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ذات و حيات رژيم صهيونيس��تی با اش��غالگری گره خورده 
و برای حفظ بقای خود دس��ت به ه��ر اقدامی خواهد زد تا 
اش��غالگری خود را حفظ كند.  اين درحالی اس��ت كه وقوع 
انق��الب اس��المی و پس از آن تش��کيل جبه��ه مقاومت در 
منطق��ه، تمام برنامه های اس��تراتژيك اين رژيم را بر هم زد 
و اكنون ايران و محور مقاومت به عنوان يکی از اصلی ترين 

تهديدات پيش روی رژيم صهيونيستی قرار دارند. 
از هم��ان ابتدای ش��کل گيری انقالب اس��المی، ايران تمام 
روابط گذش��ته با رژيم صهيونيس��تی را قط��ع و تاكيد كرد 
كه جمهوری اس��المی، اس��رائيل را به عنوان يك كشور به 
رس��ميت نمی شناس��د. رويکردها ومواض��ع تهاجمی رژيم 
اسراييل در منطقه، پذيرش ايران به عنوان يکی از قدرتهای 
منطقه ای وتاكيد برحمايت از آرمان فلسطين و مردم مظلوم 
منطقه و ... از جمله عواملی بودند كه اسراييل بيش از پيش 

از قدرت گيری ايران در منطقه احساس خطركند . 
در اي��ن مي��ان اتهامات غ��رب عليه برنامه ه��ای صلح آميز 
انرژی هسته ای ايران و ش��کل گيری اتحاد منطقه ای ايران 
ب��ا گروههای منطق��ه ای مانند  حزب اهلل، جهاد اس��المی و 

حماس، انصاراهلل و...
رژيم صهيونيس��تی را وادار ك��رد از هر موقعيتی برای ضربه 
زدن ب��ه مناف��ع جمهوری اس��المی اس��تفاده كند و ضمن 
حماي��ت از گروهای ضد انقالب، خ��ود نيز وارد عرصه عمل 

شده و حتی به ترورد انشمندان هسته ای اقدام كند.
اما پس از آنکه درگيری های داخلی در سوريه شکل گرفت، 

رژيم صهيونيس��تی بر آن شد تا با استفاده از شرايط سوريه 
و اس��تفاده از حضور نيروهای داعش بر شرايط بحرانی اخير 
س��وريه دامن بزند و از اين فرصت ب��رای خود بهره برداری 
كند. در اين راستا يکی از اقدامات رژيم اسراييل زيرساخت 
های دفاعی و امکانات مهم ارتش سوريه بوده و با تمام توان 

دست به تضعيف توان ارتش سوريه زده است .
در اين ميان حمايت ايران از سوريه و افزايش توانمندی های 
نظام��ی ايران،  هماهنگی با نيروهای مقاومت در س��وريه و 
لبن��ان  عراق و يمن موجب ش��ده تا سياس��ت گذاران رژيم 
صهيونيس��تی، بزرگترين تهديدات استراتژيك عليه خود در 

طی سال های اخير عنوان كنند. 
 تالشبرایخلعسالحمقاومت

يکی از اقداماتی كه اسراييل با حمايت امريکا در تالش است 
تا برای رسيدن به اهداف خود به آن دست يابد، تالش برای 
خلع س��الح مقاومت اس��ت. در اين ميان ترور سردار شهيد 
حاج قاس��م سليمانی يکی از برنامه هايی بود كه امريکا برای 

حمايت از رژيم اسراييل در منطقه به اجرا درآورد. 
 قدرتنمايیپوشالی 

موجب شده اس��ت تا اين رژيم برای ترسيم قدرت نمايی و 
نماي��ش كاذب از توان خود در فعاليت مذبوحانه وارد جنگ 
رس��انه ای ش��ده و با تهديد ايران به عملي��ات روانی و دروغ 
پردازی متوس��ل شود، ضمن بزرگ نمايی قدرت مستشاری 
ايران اينگونه وانمود كند كه صدها يا هزاران ايرانی را تاكنون 

در سوريه كشته است! 

