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 مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام 

 با سالم و احترام 

، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی  1347اصالحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه  232در اجرای مفاد ماده    

 تقدیم می گردد. فهرست مندرجات این گزارش به شرح زیر است : 29/12/1400به 
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 .است رسیده شرکت مدیره هیأت تأیید به 31/03/1401  تاریخ در گزارش این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء  سمت  نماینده  نام اعضای هیات مدیره  ردیف

  محسن طالع زاری  1
تخصصی مالی و  رشرکت ماد

 سرمایه گذاری سینا
 

 رئیس هیات مدیره

 )غیرموظف(

 

 

  محمدمهدی برقراری  2
ش رشرکت مادر تخصصی گست

 صنایع غذایی سینا
 مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره 
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 نبی اهلل مجد

  بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
 عضو هیات مدیره

 (غیرموظف)

 

 

  رخجسته سرکاردا  4
شرکت سرمایه گذاری ملی 

 ایران
 

 عضو هیات مدیره

 (غیرموظف)

 

 

  مهدی محمدی  5
شرکت پیوند تجارت آتیه 

 ایرانیان
 

 عضو هیات مدیره

 (غیرموظف)
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  شرکت معرفی -1

 شماره تحت و تاسیس "ایران مالتای سهامی شرکت" نام با ریال میلیون سی میزان به ی سرمایه با 25/02/1345 تاریخ در ایران بهنوش شرکت

 صادر معادن و صنایع وزارت طرف از  11/03/1345 تاریخ در کارخانه از برداری بهره پروانه. رسید ثبت به تهران شرکتهای ثبت اداره در 10620

 . نمود بکار شروع روز در ماءالشعیر تن 10 تولید ظرفیت با شرکت و گردید

 کارخانه و مرکزی دفتر نشانی -

 ( برزگراه لشکری 9 کیلومتر در واقع)  مرکزی بهنوش شرکت    -1

 ( بزرگراه لشکری 15 کیلومتر در واقع)  ستاره بهنوش شرکت    -2

 ( گچساران شهرستان حومه در واقع)  گچساران بهنوش شرکت    -3

 ( شیروان شهرستان حومه در واقع)  شیروان بهنوش شرکت    -4

 (افتتاح درحال)  اراک واحد بهنوش شرکت    -5

 ( گهرو شهر بختیاری و محال چهار در واقع)  واحدکوهرنگ بهنوش شرکت    -6

 ( آبعلی شهر هراز جاده 50 کیلومتر در واقع)  آبعلی واحد بهنوش شرکت    -7

 ( شیراز -یاسوج جاده 5 کیلومتر در واقع)  یاسوج آبعلی واحد بهنوش شرکت    -8

 ( شیخ خیابان امام یادگار بلوار) خرمشهر واحد بهنوش شرکت    -9
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 : اساسنامه مفاد مبنای بر شرکت، اصلی های فعالیت موضوع

 این از برداری بهره و سازی قوطی و سازی شیشه الکل، بدون هاینوشابه انواع و آن مشتقات و سازی مالت هایکارخانه ایجاد  ❖

 کارخانجات

 مزارع این از برداری بهره و کشاورزی محصوالت سایر و جو کشت برای مزارع ایجاد  ❖

 کشور از خارج یا داخل از نیاز مورد لوازم و قطعات و آالتماشین ، ظروف ، مواد خرید  ❖

 کشور از خارج به آن صادرات و کارخانه محصوالت و مواد فروش  ❖

 موسسات سایر در گذاری سرمایه و حقوقی یا حقیقی اشخاص مشارکت با "کاال پخش" فروش عاملیت واگذاری و قبول  ❖

 ضرورت شرکت موضوع اجرای جهت در یا شرکت هایهدف تحقق برای غیرمستقیم و مستقیم طور به که بازرگانی عملیات کلیه  ❖

 .باشد داشته
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شرکت مادرتخصصی

ایی  گسترش صنایع غذ

سینا

50.1%

ی  شرکت مادر تخصص

مالی وسرمایه گذاری

سینا

13.1%

نقالب بنیاد مستضعفان ا

اسالمی

12.4%

ی شرکت سرمایه گذار

ملی ایران

11.6%

نسایری

12.8%

 

 

 صاحبان سهام شرکت، تعداد سهام و درصد مالکیت آنها در پایان سال مورد گزارش

 

 

 نام سهامدار ردیف
 تاریخ تایید گزارش 29/12/1400 30/12/1399

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

 50.1 180,281,567 50.1 180,281,567 50.1 180،281،567 شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا 1

 - - 13.1 47,234,119 13.1 47،234،119 شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا 2

 12.6 45,250,012 12.6 45,250,012 12.4 44،500،012 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 3

 11.6 41,746,783 11.6 41,746,783 11.6 41،746،783 شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 4

 13.1 47,234,119 - - - - شرکت توسعه بازاریابی وفروش برق صبا 6

 12.6 45،487،519 12.6 45،487،519 12.9 46،237،519 سایرین 7

 100 360,000,000 100 360,000,000 100 360,000,000 جمع

 15،104 15،515 22،056 تعداد سهامداران
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زمان تاسیس 1379/12/29 1381/08/01 1382/11/26 1388/02/23 1392/10/08 1394/09/29 1396/11/08

سرمایه شرکت 30,000,000 17,048,060,000 31,402,000,000 41,152,000,000 82,304,000,000 164,608,000,000 240,000,000,000 360,000,000,000

 

 تاًینهاریال( بوده که طی افزایش سرمایه 1000سهم به ارزش اسمی هر سهم  30،000میلیون ریال ) شامل  30سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 

 است. افتهی شیافزا الیر ونیلیم 360.000به مبلغ 

 

 تغییرات سرمایه شرکت از زمان تاسیس

 درصد افزایش سرمایه تاریخ افزایش سرمایه
 سرمایه جدید

 )میلیون ریال( 
 محل افزایش سرمایه

 ----- 30 ----- زمان تاسیس

 ----- 17,048 56.727 بدو ورود به بورس 1379

 مطالبات و آورده نقدی 31,402 84 1380

 اندوخته طرح توسعه 41,152 31 1381

 مطالبات و آورده نقدی 82,304 100 1387

 آورده نقدیمطالبات و  164,608 100 1392

 مطالبات و آورده نقدی 240,000 45.8 1394

 مطالبات و آورده نقدی 360,000 50 1396
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 اسامی مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره 

 

 

 

 مورد گزارش مالی قبل و سالمالی نام حسابرس و بازرس سال 

 

 نام حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به

 موسسه حسابرسی مفید راهبر 30/12/1399

 راهبر مفید حسابرسی موسسه 29/12/1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میزان تحصیالت تاریخ انتصاب سمت نام

 لیسانسفوق  07/11/1398 مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره  محمدمهدی برقراری

 فوق لیسانس 07/11/1398 رئیس هیات مدیره )غیرموظف( محسن طالع زاری

 دکتری 25/12/1398 عضو هیات مدیره)غیرموظف( نبی اهلل مجد

 فوق لیسانس 23/06/1400 عضو هیات مدیره)غیرموظف( خجسته سرکادارمحمدمهدی 

 دکتری 29/04/1399 عضو هیات مدیره)غیرموظف( محمدیمهدی 
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 آخرین نمودار تشکیالتی شرکت 
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 اهداف و راهبردها -2

