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 پیام هیات مدیره 
ی و حسن اعتماد سهامداران گرامی و تالشهای دلسوزانه  خداوند متعال را سپاسگزاریم که در سال مالی گذشته با همراه

شرکت   کشورکارکنان  اقتصاد  پرتالطم  شرایط  و  موجود  مشکالت  و  ها  محدودیت  تمامی  از    علیرغم  بسیاری  که 

اندرکاران صنعت طیور کشور و حتی مقامات مسئول وزارت جهاد کشاورزی این سال را بدترین  صاحبنظران و دست

ای  اند موفق شدیم با به کارگیری تدابیر الزم بسیاری از اهداف تولیدی و توسعهم طیور برشمردهسال برای صنعت دا 

مورد  شرکت را محقق سازیم و تولید پایدار و بقای اقتصادی شرکت را در این سال سخت حفظ نماییم . سال مالی  

اقتصاد جهان دانست بسیاری از    وران  که باید آن را سال شیوع ویروس کرونا و آثار مخرب آن در اقتصاد ایگزارش  

شرکتهای بزرگ را نه تنها با زیان مواجه نمود بلکه تعدادی را به ورشکستگی کامل رساند و از عرصه فعالیتهای اقتصادی  

 حذف نمود . 

آوری  به یاری خداوند سبحان شرکت ماهان توانست با اتکا به مبانی اقتصاد مقاومتی و اتخاذ تدابیر متناسب برای تاب

های  اقتصادی و تولیدی در شرایط سخت ناشی از تحریمهای ظالمانه آمریکا و نابسامانی و به هم ریختگی بازار نهاده

مصرفی شرکت )اعم از ذرت ، سویا ، دارو و واکسن( که شیوع بیماری کرونا نیز آنرا تشدید نمود و مزید بر علت شد و  

ای که شرکت مجبور شد در  و کارهای کشور ایجاد نمود )به گونه  رکود سهمگین و طوالنی مدتی را در عرصه کسب

ترین محصول تولیدی خود یعنی جوجه یکروزه را تا بیست درصد قیمت تمام شده آن به  برخی مقاطع زمانی اصلی

ه  گذاری نموده و بشرکت را بنیان  ورود به زنجیره کامل تولید گوشت مرغ و خروج از تک محصولی بودن فروش رساند(  

 شرکت گردید . گیر زیان ای سازماندهی نماید که منجر به کاهش چشمطور گسترده

ریزی در همین راستا راهبردهای توسعه تولید مشارکتی با استفاده از ظرفیتهای بخشهای خصوصی و تعاونی ، برنامه 

تالش در جهت    ،   تر توسعه یافته ایجاد اشتغال در مناطق کمبرداری از منابع راکد ،  وری و نیز بهرهبرای افزایش بهره

کسب جایزه  ،    جوانگراییو  ویژه به جانشین پروری    ای کارکنان ، توجهتوانمند سازی حرفه  ،  پیاده سازی مدیریت دانش

در دستور کار قرار گرفت  تکمیل زنجیره تامین و تولید گوشت مرغ و بهبود مستمر کیفیت محصوالت  ،  مانیتعالی ساز

عنایت با  وقفهتالبه    که  بی  جهادگرانه  ش  و  متعهدانه  شرکت  و  این  متعهد  کارکنان  همه    تمامی  ایشان  زحمات  و 

 . راهبردهای مذکور عملیاتی شد و به مرحله اجرا در آمد 

صنعت طیور وارد بازار    به عنوان اولین شرکت در   1397همانگونه که مستحضر هستید شرکت مرغ ماهان در اسفند  

پیوست .    های شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به بازار سرمایهبعنوان پیشاهنگ ورود زیر مجموعهو  سرمایه شد  

اطالع رسانی به  عرضه موفق سهام شرکت ، حفظ میانگین روند ارزش سهام شرکت در سال قرمز پوش بازار بورس ،  

از عرضه سهام   تاخیر پس  بدون  و  ایران  موقع  فرابورس  به اصل    همگیشرکت در  اعتقاد هیات مدیره  نشان دهنده 

 می باشد. گیری از ظرفیتهای بازار سرمایه شرکت و بهره و حفظ و ارتقای حقوق سهامداران شفافیت
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 معرفی شرکت 

  شرکت های تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر بوده و زیر  شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان از

می باشد. این شرکت یکی از بزرگترین تولید    مجموعه سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید انقالب اسالمی

با   و  مجرب  و  کارآمد  متخصص،  انسانی  نیروی  از  مندی  بهره  با  که  است  ایران  در  گوشتی  یکروزه  کنندگان جوجه 

ز دنیا به عنوان شرکتی پیشرو در صنعت طیور کشور  بکارگیری روشهای دقیق علمی و مدیریتی منطبق بر تکنولوژی رو

 . به شمار می رود

از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و در اسفند ماه همان سال از    1397شخصیت حقوقی این شرکت در سال  

 طریق عرضه سهام در فرابورس در زمره شرکتهای پذیرفته شده در بورس قرار گرفت.  

