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مص�ر: رزمایش دریایی مش��ترک مص��ر و آمریکا 
با عنوان »س��ام عقاب ۲۰۱۸« با مش��ارکت یگانی از 
نیروهای ویژه دریایی دو کشور آغاز شد. سرهنگ »تامر 
الرفاعی« س��خنگوی نظامی مصر در صفحه فیس بوک 
خود با اعام آغاز این رزمایش نوش��ت که این رزمایش 
در راستای استمرار طرح آموزش های مشترک نیروهای 
مسلح مصر با کشورهای دوست و برادر به منظور تقویت 
افق های هم��کاری نظامی و تبادل تجربیات آموزش��ی 

براساس جدیدترین تجهیزات جنگی برگزار می شود.

قط�ر: وزیر دفاع قطر گفته که کش��ورش در حال 
ارتقای پایگاه هوایی »العدید« به منظور میزبانی از تعداد 
بیش��تری از پرس��نل ارتش آمریکا است و امیدوار است 
حضور نظامی واشنگتن در این پایگاه دائمی شود. آقای 
»خال��د محمدالعطیه« اعام کرده که قطر درصدد ارتقا 
و گسترش پایگاه »العدید« است؛ پایگاهی که هم اکنون 
در آن تعداد ۱۰ هزار نفر از پرسنل ارتش آمریکا حضور 
دارند. قطر می خواهد زیرساخت ها و تدارکات الزم برای 
استقرار و اسکان ۲۰۰ مقام و افسر نظامی دیگر آمریکایی 
را فراهم کند و همچنین برخی اقدامات جهت باال بردن 

امکانات لجستیکی و عملیاتی این پایگاه اتخاذ کند.

ترکیه: پارلمان ترکیه قان��ون امنیتی جدیدی به 
عن��وان جایگزین وضعی��ت اضطراری بع��د از کودتای 
نافرج��ام ۲۰۱6 تصویب کرد. هفته گذش��ته وضعیت 
اضط��راری در ترکی��ه بعد از گذش��ت ۲ س��ال، بدون 
تمدید مجدد از س��وی دولت، منقضی شده و به پایان 
رس��ید. این قانون عاوه بر حفظ مبارزه دولت ترکیه با 
تروریسم، به مقامات محلی اختیارات بیشتری از جمله 
دوره های طوالنی تر بازداش��ت و اخراج سریع کارکنان 
دولتی در صورت ثابت شدن ارتباطشان با سازمان های 

تروریستی یا تهدیدات علیه امنیت ملی، می دهد.

ذرهبین

شرکت های خارجی از امارات خارج شوند
ش��رف لقمان سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد شرکت ها و 
سرمایه گذارهای خارجی منافع خود را از امارات خارج کنند چراکه مورد تهدید 

پهپادهای ما قرار خواهند داشت.
ش��رف لقمان تاکید کرد شرکت ها و س��رمایه گذارهای خارجی منافع خود 
را از ام��ارات خارج کنند چراکه مورد تهدید پهپادهای ما قرار خواهند داش��ت و 

موشک های بالستیک ما نیز به زودی به آنجا خواهد رسید. 
وی تاکید کرد ساحل غربی به باتاقی برای متجاوزان تبدیل شده است که توانایی 
خ��ارج ش��دن از آن را ندارن��د. هیچ آتش بس��ی در جنوب الحدیده در کار نبوده اس��ت 
بلکه ناتوانی و چیزی ش��بیه به تس��لیم شدن از طرف دشمن بوده است. نیروهای آنها و 
نیروهای پش��تیبانی آنها که از المخا اعزام ش��ده بودند نتوانس��تند از منطقه الفازه عبور 

کنند تا پس از آن به الجاح و الدریهمی و الحدیده برسند.

مقاومت
اروپا نباید مورد اخاذی قرار بگیرد

وزیر خارجه آلمان در زمینه اختافات تجاری میان واشنگتن و بروکسل، بر 
لزوم اتخاذ موضع محکم اروپا در برابر آمریکا تاکید کرد و از لندن هم خواس��ت 

اقدامی صورت دهد. 
»هایکو ماس« اعام کرد که بریتانیا باید در زمینه پیشبرد مذاکرات )خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا( برگزیت اقدامی صورت دهد. وی در این مورد به »فونکه 
مدی��ن گروپه« گفت که دولت بریتانیا باید مذاکرات در زمینه برگزیت را پیش ببرد 

که این موضوع شامل مسایل مربوط به ایرلند شمالی هم می شود.
 ای��ن مقام آلمانی گفت: برای اینکه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا توام با نظم صورت 
گیرد؛ روندی که امکان پذیر اس��ت، دولت بریتانی��ا باید اقدامی صورت دهد. وزیر خارجه 
آلمان گفت که از یک جهت موضوع مرز میان اتحادیه اروپا با ایرلند و از جهتی دیگر سهم 

بازار داخلی، مسایلی هستند که بریتانیا نمی توانند از آنها به نفع خود استفاده کند.

