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دارندگان 83/47 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات )سهامی عام( ساعت 10 دوشنبه مورخ 1400/04/14 مجمع 
عمومی عادی سالیانه شرکت را جهت رسیدگی به صورتهای مالی 
و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 تشکیل 

دادند.
به گزارش خبرنگار ما آقای مرتضی شبانی بعنوان رئیس، خانم سمیرا 
منصوری و محمدرضا درخشنده به عنوان ناظرین و آقای امیرحسین 
نادری به عنوان دبیر، هیئت رئیسه مجمع عمومی را تشکیل دادند.

اظهار نظر  و  از استماع گزارش هیئت مدیره  مجمع عمومی پس 
بازرس قانونی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

1- صورتهای مالی به شرح پیشنهادی هیئت مدیره تصویب گردید.
2- برای هر سهم مبلغ 600 ریال سود تخصیص یافت.

3- موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان بازرس قانونی و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت 
در سال مالی جاری انتخاب شدند.

پیام هیأت مدیره
مقام معظم رهبری

"تا چشم انداز را برای خود تعریف نکنیم، هیچ کار درستی صورت نخواهد گرفت – همه اش روزمرگی است – بعد از آن 
که تعریف کردیم، اگر برنامه ریزی نکنیم، کار بی برنامه به سامان نخواهد رسید. بعد از آن که برنامه ریزی کردیم، اگر همت 
نکنیم، حرکت نکنیم، ذهن و عضالت خود را به تعب نیندازیم و راه نیفتیم، به مقصد نخواهیم رسید؛ این ها الزم است."

چشم انداز
تبدیل شدن به برترین شرکت سرمایه گذاری تخصصی تا افق 1404

مأموریت
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با رویکرد سرمایه گذاری و بنگاه داری، حفظ و ارتقای ثروت سهامداران را 
مهم ترین اصل برای خود می داند و می کوشد تا ضمن استفاده بهینه از سرمایه های انسانی و منابع مالی، در زنجیره 
افزایش  یا  ترکیب سود  قالب  در  ارزش  با خلق  تا  نماید  رقابتی است سرمایه گذاری  مزیت  دارای  که  ارزش صنایعی 

سرمایه گذاری ها، رضایتمندی ذینفعان و سهامداران را محقق سازد.

درخشش شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با تقسیم 600 ریال سود در سال 1400
در مجمع عادی سالیانه اعالم شد؛

درصد مالکیتسهامدارردیف

42.43شرکت فوالد مبارکه اصفهان1

19.03موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر2

8.22شرکت سرمایه گذاری صدرتامین3

5.42شرکت بانک پاسارگاد4

1.85شرکت سرمایه گذاری ملی ایران5

1.68شرکت گروه مالی ملت6

1.27شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات7

1.09شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور8

19.02سایر سهامداران9
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تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به 

واحد پول گزارشگری
000

اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و 

بدهی های شرکت های دولتی
000
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1399/12/30
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000درآمد سود تضمین شده

)76(326.9981.372.147سود )زیان( فروش سرمایه گذاری ها

000سود )زیان( تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار

5.489.481302.1061.717سایر درآمدهای عملیاتی

86.185.24127.409.460214جمع درآمدهای عملیاتی
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--)1.246(0سایر هزینه های عملیاتی
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94.579.85228.051.132237سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

972)117()1.254(مالیات بر درآمد

94.578.59828.051.015237سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

000سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

94.578.59828.051.015237سود )زیان( خالص

سود )زیان( پایه هر سهم

1.620736120سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

16922668سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم-  غیرعملیاتی

000سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

1.789758136سود )زیان( پایه هر سهم

سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

000سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی

سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - 
000غیرعملیاتی

000سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

000سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

گردش حساب سود )زیان( انباشته

94.578.59828.051.015237سود )زیان( خالص

29.664.25623.359.77427سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

000تعدیالت سنواتی

29.664.25623.359.77427سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

57)15.353.275()24.180.000(سود سهام مصوب
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54.900.00040.300.00036سرمایه

ترکیب سهامداران باالی یک درصد شرکت در تاریخ 30 / 12/ 1399

اعضای هیئت مدیره

تاخیر ۳۵روزه در ارسال 
نهاده های دامی

مرغــداران  صنفــی  انجمــن  کانــون  نایب رئیــس 
گوشــتی کشــور از تاخیر 35روزه در ارســال و بارگیری 