اساسنامه شامل عملیات مرغداری، پرورش طیور، تولید گوشت مرغ، تخم مرغ،  2ا ماده موضوع فعالیت شرکت مطابق ب

 .است جوجه یکروزه، تولید دان و خوراک مرغ و کلیه امور مربوط به آن از جمله صادرات و واردات 
 

 تاریخچه شرکت 

تاسیس شده و طی شماره  به صورت سهامی خاص    14/08/1369شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در تاریخ  

 ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.در اداره ثبت شرکت 14/08/1369مورخ  80843

  23/11/1370به مرغدانه تهران و در تاریخ  04/09/1370نام اولیه شرکت )در زمان تاسیس( فرآور بوده که در تاریخ  

محل شرکت به کرمان، خیابان   26/02/1379ت. ضمنا در تاریخ به مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان تغییر نام یافته اس

در دفتر ثبت استان کرمان به ثبت رسیده و در آبان ماه   4506انتقال و به شماره    118استقالل، کوچه تبریزچی پالک  

دفتر مرکزی شرکت به    1386از سهامی خاص به سهامی عام تغییر وضعیت داده است. از اسفند سال    1385سال  

 منتقل گردید.   10پالک  -10کوچه شماره    -بان استقالل خیا

ساله جوجه ماهان در بازار جوجه یکروزه گوشتی و با عنایت به سابقه درخشان این برند در صنعت    30با توجه به حضور  

ه  درصد از نیاز کشور به جوجه یکروز  3طیور ؛ تولیدات این شرکت همواره از کیفیت مطلوب برخوردار بوده و حدود  

 برای تولید مرغ گوشتی را تامین می نماید. 
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 ماهیت کسب و کار 
 موضوع اصلی فعالیت 

 اساسنامه شرکت عبارت است از:  2فعالیت شرکت مطابق با ماده   

 عملیات مرغداری و پرورش طیور، تولید گوشت و تخم مرغ در داخل و خارج از کشور   •

 تولید جوجه یکروزه و کلیه امور مربوط به آن •

 تاسیس کارخانجات به منظور تهیه خوراک دام و طیور امور دارویی و صنایع وابسته    •

 آالت، کارخانجات و لوازم یدکی مورد نیاز واردات تخم مرغ و جوجه یکروزه، مواد خام، ماشین  •

 فعالیت در زمینه تولید و توزیع و واردات کلیه کاالهای مربوط به امور دامداری و دامپروری و کشاورزی  •

ارایه خدمات در زمینه های تولیدی و بازرگانی به کلیه  اشخاص حقیقی و حقوقی و تهیه و توزیع کاال و    •

 محصوالت کشاورزی و صنعتی  

کاری کاال و محصوالت، مبادرت به  العملاقدام به کلیه عملیات مجاز بازرگانی منجمله خرید و فروش و حق •

و احداث سردخانه و انبار جهت نگهداری کاال و محصوالت شرکت و    واردات و صادرات انواع کاال و اجاره خرید 

 سایرین

امور    • به  اقدام  منجمله  عرضه  برای  کاال  و  محصوالت  نمودن  آماده  جهت  الزم  جنبی  خدمات  کلیه  انجام 

 بندی و فر آوری تاسیس و اداره کارخانجات مربوطه کشتارگاهی و بسته

ه تسهیالت مالی و اعتباری از بانکها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی  اخذ وام و استقراض و استفاده از هرگون  •

 اعم از داخلی و خارجی در چارچوب قوانین و مقررات جاریه کشور

 های شرکت از داخل و خارج کشور توزیع و فروش فرآورده •

 های تولیدی کشاورزی و دامپروریها و موسسات و مشارکت در طرح گذاری در سایر شرکتسرمایه •

طاء و اخذ نمایندگی و ایجاد شعب و یا تاسیس شرکتهای فرعی با اشخاص حقیقی و یا حقوقی در کلیه  اع •

 اموری که بطور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به فعالیت موضوعات فوق می باشد 

 ها  نویسی سهام شرکتخرید و فروش و پذیره  •
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 و ماموریت شرکت  چشم انداز

 چشم انداز

مرغ ماهان بر آن است به عنوان شرکتی پیشرو در صنعت طیور با توسعه و گسترش امکانات  مجتمع تولید گوشت  