اس��راييل همچنين در تالش است تا در راستای ضربه زدن 
به اتحاد جبهه مقاوت از هر اتفاقی در ايران و لبنان و عراق 

بهره جويی كند.
 اعترافبهتواننظامیايران 

اين درحالی اس��ت كه س��ران اين رژيم به خوبی می دانند 
ق��درت رويارويی با توان نظامی اي��ران در منطقه را ندارند.   
از جمل��ه پس از س��اقط كردن هواپيمای اف 16 اس��راييل 
در س��وريه،  "اي��ال بن رؤوفي��ن"، نماينده ح��زب "پادگان 
صهيونيستی" اعالم كرد كه اسرائيل بايد خود را برای جنگ 
آماده كند چرا كه هيچ وسيله سياسی برای كنترل ايران در 
سوريه وجود ندارد. در آخرين اظهار نظری كه اسحاق بريك 
از كارشناس��ان رژيم صهيونسيتی طی ماه می 2020 انجام 
داده و در مقاله ای كه در روزنامه »هاآرتص« منتش��ر كرده 
اس��ت، وی تاكيد ك��رده كه در صورت وق��وع يك درگيری 
منطقه ای، ارتش رژيم صهيونيستی امکان مقابله با مقاومت 
را نخواه��د داش��ت. وی در اين باره نوش��ت: نب��ود آمادگی 
سيستم بهداشتی اسرائيل در مقابله با شيوع كرونا در مقايسه 
با ضعف آمادگی ارتش در جنگ آينده هيچ اس��ت.  بريك با 
اشاره به موشك های مقاومت و تفکيك موشك های نقطه زن 
از مجموع موشك ها تصريح كرد: اسرائيل هيچ پاسخ نظامی 
مناسبی برای سيس��تمی كه 250 هزار موشك را طی يك 
دهه اخير در اطراف ما كار گذاشته است نخواهد داشت. در 
جنگ آينده روزانه 3 هزار موش��ك به سمت اسرائيل خواهد 
آمد. تعدادی از اين موشك ها كه هر روز در حال افزايش اند، 
موش��ك های نقطه زن و س��نگين هس��تند كه كالهك های 
انفجاری صده��ا كيلويی را حمل می كنند. اين موش��ك ها 
دوربردند و به  ش��دت خس��ارت وارد می كنند و هركدام نياز 
به مقابله جداگانه دارند. موش��ك ها می توانند هزاران كشته 
به جا گذارند، زيرساخت های ما را نابود كنند و كشتاری به جا 
گذارند كه تاكنون س��ابقه نداشته است.  »نيواستيتس من« 
كه يك مجموعه بزرگ خبری بريتانيايی اس��ت؛ در تحليل 
ديدگاه اسرائيلی ها می نويسد، هر گونه حمله نظامی به ايران 
قبل از هر چيز خود اسرائيل را در مخمصه قرار می دهد. آيا 

اسرائيل به عواقب اين فکر خود انديشيده است؟
علی ش��مخانی، دبير ش��ورای عالی امنيت ملی ايران نيز در 
اين باره گفته است: ش��يوه برخورد ايران با اسرييل »بسيار 

متفاوت از شيوه برخورد در گذشته« خواهد بود. 
 هشدارايران

ايران و جبهه مقاومت از لبنان تا س��وريه و يمن بارها اعالم 
كرده ان��د كه آماده پاس��خ به تهديدات و اقدامات اس��رائيل 
هس��تند. اخيراً س��خنگوی ارشد نيروهای مس��لح به رژيم 
صهيونيستی هش��دار داده است كه در صورت ادامه شرارت 

دست برتر ايران را خواهند ديد.
س��ردارابوالفضل ش��کارچی گفت: به دروغ پردازان و خيمه 
ش��ب بازان صهيونيس��ت اخطار می كنيم در ص��ورت ادامه 