بحران
واکنش اردوغان به تصمیم کنگره 

رئیس جمهور ترکیه در واکنش به تصویب الیحه توقف فروش جنگنده های 
اف-35 به ترکیه در کنگره آمریکا، تاکید کرد که از این بابت نگرانی ندارند. 

رج��ب طیب اردوغ��ان با رد تصمی��م کنگ��ره آمریکا ب��رای توقف فروش 
جنگنده ه��ای اف-35 به این کش��ور، گف��ت تصمیم گیرن��ده در این موضوع، 
رئیس جمهور ایاالت متحده اس��ت نه کنگره. وی طی س��خنرانی در محل حزب 
عدالت و توسعه )AKP( گفت: بعد از تصویب این الیحه، امر )فروش جنگنده( کاما 

در اختیار رئیس جمهور آمریکا است. 
وی همچنی��ن افزود که ترکیه هم اکنون 9۰۰ میلیون دالر برای خرید جنگنده های 
اف-35 به آمریکا پرداخته اس��ت. کنگره آمریکا در ادامه بررس��ی های دقیقه نودی خود 
درب��اره بودجه دفاعی س��ال ۲۰۱9 فروش اف-35 به ترکیه را متوق��ف و آن را به ارائه 

گزارش پنتاگون درباره روابط دو کشور منوط کرد.

چالش

مشکالت یک سرزمین 

 

فرامرز اصغری

مردم پاکس��تان دیروز برای انتخ��اب نمایندگان پارلمان 
پای صندوق های رای رفتند. قرار اس��ت در انتخابات پارلمانی 
۲7۰ کرس��ی مجل��س ملی و 57۰ کرس��ی مجال��س ایالتی 
مش��خص شود. در پاکستان بیش از ۸5 هزار و 3۰7 مرکز در 
حال جمع آوری رأی مردم هستند این در حالی است که ۱7 
هزار و 7 مرکز از نظر امنیتی بسیار حساس و ۲۰ هزار و 7۸9 
مرکز در معرض حمله تروریس��تی هستند. سه جریان اصلی 
یعن��ی حزب مردم، حزب مس��لم لیگ ش��اخه نواز و تحریک 

انصاف محور انتخابات بوده و از بخت بیش��تری برای رسیدن 
به کرسی قدرت برخوردار هستند. 

این انتخابات در حالی برگزار می شود که بسیاری از ناظران 
سیاس��ی دوران س��خت را پیش روی این کش��ور می دانند که 
نش��ات گرفته از چالش های سراس��ری اس��ت که پاکستان را 
فراگرفته است. نخستین مسئله چگونگی تقسیم قدرت و رقابت 
میان جریان های سیاس��ی است. نواز شریف رهبر حزب مسلم 
لیگ هر چند در زندان به س��ر می برد اما وضعیت جس��مانی 
وی موجب دلس��وزی و حس ترحم در جامعه شده و می تواند 
زمینه س��از آرا برای این حزب باشد. حزب مردم نیز همچنان 
ب��ا یاد و نام بی نظیر بوتو رهبر فقید خود در انتخابات اس��ت. 
جریان تحریک انصاف نیز با تکیه بر انتقاد از س��اختار حاکم و 
البت��ه برخی روابط با ارتش و گروه های قبایلی برای رس��یدن 
به قدرت تاش می کند. به طور کلی نظرس��نجی های مختلف 

نش��ان می دهد حزب تحریک انصاف به رهب��ری عمران خان 
می تواند با کس��ب رأی مردم در ایالت خیبرپختونخواه و ایالت 
پنجاب بیشتر کرسی های مجلس ایالتی و ملی را بدست آورد.