مدیریتی، با محوریت ارتقا کیفی و کمی تولیدات از طریق سرمایه گذاری و مشارکت و با اتخاذ استراتژی یکپارچه  

 ی به فعالیت ادامه دهد.سازی افقی و رو به جلو به تکمیل زنجیره تولید نائل شده و با اعتبار سرآمد کشور

 ماموریت 

تولید، تامین و عرضه محصوالت زنجیره تولید گوشت مرغ )از جوجه یکروزه تا گوشت مرغ آماده طبخ( مورد نیاز  

از طریق تضمین   و کارکنان(  ذینفعان )مشتریان، سهامداران، جامعه  ارتقای رضایتمندی  بر  تاکید  با  مشتریان 

تولید   برتر،  ، گسترش محصول  کیفیت  برندینگ   ، بهبود زندگی کارکنان  زیست،  از محیط  اقتصادی، حفاظت 

بازارهای داخلی و خارجی، افزایش مشارکت با بخش خصوصی، هوشمند سازی کسب و کار و مدیریت مبتنی بر  

 دانش روز، ارتقا کیفیت سبد مصرفی خانوار با تامین گوشت مرغ سالم. 

 وشت مرغ ماهان ارزش هاي محوري مجتمع تولید گ

 و شایسته ساالری  ارج نهادن به کرامت انسانی •

 رعایت اخالق حرفه ای و سازمانی  •

 وجدان کاری، صداقت در گفتار و عمل   •

 رعایت اصل مشتری مداری و جلب رضایت ذینفعان   •

   صیانت از محیط زیست، رعایت ایمنی و بهداشت حرفه ای  •

 ی تقویت روحیه کار تیمی و اعتقاد به خرد جمع  •

 یادگیری، خالقیت و نوآوری  •

 انضباط کاری و رعایت مقررات سازمانی   •

 (CSF)عوامل اساسی موفقیت

 تأمین به موقع و متناسب نهاده ها و مواد اولیه  •

 حضور فعال در بازار بورس کشور •

 بهبود بهره وری فرآیندهای تولید •

 افزایش رضایتمندی مشتری  •

 های نوینبهره مندی از دانش و فناوری •

 نفوذ هوشمندانه به بازارهای داخلی و خارجی  •

 استفاده از ظرفیت های همکاری با شرکت های مرتبط داخلی و خارجی  •
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 اهداف شرکت 

 : اهداف بلند مدت

 ی ات یو عمل ی جار  یها نهیکردن هز یمنطق افزایش بازده اقتصادی و •

 عرصه کشاورزی شرکت برتر ایران فعال در  10شرکت برتر ایران و  500حضور در جمع  •

 توسعه کمی و کیفی تولیدات  •

 نهادینه نمودن فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست  •

 توانمند سازی منابع انسانی و جانشین پروری •

 افزایش سطح رضایتمندی مشتریان •

 های شرکت منابع مالی و داراییکارآمد  تیریمد •

 وریافزایش بهره •

 توسعه و متنوع سازی سبد محصوالت •

 چه ریسک  مدیریت یکپار •

 ی مال  ن ینظام تام ی ارتقا و کارآمد •

 ی تی ساختار مالک اصالح •

 ی الملل  ن یو ب یمنطقه ا  ی ها تیها و قابل تیظرف  یریکارگ  بهحضور در بازارهای خارجی و صادرات و  •

 ارزش افزا  ی ها رهیزنج  لیو تکم جادیا •

 استفاده بیشتر از ظرفیتهای بازار سرمایه .  •

 ی دیتول یخوشه ها ت یریمدی و ا رهی درون زنج ی ها تیقابل پوشش •

 کشور  ک یاستراتژ ی در حوزه ها انیمحصوالت و خدمات دانش بن د یتول شیافزا •

 و توسعه  قیتحق گاه یجا ی ارتقا •
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 اهداف کوتاه مدت: 

 خرید مناسب نهاده ها و ذخیره سازی کافی جهت تضمین پایداری تولید و کاهش بها تمام شده •

 ایجاد زنجیره تأمین و تولید گوشت مرغ  •

 ثبت زنجیره بودن شرکت ماهان در سامانه مربوطه وزارت جهاد کشاورزی  •

بهینه سازی سیستمهای گرمایشی و سرمایشی با تغییر سوخت مصرفی از گازوئیل به گاز شهری در تمامی   •

 1400مزارع تا پایان سال مالی 

ریسک های تک محصولی بودن با تولید گوشت مرغ و هدفگذاری  بهینه سازی ترکیب محصوالت و اجتناب از   •

 .1400هزارتن گوشت مرغ در سال  20تولید 

 برگزاری آموزشهای ضمن خدمت و پیگیری برنامه جانشین پروری •

 میانگین سنی مدیران در راستای جوانگرایی کاهش •

 افزایش سرمایه شرکت از محل آورده و مطالبات حال شده سهامداران  •

سیستمهای نرم افزاری و ایجاد داشبورد هوشمند مدیریتی و تقویت سیستم نظارتی هوشمند از راه    ارتقای  •

 دور در فرآیند ساختار تولیدی ، تأمین ، پشتیبانی و فروش و بازاریابی شرکت . 