شرارت، دست برتر محور مقاومت و جمهوری اسالمی ايران 
را در ميدان عمل خواهند ديد. س��خنگوی ارش��د نيروهای 
مس��لح گفت: درحال��ی كه در طول 9 س��الی كه جمهوری 
اس��المی به صورت كاماًل قانونی و بنا به درخواس��ت دولت 
و مردم س��وريه با هدف كمك مستش��اری جه��ت مقابله با 
تروريست های داعشی دست پرورده آمريکا و اسرائيل حضور 
داش��ته اس��ت، در بمباران های صورت گرفته توس��ط رژيم 
جنايتکار و تروريس��ت پرور صهيونيستی در مجموع هشت 
ش��هيد با مشخصات زير تقديم كرده است و به همين دليل 
يکبار ديگر اس��امی اين شهدای واالمقام را اعالم می كنيم تا 
دروغ پردازی و كذاب بودن رژيم جعلی صهيونيستی بيشتر 
نمايان شود. سردار شکارچی افزود: اسامی اين شهدا عبارتند 
از: 1- ش��هيد حجت اهلل نوچمنی 2- شهيد مرتضی بصيری 
پور 3- ش��هيد محمد مهدی لطفی نياس��ر 4- شهيد سيد 
عمار موس��وی 5- ش��هيد اكبر زوار جنتی 6- شهيد محمد 
عل��ی اهلل دادی 7- ش��هيد حامد رضايی 8- ش��هيد مهدی 

دهقان يزدلی
وی عنوان كرد: رژيم صهيونيس��تی به ي��اد دارد كه پس از 
هدف قرار دادن خودروی ش��هيد محمدعل��ی اهلل دادی در 
تاري��خ93/10/28  در منطق��ه قنيطره س��وريه كه منجر به 
شهادت آن ش��هيد بزرگوار ش��د،رزمندگان حزب اهلل لبنان 
بالفاصل��ه با عبور از موان��ع پيچيده در مرزهای فلس��طين 
اش��غالی با هدف قراردادن س��ه دس��تگاه نفربر و خودروی 
صهيونيس��ت ها، پن��ج نفر از آن��ان را به هالكت رس��انده و 
تع��دادی را نيز مجروح كردند. س��خنگوی ارش��د نيروهای 
مسلح اضافه كرد: اسرائيل بزدل با حمايت همه جانبه آمريکا 
و برخی از كشورهای عربی تمام توان و ظرفيت خود را به كار 
گرفت تا بخش��ی از ناتوانی ها، شکست ها و ضعف هايش را با 
بمباران پايگاه تی فور )TF( در تاريخ97/01/20  در سوريه 
جبران كند كه در اين رابطه كاًل هفت نفر از مدافعان حرم از 
ايران در كنار ساير رزمندگان محور مقاومت به فيض عظيم 

شهادت نائل شدند.
سردار شکارچی تاكيد كرد: لکن محور مقاومت در پاسخ به 
اين اقدام بزدالنه دشمن، پايگاه های رژيم جعلی صهيونيستی 
در بلندی های جوالن اشغالی را با 50 فروند موشك و راكت 
هدف قرار دادند كه تعداد زيادی از اشغالگران صهيونيستی 
كش��ته و مجروح شدند. وی تصريح كرد: اسراييل بايد بداند 
كه خود را فريب می دهد و همانطوری كه رئيس س��تادكل 
نيروهای مس��لح در سفر اخير به سوريه رس��ماً اعالم كرد:  
»جمهوری اس��المی اي��ران براب��ر توافق ص��ورت گرفته با 
دولت، ارتش و مردم س��وريه ضمن تقويت محور مقاومت از 
جمله ارتقا پدافند هوايی كش��ور سوريه، در آينده نيز انتقام 
سخت تری از اين رژيم متجاوز و جعلی خواهد گرفت و آتش 
انتقام رزمندگان، بيش از گذش��ته گنبد پنبه ای و عنکبوتی 
اس��رائيل غاصب را خواهد س��وزاند و به محو شدن نزديك 