بس��یاری بر این عقیده اند که اگر خان نتواند برای کس��ب 
کرس��ی های مجلس ملی موفق شود ممکن است حزب مردم و 
حزب مسلم لیگ بار دیگر برای تشکیل دولت مرکزی با یکدیگر 
ائتاف کنن��د. در نهایت اگر هیچ یک از این موارد اتفاق نیفتد 
یک دولت ائتافی تش��کیل خواهد ش��د. چون حزب تحریک 
انصاف نمی تواند با حزب مردم و حزب مس��لم لیگ کنار بیاید، 
بحران سیاس��ی در پاکس��تان ادامه می یابد. البته هر دولتی در 
پاکس��تان تشکیل شود چه با ائتاف حزب مردم و حزب مسلم 
لیگ باشد و چه با ائتاف این دو حزب با حزب تحریک انصاف، 
یک دولت ضعیف خواهد بود و کش��مکش سیاس��ی ادامه پیدا 
می کند. نکته دوم در تحوالت پاکستان را وضعیت امنیتی کشور 

تش��کیل می دهد که انفجارهای روز انتخابات نش��انگر دورانی 
سخت برای این کش��ور است و رقابت های سیاسی می تواند به 

این امر دامن زده و حتی کودتای دوباره ارتش را رقم زند. 
سومین مس��ئله چگونگی اجرای سیاست خارجی براساس 
منافع پاکس��تان است. اس��ام آباد از یک سو به چین، روسیه و 
جمهوری ایران گرایش دارد و از س��وی دیگر روابطی با آمریکا، 
انگلیس و عربستان برای خود تعریف کرده است. این مناسبات در 
قالب اهداف پاکستان در قبال افغانستان و هند تعریف شده است. 
چگونگی ایجاد فضای مناس��ب برای حفظ تمام این سیاست ها 
امری مهم و البته بس دشوار است که دولت آینده پاکستان در 
عرصه سیاس��ت خارجی با ابهامات و بعضا چالش های متعددی 
همراه خواهد س��اخت و شاید این کشور در نهایت وادار شود تا 
سیاس��تی روش��ن در میان یک طیف از این بازیگران را اجرایی 

سازد و به سیاست پاندولی میان غرب و شرق پایان دهد. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه مراکز رای گیری دیروز در مناطق گ�زارش 
مختلف پاکستان باز ش��ده اند تا مردم از میان رقبای 
اصلی این انتخابات، حزب پیروز را مشخص کنند در 
حالی که حمات تروریستی در مناطق مختلف فضای 

خونین را بر این انتخابات حاکم ساخت.
این رای گیری یک انتقال دموکراتیک قدرت در 
پاکستانی است که نیمی از تاریخچه آن با حکومت 
نظامیان عجین شده اس��ت. برگزاری انتخابات در 
حالی اس��ت که برخ��ی به آن لق��ب "کثیف ترین 
انتخابات" را داده اند و اتهامات گس��ترده ای در آن 
به نیروهای مس��لح زده ش��ده که گمان می رود از 
"عمران خان" حمایت می کنند. رای دهندگان ۲7۲ 
عض��و مجلس فدرال و 577 عض��و مجالس ایالتی 
را انتخ��اب می کنند. بخش عم��ده ای از نامزدهای 
ای��ن انتخابات عضو احزاب هس��تند. هر حزبی که 

بتواند اکثریت کرسی ها ) ۱7۲ کرسی( را به دست 
آورد، می تواند نخس��ت وزیر را انتخاب کند و دولت 
تش��کیل دهد. اما براس��اس نظرسنجی ها و تحلیل 
نتایج انتخابات  گذش��ته احتم��ال اینکه یک حزب 
بتواند به تنهایی کرس��ی های الزم را به دست آورد، 
بعید است؛ از این رو گفته می شود که دولت بعدی 
پاکس��تان به احتمال زیاد، دولت��ی ائتافی خواهد 
بود. رقابت اصلی در این انتخابات بین دو رقیب به 
نام های عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف از 
یک س��و و حزب حاکم مسلم لیگ شاخه نواز است 
که کاندیدای اصلی آن ش��هباز ش��ریف، برادر نواز 

شریف، نخست وزیر برکنار شده این کشور است.
۸۰۰ هزار نیروی پلیس و ارتش پاکس��تان در 
بی��ش از ۸5 هزار ح��وزه رای گیری در این کش��ور 
مستقر شده اند چراکه درپی حمات شبه نظامیان در 
هفته ه��ای پایانی کمپین های انتخاباتی که بیش از 

۱۸۰ کشته از جمله سه کاندیدای پارلمانی برجای 
گذاشت، نگرانی های امنیتی به وجود آمده است. 