 اقدامات صورت گرفته در راستای نیل به اهداف 

نوسانات ارزی در جهت کنترل و کاهش قیمت تمام  خرید مناسب نهاده ها و ذخیره سازی کافی با توجه به   •

 شده

 حمایت از تولید داخلی از طریق اقدام برای تأمین نیازهای شرکت از محل تولید داخل .  •

اندازی واحدهای راکد تولید گوشت مرغ از طریق عقد قراردادهای تولید مشارکتی در استانهای  کمک به راه •

 مختلف کشور . 

 های حقوقی شرکت .ری از پروندهپیگیری و حل و فصل بسیا •

 اخذ تسویه حسابهای مالیاتی معوق و به روزرسانی مفاصا حسابهای مالیاتی .  •

 توسعه فعالیتهای مشارکتی با بخشهای خصوصی و تعاونی و افزایش بازدهی اقتصادی فعالیتهای شرکت .  •

 در بسیاری از مزارع شرکت    تغییر سوخت مصرفی سیستم های گرمایشی و سرمایشی از گازوئیل به گاز شهری  •

افزایش سوددهی   • مشارکتی جهت  های  قرارداد  انعقاد  با  مرغ  تامین گوشت  و  تولید  کامل  زنجیره  به  ورود 

 فعالیتها و خروج از تولید تک محصولی.

 هزار تن گوشت مرغ در سال مالی مورد گزارش . 5تولید حدود  •

 شروع عملیات اجرایی در زمین الغدیر .  •

 ده یا کم بازده و متوقف نمودن تولید پولت تخمگذار .  عالیتهای زیان جلوگیری از ف  •

 افزاری شرکت . های نرمراه اندازی سیستم نظارتی غیر فیزیکی و تقویت سامانه •

 نویسی علمی و ارتقای ظرفیتهای علمی و فنی فرایند تولید دان شرکت . ایجاد واحد جیره •
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 فعالیت شرکت  مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر 

 قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده •

 قانون مبارزه با پولشویی  •

 قانون سازمان بورس و اوراق بهادار  •

 قانون تجارت  •

 قانون کار   •

 قانون تامین اجتماعی  •

 قوانین و مقررات اتاق بازرگانی  •

 مقررات گمرک  •

 مقررات وزارت بهداشت  •

 مقررات وزارت  جهاد کشاورزی  •

 مقررات سازمان دامپزشکی  •

 مقررات سازمان محیط زیست  •

 مقررات سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان)تعزیرات حکومتی(  •

 مقررات قانون مدنی  •

 مقررات قانون رقابت  •

 سیاست های انجمن جوجه یکروزه در خصوص صدور مجوزات مربوطه  •

 ین نهاده های تولید سیاست های شرکت پشتیبانی امور دام کشور مربوط به تام •

 اساسنامه شرکت  •

 مصوبات مجمع عمومی  •

 آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی شرکت و مصوبات هیات مدیره  •
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 ران شرکت اسرمایه و سهامد

با نام    یال یر  کهزاریسهم    400،000،000شامل    الیر  ونی لیم  400،000مبلغ     30/09/1399خیشرکت در تار   هیسرما

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی    14باشد که در راستای استفاده از مفاد ماده    یتمام پرداخت شده م 

مجلس شورای اسالمی و هیأت وزیران ، این شرکت در    بکشور و حمایت از کاالی ایرانی و آیین نامه اجرایی مصو

متی از قانون تجارت اقدام به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید  الیحه اصالحی قس   161ماده    2اجرای مفاد تبصره  

و   بورس  اخذ مجوز سازمان  و  قانونی  بازرس  تایید  به  عنایت  با  که  نموده است  زمین(  ثابت )صرفاٌ  دارائیهای  ارزیابی 

سرمایه    نزد اداره ثبت شرکتها  ،  05/12/1399  خی طبق آگهی منتشره در تار  19/11/1399تصویب مجمع در تاریخ  

  ی و کارشناس  ی مابه التفاوت ارزش دفتر  الی ر  اردیلیم  730میلیارد ریال )  1،130میلیارد ریال به    400شرکت از مبلغ  

در  مالی همراه صورتهای   11-1 ادداشتی . ضمناً به شرح فت( از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت )زمین( افزایش یا 