خواهد كرد. از س��وی ديگر چندی پيش نيز مرتضی قربانی 
مش��اور فرمانده كل سپاه در واكنش به تهديدات اخير رژيم 
صهيونيس��تی خبر داد كه ايران آمادگی ب��رای نابود كردن 

اسراييل حتی بدون نياز به شليك موشك از ايران را دارد. 
همچنين سرلشکر حسين س��المی، فرمانده سپاه پاسداران 
قباًل خطاب به اس��رائيل تاكيد ك��رده بود»هر جنگی اتفاق 
بيفتد، مطمئناً محو ش��ما را به هم��راه دارد و تنها راهی كه 
داريد، گريز به دريا اس��ت«. س��ردار جعفری فرمانده قرارگاه 
فرهنگی س��پاه و فرمانده سابق س��پاه نيز در اظهارات خود، 
حزب اهلل لبنان را بس��يجيان ايران دانست و گفت؛ در عراق، 
س��وريه و يمن هم بسيج تشکيل ش��دند و سرنوشت انقالب 
اسالمی به بسيج گره خورده است. به گفته وی اگر اين بسيج 
مردمی در سوريه شکل نمی گرفت، اين كشور چند تکه شده 

بود و امروز كشوری به نام سوريه وجود نداشت.
 چراايرانسريعاًبهاسراييل

حملهنمیكند؟
داليل زيادی وجود دارد كه ايران درحال حاضر سعی می كند 
نسبت به حماقت های رژيم اسراييل خودداريی به خرج دهد. 
يک��ی از داليلی كه چرا ايران با اتخاذ يك صبر اس��تراتژيك 
قصد ندارد فعال پاسخ بدهد، اين است كه بحران سوريه پايان 
نيافته و درگيری در چند جبهه به نفع محور مقاومت نيست . 
از س��وی ديگر اسرائيل تالش می كند جنگ قطعی آينده را 
جل��و انداخته، چرا كه در دوره ترام��پ فرصتی طاليی برای 

اسرائيل و حمايت بی دريغ آمريکا از اين رژيم است. 
همچنين ايران درگير مقابله با تحريم های اقتصادی اس��ت 
و بی ش��ك دوست ندارد در ش��رايط تحريم همه جانبه بين 
متحدانش و اس��رائيل و اياالت متحده آمريکا درگيری ايجاد 
شود تا شرايط الزم را برای پشتيبانی از آنها داشته باشد. نکته 
ديگ��ر اين كه برخی پرونده های بحران منطقه غرب آس��يا 
مانند يمن هنوز باز است. چهارم اين كه ايران سعی دارد در 
ش��رايط فعلی امکانات و زير ساخت های الزم را برای تجهيز 
نيروهای نيابتی اش تامين و در ش��رايط كامال برتر به لحاظ 
زير س��اختی و لجستيکی پاسخ تجاوزات را بدهد. بايد گفت 
كه خيلی دور نيس��ت كه رژيم اس��رائيل با پاسخ همه جانبه 
مقاومت روبرو  و چندين برابر تلفات و خس��اراتی كه در اين 
چند س��ال به اين محور وارد كرده تحمل كند. البته اقدامات 
رژيم صهيونيس��تی عليه جبهه مقاومت و جمهوری اسالمی 
ايران، آنقدر مهم و ش��ديد نيست كه جمهوری اسالمی ايران 
بخواهد پاسخی به حماقت های اين رژيم بدهد،  جبهه مقاوت 
از سوريه تا لبنان و يمن اين رژيم را محاصره كرده اند و كافی 
اس��ت تا تصميم به واكنش بگيرند. انصاراهلل يمن كه اكنون 
با عمليات موش��کی و پهپادی توانسته معادالت جنگ را در 
دست بگيرد، صهيونيست ها را تهديد كرده كه برد موشك های 
نيروهای مردمی و ارتش يمن به اسرائيل می رسد، سران رژيم 

صهيونيستی بايد اين هشدار را جدی بگيرند.