 ست «راهبری شرکتی را می توان در تعریف محدود آن ، ›› رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده آن، رابطه شرکت با جامعه دان

نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و در بسط تعریف گسترده آن راهبری شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، 

  .نیز مربوط است پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت )اجتماع (

  :هدف نهایی راهبری شرکتی دستیابی به چهار مورد

 پاسخگوئی  ❖

 شفافیت  ❖

 عدالت  ❖

 رعایت حقوق ذینفعان ❖

  :جامع و کامل زیر را از راهبری شرکتی ارائه نمود با مرور تعریفهای یاد شده و تحلیل آنها می توان تعریف ها است . در شرکت 

راهبری شرکتی قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی ، شفافیت، 

و هدف هایی را که بر اساس آنها  ینفعان (عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود. همچنین حاکمیت شرکتی، روابط بین کنشگران متعدد )ذ

  :سایر ذینفعان عبارتند از. کنشگران اصلی هر شرکت، مدیریت عامل، سهامداران و هیئت مدیره هستند .شرکت اداره می شود در بر می گیرد

 کارمندان  ❖

  العرضه کنندگان کا ❖

 مشتریان  ❖

 ها و سایر وام دهندگان  بانك ❖

 قانون گذاران  ❖

 محیط  ❖

 جامعه  ❖

حاکمیت شرکتی، موضوعی چند بعدی است. یکی از درونمایه های مهم در حاکمیت شرکتی با حسابداری و مدیریت مالی سروکار دارد و به 

 .ها و مکانیزم هایی حمایت می کند که از رفتار درست اطمینان حاصل کرده، سهام داران را پشتیبانی کند گونه اصولی از به کارگیری سیاست

های اقتصادی را با در نظر گرفتن دقیق  صر اصلی دیگر، دیدگاه کارایی اقتصادی است که سیستم حاکمیت شرکتی از راه آن باید هدفیك عن

حاکمیت شرکتی مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام  د.ثروت سهامداران، بهبود بخش

در آیین  .ت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی می باشدکنترلی به منظور رعای

نامه حاکمیت شرکتی تأکید ویژه ای بر استقرار کمیته حسابرسی ، نظام حسابرسی داخلی و کمیته ریسك شده و رابطه بین مدیران و حسابرسان 

ات، رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام، العیای آئین نامه حاکمیتی شفاف سازی اطرد. مزامی گیمستقل از طریق کمیته حسابرسی شکل 

هدف اصلی قانون حاکمیت شرکتی ، شفاف سازی و  د.های داخلی و ارتقای رابطه حسابرسان مستقل با شرکت می باش برقراری سیستم کنترل

باید پاسخگوی عملکرد خود به سهامداران، مشتریان، کارکنان و بطور کلی عموم پاسخگوئی در بازار سرمایه می باشد در این راستا یك شرکت 

ات مورد نیاز را به موقع فراهم العها مسئولیت مستقیم پاسخگوئی را عهده دار هستند باید اط مردم باشد و بر همین اساس چون مدیران شرکت

 .نمایند
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 گزارش مورد سال در آن تحوالت و شرکت صنعت وضعیت

 کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده از سازمان صنعت ومعدن وتجارت  ❖

 ملی برترین رعایت کننده ایمنی و کیفیت محصوالت نوشیدنی در ایران کسب نشان ❖

 و ارتقای سالمت  جشنواره ملی صنعت سالمت محور کسب تندیس ❖

 کسب جایزه ملی تعالی و پیشرفت ❖

 اجتماعی و زیست محیطی از هیچ کوششی دریغ ننموده است .این شرکت در راستای مسئولیت های  ❖
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 20،068،999مبلغ فروش کل محصوالت در سال مورد گزارش  .کند می فعالیت غذایی و آشامیدنی صنعت در شرکت بهنوش ایران )سهامی عام(

 میلیون ریال می باشد . 11،646،714میلیون ریال و در سال قبل 

 از شرکت این مختلف محصوالت فروش سهم همچنین. باشد می درصد 72 قبل سال به نسبت جاری سال در مذکور صنعت ریالی فروش رشد

 : است زیر شرح به صادرات و داخلی بازار کل

 

 میلیون ریال –مبلغ 

 29/12/1400 به منتهی مالی سال 30/12/1399 به منتهی مالی سال نوع محصول

 سهم محصول از کل صادرات کل از محصول سهم صادرات

 ریال میلیون درصد ریال میلیون درصد ریال میلیون درصد ریال میلیون درصد

 انواع ماءالشعیر 12،260،276 61% 80،359 38% 6،859،108 59% 55،623 94%

 انواع آبمیوه 3،974،463 20% 3،757 2% 2،251،426 19% 0 0

 انواع انرژی زا 1،823،055 9% 0 0 1،123،201 10% 555 1%

 انواع نوشابه 1،154،037 6% 0 0 468،699 4% 2،685 5%

 انواع دوغ  1،690،714 8% 4،060 2% 904،091 8% 0 0

 آب 424،249 2% 0 0% 91،979 1% 0 0

 کنسانتره 57،400 0% 125،230 59% 0 0% 0 0

 محصوالت بازرگانی 44،317 0% 0 0 40،769 0% 0 0

 برگشت از فروش (198،740) (1%) 0 0 (97،139) (1%) 0 0

 تخفیفات (1،820،573) (9%) 0 0 (352،206) (3%) 0 0

 اارائه خدمات )کارمزدی(درآمد  446،395 2% 0 0 297،924 3% 0 0

 جمع 19,855,593 100% 213,406 100% 11,587,852 100% 58,863 100%

 کلفروش جمع  20،068،999 11،646،714
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 صادرات طی سه سال  روند

 نام/ نوع محصول
 میلیون ریال –صادرات 

 دو سال قبل سال قبل سال جاری

 140،444 55،623 80،359 انواع ماء الشعیر

 1،508 0 3،757 آبمیوه انواع

 187 555 0 انواع انرژی زا 

 4،921 2،685 0 انواع نوشابه 

 226 0 4،060 دوغ انواع

 2،999 0 125،230 کنسانتره

 

ل امکان تولید با ظرفیت اسمی طبق جدو ) ایران ، آلمان ، سوئیس، دانمارک، فرانسه، تایلند، ایتالیا ( روز دنیا تکنولوژیشرکت بهنوش ایران با 

 باشد. ذیر را دارا می

 

 ظرفیت اسمی  سالیانه واحد اندازه گیری نام/ نوع محصول

 435،744 هزار لیتر انواع ماء الشعیر

 99،579 هزار لیتر ایراندا و آبمیوه انواع

 16،279 هزار لیتر دوغ انواع

 7،500 تن کنسانتره
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 بیان ریسک های عمده شرکت و تجزیه و تحلیل آنها

وضعیت بازار، بررسی فرآیند ها و استفاده از تکنولوژی های روز،  با عنایت به سابقه طوالنی شرکت، تجربه و تخصص مدیران  و کارکنان ،

ریسك قابل توجهی مواجه نبوده است. ولی در حوزه های عمومی مختلف ، ریسك ها و مخاطراتی به شرح زیر برای فعالیت جاری شرکت با 

 شرکت وجود دارد که در صورت احراز، توسط کمیته ریسك سریعا تاثیرات ناشی از آن جهت انعکاس به هیئت مدیره اعالم خواهد شد .

