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سخن مدیر عامل:
با استعانت از فضل و عنایت الهی؛ در جوار بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج علیه السالم
و در ظل برکات وجود شریف موالیمان امام عصرعجل اهلل تعالی فرجه الشریف و تبریک عید
سعید غدیرخم ،گزارش اجمالی ساالنه شرکت احیاء صنایع خراسان به شرح زیر تقدیم می
دارم.
در آغاز سالم و درود خود را به ارواح پاک شهیدان و امام شهیدان اهداء نموده و سالمت و ادامه توفیقات رهبر
معظم انقالب اسالمی را از درگاه الهی مسئلت می نمایم.
وظیفه خود می دانم مراتب قدرشناسی ام را از لطف و همراهی سهامداران ارزشی و وفادار؛ ارکان شرکت ؛
اعضای محترم هیئت مدیره و وکالی گرامی و همکاران عزیزم در شرکت را اعالم دارم.
رهبری فرزانه در طلیعه سال نو با تاکید مجدد بر اهمیت تولید به عنوان مساله مهم کشور سال  1401را سال تولید،
دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری فرمودند؛ که راهبردی برای همه شئون زندگی و نقشه راه ما در عملکرد
سال جاری است و مکلف ایم در این مسیر کوشا باشیم.
تحقق چشم انداز و اهدافمان در شرکت ؛ داشتن برنامه ساالنه است که خود عاملی حرکت آفرین می باشد؛ آینده
نگاری مستلزم پیش نیازهایی گوناگونی همچون آشنایی کامل با گذشته و راه طی شده شرکت تاکنون ؛ و ریل
گذاری های مسیرآینده ،تقریب نگرش ها در ارکان شرکت ؛ هم اندیشی ها ؛ هم افزایی ها بهره جویی از تجارب
و بهره مندی از فناوریهای نوین و دستاوردهای علمی و ارتباطات و تعامالت گسترده و غیره می باشد.
نگاه ما به عملکردمان نگاه امانت و خدمت به سهامداران عزیز و نگاه تکلیف مدارانه بوده و انگیزه واال  ،عمل
باالتر و موفق تر را به حول و قوه الهی در پی خواهد داشت؛ پشتیبانی و همراهی آگاهانه یکایک شما بزرگواران
و رفع موانع توسط دست اندرکاران کشور رهگشای توفیقات بیشتر و تحقق هدفگذاری ما در سال 1401خواهد
بود.در سال  1400درحالی که کشور رکود عمیقی را همراه با تورم ناشی از تحریم های ظالمانه و تقارن آن با
شدت پاندمی کرونا تجربه نمود واقتصاد منهای نفت کشور هم منفی بود ،خداوند متعال توفیق عطا نمود تا با
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اهتمام الزم ومساعی فراوان برای دستیابی به حداکثر سود پایدار از هیچ تالشی فروگذار ننمودیم و علیرغم شرایط
خاص فضای کسب و کار کشور دستیابی به سودی معادل  55درصد سرمایه اسمی شرکت دست یافتیم و ارزش
سهام شرکت نیز در فرابورس علیرغم منفی بودن شاخصها و با توجه به سقوط بی سابقه بورس در 2سال گذشته
رشد مطلوبی و بی سابقه ای را در پی داشت.
ما تاکنون در پروژه سرافرازان مبلغ حدود  180میلیاردریال ؛در پروژه های معدنی مبلغ  200میلیارد ریال و در
شکوفه عمران مبلغ  41میلیاردریال بابت سهم الشرکه و افزایش سرمایه پرداخت نمودیم و سود سال 99را نیزدر
فرجه قانونی به سهامداران پرداخت نمودیم.هم چنین مبلغ حدود  55میلیارد ریال بدهی های سنواتی گذشته به
دارایی و سازمان تامین اجتماعی ،ارگانها و نهادهاپرداخت شده است و اموال شرکت را به تمامی حفظ نمودیم
ان شاءاهلل هزینه های فوق نیز که ماهیت دارائی داشته و موجب ارتقای قابل توجه دارایی ها و ارزش افزوده خوبی
خواهد شد و مجوزهای توسعه ای هم که با پیگیری های فراوان اخذ نمودیم ارزش آفرینی خوبی برای شرکت
به ارمغان خواهد آورد.
پروژه سرافرازان با اصالح و تغییر کاربری که منجربه اخذ سند شد و با کسب پروانه ای با زیربنای حدود 4500متر
مربع به پیشرفت فیزیکی حدود  90درصدی رسیده است.
در پروژه بزرگ و متوقف شده هفت آسمان هم مشکالت گذشته مرتفع گردید و هم اکنون سرمایه گذاران در
چهار فاز آن همزمان فعال شده که ارتقای دارائیهای شرکت را در پی خواهد داشت و اینجانب به عنوان رئیس
هیئت مدیره شکوفه عمران رشت را عهده دار می باشم و در واقع شرکت احیاء سکانداری این پروژه بزرگ را
دارد.