امامعلی)ع(: توكل بر خداوند، مايه نجات از هر بدی و محفوظ بودن 
از هر دشمنی است.

گزارش

نگاهی به شرایط جبهه مقاومت و تهدیدات رژیم صهیونیستی

عجله اسرائیل برای دیدن دست برتر ایران

جلس��ه مجمع عمومي س��اليانه صاحبان 
سهام ش��رکت توس��عه صنایع بهشهر با 
حض��ور 78/03 درصد از س��هامداران و 
به ریاس��ت عباس بابا گل زاده روز شنبه 
21 تير ماه 1399 درمحل  سالن آزادگان 
واقع در مرک��ز همایش هاي بين المللي 
پژوهشگاه صنعت نفت به آدرس تهران، 
بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي برگزار 
شد.  هيئت رئيسه مجمع مرکب از خانم 
نرگس یزدانيان و آقای امير افسر نماینده 
س��هامدار عمده، آق��ای عليرضا فاطمی  
دبير جلس��ه و نمایندگان سازمان بورس 
اوراق بهادار بصورت آنالین، و س��ازمان 
حسابرس��ي بود. پ��س از قرائت گزارش 
هيئت مدیره از سوی آقای مجيد محسنی 
مجد  مدیر عامل ش��رکت و قرائت گزارش حس��ابرس و تصویب صورتهای مالی و ترازنامه 
ش��رکت برای س��ال مالی منتهی به 1398/12/29 در این جلسه مقرر شد مبلغ 190 ریال 
به ازای هر س��هم پرداخت شود. همچنين سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و 
بازرس قانوني ش��رکت براي س��ال مالي منتهي به 1399/12/29 انتخاب گردید و روزنامه  

اطالعات به عنوان روزنامه رسمي و کثيراالنتشار تعيين گردید.
بر اس��اس تصميمات مجمع، اعضای هيئت مدیره به مدت 2 سال به عنوان اعضای هيئت 
مدیره جدید به ش��رح ذیل انتخاب ش��دند: شرکت سرمایه گذاري بانک ملي ایران )سهامي 
عام(، س��رکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری )سهامی عام(،  شرکت سرمایه 
گذاري غدیر )سهامي عام(، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام(، شرکت سرمایه 
گذاري توس��عه ملي )سهامي عام(، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سيمان )سهامی 

خاص(، شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار )سهامي خاص(.
محس��نی مجد در ابتدای س��خنان خود با تقدیر از س��هامداران حقيقی و حقوقی حاضر در 
جلسه، مردم را وارثان و صاحبان اصلی توسعه صنایع بهشهر خوانده و تصریح کرد: در طی 
مدت ش��ش ماه مدیریت خود در گروه توس��عه صنایع بهشهر تمام توان و انرژی الزم را در 
راه توليد و افزایش سودآوری، با هدف توسعه اشتغال، توليد و ایجاد بهره وری گذاشته ام و 
با پروردگار خود عهد بسته ام که ذره ای از منافع مادی و معنوی سهامداران شرکت چشم 
پوشی نکنم.  وی در ادامه با برشمردن دستاوردهای و اهم اقدامات صورت پذیرفته در سال 
مال��ی 1398 این نتایج را حاصل تالش همه همکاران خ��ود در حوزه های مختلف عنوان 
نموده و ضمن تقدیر از هيئت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهرآنان را افرادی متخصص 
و متعهد به حفظ منافع همه س��هامداران نام برد. محس��نی مجد در ادامه به تشریح برنامه 
های آتی ش��رکت در حوزه های گوناگون پرداخته و توجه به نيروی جوان متعهد به اصول 
ش��رکت توسعه صنایع بهشهر و اس��تقبال از ایده ها و نظرات سهامداران در راستای جهش 
توليد و توس��عه صنعت کشور و رفع معضل بيکاری را از مهمترین برنامه های اعالمی خود 

عنوان نمود.
جایگاه شرکت در صنعت

جایگاه شرکت اصلی در صنعت
ش��رکت توسعه صنایع بهشهر به عنوان یک ش��رکت هلدینگ عمدتا در زمينه مواد غذایی 
و ش��وینده فعاليت می نمایند. جدول زیر وضعيت رتبه این ش��رکت را در بين 500 ش��رکت 

برتر نشان می دهد.