وعده ه��ای  خ��ود  کمپی��ن  در  عمران خ��ان 
پوپولیستی از جمله ایجاد "پاکستان نوین" را داده 
و ق��ول داده تا فس��اد را از میان بردارد و ش��رایط 
را ب��ه گون��ه ای دیگر متحول کند و یک کش��ور با 
رفاه اس��امی ایجاد کند. اما کمپین انتخاباتی وی 
با اتهامات گس��ترده ای روبه رو بوده که از جمله آن 
نفع بردن از حمایت نهاد امنیتی قدرتمند پاکستان 
)ارتش( است. در مقابل ارتش پاکستان این اتهامات 

را رد کرده و گفته است که نقشی مستقیم در روند 
انتخاباتی ندارد. مرز افغانس��تان با پاکس��تان بسته 
شده اس��ت و نیروهای امنیتی با اجرای ماده ۱44 
قانون بر منع آمد و رفت مهاجران افغانس��تانی در 

پای صندوق های رأی نظارت دارند.
یک س��تاد انتخاباتی در ناحی��ه »مند« از توابع 
منطق��ه »تربت« واقع در بلوچس��تان تحت کنترل 
پاکس��تان با خمپاره هدف قرار گرفت که بر اثر آن 
۱۰ نفر زخمی ش��دند. نیروه��ای ارتش و پلیس با 
محاصره محل انفجار سعی دارند عامان این جنایت 

را شناسایی کنند. این خبر در حالی منتشر شد که 
درگیری مسلحانه طرفداران کاندیداهای انتخاباتی در 
منطقه صوابی از توابع ایالت خیبرپختونخواه ۱ کشته 
و 4 زخمی بر جای گذاشت. بر اثر انفجار تروریستی 
در شرق شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان 
دس��ت کم ۲۸ نفر کش��ته و ۲5 نفر زخمی ش��دند. 
ستاد انتخاباتی در حوزه ۲66 بلوچستان در محدوده 
رقابت سیاس��ی حافظ حس��ین احمد عضو مجلس 
متح��ده عمل و راه حس��ن عضو حزب بلوچس��تان 
مینگل و نمایندگان حزب عوامی قرار داد که هدف 
حمله انتحاری قرار گرف��ت. این منطقه از کویته از 
مناطق حس��اس امنیتی در انتخابات اعام شده بود 

که هدف حمله انتحاری قرار گرفت.
پاکس��تان در هفته های اخیر با ش��دت گرفتن 
روند انتخابات با بحران های امنیتی بس��یاری مواجه 
شده که ده ها کشته و زخمی برجای گذاشته است. 

مردم برای انتخاب نمایندگان پارلمان پای صندوق های رای رفتند

انتخابات خونین پاکستان

جلس��ه مجمع عمومی س��الیانه صاحبان س��هام شرکت 
گس��ترش صنای��ع وخدمات کش��اورزی با حض��ور 74/31 
درص��د از س��هامداران و ب��ه ریاس��ت آق��ای باق��ر میالنی 
ش��یروان روز یکش��نبه 18 تیرماه 1396 در محل تهران � 
میدان توحید � خیابان فرصت ش��رقی � خیابان دکتر غریب 
� نرسیده به خیابان آزادی � دانشکده دامپزشکی دانشگاه 

تهران � درب غربی � طبقه اول � سالن شورا، برگزار شد.
هی��ات رئیس��ه مجم��ع مرک��ب از آقای محمد حس��ن 
قوس��یان مقدم و آقای حسن سهل آبادی نماینده سهامدار 
عم��ده، علیرض��ا عش��قی زاده منش��ی جلس��ه و نمایندگان 
س��ازمان بورس اوراق بهادار، و موسس��ه حسابرسی مفید 

راهبر بود.
پ��س از قرائت گ��زارش هیات مدیره از س��وی آقای 
مهندس علیرضا عش��قی زاده مدیرعامل ش��رکت و قرائت 
گزارش حس��ابرس و تصوی��ب صورتهای مال��ی و ترازنامه 
شرکت برای س��ال مالی منتهی به 1396/12/29 در این 
جلسه مقرر شد مبلغ 100 ریال به ازای هر سهم پرداخت 

شود.
همچنین موسسه حسابرسی هش��یار بهمند به عنوان 
حس��ابرس و بازرس اصلی و موسس��ه حسابرسی هوشیار 
ممیز به عنوان حس��ابرس و بازرس علی البدل برای س��ال 
مال��ی 97 انتخ��اب ش��دند و روزنام��ه اطالعات ب��ه عنوان 

روزنامه رسمی و کثیراالنتشار تعیین گردید.
براس��اس تصمیمات مجمع، اعضای هیات مدیره دوره 
گذش��ته به مدت 2 س��ال ب��ه عنوان اعضای هی��ات مدیره 

جدید مجددا انتخاب شدند.