 . ارائه شده است دیمورد گزارش ، تجد   یا سه یم اقالم مقا( هر سهانیموزون سود )ز  نیانگیمحاسبه م 

 تغییرات سرمایه شرکت  

 

 ( 30/09/1399ترکیب سهامداران)در تاریخ 

 درصد سهام به کل  تعداد سهام  نام  

 84.26 952،076،794 رشرکت سرمایه گذاري کشاورزي کوث

 1.29 14،611،383 شرکت سرمایه گذاري تدبیر گران فردا 

 14.45 163،311،823 سایر

 100 1،130،000،000 جمع کل 
 

 ارزش کل سهام )میلیون ریال( ارزش اسمی هر سهم)ریال( تعداد سهام)هزار عدد( سال شرح

 1،000 200،000 5 1370 سرمایه اولیه 

 2،000 400،000 5 1374 سرمایه مرحله اول افزایش 

 12،000 400،000 30 1380 افزایش سرمایه مرحله دوم 

 20،000 400،000 50 1383 افزایش سرمایه مرحله سوم 

 20،000 1،000 20،000 1385 تبدیل شرکت به سهامی عام 

 40،000 1،000 40،000 1387 افزایش سرمایه مرحله چهارم 

 111،000 1،000 111،000 1390 مرحله پنجم افزایش سرمایه 

 158،600 1،000 158،000 1391 افزایش سرمایه مرحله ششم 

 280،000 1،000 280،000 1393 افزایش سرمایه مرحله هفتم 

 400،000 1،000 400،000 1396 افزایش سرمایه مرحله هشتم 

 1،130،000 1،000 1،130،000 1399 مرحله نهم افزایش سرمایه 
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 حسابرس مستقل و بازرس شرکتاطالعات مربوط به  

بعنوان حسابرس    31/01/1399بر اساس تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ موسسه حسابرسی مفید راهبر 

مستقل و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به  

 پرداخت حق الزحمه بازرس به هیات مدیره تفویض اختیار گردید. انتخاب و در خصوص تعیین و  30/09/1399

 ساختار هیات مدیره

نفر عضو اصلی اداره می شود.کلیه    5اساسنامه شرکت،شرکت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از    27بر اساس ماده  

موظف اداره شرکت را به  اعضای هیات مدیره شرکت حقوقی بوده و نمایندگان اشخاص حقوقی به صورت موظف و غیر 

 عهده دارند و هیات مدیره ،مدیر عامل را از میان اعضاءانتخاب نموده اند.

 

 جلسات هیات مدیره 

 جلسه بوده است.   28معادل  30/09/1399تعداد جلسات سال مالی منتهی به 

 حقوق و مزایای مدیرعامل 

حقوق و مزایای مدیر عامل بر اساس ضوابط و احکام حقوقی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر صادر و با تصویب  

 هیات مدیره تعیین شده است.

  

 موظف/غیر موظف  سمت  نام نماینده  نام عضو حقوقی هیات مدیره 

 غیر موظف رئیس هیات مدیره  سید جواد میر شرکت مرغ مادر دیزباد

 موظف  نایب رئیس هیات مدیره  رحمن محمدی  شرکت سرمایه گذاري کشاورزي کوثر 

 موظف  عضو هیات مدیره  محمد حسن مجتهدی سازمان اقتصادي کوثر 

 غیر موظف عضو هیات مدیره  بهراد زندیه شرکت مرغک 

 غیر موظف عضو هیات مدیره  هادی ثامتی  گروه سرمایه گذاري عمران و ساختمان معین کوثر 
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 وضعیت معامالت و قیمت سهام 

ماهان،سهام شرکت   مرغ  تولید گوشت  مورخ   مجتمع  و خدمات    12/1397/ 27در  )زراعت  گروه  در  زماهان  نماد  با 

 وابسته(در بازار سرمایه عرضه شد.

 

 جدول انحراف از بودجه با احتساب تبدیل تخم مرغ نطفه دار به جوجه یک روزه گوشتی

 مقدار انحراف  درصد انحراف  بودجه  عملکرد شرح

تعداد قطعه جوجه  

 تولید شده
38,718,930 42,125,938 (8%)   (3،407،008 ) 

تعداد قطعه  جوجه  

 فروخته شده
35،817،866 38،506،117 (7%)   (2،688،251 ) 

مبلغ کل  

 فروش)میلیون ریال(
794،211 1،074،321 (26%)   (280،110 ) 

میانگین فی فروش  

 )ریال( 
22،173 27,900 (20%)   (5،727 ) 

 

 

  