س��رمایه گذاری های شرکت همچنين شامل ش��رکت های وابسته عمده به شرح زیر می 
باش��د که تحت کنترل شرکت نمی باشند ليکن با توجه به انتصاب یک یا دو کرسی هيات 

مدیره، نفوذ قابل مالحظه در این شرکت ها وجود دارد:

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
اهم ریسک هایی که شرکت با آن مواجه اند به شرح زیر قابل تبيين است:

1� ریسک نوسانات نرخ بهره: تغييرات نرخ بهره بر بخش مالی و واقعی اقتصاد اثرگذار است 
و حتی تغير نرخ بهره در برخی کش��ورها بر اقتصاد جهان و جریانات مالی بين المللی تاثير 
دارد. اثرات تغيير نرخ بهره بر فعاليت شرکت توسعه صنایع بهشهر در موارد ذیل خالصه می 

گردد که سعی شده است با سياست گذاری تامين مالی این ریسک کنترل گردد:
افزای��ش و کاهش نرخ بازده مورد توقع، افزایش و کاهش قيمت ها در بازار س��هام، ميزان 
جذب نمودن سایر بازارها و ورود و خروج وجوه از بورس اوراق بهادار و اثرات آن بر ارزش 
بازار ش��رکت های پذیرفته ش��ده و به تبع آن پرتفوی و خالص ارزش دارایی های شرکت 

توسعه صنایع بهشهر و ارزش بازار آن
افزایش/ کاهش ميزان جذابيت توليد و تاثير بر محيط کسب و کار

افزایش/ کاهش نرخ بازده مورد توقع و اثر بر توجيه پذیری طرح های جدید و یا در دست 
اجرا افزایش هزینه های مالی شرکت های فرعی و وابسته و متعاقب آن کاهش سود قابل 
تقسيم و کاهش درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها استفاده از روش های تامين مالی مبتنی 
بر بدهی توسط شرکت توسعه صنایع بهشهر و شرکت های فرعی و وابسته و اثر متقابل بر 

ميزان نقدینگی و وجوه در دسترس
2� ریس��ک کيفيت محصوالت: شرکت توس��عه صنایع بهشهر یک شرکت سرمایه گذاری 
بوده و کيفيت محصوالت به طور مستقيم هيچ ریسکی برای شرکت ندارد. بدیهی است با 
توجه به ریسک کيفيت محصوالت در برخی شرکت های سرمایه پذیر که به توليد و عرضه 
محصوالت اش��تغال دارند در قالب رقابت با س��ایر توليدکنندگان گروه کاالهای مشابه می 
تواند به طور غيرمس��تقم بر شرکت توسعه صنایع بهشهر اثرگذار باشد. ليکن سعی شده که 
با رعایت اس��تانداردهای سازمان استاندارد و استفاده از خدمات شرکت های معتبر بازرسی، 

این ریسک کنترل گردد.
3� ریسک نوسانات نرخ ارز: شرکت توسعه صنایع بهشهر یک شرکت سرمایه گذاری بوده و 
نوسانات نرخ ارز به طور مستقيم هيچ ریسکی برای شرکت به همراه ندارد ليکن تغيير نرخ 
برابری ارزهای خارجی با ریال می تواند بر ميزان درآمدها، تعهدات و مطالبات شرکت های 