نهاده های دامی خبر داد.
حبیب اســدهللا نژاد در گفت و گو با ایســنا با انتقاد 
از تاخیــر در ارســال و بارگیــری نهاده های دامی، تصریح 
کــرد: از حــدود ۴۰ روز پیــش شــاهد تاخیــر در ارســال 
نهاده ها هستیم، به گونه ای که نهاده هایی که مرغداران 
در ســامانه بــازارگاه خریــداری می کننــد گاهــا ۳۰ تا ۳۵ 
روز بعد به دستشان می رسد. همین قضیه باعث شده 
تــا مرغــداران بــرای تامیــن نهاده هــای مورد نیــاز خود به 

بازار آزاد مراجعه کنند. 
اســدهللا نژاد در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه گفتــه 
می شود در ماه های آینده شاهد صف های طوالنی مرغ 
خواهیــم بــود و آیــا تولیــد کاهــش یافتــه اســت، گفــت: 
در جوجه ریــزی از سیاســت گذاری ســتاد تنظیــم بــازار 
۷میلیون قطعه عقب هســتیم اما اگر بر توزیع مرغ در 
ســطح کشــور از کشــتارگاه تا بــازار نظارت صــورت گیرد 

قطعا کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت. 

پرداخت 1000میلیارد تومان 
از منابع هدفمندی یارانه 
برای خرید تضمینی گندم

از  یارانه هــا  هدفمندســازی  ســازمان  مدیرعامــل 
پرداخــت هــزار میلیــارد تومــان از منابع نقدی ســازمان 
هدفمندســازی یارانه هــا بــرای خرید تضمینــی گندم به 
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران خبر داد.

امیــد حاجتــی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری فــارس 
گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت و ضــرورت ســرعت عمــل 
در پرداخــت نقــدی، به موقــع و بــدون تاخیــر مطالبــات 
کشاورزان گندم کار همزمان با خرید تضمینی و تحویل 
گنــدم بــه دولت و حمایت و تامین کاالهای اساســی که  
تضمین کننــده امنیــت روانــی و غذایی قلمداد می شــود، 
این سازمان طرح پرداخت فوق را در اولویت کاری خود 

قرار داده است.
او تاکیــد کــرد: از اول ســال تاکنــون مبلــغ 6۳۴۵۰ 
میلیــارد ریــال بــرای خریــد تضیمنــی گندم از ســوی این 

سازمان پرداخت شده است.

اخبـــــــــــــــــار

قائم مقام رئیس ســتاد تســهیل و رفع موانع 
یکمیــن  و  بیســت  و  یکصــد  در  می گویــد،  تولیــد 
جلســه ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید مقرر شد 
جدول های مربوط به قطعی برق واحدهای تولیدی 
ظــرف ۴۸ ســاعت تنظیــم و به بخش هــای مربوطه 

اعالم شود.
بــه گــزارش وزارت صمت، بابک دین پرســت 

در حاشــیه ایــن جلســه بــا اشــاره بــه بازدیدهــای 
انجام شــده از واحدهای تولیدی بزرگ در اســتان 
تهران و بررسی چالش ها و مشکالت این واحدها 
از نزدیک، گفت: اولین مصوبه جلســه مربوط به 
حل مشــکالت واحدهای قطعه ساز و شرکت های 
بــر اســاس آن اســتانداری  بــود کــه  خودروســاز 
تهــران مکلــف بــه بررســی و ارائــه پیشــنهادها به 

ســتاد تســهیل بــرای رفــع و حــل ایــن چالش هــا 
شــد. قائم مقام رئیس ســتاد تسهیل و رفع موانع 
تولیــد تصریــح کرد: در کارگروه اســتانی، موضوع 
قطعــی برق و خســاراتی که بــه واحدهای تولیدی 
تحمیــل می کند مورد بررســی قــرار گرفت و مقرر 
شــد جدول هــای مربــوط به قطعی بــرق ظرف ۴۸ 
ســاعت تنظیــم و بــه بخش هــای مربوطــه اعــالم 

شــود و وزارت نیــرو تالش کنــد قطعی برق خارج 
از چرخــه ابالغــی نداشــته باشــیم. طبــق گفتــه 
ممنوعیت هــای  وزیــر کشــور،  اقتصــادی  معــاون 
ناشی از محدودیت های کرونایی )از جمله تردد و 

رفت وآمــد( برای واحدهای تولیدی، موضوع دیگر 
مطرح شــده در جلســه بود که تصمیم هایی برای 
حــل این مشــکل و رفع محدودیت هــا برای موارد 

خاص و ضروری ارائه و مصوب شد.