در حوزه معادن  ،ادامه عملیات اکتشافی با استفاده از شرکتهای بین المللی در تراز استانداردهای جهانی مانند
شرکت بین ال مللی سیگنال دلتا پیگیری شده و با الحاق پهنه ها ومعادن جدید در پی زنجیره ای از تامین مواد
معدنی و همزمان ایجاد کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره هستیم که زیرساختهای آن از جمله تامین و خرید 43
هکتار زمین اختصاصی آن در حال تحقق می باشد و خرید زمین وساخت خوابگاه ومهمانسرا درجوار کارخانه
در برنامه امسال ما منظور شده است(.با توجه به مجوزهای مختلف متاسفانه درگیر بروکراسی اداری می باشیم)
با افتخار اعالم می دارم ماهیت کار شرکت احیاء صنایع خراسان امروز صد درصد تولیدی شده و با سرمایه خود
شرکت حضوری چندگانه و متنوع در عرصه تولید دارد ،مانند حوزه عمران و حضور در حوزه معدن و صنعت
و گردشگری که هم سبقه تولیدی دارد و در نتیجه یکایک سهامداران و وکال در این موفقیت بزرگ  ،تشریک
مساعی داشته و حضور موثر و مفیدی دارند.
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هشدار!!
عزیزان در سال 1401با روند شدت تحریم ها ی بی سابقه و اثرات پسا کرونا و تقارن آن با جنگ فرسایشی روسیه
و اکراین و تاثیرات جهانی آن از سویی و از سوی دیگر باالرفتن حجم نقدینگی و کسر بودجه و تورم در فاز
جدیدی از رکود تدریجی قرار داریم ،شرایط موجود جهانی و داخلی حساس بوده و درایت و هوشیاری خاص
را برای عبور از بحران و تبدیل تهدید به فرصت را می طلبد.
تلفیق دانش و تخصص و تجربه به ویژه تجربه گرانسنگ سالهای دفاع مقدس و اعمال مدیریت جهادی می تواند رهگشای
ما در عبور از بحران ها  ،چالش ها و تنگنا ها باشد.امروز شرکت احیاء همانند یک ماشین چرخهایش روغن کاری شده و
در اتوبانی امن در حال حرکت است و تاب آوری باال یافته و با کارآمدی و روزآوری توامان در نهایت به توانمندی
رسیده است.بدون تردید همراهی توام با درایت هیئت مدیره و ارکان شرکت در این موفقیت تاثیرگذار بوده اند همت
یکایک شما عزیزان در اعمال پشتیبانی به منظور تثبیت و پویایی شرکت امری حیاتی است.

نمی توان هم با چالشهای خارجی هماوردی نمود وهم دچار چالش و ناهماهنگی داخلی بود حضور هماهنگ و
مداوم توام با درایت و سخت کوشی و همت باال برای نیل به اهداف شرکت یک ضرورت است.
خداوند را شاکریم که امروز شرکت برخالف گذشته آنچه دارد متعلق به خودش است  ،دارائیهایش واقعی
پایدار،مولد و واجد ارزش افزوده و سوددهی است .واین نوید را هم خدمت عزیزان بدهم سال 1401
با تمامی مشکالتی که در عرصه اقتصاد کشور داریم بنده اعالم می کنم سال شکوفائی شرکت
احیاء می باشد(انشاءاله).
شرکت اکنون فاقد هرگونه بدهی و وام از بانکها و موسسات مالی می باشد و توان حرکت روبه جلو و پیشرفت
را برای تحقق اهداف اش دارد و در عین حال لحظه ای هم از چالشها و تهدیدها و تنگناها هم نباید غافل بود و
در خاتمه از حضور و همراهی صمیمانه یکایک سروران تشکر نموده و خداوند متعال را برای این سرمایه اجتماعی
و معنوی سپاسگزارم و در نظر داریم انشاء اله با همکاری صمیمانه مسئولین محترم شرکت فرابورس
ایران افزایش سرمایه از محل سود انباشته با طی مراحل قانونی را به سرانجام برسانیم .
ارزشهای محوری ما در شرکت همچنان تبدیل تهدیدات به فرصتهاست ،انضباط مالی و شفافیت ،بهبود مستمر
بهره وری ،مسئولیت پذیری توام با صداقت و امانتداری و مدیریت جهادی و قانون مداری و انطباق فعالیت ها به
دور از تخلفات و رعایت کامل قوانین و مقررات کشور می باشد.

والعاقبه للمتقین
مدیر عامل عباس شاملو
تیر ماه 1401