تابعه و متعاقبا به طور غيرمستقيم برشرکت توسعه صنایع بهشهر اثر بگذارد.
برنام��ه های اخير دولت در خصوص تک نرخ کردن ارز، ریس��ک مزبور را تحت تاثير قرار 
داده اس��ت. در این راستا و به منظور مدیریت ریس��ک مزبور، پيگيری تخصيص ارز مرجع 
به ش��رکت های تابعه و اخذ مجوز افزایش نرخ فروش محصوالت در ش��رکت های تابعه 
که تاثيرپذیری مس��تقيمی از تغييرات مزبور دارند در دس��تور قرار گرفته است. به نحوی که 
در این راستا شرکت های شوینده موفق به اخذ سه مرحله افزایش نرخ فروش محصوالت 
گردیده اند و سایر شرکت هایی که مشمول نرخ گذاری مراجع مختلف می باشند، نيز موفق 

به اخذ مجوز افزایش نرخ فروش متناسب با افزایش نرخ تامين ارز گردیده آند.

4� ریسک قيمت نهاده های توليدی: شرکت توسعه صنایع بهشهر به واسطه شرکت های 
س��رمایه پذیر از چنين ریس��ک هایی اثر می پذیرد و این دس��ته از ریسک ها هم بر درآمد 
حاصل از س��رمایه گذاری ها به دليل تغيير بهای تمام ش��ده و فروش شرکت های سرمایه 
پذیر و هم بر درآمد حاصل از فروش س��رمایه گذاری ها به دليل تغيير س��ود ویژه و ارزش 
بنگاه ش��رکت های مورد نظر برای فروش اثر گذارن��د. از مهمترین تحوالتی که می تواند 
قيمت نهاده های توليد ش��رکت های سرمایه پذیر را دس��تخوش تغيير قرار دهد عالوه بر 
تالطم ایجاد ش��ده در بازار ارز، افزایش سطح عمومی قيمت هاست. در برخی موارد قيمت 
محصوالت شرکت های سرمایه پذیر تابع قيمت های جهانی است و در برخی موارد تحت 

قواعد بازار و رقابت و در برخی دیگر تابع تصميمات و نرخ گذاری های دولت می باشد.
5� ریسک کاهش قيمت محصوالت: مستقيما ریسکی را متوجه شرکت نمی نماید و صرفا 

بر برخی از شرکت های سرمایه پذیر اثرگذار است.
6� ریسک مربوط به عوامل بين المللی و یا تغيير مقررات دولتی: برخی از محدودیت های 
بين المللی موجب اختالف کس��ب و کار گردیده و فعاليت شرکت ها را تحت تاثير قرار می 
دهد. ليکن پيش بينی نمی ش��ود، که چنين محدودیت هایی باعث توقف فعاليت کس��ب و 
کار گردد. ش��رکت های سرمایه پذیر شرکت توسعه صنایع بهشهر نيز از این قاعده مستثنا 
نيس��تند. تغييرات جهانی قيمت کاالها و خدمات و تغييرات قيمت محصوالتی که مشمول 
نرخ گذاری دولتی هستند بر سود ویژه و ارزش بازار شرکت های موجود در پرتفوی شرکت 
توس��عه صنایع بهشهر اثر داش��ته و برخی مقررات دولتی من جمله تعرفه های واردات ) با 
توجه به تامين بخش عمده ای از مواد اوليه گروه از طریق واردات( حائز اهميت به ش��مار 

می روند.
7� ریس��ک تجاری: مستقيما ریسکی را متوجه ش��رکت توسعه صنایع بهشهر نمی نماید و 
صرفا بر برخی از ش��رکت های س��رمایه پذیر اثرگذار است. ليکن با توجه به توان توليد در 
داخل و بازار جهانی مصرف، در حال حاضر ریس��ک تجاری فراوانی متوجه ش��رکت های 
مزبور نمی باشد ضمن آنکه به منظور کاستن از این ریسک تنوع بخشی به مشتریان و ورود 