زار فروش محصوالت می باشند که برای دسترسی به منابع مالی از منابع درونی و بیرونی همچون منابع شامل منابع مالی و اطالعاتی درخصوص با

تسهیالت بانکی بهره گرفته می شود در خصوص ریسك ها نیز به تفکیك در این قسمت اشاره شده است برای مدیریت این منابع و ریسك ها 

 برنامه های شرکت همانند سنوات گذشته می باشد .

 

 وسانات نرخ بهره ریسک ن -1

م فراهم کردن بستر مناسب برای استقالل بانك مرکزی در بهره گیری از ابزار ها و عملی کردن سیاست ها به عنوان مهمترین اولویت اصالح نظا

ك مرکزی می تواند با بانکی مطرح بوده و در سایه دستیابی به این سیاست ها می توان سایر اولویت های شبکه بانکی را نیز مد نظر قرارداد . بان

ك اعالم سیاست های پولی مناسب تورم را مهار کرده، از کسری بودجه تاثیری نپذیرد و نرخ بهره را به تعادل نزدیکتر کند. این استقالل بان

هره بانکی به عنوان مرکزی، شامل استقالل عملیاتی ، مالی ، پرسنلی و استقالل کارکردی می باشد . نکته قابل توجه این است که تعیین نرخ ب

یك شاخص بسیار مهم و تاثیر گذار در اقتصاد کشور ومقایسه آن با نرخ بهره در جهان و نرخ تورم داخلی، از آیتم های مهمی بوده که در 

ن نرخ بهره صورت عدم رعایت تعیین نرخ بهره واقعی منطبق با سیاست های جدید اقتصاد مقاومتی و اصالح ساختار بانکی، ریسك ناشی از تعیی

 غیر واقعی می تواند در فعالیت بنگاههای اقتصادی تاثیر بسزایی داشته باشد.

 

 ریسک کیفیت محصوالت -2

ت ، استراتژی تنوع و المحصوتولید وه بر استفاده از امکانات و فناوری روز دنیا در ال، شرکت ع کیفیت محصوالتجلوگیری از ریسك جهت 

 روند به آنالیز محصوالت خود و رقبا می پردازد. جهت حفظ این ودارد محصول را در دستور کار  حفظ کیفیت

 

 ارز نرخ نوسانات ریسک -3

 چگونگی و اقتصادی فعاالن تصمیمات دهی جهت در کننده تعیین و ایران کشور در اقتصادی فعاالن های دغدغه از یکی همواره ارز نرخ

 رشد در اساسی شرط پیش بازار در ثبات برقراری و داشته تورم در مهمی نقش آن تغییرات و ارز نرخ همچنین .باشد می اقتصادی تخصیص منابع

 همسایه کشورهای در جدید بازارهای به دسترسی شرکت برنامه راستا دراین. باشند می مرتبط ریسك قیمت تغییر .رود می شمار اقتصادی به

 .است تحریمی شرایط از گذار و صادرات توسعه شرکت برنامه دیگر عبارتی به.  باشد می ریسك این با درمقابله برنامه ترین شاخص
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 تجاری ریسک -4

برند شرکت در بازار جزو نقاط قوت این سازمان محسوب می شود ولی به دلیل عدم نظارت مناسب بر بازار و اعطای  تخفیفات و حاشیه سود 

اندازه به خریداران توسط رقبا ، نهایتا رقابت ناسالم توسط رقبا ،کاهش قدرت خرید خارج از عرف تجاری توسط رقبا ، اعطای اعتبار بیش از 

  اقشار مختلف مردم و... می تواند باعث کاهش تولید و فروش محصوالت گردیده و شرکت را با ریسك های تجاری مواجه سازد.

 

 جایگزین محصوالت به مشتریان اقبال -5

 تولیدی های واحد گازدار، های نوشابه با مقایسه در محصوالت این مطلوبیت دلیل به .باشد می ایران در ماءالشعیر کننده تولید اولین شرکت این

 .گردد شرکت فروش افت باعث است ممکن و با تولید این محصوالت   اند داشته محصوالت نوع این تولید بر سعی دیگر

 

 نقدینگی ریسک -6

 وجوه تامین بلندمدت و مدت میان مدت، کوتاه مدیریت برای مناسب نقدینگی ریسك چارچوب یك نقدینگی، ریسك مدیریت برای شرکت

 نظارت طریق از بانکی، تسهیالت کافی اندوخته نگهداری طریق از را نقدینگی ریسك شرکت .است کرده تعیین نقدینگی مدیریت الزامات و

 همچنین .کند می مدیریت مالی، های بدهی و ها دارایی سررسید مقاطع تطبیق طریق از و واقعی و شده بینی پیش نقدی های جریان بر قسمتی

 در نوین ابزارهای طریق از مالی تامین یا و سرمایه افزایش جهت سود از بخشی تخصیص و پیشنهادی سهام سود منطقی تقسیم قبیل از عواملی

 . شد خواهد نقدینگی ریسك کاهش باعث ، سرمایه بازار
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 فعالیت های شرکت در سال مورد گزارش  -3

 روند سه ساله مقایسه عملکرد مالی، وضعیت مالی و جریان های نقدی با بودجه و -1-3

 میلیون ریال –مبالغ                                                                                                                               الف( عملکرد مالی :                  

 شرح

 واقعی -دو ساله اخیر  (1400سال مالی مورد گزارش )

 مبلغ بودجه

 انحراف واقعی

1399 

درصد 

به 

 فروش

1398 

درصد 

به 

 فروش
 مبلغ

درصد به 

 فروش
 درصد مبلغ

 100  100    100   عملیات در حال تداوم

  6،725،312  11،646،714 %45 6,247,814  20،068،999 13،821،185 درآمدهای عملیاتی
بهای تمام شده درآمدهای 

 عملیاتی
(9،395،482) (13،380،670) 67 (3,985,188) 42% (7،611،123) 65 (4،506،266) 67 

 33 2،219،045 35 4،035،591 %51 2,262,625 33 6،688،329 4،425،704 سود ناخالص
هزینه های فروش، اداری و 

 عمومی
(2،636،775) (4،681،079) 23 (2,044,304) 78% (2،451،503) 21 (1،442،635) 21 

هزینه کاهش ارزش 

 دریافتنی ها
0 0 0 0 0 0 0 (54،613) 1 

 1 63،416 1 107،661 %158 104,189 1 170،029 65،840 سایر درآمدها

 3 (178،850) 1 (95،266) %11 (4,658) 0 (45،319) (40،661) سایر هزینه ها

 9 606،363 14 1،596،484 %27 449,532 11 2،131،960 1،682،428 سود عملیاتی

 7 (471،691) 4 (456،103) %10- 62,243 3 (536،257) (598،500) هزینه های مالی
سایر درآمدها و هزینه های 

 غیر عملیاتی
13،760 9،636 0 (4,124) -30% 32،878 0 55،426 1 

سود عملیات در حال تداوم 

 قبل از مالیات
1،097،688 1،605،338 8 507,650 46% 1،173،259 10 190،098 3 

 1 (63،277) 2 260،186 %6 (14,406) 1 (261،386) (246،980) هزینه مالیات بر درآمد
سود خالص عملیات در 

