بسمه تعالی
سخن مدیر عامل:
با استعانت از خداوند متعال و در سایه سار ولی نعمتمان امام ابوالحسن علی ابن موسی الرضا علیه
آالف التحیه و الثناء مفتخریم گزارشی اجمالی از وضعیت کلی شرکت احیاء صنایع خراسان را
تقدیم سهامداران معزز و وکالی ارجمند آنان بنماییم.
بنیان شرکت احیاءصنایع خراسان در سال1375به منظور حضورسازنده عزیزان ایثارگردر عرصه
پیشرفت کشور به نیکی گذاشته شده و بیش از یکصدهزار نفر از عزیزان سرافراز عضویت شرکت
را با خرید سهام پذیرا شدند .شرکت احیاءمفتخر به حضور سهامداران ایثارگر و ارزشمندی است که در واقع سرمایه
اجتماعی و پشتوانه ای مستحکم برای شرکت بوده و انگیزه خدمت گذاری به آنان را برای کارکنان  ,وکال و مدیران
شرکت مضاعف می نماید.
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اکنون پس از سالها تالش و کوشش وفرازونشیب های مکرر شرکت به جایگاه شایسته خود نزدیک شده ونگاه اجمالی
به گزارش تدوین شده و تجزیه و تحلیل اعداد وارقام وضعیت را مثبت ترسیم می نماید.گرچه داشته ها بایست بیش
ازآنچه که هست باشد اما با توجه به مشکالت کلی تحریم ها و تنگناهای فضای کسب وکار و شرایط رکود و مقایسه
تطبیقی حتی با شرکتهای موفق استانی و ملی ,وضعیت روبه رشد شرکت گویای اهتمام ویژه دست اندرکاران است
.حال به منظورتقریب ذهن سهامداران و وکالی آن عزیزان بصورت کلی به نکاتی اشاره می گردد.
-1خط مشی ما در این دوره مدیریتی شفافیت در اطالع رسانی و صدق کالم و امانت داری بعنوان یک تکلیف الهی
است که فزونی برکات و اعتمادسازی را در پی دارد و انشااهلل بتوانیم حافظ این رویه نیکو باشیم.
-2نگاهی به کارکرد گذشته شرکت با ارج نهادن به همه تالشهاو احترام به عزیزانی که دست اندرکاربوده اند گویای
این مهم است که تنوع بیش از حد دارائیها وپراکندگی سرمایه گذاریها و سهم اندک در پروژه ها و شرکت های
مشترک ,مانع تصمیم سازی صحیح واعمال مدیریت کارآمدو اثربخش بوده است .شرکت در گذشته گاهی علیرغم
ورود به پروژه های بزرگ به علت عدم توانایی مالی مجبور به خروج ناخواسته شده و علیرغم به ثمررسیدن برخی از
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پروژه ها سود حاصله نصیب شرکا و موسسات مالی سرمایه گذار شده و هزینه ها و زیانها و یا سودآوری اندک سهم

نهایی شرکت احیاء صنایع بوده است  ,شرکت در دوران گذشته بعلت بدهی کالن ‘عدم نقدینگی و دارائیهای پراکنده
و اموال وثیقه شده یا توقیف شده و… حق انتخاب در عرصه اقتصادی نداشته است که در همین رابطه مشکالت عدیده
قانونی و قضایی برای شرکت بوجودآمده بود.
در سال های اخیر و دوره مدیریتی جدید با رفع مشکل خطیر پروژه های بحرانی مانند سهام شرکت ایران ایرتور ,
تبدیل دارائیهای زیانده به دارائیهای پایدار  ,تسویه حساب با سهامداران مشارکتی سهام پروژه های خورشید و وحدت
و نیز تثبیت جایگاه واقعی شرکت در پروژه بزرگ شکوفه عمران وهمچنین ورود جدی به سرمایه گذاری در بخشهای
معدن و بازرگانی خارجی ومهمتر از همه پرداخت بدهی های بانکی و موسسات مالی و پرداخت عمده بدهی ها به
سایردستگاهها مالیاتی و بیمه ای که همراه با سودها و جرایم و دیرکردهای باالیی بودشرکت توانسته است به مرحله
ثبات اقتصادی رسیده و با هدایت نقدینگی به پروژه های جدید سودآور ورود پیدا نماید.
-3شرکت احیاء صنایع خراسان مفتخراست در چهار سال اخیرباعملکرد مثبت خود وباپرداخت سودهایی باالتر از
موسسات مالی و بانکی واقتصادی مشابه استانی و کشوری به سهامداران ارجمند ,ارزش معامالتی سهام را نیز
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دربازاربورس به طور متوسط به  16برابرسنوات گذشته برساند که درنتیجه آن ارتقاءدرجه اعتماد مسئوالن استانی
وکشوری و وکالی محترم و سهامداران عزیز را در پی داشته است .
کالم آخر اینکه آنچه مسلم است با ارتقای اعتبار شرکت و تغییروتحول مدیریتی آن بر این اعتقادیم تا نیل به وضعیت
ایده آل راه بسیاری در پیش داریم تا به جایگاهی که می توانیم و باید باشیم نائل گردیم ولیکن با یاری حق تعالی و
همکاری و همراهی سهامداران عزیز تا حصول به آن فراز خود را مکلف به تالش وهمت بیشتر نموده ودرتحقق
اقتصادمقاومتی و افزایش تولید ملی و ایجاد دارائی های پایدارو مولد و سودآور کوشش مضاعف خواهیم داشت .
انشاءاهلل

مدیر عامل
عباس شاملو
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