به بازارهای جدید در دستور کار شرکت های تابعه قرار گرفته است.
8� ریسک نقدینگی: ریسک نقدینگی به طور مستقيم یا غيرمستقيم )موثر بر شرکت های 
عضو گروه( بر ش��رکت موثر می باش��د. در تاریخ ترازنامه شرکت با مخاطراتی در ارتباط با 
وصول مطالبات س��ود سهام از ش��رکت های س��رمایه پذیر که صرف پرداخت سود سهام 
مصوب، بازپرداخت بدهی ها و تس��هيالت سررسيد ش��ده و نيز سرمایه گذاری های جدید 
می شود، روبرو می باشد. مع الوصف، شرکت با ملحوظ داشتن توان نقدینگی شرکت های 

سرمایه پذیر و تقسيم سود متناسب با آن، ریسک مذکور را مدیریت می نماید.
به منظور برنامه ریزی و تدوین اس��تراتژی بلندمدت شرکت توسعه صنایع بهشهر، تجزیه و 
تحليل ریس��ک بر مبنای نسخه بومی شده چارچوب های مطرح مدیریت ریسک در جهان 

به عمل آمده است. در جدول زیر خالصه ای از نتایج 
چشم انداز

براس��اس سند چشم انداز، شرکت می خواهد به عنوان یکی از شرکت های سرمایه گذاری 

برت��ر از لح��اظ ارزش بازار مطرح باش��د و با جذب و مدیریت س��رمایه در صنایع و خدمات 
سودآور که دارای مزیت رقابتی با اولویت پخش و توزیع، صنایع پایه، خدمات مالی، صنایع 

غذایی و بهداشتی، باالترین ارزش ها را برای سهامداران خود به ارمغان آورد.
چشم انداز آتی شرکت جهت بهينه نمودن پرتفوی سرمایه گذاری ها به شرح زیر است:

1� ترکيب و ادغام س��رمایه گذاری در سهام شرکت های بازرگانی گروه به منظور مدیریت 
هزینه های ثابت و تجميع منابع در جهت کسب حداکثر بازدهی

2� خروج از س��رمایه گذاری در ش��رکت های زیان ده که نبود آنان خللی در زنجيره ارزش 
گروه ایجاد نمی نماید و در استراتژی های آتی شرکت نيز حضور در این صنایع پيش بينی 
نشده است. 3� تبدیل سرمایه گذاری در سهام شرکت های وابسته کم بازده به شرکت های 

فرعی که در زنجيره ارزش شرکت های گروه می توانند نقش تاثيرگذاری داشته باشند.
4� اص��الح وضعيت بانک اقتصاد نوی��ن با انجام اقدامات مدیریتی به منظور دس��تيابی به 

سود پایدار این بانک.

درخشش »توسعه صنایع بهشهر« با تقسیم 190 ریال سود به ازای هر سهم
در مجمع عمومی عادی ساالنه منتهی به 29 اسفندماه 98 صورت گرفت

تعداد کل شرکت هارتبهشرح

رتبه در بين شرکتهای گروه محصوالت غذایی و 
آشاميدنی 

129

52500رتبه در بين 500 شرکت برتر ایران

درصد مالکيت گروهموضوع فعاليتنام شرکت

39بانکداریبانک اقتصاد نوین

34/3هلدینگ صنایع شير ایران )پگاه(صنایع شير ایران

20سرمایه گذاری در سهام و شرکت هاسرمایه گذاری اقتصاد نوین

9/8انجام عمليات بيمهبيمه نوین

س��رمایه گذاری در س��هام گروه شرکت های چين آریا ملل زرین
چين

45

45تامين مواد غذایی با برند ایليکاآروین ملل زرین

صورت سود وزیان
سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398

سال 1398 یادداشت
ميليون ریال

سال 1397 
ميليون ریال

1/944/0961/680/954درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

1/036/084408/225سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

53/030/1812/089/179

347239عملياتی � ریال
157�غيرعملياتی � ریال

347396سود پایه هر سهم � ریال

)117/853()166/673(7هزینه های عمومی و اداری
2/863/5081/971/326سود عملياتی

�)12/084(10هزینه های مالی

سایر درآمدها و هزینه های 
غيرعملياتی

1110/6201/299/262

2/862/0433/270/588سود خالص

سود پایه هر سهم