 حال تداوم
850،708 1،343،953 7 493,245 58% 913،073 8 126،821 2 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عملیات متوقف شده

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سود )زیان(

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خالص عملیات متوقف شده

 2 126،821 8 913،073 %58 493,245 7 1،343،953 850،708 سود خالص

          سود پایه هر سهم

 0 1،248 0 3،500 0 0 0 4،975 0 ریال -عملیاتی 

 0 (896) 0 964 0 0 0 (1،242) 0 ریال _غیر عملیاتی 
ناشی از عملیات در حال 

 ریال _تداوم 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ناشی از عملیات متوقف 

 ریال –شده 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  352  2،536 %58 1،370  3،733 2،363 سود پایه هر سهم
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 : یمال تیب( وضع

 شرح

 واقعی -دو ساله اخیر  (1400سال مورد گزارش )

 مبلغ واقعی مبلغ بودجه
 انحراف

1399 1398 
 درصد مبلغ

 3،112،552  5,335,164    %29 2،043،571  7,046,744 9،090،315 دارایی های جاری

 1،976،968  1,901,078    (%18) (370,114)  2,063,379  1،693،265 جاریدارایی های غیر 

 5،089،520  7,236,240    %18 1,673,459  9,110,123  10،783،580 ها جمع دارایی

 3،894،765  5,217,209    %52 3,279,906  6,333,611  9،613،517 بدهی های جاری 

 673،024  703,026       (%25) ()259,749  1,023,753  764،004 بدهی های بلند مدت 

 4،567،788  5,920,235    %41 3,020,158  7,357,365  10،377،521 جمع بدهی ها

 521،731  1,316,005    (%77) (1,346,699)  1,752,758  406،059 حقوق مالکانه 

 

 درصد با  بودجه 10دالیل انحرافات بیش از 

 های جاری فروش و به تبع آن افزایش دراییافزایش  •

 عدم خرید دارایی ثابت و همچنین لحاظ نمودن  استهالک ساالنه •

 خرید اعتباری مواد اولیه جهت تولید •

 پرداخت اقساط وام و همچنین عدم اخذ وام های جدید •

 افزایش سود جاری و تبع آن افزایش حقوق مالکانه •

 : ینقد انیج( جر

 شرح
 واقعی –دو ساله اخیر  (1400گزارش )سال مورد 

 1398 1399 مبلغ واقعی
 635،173 306،979 2،312،532 فعالیت های عملیاتی  خالص وجه نقد حاصل از )مصرف شده در(

 (116،156) (148،843) (399،061) فعالیت های سرمایه گذاری
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 2-3-اطالعات مرتبط با تولید محصوالت و ارائه خدمات

زیر: جدول شرح به گزارش مورد سال در خدمات ارائه/  محصوالت تولید به مربوط آمار خالصه ارائه   

خدمات ارائه/  محصوالت تولید به مربوط آمار خالصه  

 واحد سنجش نوع محصول/خدمت

 واقعی دو ساله اخیر سال مورد گزارش ظرفیت
پیش بینی سال 

 اسمی آتی
قابل 

 *دسترس
 1398 1399 واقعی پیش بینی

 151،200 110،820 139،497 133،945 143،925 123،073 435،744 هزار لیتر انواع ماءالشعیر

 44،400 46،020 83،280 95،790 42،720 60،647 99،579 هزار لیتر انواع ایراندا و آبمیوه

 13،600 10،445 12،957 15،070 13،200 11،583 16،279 هزار لیتر دوغ

 209،200 167،285 235،734 244،805 199،845 195،306 551،602 جمع 

 2،894 1،963 2،782 2،772 2،837 2،022 7،500 تن کنسانتره

 است گذشته سال سه در شرکت واقعی ظرفیت میانگین دسترس، قابل ظرفیت از منظور ＊

 شرکت سالیانه ارزبری-3-3

 ارزی: مصارف

 مبلغ ارزی

 شرح مبلغ به میلیون ریال
 دالر یورو پوند ین ... 

 مواد اولیه 201،352  755،591    

 قطعات       

 ماشین آالت       

 وسایل یدکی       

 حق االمتیاز       

 سایر 40،411 18،286 119،910    

 جمع 241،763 18،286 875،501    

 : ارز تأمین منابع

 مبلغ ارزی
 شرح مبلغ به میلیون ریال

 دالر یورو پوند ین ... 

 سیستم بانکی 12،132  45،000    

 موجودی ارزی       

 صادرات       

 بازار آزاد 101،786 18،286 312،497    

 استقراض خارجی       

 سایر       

 جمع 113،918 18،286 357،497    
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 4-3-خالصه آمار مربوط به فروش محصوالت / ارائه خدمات

 (330cc) هزارعدد مقدار میلیون ریال –مبلغ 

عنوان 
 (1400سال مورد گزارش) واقعی دو ساله اخیر (1400سال مورد گزارش) واقعی دو سال اخیر محصوالت/خدمات

 بودجه واقعی 1399 1398 بودجه واقعی 1399 1398

 فروش داخلی :        

 انواع ماءالشعیر 370،079 402،836 421،792 331،765 7,616,490 12،260،276 6،859،108 4،115،359

 انواع آبمیوه 117،372 124،224 122،780 91،336 2,737,298 3،974،463 2،251،426 1،369،464

 انواع انرژی زا 21،160 20،220 20،623 11،974 1,625,403 1،823،055 1،123،201 375،096

 انواع نوشابه 26،743 28،185 21،411 15،068 593,015 1،154،037 468،699 224،224

 انواع دوغ  43،976 45،615 38،967 31،685 1,091,039 1،690،714 904،091 583،764

 آب 58،767 62،930 26،940 5،170 92,240 424،249 91،979 14،932

 کنسانتره 0 0 0 0 0 57،400 0 0

 محصوالت بازرگانی 0 0 0 0 16,425 44،317 40،769 26،767

 جمع فروش داخلی : 638،097 684،009 652،513 486،998 13,771,911 21،428،512 11،739،273 6،709،606

 فروش صادراتی :         

 انواع ماءالشعیر 0 2،196 2،276 7،096 0 80،359 55،623 140،444

 انواع آبمیوه 0 71 0 68 0 3،757 0 1،508

 انواع انرژی زا 0 0 7 5 0 0 555 187

 نوشابه 0 0 148 486 0 0 2،685 4،921

 انواع دوغ  0 83 0 10 0 4،060 0 226

 کنسانتره 0 0 0 324 0 125،230 0 2،999

 جمع فروش صادراتی 0 2،350 2،431 7،989 0 213،405 58،863 150،284

 فروش ناخالص 638،097 686،359 654،943 494،987 13,771,911 21،641،917 11،798،136 6،859،890

 برگشت از فروش 0 0 0 0   (198،740) (971،239) (71،227)

 تخفیفات 0 0 0 0 0 (1،820،573) (352،206) (177،041)

 فروش خالص 638،097 686،359 654،943 494،987 13,771,911 19،622،604 11،348،790 6،611،622