مدیرعامــل اتحادیــه سراســری تعاونی های 
اکنــون  می گویــد  کشــور  دامــداران  کشــاورزی 
و  دامداری هــا  در  ســبک  دام  مــازاد  جمعیــت 
دامپروری هــای تحــت مدیریت بخــش خصوصی 
۶5 میلیون راس و دام ســنگین ۸ میلیون راس 
اســت کــه دولــت بــه طورعملــی نقشــی در ایــن 

زمینه ندارد.
مجتبــی عالی در گفت وگو با خبرگزاری ایرنا 
با بیان اینکه جو، ذرت و ســویا از ســوی تعدادی 

از تعاونی هــای خــارج از نظــارت ســازمان مرکــزی 
تعــاون روســتایی بــا قیمــت آزاد در بــازار فروخته 
می شــود، تصریــح کــرد: مشــکل صنعــت دامــی 
تهیــه دارو، واکســن، دســتمزد کارگــری،  کشــور 
بیمــه کارگــران، وســایل و تجهیــزات دامداری ها و 

دامپروری ها با نرخ های چند برابر است.
عالــی در ایــن زمینه توضیــح داد: تا پیش از 
این کشــاورزان، کاه و کلش را در زمین های خود 
آتــش می زدنــد ولــی امــروز همــان کاال را بــه چند 

برابر قیمت به دامداری ها می فروشند.
مدیرعامــل اتحادیــه سراســری تعاونی هــای 
امســال  افــزود:  کشــور،  دامــداران  کشــاورزی 
تشــدید خشکســالی ها همــه  بــه  توجــه  بــا  نیــز 
گاو،  فــروش  بــه  اقــدام  دامپــروران  و  دامــداران 
گوســفندهای مولــد خــود کرده انــد بــه طــوری که 
قیمــت هــر کیلوگــرم گوســفند درب دامداری هــا 
تومــان و  تومــان، کشــتارگاه ۹۵ هــزار  ۵۰هــزار 
گوشــت گاو کشــتاری ۷۵ هــزار تومــان اســت اما 

از  بیــش  بــازار  در  گاوی  و  گوســفندی  گوشــت 
۱۵۰هزارتومان به فروش می رسد.

۱0پیشنهاد برای ساماندهی بازار 
گوشت قرمز 

عالــی، حــذف ارز رســمی نهاده هــا و تامین 
مــردم،  بــه  گوشــت  یارانــه  پرداخــت  آزاد،  ارز 
تامیــن نقدینگــی، ارائــه تســهیالت ارزان قیمــت 

حتــی بــا کارمــزد ۱۲درصد بــه دامداری ها، خرید 
و  تــوان  از  اســتفاده  قرمــز،  گوشــت  حمایتــی 
ظرفیــت تشــکل ها در تصمیم گیری هــا و حــذف 
قوانیــن ناکارآمــد و بــه روزرســانی قوانیــن، رفع 
موانــع تولیــد و تســهیل امور، سیاســت گذاری و 
تصمیم گیــری از ســوی یک دســتگاه و وزارتخانه 
از  را  زنــده  دام  صــادرات  ممنوعیــت  رفــع  و 
راهکارهــای مــورد نظر خــود در زمینه حمایت از 

صنعــت دامی اعالم کرد.

دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج ایــران از 
پــا برجــا بــودن ممنوعیــت واردات برنج در فصل 
کشــت خبر داد و عنوان کرد که به رغم تصویب 
ســتاد تنظیــم بازار بــرای رفع ممنوعیــت واردات 
برنــج در فصــل کشــت، وزارت جهــاد کشــاورزی 

اجازه اجرای آن را نداد.
مســیح کشــاورز در گفت وگو بــا ایلنا درباره 
آخریــن تصمیمــات در حــوزه واردات برنــج، اظهار 
کرد: ستاد تنظیم بازار در یکصد و چهل و یکمین 
جلسه خود مصوب کرد ممنوعیـت فصلی واردات 
برنــج در ســالجاری برداشــته شــود امــا در همین 
جلســه مقــرر کــرد با توجه بـــه تکالیــف و وظایف 
وزارت کشاورزی مراتب از سوی وزارتخانه مذکور 
بررســی، پیگیــری و اقــدام الزم انجــام پذیــرد؛ بــه 
عبــارت دیگــر هرگونــه تصمیم گیــری دربــاره رفــع 
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  بــه  واردات  ممنوعیــت 

واگذار شد.
و  مکاتبــات  رغــم  بــه  کشــاورز،  گفتــه  بــه 
پیگیری هــای انجمن و وزارت صمت، وزارت جهاد 
کشــاورزی تصمیم گرفته اســت از رفع ممنوعیت 