پیام هیات مدیره
با سالم و احترام به سهامداران گرانقدر

مفتخری��م که ب��ا همراهی و تالش ب��ی وقفه در تولید 
ماش��ین آالت و تجهی��زات با کیفیت و هم��گام با تکنولوژی 
روز دنی��ا در جه��ت تامی��ن نیازه��ای صنع��ت دام و طی��ور 
کشور س��همی در ارتقاء س��المت جامعه ایفا می نمائیم. لذا 
در س��الی که به تدبیر مقام معظم رهب��ری )مدظله العالی( 
به نام »حمایت از کاالی ایرانی« نامگذاری گردید، ش��رکت 
گس��ترش صنایع وخدمات کش��اورزی تالش کرد تا همچون 
س��ایر بخش های اقتص��ادی بتواند با جلب اعتم��اد و ارائه 
خدم��ات مطلوب به دام��داران و پرورش دهن��دگان طیور، 
نق��ش موثری را جهت چش��م انداز مذک��ور و منویات مقام 

معظم رهبری ایفا نماید.
در ای��ن راس��تا ش��رکت گس��ترش صنای��ع و خدمات 
کش��اورزی با بیش از س��ی س��ال فعالی��ت در زمینه تولید 
ماش��ین آالت و تجهی��زات کش��اورزی و دامپ��روری، تالش 
نموده اس��ت تا ضمن حف��ظ جایگاه اجتماعی خ��ود در جهت 
ارتق��اء کم��ی و کیفی محص��والت کش��اورزی و دامپروری و 
پ��رورش طی��ور، عالوه ب��ر رضایتمن��دی مش��تریان، منافع 
س��هامداران خ��ود را به حداکث��ر ممکن برس��اند و در این 
مس��یر ضمن پایبندی به اصول زیر آنرا جزو وظایف اصلی 

خود قرار داده است:
1� پاس��خگویی به نیاز مشتری و ارائه خدمات مطلوب 

به ایشان.
2� بهبود مستمر در کیفیت محصوالت تولیدی.

3� نوآوری، تولید و عرضه محصوالت جدید.
4� متعهد به مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی.

5� ارتب��اط مس��تمر و اثربخش با دانش��گاهها و مراکز 
تحقیقاتی.

6� جذب و پرورش منابع انسانی کارآمد و خالق.
 ب��ه اعتقاد و ب��اور هیات مدیره توج��ه به اصول فوق 
موجب رش��د و ش��کوفایی روزاف��زون، تعالی س��ازمانی در 
شرکت و منافع حداکثری برای شما سهامداران عزیز خواهد 
ب��ود. ضمن اینکه در س��الجاری که س��ال »حمایت از کاالی 
ایرانی« نامگذاری ش��ده است نیز امیدوارم با استعانت از 
درگاه خداون��د متعال، با امید به تالش جدی همکارانمان و 
به برکت روزافزون آگاهی و افزایش تخصص دامداران و 
فعالین بخش طیور، این صنعت به جایگاه راهبردی خویش 

در اقتصاد ملی برسد. انشا اهلل

م��رور کلی بر وضعیت وتحوالت صنعت دام و طیور در 
سال مالی مورد گزارش:

س��ال مال��ی 1396 علیرغ��م ثب��ات نس��بی اقتصادی 
و ب��ه طب��ع آن ثبات نس��بی ن��رخ ارز، ام��کان برنامه ریزی 
ب��رای فعالیتهای تولی��دی و بازرگانی ب��رای تولیدکنندگان 
و بازرگان��ان فراه��م گردید لیک��ن بدلیل تش��دید مجدد 
تحریم های ناجوانمردانه آمریکا از اواخر س��ال 96 و خروج 
آن کش��ور از برجام، اغلب تولیدکنندگان برای تامین مواد 

اولیه مورد نیاز خود با مشکالت روبرو شده اند.

