب درخصوص احیای اراضی شرکت پارسیلون ،طرح مطالعات ایجاد و طراحی منطقة ویژة
اقتصادی پارسیلون ،به همت مدیران شرکت موننکو ایران به عنوان مشاور و شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه
دماوند تهیه و جهت تایید نهایی به دفتر مناطق آزاد و استانداری لرستان ارسال شده است .در صورت تایید
مراجع ذیربط ،احیای اراضی شرکت از طریق جذب سرمایه گذار و ایجاد سرمایهگذاریهای جدید در
دستورکار گروه قرار خواهد گرفت.

 -4ادامه فعالیت در ارتباط با اصالح ساختار مالی شرکتهای تابعه در راستای آماده سازی شرکتهای باقیمانده جهت
واگذاری آنها به بخش خصوصی شامل شرکتهای زیر:
 کارخانجات مخابراتی ایران ( -)ITMCشرکت ریسندگی خاور  -شرکت ریسندگی و بافندگی فومنات -6تالش مستمر در ارتباط با به حداکثر رساندن بازدهی پرتفوی بورسی شرکت از طریق بهینهسازی پرتفوی.
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 -1تعیین تکلیف پروندههای مطالباتی مربوط به شرکتهای واگذار شده قبلی.
 -8برنامهریزی و مدیریت منابع انسانی در راستای اصالح همکاران کمانگیزه و استفاده از نیرویکار مجرب و فعال.
 -0برنامه ریزی و برگزاری جلسات کارشناسی جهت اجرای افزایش سرمایه از محل سود انباشته در سال مالی آتی.

با تقدیم احترام شایسته به سهامداران
هیأت مدیره شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند (سهامی عام)

32

شرکت گروه سرمايهگذاري آتيهدماوند(سهاميعام)
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  03آذر 9018

اطالعات تماس با شركت
نشانی شرکت و راههای تماس با شرکت به شرح زیر است:
 )7آدرس شرکت :تهران ،خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) ،خیابان ششم ،پالک 76
 )2شماره فکس88423276 :
 )3شماره تلفن شرکت88471173 :
 )3پست الکترونیکinfo@adic. ir :
 )4سایت اینترنتیwww.adic.ir :
آدرس پستی ،شماره تلفن ،شماره فکس ،پست الکترونیک و سایت اینترنتی امور سهام شرکت نیز به شرح زیر است:
 )7آدرس پستی واحد امور سرمایهگذاری سهام :تهران ،خیابان شهید احمدقصیر (بخارست) ،خیابان ششم ،پالک
 ،76طبقه پنجم
 )2شماره تلفن88437306 - 88473134 :
 )3شماره فکس88423226 :
 )3پست الکترونیکsaham@adic. ir :
 )4سایت اینترنتیwww.adic.ir :
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