واردات برنج در فصل برداشت تمکین نکند.
او تصریــح کــرد: بــر ایــن اســاس ممنوعیــت 

واردات برنج از پایان ماه جاری اعمال می شود.
کشاورز با بیان اینکه استدالل های محکمی 
بــرای ضــرورت رفــع ممنوعیت در فصل برداشــت 
برنــج وجــود دارد، اظهــار کــرد: ممنوعیــت دقیقــا 
در زمانــی انجــام می شــود کــه قیمــت برنــج در 
کشــورهای مبــدا واردات یعنــی هنــد و پاکســتان 
در کمتریــن میــزان خود اســت در حالی که پایان 
ممنوعیــت همزمــان بــا افزایــش قیمت ها اســت، 
بــه ایــن ترتیــب قیمت برنــج وارداتی بــرای ما باال 

می رود.

او افــزود: اســتدالل دیگــر بــرای ضــرورت رفع 
ممنوعیــت واردات در ســال جــاری، خشکســالی 
است که تولید برنج در کشورمان را تحت تاثیر قرار 

داده و بی تردید کاهش عرضه را به دنبال دارد.
کشــاورز نســبت به سرنوشــت محموله های 
برنــج وارداتــی قبــل از تاریــخ آغــاز ممنوعیت نیز 
ابراز نگرانی کرد و گفت: بخشــی از محموله های 
برنج وارداتی قبل از تاریخ ممنوعیت وارد کشــور 
شده و بخشی دیگر به دلیل روند کند تخصیص 
ارز بــه صــورت درصــدی از گمــرک خــارج شــده و 

مابقی در گمرک موجود است.
او افزود: احتمال آن می رود این محموله ها 
مشــکل  بــا  ممنوعیــت  دوره  شــروع  زمــان  در 
تخصیــص نیافتــن ارز مواجــه شــده و بــه علــت 
دوره ۴ ماهــه ممنوعیــت فاســد شــوند، همچنین 
دمــوراژ  ماننــد  ســنگین  هزینه هــای  تحمیــل  بــا 

موجــب ضــرر و زیان برای واردکنندگان و رســوب 
و  اتفاق هــا  ایــن  نتایــج  شــوند.  بندرهــا  در  کاال 
تصمیم ها، کمبود و گرانی برنج در بازار است که 
وزارت جهادکشــاورزی به عنوان مســبب آن باید 

پاسخگو باشد.
 شرایط ترخیص برنج وارداتی

تا قبل از 3۱ تیر
اعــالم  از  پــس  گــزارش خبرنــگار مهــر،  بــه 
مخالفت هایی درباره مصوبه کارگروه تنظیم بازار 
درباره لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج، عباس 
قبــادی، معاون بازرگانــی وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت در نامه ای شــرایط ترخیــص محموله های 
برنــج وارداتــی برنــج را که تا قبــل از ۳۱ .۴. ۱۴۰۰ 

وارد گمرک می شود، اعالم کرد.
متن کامل نامه به شرح زیر است:

»احترامــاً، در راســتای اجــرای بند ۲ دســتور 
دوم یکصــد و چهــل و یکمیــن جلســه کارگــروه 
تنظیــم بازار، ابالغی طی نامه شــماره ۸۱۳۱۴/6۰ 
مــورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ موضــوع ممنوعیت و یا عدم 
برقــراری ممنوعیــت فصلــی مــورد بررســی قــرار 
گرفــت و از آنجایــی کــه در ایــن شــرایط حســاس 
کشــور و کمبــود منابــع آبــی و از طرفــی ضــرورت 
تأمیــن امنیــت غذایــی کشــور از اهــم موضوعــات 
مطروحــه در دولــت فعلــی و آینــده خواهــد بــود، 
بــا رویکــرد  خواهشــمند اســت دســتور فرمائیــد 
بالمانــع  خصــوص  در  مصرف کننــده  از  حمایــت 
بــودن ترخیــص آن بخــش از محموله هــای برنــج 
وارداتــی کــه تا قبل از ۴/۳۱/ ۱۴۰۰ دارای اعالمیه 
ورود / قبض انبار بوده، مشــروط به اینکه دارای 
ثبت سفارش باشد اقدام الزم معمول و از نتیجه 

این معاونت را مطلع نمایند.«

رفع ممنوعیت واردات برنج در کشاکش دستگاه های اجرایی

وجود ۷3میلیون دام مازاد در دامداری ها

جدول قطعی برق واحدهای تولیدی 
از امروز اعالم می شود