 شرح
27/12/97 30//09/98 30/09/99 

 99پایان سال مالی  98پایان سال مالی  عرضه اولیه 

 26،357 17،191 4000 قیمت سهام )ریال(

 365،409،230 389،898،620 39،999،640 معامالت )تعداد(حجم کل  

 10،419 4،091 9/159 ارزش کل معامالت )میلیارد ریال(

 گوشتی انحراف نرخ جوجه یک روزه  
انحراف مقدار جوجه یک روزه 

 گوشتی 
 جمع انحرافات جوجه 

 ( میلیون ریال 280،110) ( میلیون ریال 74،981) ( میلیون ریال205،129)
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 جایگاه شرکت در صنعت 

بیش از    1399قطعه جوجه یکروزه به عنوان محصول اصلی در سال  38,718,930شرکت مجتمع مرغ ماهان با تولید  

 کل بازار کشور را در اختیار دارد. درصد سهم   3

 مقایسه ظرفیت اسمی و تولید واقعی 

 ظرفیت تولید)قطعه(  شرح
عملیاتی در    تیظرف

 )قطعه( دیتولدسترس  
 99تولید واقعی  

نسبت تولید به  

 تولید   ظرفیت

جوجه یکروزه  

 گوشتی 
43،000،000 41،000،000 38،718،930 90% 

 

ظرفیت اسمی تولید جوجه یکروزه شرکت بر اساس زیرساختهای موجود در مزارع و مجوزهای دریافت شده در سنوات   

تولید واقعی متاثر از سیاستهای   گذشته برآورد گردیده،  حال آنکه به دلیل شرایط خاص حاکم بر صنعت جوجه یکروزه، 

 سن نگهداری گله ها و ... می باشد. وز، ابالغی از سوی نهادهای تصمیم گیر از جمله زمان صدور مج
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 مزارع متعلق به شرکت ماهان 

 تعداد فارم  نام واحد  استان 

 4 ماهان کرمان

 3 ساري  مازندران

 2 خرم آباد لرستان 
 

فارم در شهر های آبیک استان قزوین و سلطانیه استان  زنجان به صورت مشارکتی    2همچنین شرکت مرغ ماهان  

کارخانه جوجه کشی واقع در ورامین استان تهران و  مزرعه ماهان    2جهت تولید جوجه یک روزه در اختیار دارد و  

نجیره تولید گوشت مرغ  ز خود دارد. و در خصوص  استان کرمان و یک کارخانه تولید دان در کرمان نیز تحت مالکیت  

 دارد داشته و در استانهای کرمان، اصفهان، چارمحال بختیاری و آذربایجان غربی مشارکت  

 بازار اصلی شرکت و محصوالت 

بازار های اصلی شرکت مشتمل بر فروش جوجه یک روزه به مرغداران جهت مرغ مصرفی کشور  و تولید گوشت مرغ 

 می باشد. در قالب  مشارکت  و همچنین فروش مرغ مادر گوشتی و تخم مرغ نطفه دار و کود 

بخش وسیعی از محصوالت شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در کشور جهت تامین نیاز های داخلی به فروش  

 می رسد . 

   مواد اولیه مصرفی 

 مواد اولیه مصرفی شرکت مرغ ماهان شامل موارد زیر است:

 مواد اولیه مصرفی دان مرغ  •

 غالت مصرفی )ذرت ، کنجاله سویا ،گندم ....( •

 ویتامین ها   •

 دارو ها و واکسن ها  •

 

  

 مشتریان  نوع محصول  ردیف 

 مرغداران جهت تولید وپرورش مرغ گوشتی جوجه یک روزه 1

 مشتریان داخلی زنجیره تولید و توزیع(  - گوشتی)مشارکتیمرغ   2

 مشتریان داخلی تخم مرغ نطفه دار 3
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 خالص فروش دارایی زیستی غیر مولد 

 قطعه -تعداد شرح  

 21،072،455 مالکیتی   - ماهان-جوجه یکروزه گوشتی)قطعه( 

 4،858،161 واحد های مشارکتی   –جوجه یکروزه گوشتی)قطعه( 

 12،431،733 تخم مرغ نطفه دار

 2،807،961 مرغ گوشتی مشارکتی 
 

 عملکرد گله های گوشتی در مشارکت با بخش خصوصی در راستای زنجیره تامین 

 

 

 کیلوگرم   5،000،000       تولید گوشت مرغ طبق بودجه سالیانه •

 

جوجه يكروزه 

-ماهان -( قطعه)گوشتي

مالكیتي

51/18%

(  عهقط)جوجه يكروزه گوشتي

واحد های مشارکتي –

11/80%

تخم مرغ نطفه دار

30/20%

مرغ گوشتي مشارکتي

6/82%

قطعه-خالص فروش دارايي زيستي غیر مولد تعداد

 قیمت تمام شده  سهم ماهان از گوشت تولیدي  وزن مرغ زنده تولید شده  تعداد جوجه ریزي 

2,305,505 5,141,373 2،807،961 272،395 

 سود)زیان( فی  فی فروش  فی قیمت تمام شده  سود )زیان(  فروش 

368،900 96،504 94،870 128،480 33،610 
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 ود و زیان سصورت  

 

زنجیره تولید گوشت مرغ در قالب قرارداد های مشارکتی    به  افزایش درآمد عملیاتی به دلیل ورود شرکت مرغ ماهان    *

 بوده است.