علیرغم ش��رایط مذکور در صنعت دام و طیور کش��ور 
جهش مالیم و نسبا مداومی در توسعه و گسترش فعالیتها، 
از جمل��ه ایجاد واحدهای جدید و م��درن دامداری، به روز 
نمودن ماش��ین آالت و تجهیزات واحدهای موجود  افزایش 
ظرفیت تولید و بهره وری، ایجاد واحدهای صنعتی مکمل و 
س��رویس دهنده به این صنایع و ... ش��رایط مناسبی برای 
تولیدات دامی و طیور فراه��م گردیده، لیکن بدلیل رکود 
فعالیتهای اقتصادی و عدم تامین مالی مناس��ب پروژه های 
در دس��ت اجراء و همچنین محدودیته��ای موجود در زمینه 
ص��ادرات محصوالت لبن��ی و طیور، جهش م��ورد انتظار در 
ای��ن صنعت که پتانس��یل باالیی در جهت ایجاد اش��تغال و 

افزایش تولید در کشور را دارد اتفاق نیفتاده است.

استراتژی شرکت:
1- افزایش سهم بازار داخلی

راهبرده��ای عملیات��ی در جهت افزایش س��هم بازار 
داخلی:

الف � ایجاد تس��هیالت مناسب در جهت جذب و حمایت 
از عاملین فروش شرکت در سراسر کشور.

ب � تالش در جهت باال بردن سطح تکنولوژی تولیدات 
داخل��ی در جهت ایج��اد امکان رقابت ب��ا محصوالت خارجی 

موجود در بازار.
پ � توس��عه برنامه ه��ای آموزش��ی ب��رای دامداران و 
پرورش دهندگان طیور در جهت آشنایی ایشان به محاسن 

جایگزینی سیستمهای قدیمی با ماشین آالت جدید.
ت � ارتق��اء فرهنگ مش��تری م��داری از طری��ق ارائه 

خدمات پس از فروش مناسب.
2� افزایش تولید و عرضه محصوالت جدید

راهبرده��ای عملیاتی در جهت افزایش تولید و عرضه 
محصوالت جدید:

ال��ف � بومی س��ازی قطعات اس��تراتژیک و کاربردی با 
حفظ کیفیت آنها.

ب � مطالع��ه و تحقی��ق در جهت تولی��د قطعات تحریم 
شده.

پ � ارائ��ه محصوالت متن��وع از یک محص��ول و تنوع 

قیمت فروش جهت رقابت با سایر رقبا.
ت �برندسازی برای محصوالت جدید.

ث � ثبت مالکیت معنوی محصوالت جدید.
3� توسعه صادرات

راهبردهای عملیاتی در جهت توسعه صادرات:
الف � مطالعه و شناخت بازارهای هدف در منطقه.

ب � شناسایی رقبا و نوع محصوالت عرضه شده توسط 
آنها در بازارهای هدف.

پ � افزایش کیفیت محصوالت ضمن کنترل بهای تمام 
شده در جهت حفظ شرایط رقابت.

.)R&D( ت � تقویت واحد تحقیق و توسعه
ث � رعای��ت اس��تانداردها و مقررات س��ازمان تجارت 

.)WTO( جهانی

جایگاه شرکت در صنعت
ش��رکت در صنع��ت تولی��د ماش��ین آالت و تجهیزات 
صنای��ع دام و طیور فعالیت می کند. بدلی��ل رکود حاکم بر 
فعالیته��ای اقتصادی در س��ال مالی مورد گ��زارش فروش 
صنع��ت مذکور نس��بت به س��ال قب��ل 8/3 درصد کاهش 
یافته اس��ت، لیک��ن علیرغم کاهش س��هم ب��ازار و حضور 
رقبای متعدد داخلی و خارجی، ش��رکت توفیق داشته سهم 
خود از بازار فروش ماشین های شیردوش و جوجه کشی و 
همچنی��ن خدمات پس از فروش را ب��ه میزان قابل توجهی 

بشرح جدول ذیل افزایش دهد.

همچنین وضعیت تکنولوژی ش��رکت و مقایس��ه آن با 
تکنولوژی های موجود در س��طح کش��ور و جهان به شرح زیر 

می باشد:
1- در زمینه تولید انواع ماش��ینهای شیردوش سیار، 
شرکت اولین تولیدکننده این ماشین با برند خود  با عالمت 
اس��تاندارد بوده که با حفظ کیفیت موفق به اخذ گواهینامه 
اس��تاندارد اجباری گردیده  و در س��نوات گذشته عالوه بر 
تامین نیاز کش��ور به کش��ورهای همسایه از قبیل جمهوری 
آذربایجان، ارمنستان، امارات متحده، پاکستان، افغانستان 
و ... صادرات داش��ته اس��ت لیک��ن بدلیل حض��ور رقبای 
بسیار زیاد و محصوالت با کیفیت و قیمت پایین بخش قابل 