 درآمد اارائه خدمات )کارمزدی( 0 0 0 0 49,275 446،395 297،924 113،689

 فروش کل 638،097 686،359 654،943 494،987 13,821,186 20،068،999 11،646،714 6،725،312
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 5-3- خالصه آمار مربوط به وضعیت خرید مواد و کاال

 واحد نوع مواد و کاال
 درصد میلیون ریال-مبلغ مقدار

 سال قبل سال جاری سال قبل سال جاری سال قبل سال جاری

        الف(خرید داخل

 %13 %23 1،009،711 2،726،692 97،844،007 135،823،140 عدد بطر شیشه ای

 kg 13،625،072 14،535،280 1،680،070 1،087،165 14% 14% شکر

 kg 5،710،772 4،186،205 976،624 402،509 8% 5% مالت

 kg 2،079،664 3،122،300 868،860 522،413 7% 7% رزین

 %13 %7 1،075،688 831،946 50،041،023 25،962،412 عدد قوطی

 Lit 7،864،800 6،842،050 444،618 231،906 4% 3% شیر

 kg 15،720،896 15،312،271 314،140 332،720 3% 4% انواع میوه

 kg 612،453 600،640 56،377 31،564 0% 0% شربت ذرت

 kg 70،000 473،824 9،077 52،676 0% 1% عصاره ماءالشعیر 

 %40 %32 3،117،017 3،734،510 - - - سایر

 %100 %100 7،863،369 11،642،914 192,957,600 207,469,209 جمع خرید داخلی

        ب(خرید خارجی

 - kg 80،000 - 35،204 - 0% ماءالشعیرعصاره 

 - - - - - - - سایر

 %0 %0 - 35،204 - 80،000 خارجی خرید جمع

 %100 %100 7،863،369 11،678،118 192،957،600 207،549،209 جمع کل
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 انسانی نیروی بهسازی و تامین با مرتبط اطالعات-3-6

 انسانی نیروی مختلف های بندی گروه -الف

 شرح
 سال قبل سال مورد گزارش

 درصد تعداد درصد تعداد

 %0.3 3 0.3 4 دکتری

 %3.5 40 4.2 50 کارشناسی ارشد

 %16.3 188 21.4 255 کارشناسی

 %4.8 55 9.1 109 فوق دیپلم

 %75.2 867 65 776 پایینتر از دیپلم

 %100 1،153 %100 1،194 جمع کل

 %48.6 560 %50 596 کارکنان عملیاتی

 %51.4 593 %49 598 کارکنان ستادی

 %100 1،153 %100 1،194 جمع کل

 %41.9 483 %37 445 کارکنان دائم و موقت

 %58.1 670 %63 749 کارکنان برون سپاری

 % 100 1،153 %100 1،194 جمع کل
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آموزشی های دوره به مرتبط اطالعات -ب  

 نفرساعت مدت )ساعت( تعداد شرکت کننده موضوع دوره ردیف

 316 2 158 وسایل حفاظت فردی 1

 1800 8 225 دوره بازاریابی فروش 2

 95 5 19 تقلبات شیر و مواد غذایی 3

 15 1.5 10 قوانین حالل در صنایع غذایی 4

 188 2 94 اطفاء حریق 5

 63 3 21 مانورآموزشی مواد شیمیایی)آمونیاک( 6

 66 3 22 اولیهکمک های  7

 48 2 24 حسابرسی داخلی 8

 104 8 13 اصول و فنون پذیرایی و تشریفات 9

 56 4 14 ارتباط موثر بامشتری 10

 52 4 13 چیدمان و مرچندایزینگ 11

 52 4 13 فروشندگی حرفه ای 12

 44 4 11 استاندار های خرده فروشی 13

 50 2 25 تولید کنسانتره 14

 62 2 31 اداریمکاتبات  15

 22 2 11 دوره اکسل 16

 48 2 24 اصول حسابداری 17

 ISO22000 11 2 22دوره  18

 GMP 11 4 44 7کارگاه گروهی بند  19

 6 2 3 مدیریت محیط زیست 20

 58 2 29 تایید  صالحیت آزمایشگاه 21

 ISO45001 8 2 16تشریح الزامات استاندارد  22

 114 2 57 مقدماتیمدیریت ریسک  23

 138 3 46 آشنایی با مبانی مهندسی ارزش 24

 138 3 46 آشنایی با شش سیگما 25

 28 4 7 عارضه یابی مدیریت منابع انسانی 26

 115 2.5 46 ارتقای مهارت های رهبری کاریزماتیک 27

 54 3 18 مبانی اتاق تمیز 28

 45.5 3.5 13 مهارت های تنظیم قرارداد بازرگانی 29

 ISO9001 5 3 15تکنیک های  30

 30 3 10 شرایط خوب تولید 31

 39 3 13 اصول و فنون مذاکره 32

 SQFE 30 3 90ممیزی محصول به روش  33

 minitab 18 6 3 18دوره مقدماتی دوره  34

 90 3 30 تضمین کیفیت نتایج آزمایشگاه 35

 ISO 9 3 27مدیریت رضایت  و نارضایتی برمبنای استادندارد های  36

 SPC 30 6 180کنترل آماری فرآیند  37

 ISo21500 4 6 24مدیریت پروژه برمبنای  38

 294 3 98 پیشگیری از بیماری های تنفسی 39

 800 10 80 آشنایی با دستگاه پارامیکس  و فلش پاستور 40

 5466.5 
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 کارکنان : 

 توجه ویژه به فعالیت های ورزشی و حفظ نشاط پرسنل ❖

 اجرای طرح سفرهای خانوادگی در جهت ارتقا روحیه کارکنان  ❖

 توجه به مقوله آموزش های حرفه ای و برنامه ریزی آموزش کارکنان در همه سطوح . ❖

 

 فعالیتهای توسعه منابع انسانی : 

همانگونه که تشریح گردید ، نحوه نگرش مدیریت شرکت بهنوش ایران به کارکنان این سازمان به عنوان سرمایه ای شگرف ، منجر به اتخاذ 

 روش هایی برای ارتقا سطح دانش ایشان و در نتیجه افزایش بهره وری شده است. 

 مقوله آموزش یکی از ارکان مهم و ابزاری کارآمد در این خصوص است

 اجرا دست در های طرح وضعیت خالصه-3-8

 سال شروع محل اجرا شرح ردیف
برآورد سال 

 خاتمه

هزینه انباشته تا پایان 

 سال مورد گزارش

هزینه واقعی 

 سال جاری

 6،550 45،976 1401 شهریور 1389 واحد اراک  پروژه نوشابه سازی  

 6،550 45،976     جمع

 

 توسعه و تحقیق های طرح وضعیت خالصه-3-9

 الوئه ورا و، بازبینی طراحی محصوالت انجام شد و محصوالت انرژی زا  1400با توجه به تشکیل کمیته تخصصی تبلیغات در سال 

 با طراحی جدید تولید شد.
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شرکت اجتماعی عملکرد گزارش -3-10 

(انرژی جویی صرفه زمینه در شده انجام تمهیدات شامل) شرکت در انرژی مصرف وضعیت گزارش  

 1400سال مالی 
 گیریواحد اندازه شرح

 مقدار مصرف ریال ریال -نرخ  ریال میلیون –مبلغ 

 لیتر / متر مکعب / تن سوخت* -  1,877

 متر مکعب گاز سوخت 7,298,936 3,616 26,390

 مگاوات ساعت برق 30,618,395 1,205 36,903

 متر مکعب آب 235,907 100,000 23,591

 