 

 

 

 

سال 1398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

941,462 799,074 5  ارزش منصفانه دارایی زیستی غیر مولد

991,403 1,155,515 5  خالص فروش دارایی زیستی غیر مولد

(941,462)(799,074)5  بهای تمام شده انتسابی

 356,441 49,941

  991,403  51,155,515  درآمدهای عملیاتی

 )700,869( )1,062,138(6  هزینه های تولید

  290,534  93,377 سود ناخالص

 )78,680( )93,381(7  هزینه های فروش، اداری و عمومی

 )15,366( )19,092(8  سایر هزینه ها

)112,473( )94,046( 

  196,488 )19,096( سود )زیان( عملیاتی

 )25,033( )41,717(9  هزینه های مالی

  4,513  102,651  سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

)39,066( )20,520( 

  175,968 )58,162(سود )زیان( قبل از مالیات

00 هزینه مالیات بر درآمد

  175,968 )58,162(  سود )زیان( خالص

 سود )زیان( پایه هر سهم:

  174 )17(11               عملیاتی - ریال

 )18( )34(11               غیر عملیاتی-ریال

  156 )51(11   سود )زیان( پایه هر سهم - ریال

سال 1399
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 سود و زیان جامع صورت  

 

 1398سال    1399سال      

 میلیون ریال     میلیون ریال        

 175،968   ( 58,162)      سود )زیان( خالص  
           سایر اقالم سود و زیان جامع : 

 0     216,987       تجدید ارزیابی دارایی هاي ثابت مشهودمازاد  

 0   0     مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان  جامع 

 175،968    158,825       سود جامع سال   
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 صورت وضعیت مالی 

  30/09/1398   30/09/1399   یادداشت   
  میلیون ریال    میلیون ریال        دارایی ها 

              دارایی هاي غیر جاري  
    401,086      1,337,901    12  دارایی های ثابت مشهود      
    6,812      6,639    13  دارایی های نامشهود     
    3,367      6,219    14  سرمایه گذاری های بلند مدت       
    6,427      7,686    15  دریافتنی های بلند مدت      
    29,573      29,628    16  سایر دارایی ها      

    جمع دارایی هاي غیر جاري 
  1,388,073      447,265    

    دارایی هاي جاري  
 

 
 

 
    38,039      36,235    17  پیش پرداخت ها      
    182,584      184,592    18  موجودی مواد و کاال      
    343,749      397,982    19  دارایی های زیستی  غیر مولد     
    69,910      160,441    15  دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها     
    40,000      -    20  سرمایه گذاری های کوتاه مدت      
    30,705       7,749     21   موجودی نقد     

    704,987       786,999         جمع دارایی هاي  جاري 
    جمع دارایی ها     

  2,175,072      1,152,252    
         حقوق مالکانه و بدهی ها

         حقوق مالکانه   
    400,000      1,130,000    22  سرمایه       
    40,000      40,000    23  اندوخته قانونی       
    -      216,987       مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها     
  سود انباشته       

 
 

  58,422      186,584    
    626,584      1,445,409       جمع حقوق مالکانه 

         بدهی ها 
         بدهی هاي غیر جاري     
    79,182      139,694    24  پرداختنی های بلند مدت     
    2,821      3,939    25  تسهیالت مالی بلند مدت     
    86,333      110,766    26  ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان     

    جمع بدهی هاي غیر جاري 
  254,399     168,336   

        بدهی هاي جاري 
    157,876      153,108    24 پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها     
    -      -    27  مالیات پرداختنی    
    1,433      3,166    28  سود سهام پرداختنی      
    190,168      298,849    25  تسهیالت مالی     
    7,855      20,141    29  پیش دریافت ها     
    جمع بدهی هاي جاري     

  475,264      357,332   
    جمع بدهی ها   

  729,663      525,668    
    جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

  2,175,072      1,152,252            
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 حقوق مالکانه 

 

  