مالحظه ای از بازار داخی خود را از دست داده است.
2- در زمینه تولید انواع ماش��ینهای شیردوش ثابت، 
شرکت عالوه بر تولید محصوالت با برند خود و به لحاظ دارا 
 GEA بودن نمایندگی انحصاری فروش محصوالت ش��رکت
FARM TECHNOLOGIES انواع ماش��ینهای شیردوش 
ثابت  هایتک روز دنیا را بر مبنای نیاز مش��تریان از شرکت 
ف��وق وارد و یا با ورود بخش��ی از قطعات عمده و سیس��تم 
اتوماس��یون و ترکی��ب آن ب��ا قطع��ات س��اخت داخل تحت 

لیسانس شرکت مذکور به مشتریان عرضه می نماید.
3- در زمین��ه تولی��د انواع ماش��ینهای جوجه کش��ی، 
ش��رکت با تولید حدود 85 درص��د حجمی قطعات در داخل 
و واردات باقیمانده قطعات از ش��رکتهای معتبر اروپایی، با 
کیفیت ترین ماش��ینهای جوجه کش��ی از نظ��ر درصد جوجه 
آوری را در داخ��ل کش��ور ب��ا برن��د خود عرض��ه می نماید. 
ش��رکت در سال 1394 با ثبت برند HOMATECH برای 
تولید انواع ماشین جوجه کشی، صرفا به فروش محصوالت 

تولیدی خود مبادرت می نماید.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
ریسک کیفیت محصوالت:

عموم��ا تولی��د محص��والت ب��ا کیفیت مش��مول صرف 
هزینه های بیشتر می باشند و در نهایت بهای تمام شده این 
محصوالت در مقایسه با بهای فروش محصوالت مشابه رقبا 
که دارای کیفیت پایین تری هس��تند، بیش��تر می باشد. در 
اکثر موارد سرمایه گذاران هنگام مصرف کاالهای سرمایه 
ای و مول��د که دارای عم��ر مفید بیش��تر  هزینه نگهداری 
کمتری هستند در مقایسه با کاالهای مشابه ارزانتر که عمر 
مفید کوتاه تر و هزینه های نگهداری بیشتری دارند، بعلت 
عوامل متعدد، جذب کاالی ارزانتر می شوند که این موضوع 
عالوه بر آنکه در نهایت از نظر اقتصادی بنفع ایشان نیست 
موجب کاهش قابل مالحظه تولید ایش��ان، هم از نظر کیفی 

و هم از نظر کمی خواهد شد.
در چنی��ن ش��رایطی بهترین ش��یوه حفظ ب��ازار، تولید 
محص��ول در چن��د طی��ف قیمتی می باش��د تا مش��تریان در 
هن��گام خری��د امکان مقایس��ه ای قیم��ت با س��ایر رقبا را 
داشته باشند، معموال وقتی تولیدکننده امکان عرضه کاالی 
متفاوت را داش��ته باشد می تواند با برش��مرده مزیت های 
محص��ول با کیفیت در مقایس��ه ب��ا دیگر محص��والت خود، 
نظر مشتری را به س��مت خرید کاالی با کیفیت جلب نموده 
و معم��وال در چنین ش��رایطی خریدار هم با عل��م به اینکه 
 کاالی ب��ا کیفیت��ی خری��داری نم��وده از خرید خ��ود راضی 

خواهد بود.
ریسک مربوط به عوامل بین المللی:

در شرایطی که عمده کشورهای در حال توسعه دارای 
پتانس��یل فعالیتهای کش��اورزی و دامپ��روری، می خواهند 
تولیدات خود را از نظر کمی و کیفی به حد اس��تانداردهای 
معم��ول و جهانی نزدیک نمایند، ناگزی��ر از آن خواهند بود 
که از ماش��ین آالت و تجهیزات به روز دنیا بهره مند شوند، 
س��رمایه گذاری در صنای��ع دام و طیور و ... در اکثر موارد 
مستلزم صرف هزینه های سنگین می باشد و وقتی ماشین 
آالت و تجهیزات مورد نیاز از خارج تامین می شود با تیرگی 
رواب��ط بین المللی، بخش عظیمی از صنایع کش��ور با بحران 

تامی��ن قطعات یدک��ی مورد نی��از این ماش��ین آالت روبرو 
خواهد شد و از طرفی مشابه سازی قطعات در داخل بعلت 
تی��راژ پایین مص��رف، توجیه اقتصادی ب��رای تولید ندارد 