 مبلغ به باشد می کپسول شارژ هزینه مابقی- ریال میلیون 305 مبلغ به بنزین لیتر 10،164 مقدار به بنزین سوخت) شامل سوخت هزینه

 ریالمیلیون  11،102

 حوزه در خصوص به شرکت فعالیت محیطی زیست تاثیرات بر حاکم مقررات و قوانین رعایت خصوص در شده انجام اقدامات تشریح

 هوا آلودگی و آب منابع پسماندها،

نحوه نگرش مدیران شرکت بهنوش در حوزه محیط زیست و مصرف انرژی، نگاه سرمایه ای به منابع انسانی و حفظ کرامت انسانی و توجه ویژه به 

به این مقوله های مهم باشد. موارد ذیل بخشی از  سالمت جامعه،  باعث شده تا تصمیمات اتخاذ شده در حوزه های گوناگون، تاثیر پذیر از نگرش

 دستاوردهای شرکت بهنوش ایران در این زمینه است: 

تولید به عدم تامین گاز دی اکسید کربن مورد نیاز کاهش توقفات خطوط  

 به اتمسفر CO2جلوگیری از ورود گاز  ❖

 جلوگیری از وابستگی به تولید کنندگان خارج از شرکت  ❖

  CO2عدم توقف خطوط تولید به علت نبود گاز  ❖

و کم شدن هزینه های تولید گاز کربنیك و همچنین جلوگیری از نشر گاز کربنیك در اتمسفر و کم شدن  CO2جلوگیری از هدر رفت گاز  ❖

 زمان مورد نیاز ساخت مایعات تولیدی
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  شرکت اجتماعی عملکرد گزارش

 عدد 10000فرهنگ استفاده از کیسه قابل بازیافت نخی به جای کیسه های پالستیکی با توضیع در نانوایی ها به تعداد  اشاعه

 شرکت در همایشها و نمایشگاه های زیست محیطی  ❖

 الزام به اخذ گواهینامه های معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه سبك وسنگین در شرکت  ❖

 تنظیم وپایش مستمر مشعل دیگهای بخار جهت هر چه بهتر شدن کیفیت گازهای خروجی  ❖

 حمایت از پروژه های زیست محیطی همچون یوز ایرانی  ❖

 مطالعات و تعامل با شرکتهای دانش بنیان جهت استفاده از لجن مازاد در تولید محصول با ارزش افزوده باال باتوجه به بار آلی آن ❖

 بطریهای شیشه ای یکبار مصرف از مردم جهت استفاده مجدد وجلوگیری از ورود آن به محیط زیست جمع آوری وخرید ❖

 بهنوش فوتبال آکادمی تاسیس ❖

 بسیج هفته گرامیداشت فوتبال مسابقات برگزاری ❖

 سلیمانی سردار یادبود فوتبال مسابقات برگزاری ❖

 ...(و سواری دوچرخه سواری، اسب پاورلیفتینگ، تکواندو، فوتبال،) ورزشی مسابقات از حمایت ❖

 شرکت در اورژانس پایگاه ایجاد ❖
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 نسبت های مالی -4

 نسبت های مالی، به شرح زیر ارائه می گردد:

 1398 1399 1400 شرح ردیف

 نسبت های نقدینگی

 0.79 1.02 1.11 نسبت جاری 1

 0.30 0.36 0.40  نسبت سریع )آنی( 2

 1.05 0.19  1.07 نسبت نقد شوندگی سود عملیاتی 3

 نسبت های فعالیت)کارآیی(

 1.32 1.61 2.20 نسبت فروش به دارایی ها 4

 52 50 40 دوره وصول حسابهای دریافتنی تجاری 5

 142 138 113 دوره گردش موجودی کاال 6

 های سودآورینسبت

 %3 15% %16 هانرخ بازده دارایی 7

 %25 %99 %88 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 8

 %33 %35 %33 درصد سود ناخالص 9

 %2 %10 %8 درصد سود قبل از کسر مالیات به فروش 10

 %2 %8 %7 بازده فروش )نسبت سود خالص به خالص فروش( 11

 %1 %7  %6 نسبت حاشیه فروش 12

 گذاریهای سرمایهنسبت

 0.89 0.82  0.81 دارایی هانسبت بدهی ها به  13

 0.10 0.18 0.19  نسبت مالکانه 14

  هاسایر نسبت

 %80 %78 %82  درصد مواد مستقیم به جمع هزینه های ساخت 15

 %3 %2 %2  درصد دستمزد مستقیم به جمع هزینه های ساخت 16

 %20 %20 %19  درصد سربار ساخت به جمع هزینه های ساخت 17

 4،138 6،601  11،666 ارزش تولید سرانه  18

 6،176 10،101  17،497 سرانه فروش 19

 117 792 1،172 سرانه سود خالص 20
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 سود تخصیص خصوص در مدیره هیات پیشنهاد-5

 . است بوده خالص سود از درصد 80بیش از  ، گذشته سالهای در شرکت سود تقسیم روند

 درصد می باشد. 30تقسیم سود سهام برای سال مالی جاری پیشنهاد هیات مدیره برای 

 

 اثرات و نتایج احتمالی دعاوی حقوقی

بوده که تاکنون  94میلیون ریال بابت طلب از شرکت بهاران طعام البرز می باشد که طلب فوق از بابت فروش محصوالت در سال  32،917مبلغ 

وصول مبلغ فوق انجام گردیده و در حال پیگیری می باشد. در خصوص تضامین اخذ شده وصول نگردیده است . اقدامات حقوقی در خصوص 

  از شرکت فوق یك فقره سند کارخانه به صورت وکالتی اخذ که سند مذکور در رهن بانك می باشد.

کارخانجات خود  یبرا یزاتتجه یدجهت خر یارز یالتمنعقد با بانك صنعت و معدن، تسه یدر قالب قرارداد ها یرانشرکت بهنوش ا ❖

 .یدنما یاخذ م

مشمول  88قانون بودجه سال  6جز دال بند  یاز محل منابع مال یرندگانگ یالتتسه 1396قانون بودجه سال  4به استناد بند )ح( تبصره - ❖

 . یدندگرد 1394کشور مصوب  ینظام مال یرتقاو ا یررقابت پذ یدقانون رفع موانع تول 20ماده 

اقدام  29/1/1396مورخ  4054نامه شماره  یط یرانبانك صنعت و معدن به شرکت بهنوش ا 1396شدن قانون بودجه سال  ییبا اجرا- ❖

 . گرددبرخوردار  مذکورقانون  یایتا از مزا ییدنما

شرکت را اعالم  ینا یجدول اقساط مانده بده یخ قرارداد فی مابین وتار ینشده تا ا یاددرصد  25 یافتبانك صنعت و معدن بعد از در- ❖

باشد نه نرخ روز  یورزد و خواستار بازپرداخت به نرخ روز پرداخت م یامتناع م یدقانون رفع موانع تول 20مفاد  یننموده و از اجرا

 اعتبار. یشگشا

بر اساس آخرین رای صادره که ه نمود یادار عدالت یواندر د یاقدام به طرح دعو یرانشده شرکت بهنوش ا یادبروز اختالف  یلبه دل- ❖

)به نفع شرکت ( مورد تائید قرار گرفته ولی بانك مذکور نسبت به آخرین رای  1398مجدداً رای سال  08/02/1400دیوان در تاریخ 

اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص این موضوع را منوط به رسیدگی در کارگروه  20/5/1400صادره اعتراض نموده که دیوان در تاریخ 

 ملی نموده است. 
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 مدیره هیات آتی های برنامه -9

 توسعه فروش مویرگی به جهت افزایش سهم بازار و گسترش پوشش عاملین توزیع . ❖

 خطوط تولید.استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه ها و ماشین آالت  حذف گلوگاه ها و ❖

 صادراتی با رعایت نیازهای بازار. تاکید بر توسعه صادرات محصوالت با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصوالت داخلی و ❖

 بسته بندی جدید محصوالت. ❖

 ارتقا کیفیت محصوالت فعلی. ❖

 تالش برای اخذ تسهیالت کم بهره و بلند مدت متناسب با بودجه عملیاتی شرکت. ❖

 نیاز با بهترین کیفیت و کمترین قیمت موجود از بازار داخلی. تالش برای خرید مواد اولیه مورد ❖

استفاده از سیستم های یکپارچه تحت وب  سیستم های مکانیزه به منظور تسریع در دسترسی به اطالعات یکپارچه مورد نیاز و ارتقاء ❖

 جهت افزایش کنترل های داخلی.

 تالش در زمینه به حداقل رساندن ضایعات.  مستمر و ف به عنوان یك فرایند پویا واتال مدیریت بر ضایعات و ❖

سازوکارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت، متنوع کردن  ، بکارگیری روش ها وR&Dاجرای برنامه های تحقیقاتی و تقویت واحد  ❖

 قیمت تمام شده محصوالت. محصوالت و کاهش هزینه های تولید و

 تقویت برند های فرعی درجهت گسترش بازار. و برنامه ریزی ،حفظ،توسعه و توسعه ناوگان فروش ❖

 توجه ویژه به مسئولیت اجتماعی . مطالعه در خصوص عوامل زیست محیطی و بررسی و ❖
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 شرکت راهبری نظام-10

 مدیره هیات به مربوط اطالعات (1

نام و نام 

 خانوادگی
 سمت

تحصیالت/مدارک 

 ایحرفه
 های سوابق کاریزمینه

تاریخ 

عضویت در 

 هیات مدیره

عضویت 

همزمان 

در هیات 

مدیره 

سایر 

 هاشرکت

عضویت قبلی در هیات مدیره سایر 

 سال اخیر 5شرکتها در 

محمدمهدی 

 برقراری

مدیرعامل و نایب 

رئیس هیات 

 مدیره

کارشناسی ارشد 

مدیریت بازرگانی 

گرایش بازاریابی/ 

دانشجوی دکترای 

مدیریت بازرگانی 

 یش بازاریابیاگر

مدیر بازرسی مناطق فروشگاهی و ستادی اتکا -

1385-1378 

 1390-1386تامین لوازم خانگی اتکا مدیر -

 1393-1391رئیس مرکز بازرگانی ستاد اتکا -

رئیس فروشگاه های مرکزی و ممتاز اتکا -

1393-1398 

عضو کمیسیون کارشناسی خرید و معامالت -

-1390فروشگاه های زنجیره ای اتکا شرکت 

1397 

07/11/1398 - 

رئیس هیات مدیره شرکت فخر -

 ایران

رئیس هیات مدیره شرکت پخش  -

 سفیر نور جنت

نایب رئیس هیات مدیره شرکت  -

 بهنوش ایران

 محسن

 طالع زاری 

رئیس هیات 

 مدیره

( موظفغیرعضو ) 

کارشناسی ارشد -

مدیریت صنعتی 

 گرایش مالی

 دانشجوی دکترا /

ور نسرپرست و مسئول حراست  دانشگاه پیام - 

 1387-1386شاهرود 

 1389مدیرکل اجتماعی استانداری فارس-

 1390سرپرست فرمانداری المرد -

مدیر کل روابط عمومی و امور فرهنگی و -

اجتماعی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی 

 1390و گردشگری کشور 

نوسازی و تحول اداری سرپرست دفتر -

 1397-1396سازمان اوقاف و امور خیریه 

 1393-1398مدیر کل برنامه ریزی و نظارت-
 

07/11/1398 - 

رئیس هیات مدیره شرکت برج -

 1385-1384پرواز

 رمدیرعامل و عضو هیات مدیره تاال-

OTC  1384مبادله سهام شاهرود-

1386 

عضو هیات مدیره چاپ و انتشارات -

 1398-1397اسوه 

رئیس هیات مدیره شرکت بهنوش -

 ایران 

 نبی اله مجد
 عضو هیات مدیره

 (عضوغیرموظف)

دکترای حقوق بین 

 الملل 

کارشناسی ارشد -

   روابط بین الملل

سال سابقعه وکالت در دادگستری و  12 - 

نمایندگی حقوقی سازمان ها و نهادهای دولتی و 

 خصوصی

 بهنوش ایرانعضو هیات مدیره - - 25/12/1398

 مهدی محمدی
 عضو هیات مدیره

 (عضوغیرموظف)

دکتری مدیریت -

صنعتی گرایش 

 تولید و عملیات

مدیر اداری مالی پژوهشکده سیاست پژوهشی -

 و مطالعات راهبردی حکمت

معاون ستاد پژوهشکده سیاست پژوهشی و -

 مطالعات راهبردی حکمت

معاون علمی پژوهشکده سیاست پژوهشی و -

 مطالعات راهبردی حکمت

مدیر واحد سرمایه گذاری پژوهش و فناوری  -

 دانشگاه تهران

 رئیس کمیته حسابرسی بهنوش ایران-

29/04/1399 - 

نایب رئیس هیات مدیره شرکت -

 توسعه درمان سرو

عضو هیات مدیره شرکت ایده -

 گزین برهان

 عضو هیات مدیره بهنوش ایران -

محمد مهدی 

 سرکاردارخجسته 

 عضو هیات مدیره

 (عضوغیرموظف)

ارشد  کارشناسی

صنایع مهندسی 

)سیستم های 

مالی(/دانشجوی 

دکترا مالی 

 بانکداری

مدیریت واحد تحلیل و سرمایه گذاری -

 شرکت سبد گردان اعتبار

مدیریت سبد اوراق بهادار، ارزشیابی اوراق -

 بهادار، تحلیلگری بازار سرمایه

 مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیرمدرس آمار -

 مدرک حرفه ای مدیریت سبد و تحلیلگری-

 ایران بهنوش مدیره هیات عضو- - 23/04/1400
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 :شامل مدیره هیات تخصصی هایکمیته درباره اطالعات (2

 

 کمیته حسابرسی

 سمت نام و نام خانوادگی

 رئیس کمیته مهدی  محمدی

 عضو کمیته علی   لطفی

 عضو کمیته عبدالرضا شاکری

 

 ریسککمیته 

 سمت نام و نام خانوادگی

 رئیس کمیته مهدی محمدی

 عضو کمیته آذین گنجی نمین

 عضو کمیته محمد رضا اسمعیلی

 