)حتی اگر دانش فنی آن در دسترس باشد(.
ریسک نوسانات نرخ ارز:

در س��نوات اخیر تاثیر نوس��انات ن��رخ ارز برای عموم 
مردم، خصوصا دس��ت اندرکاران صنعت آس��یب های جدی 
بوج��ود آورده اس��ت. زمانیکه یک ش��رکت تولی��دی برای 
تکمیل پروس��ه تولید خود ناگزیر اس��ت بخش��ی از قطعات 
واردات��ی را تا چند برابر بهای تمام ش��ده قبلی تهیه نماید 
)بعل��ت کاه��ش ارزش پول مل��ی(، قابلیت رقاب��ت خود با 
تولیدکنن��ده خارجی و به طبع آن ام��کان صادرات محصول 
خ��ود را از دس��ت خواه��د داد و از ط��رف دیگ��ر افزایش 
چند برابری هزینه های س��رمایه گذاری در داخل )به علت 
کاه��ش ارزش پ��ول مل��ی(، موج��ب از بین رفت��ن انگیزه 
س��رمایه گذاری و در نتیجه کاه��ش تقاضا برای محصوالت 

تولیدی در داخل نیز می گردد.

طرح های توسعه شرکت
1� ط��رح واردات کانتینر حمل جوج��ه یکروزه و نصب 
و مونتاژ آن بر کامیونت کش��نده، که طبق برنامه ریزی های 
بعم��ل آمده مقرر بود در س��ال مالی مورد گزارش عملیاتی 

گردد بدلیل رکود حاک��م بر فعالیتهای اقتصادی و همچنین 
کاه��ش فعالیت ش��رکت در بخش طی��ور عملیاتی نگردیده 

است.
2�طرح تولید انواع ماشین جوجه کشی در ظرفیت های 
19/200 ع��دد و 57/600 عدد و 115/200 عدد )تخم 
مرغ نطفه دار( با برند شرکت HOMATECH، بعلت رکود 
اقتص��ادی و مش��کالت مربوط ب��ه تامین بخش��ی از قطعات 
وارداتی، در س��طح بسیار پایین در سال مالی قبل عملیاتی 
شده است و در س��ال مالی مورد گزارش با افزایش 150 

درصد در حجم فروش

برنامه های آینده شرکت
1� تولید و معرفی محصوالت جدید:

1�1 در اواخر س��ال مالی قبل ب��ه منظور بهره برداری 
کامل از ظرفیت تولیدی کارخانه زنجان نسبت به خریداری 
یک دس��تگاه ماش��ین لوله خم کن، جهت تولید انواع فریم 
ماش��ین های ش��یردوش ثابت و ف��ری اس��تال دامداری ها 
اق��دام گردید. طی س��ال مالی م��ورد گ��زارش تولید این 
محصول با اس��تفاده از ماش��ین آالت فوق به انجام رسیده 

است.
1�2� در س��ال مالی مورد گزارش س��اخت ماشین های 
جوج��ه کش��ی ب��ا تکنول��وژی روز اروپ��ا )عالم��ت تج��اری 
HOMATECH( آغ��از گردی��ده ول��ی با توجه به ش��رایط 
بوج��ود آمده ناش��ی از برجام و تخلفات ط��رف آمریکایی، با 
چند ش��رکت معتبر اروپایی دراین خصوص مذاکره ش��ده، 
لیک��ن تا زمان تهیه این گزارش مناب��ع تامین قطعات مورد 
نی��از تولید این محص��ول، بصورت مطمئن و پای��دار ایجاد 
نگردی��ده و اقدامات الزم در این خصوص در حال پیگیری 

می باشد.
2� شیوه های تامین مالی

1�2� اس��تفاده از تسهیالت سیستم بانکی برای تامین 
سرمایه در گردش.

2�2� اس��تفاده از س��ود انباشته ش��رکت برای تامین 
بخشی از سرمایه در گردش.

3�2� افزای��ش س��رمایه از مبل��غ 109/957 میلیون 
ری��ال به مبل��غ 200/000 میلی��ون ریال از مح��ل آورده 
نقدی و مطالبات حال شده س��هامداران به مبلغ 90/043 
میلیون ری��ال، جزء برنامه های کاری هیات مدیره در س��ال 

مالی 1397 خواهد بود.

در مجمع عمومی سالیانه 100 ریال سود تقسیم شد

تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی 
شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی در سال 1396