 کمیته جبران خدمات

 سمت نام و نام خانوادگی

 رئیس کمیته نبی اله مجد

 عضو کمیته حمید عبدلی

 کمیتهعضو   ابوالفضل بابایی

 

 انتصاباتکمیته 

 سمت نام و نام خانوادگی

 رئیس کمیته محسن طالع زاری

 عضو کمیته نبی اله مجد

 عضو کمیته مهدی محمدی
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  شرکت اجرایی مدیران به مربوط اطالعات (3

 

 

 

 

 

 تحصیالت سمت نام و نام خانوادگی
سوابق اجرایی 

 در شرکت
 سوابق مهم اجرایی

 حمید عبدلی
مالی معاونت 

 و اداری

فوق لیسانس مدیریت 

دانشجوی دکترا  /بازرگانی

 مالی -مدیریت صنعتی 

25/01/1401 

سال مدیر و معاون مالی اداری و اقتصادی  25-

ستاد اجرایی  هشرکت های تابعبیمارستان میالد و 

فرمان امام ره/ بنیاد مستضفعان انقالب اسالمی ، 

 شستا گروه سرمایه گذای شاهد و

سال عضو و رئیس و نایب رئیس هیات مدیره  13-

 و گاز پرشیا،نفت های نفت پارس، توسعه  شرکت

توسعه مخابراتی آریاسل، شرکت کشت و صنعت 

، آفرین، شرکت ساختمانی آسمان شاهدان سبز

 بیمارستان میالد تهران

 امیررضا شیخ المشایخی
معاونت 

 تولید
 01/01/1401 فوق لیسانس مهندسی صنایع

 سال سابقه  مدیر تولید و  پروژه هلدینگ سینا8-

  سال مدیر پروژه شرکت پایا 2-

 امیر حسین قاسمی

معاونت 

بازاریابی و 

 فروش

 مدیریت لیسانس فوق

دانشجوی دکتری  /بازرگانی

 مدیریت بازرگانی 

01/11/1400 

سال مدیر اداری موسسه فرهنگی 4بیش از -

 رزمندگان اسالم

سال مدیر اداری و مالی موسسه راوی  4بیش از -

بنیاد تعاون فرهنگی  فیلم، هلدینگ  فرهنگی بسیج،

 روایت

 گاامدیر پردیس تجاری سینمایی ر-

و  بازرگانی و تبلیغات موسسه تصویر شهرمدیر -

 پردیس ملت

 معاونت بازرگانی  شرکت بهنوش ایران-

 مدیر افس شرکت بهنوش ایران-

 حامد رستمی
معاونت 

 بازرگانی

دانشجوی  /لیسانس معماری

 ارشد مدیریت بازرگانی
01/12/1400 

سال سابقه اجرایی در شرکت سیمان  16بیش از -

 شرکت سیمان فیروزکوه ، شمال 

مجری پروژه های متعدد شرکت عمران و -

 شهرسازی پردیس

 رئیس هیات مدیره پخش سراسری پاک-

 31/06/1400 لیسانس حسابداری مالی مدیر مالی محمدرضا اسمعیلی

سال سابقه مدیریت مالی در شرکت  19بیش از -

، تعاونی اعتماد سمارتهای آریا تجارت سده و 

 کار صالح 

 ه ایرانخبر بدارانعضو انجمن حسا-



  شرکت بهنوش ایران )سهامی عام(

 مجمع عمومی عادی صاحبان سهام هگزارش فعالیت و وضع عمومی ب

 29/12/1400سال مالی منتهی به 

 

31 

  فهرست زمین و ساختمان شرکت بهنوش ایران )سهامی عام (

 شرح دارایی
 بهای تمام شده

 )میلیون ریال(

 استهالک انباشته

 )میلیون ریال(

 ارزش دفتری

 )میلیون ریال(
 تشریح وضعیت متراژ موقعیت مکانی وضعیت مالکیت کاربرینوع 

تشریح پرونده 

 های حقیقی

 زمین:

   58,688 خیابان کوهك-روبروی پارس خودرو-جاده مخصوص9کیلومتر-تهران تك برگی صنعتی - - 13 بهنوش مرکزی

   23,050 جنب شرکت ایندامین-جاده مخصوص تهران14کیلومتر-تهران منگوله دار صنعتی - - 5,000 بهنوش ستاره

   88,110 جاده شیراز 12کیلومتر-گچساران منگوله دار صنعتی - - 790 بهنوش گچساران

   70,551 جاده شیروان به بجنورد 5کیلومتر-شیروان منگوله دار+مبایعه نامه صنعتی - - 4,796 بهنوش خراسان

   87,259 جنب شهر گهرو -جاده شهرکرد به ایذه 43کیلومتر-چهارمحال بختیاری تك برگی صنعتی - - 20,881 بهنوش کوهرنگ

   12,705 بلوارایران زمین-کوت شیخ-خرمشهر منگوله دار صنعتی - - 7,000 بهنوش خرمشهر

   4,055 شهرآبعلی-هرازجاده 50کیلومتر-تهران منگوله دار صنعتی - - 11,500 بهنوش آبعلی

   50,000 جاده یاسوج به شیراز7یاسوکیلومتر-کهکلویه وبویراحمد  صنعتی - - 2,500 بهنوش یاسوج

   81,313 آستانه-شهرستان شازند-اراک دفترچه قرارداد صنعتی - - 7,424 بهنوش اراک

   475,730      59,904 جمع

 ساختمان:

 بهنوش مرکزی

   8،360    98،854 36،205 135،059 کارخانهساختمان 

   4،447    15،019 3،758 18،777 ساختمان انبار

   -    283،776 98،033 381،809 سایر

 بهنوش ستاره

   4،301    18،974 18،915 37،889 ساختمان کارخانه

   2،487    3890 1،136 5،026 ساختمان انبار

   -    1،553 2،525 4،078 سایر

 بهنوش گچساران

  دروثیقه جهت اخذ تسهیالت 5،848    30،108 16،899 47،007 ساختمان کارخانه

   5،072    10،957 7،530 18،486 ساختمان انبار

   -    2،300 4،789 7،089 سایر

 بهنوش خراسان
   8،532    10،714 11،209 21،923 ساختمان کارخانه

   2،496    12،738 9،258 21،995 انبارساختمان 

 بهنوش کوهرنگ

   2،476    9،328 3،478 12،807 ساختمان کارخانه

   865    1،169 1،364 2،532 ساختمان انبار

   -    2،896 3،620 6،515 سایر

 آبعلیبهنوش 

   1،800    7،092 3،004 10،096 ساختمان کارخانه

   1،000    326 160 486 ساختمان انبار

   -    4،502 3،021 7،522 سایر

   3،290    25،710 9،160 34،870 ساختمان کارخانه بهنوش اراک

 خرمشهربهنوش 

   3،962    25،001 7،340 32،341 ساختمان کارخانه

   2،489    14،737 4،231 18،967 ساختمان انبار

   -    7،248 2،381 9،629 سایر

 یاسوجبهنوش 

   3،800    4،391 3،048 7،440 ساختمان کارخانه

   -    1،232 768 2،000 ساختمان انبار

   -    2،144 1،293 3،437 سایر

   61،225    594،657 253،124 847،781  جمع
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