سرمایه
اندوخته 

قانونی

مازاد تجدید 

ارزیابی دارایی ها
جمع کلسود انباشته

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

470,616 35,493 - 35,123 400,000 مانده در1397/10/01

تغییرات حقوق مالکانه درسال 1398

175,968 175,968 - - - سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1398

(20,000)(20,000)- - - سود سهام مصوب

- (4,877)- 4,877 - تخصیص به اندوخته قانونی

626,584 186,584 - 40,000 400,000 مانده  در1398/09/30

تغییرات حقوق مالکانه در سال 1399

(58,162)(58,162)000)زیان( خالص سال 1399

        216,987           -     00216,987سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

        158,825(58,162)     216,987        -            -سود جامع سال 1399

(70,000)(70,000)000سود سهام مصوب

730,000 730,000000 افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائیها

00000تخصیص به اندوخته قانونی

1,445,409 58,422 216,987 40,000 1,130,000 مانده در1399/09/30
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 صورت جریان وجوه نقد 
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 سبت های مالی ن
 

 

  



                                                   عام(   یگوشت مرغ ماهان )سهام دیشرکت مجتمع تول             ره یمد اتی ه ت یفعالگزارش 

 
24 

 

 بطور مقایسه ای طی سه سال گذشته فعالیت های تولیدی اصلی شرکت 

 واحد شرح فعالیت  ردیف 
سال مالی منتهی  

 1399/ 09/ 30به

 مالی منتهی  سال

 1398/ 09/ 30به 

مالی منتهی  سال 

 1397/ 09/ 30به

 40،902،685 36،149،190 28،833،930 قطعه گوشتی  جوجه یک روزه 1

 0 63،299 1،017،456 کیلوگرم  منجمد  گرم و  گوشت مرغ 2

 0 0 1،790،506 کیلوگرم  گوشت مرغ زنده  3

 0 0 12،431،733 عدد تخم مرغ نطفه دار  4

 

 12،431،733ط بازار به جای جوجه یک روزه گوشتی تعداد  یدر سه ماه ابتدای  سال مالی مورد گزارش  با توجه به شرا

  28،833،930قطعه جوجه یک روزه( تولید شده است که با توجه به تولید    9،885،000عدد تخم مرغ نطفه دار )معادل  

قطعه جوجه می گردد، که نسبت به سال گذشته افزایش    38،718،930قطعه جوجه یک روزه تولید طی سال معادل  

 ت.  یافته اس

 خالصه آمار مربوط به فروش محصوالت 

 
 جدول مقایسه ای خالص فروش دارایی زیستی غیر مولد و هزینه های تولید مربوطه 

 
  

مبلغ)میلیون ریال(نرخ)ریال(تعداد-قطعهمبلغ)میلیون ریال(نرخ)ریال(تعداد-قطعه

21,072,45518,135382,15128,834,72026,712770,224جوجه یکروزه گوشتی)قطعه( -ماهان

1,763,26323,41041,2783,786,14024,88294,205جوجه یکروزه گوشتی)قطعه( - مشارکتی با  شرکت پیشگامان کشاورزی کوثر 

3,094,89821,57866,7812,874,13526,80277,033جوجه یکروزه گوشتی)قطعه( -مشارکتی با شرکت سلطانیه

12,431,73324,845308,864000تخم مرغ نطفه دار
2,807,961128,671361,30463,299120,0027,596

1,160,378949,058فروش ناخالص جوجه یکروزه

00(2,678)برگشت از فروش فروش تخم مرغ نطفه دار

(3,539)0(2,185)برگشت از فروش و تخفیفات )خسارت جوجه(

1,155,5150945,519فروش خالص مرغ و جوجه یکروزه

000295,616155,21545,884پولت تخم گذار )قطعه( - مشارکت با پیشگامان

1,155,515991,403فروش خالص

13991398

مرغ گوشتی مشارکتی

1398

تعداد
خالص فروش 

دارایی زیستی
سود)زیان(ناخالصهزینه های تولید

درصد سود)زیان( 

ناخالص به خالص فروش

درصد سود)زیان( ناخالص 

به خالص فروش

33(27)(103,122)(483,273)21,072,455380,151جوجه یکروزه گوشتی -مزارع متعلق به شرکت ماهان

35(6)(3,702)(70,483)1,763,26366,781جوجه یکروزه گوشتی - سلطانیه )مشارکتی(

20(17)(6,790)(47,390)3,094,89840,600جوجه یکروزه گوشتی - پیشگامان و توسعه کشاورزی کوثر )مشارکتی(

(16)0000- پولت تخم گذار

110,75836(195,920)12,431,733306,678 تخم مرغ نطفه دار

96,233274(265,072)2,807,961361,305مشارکت در تولید مرغ گوشتی

1,155,515(1,062,138)93,377829

1399
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 اجزای بها تمام شده 

 

 خالصه آمار مربوط به خرید مواد و کاال 

 

 بها تمام شده   ي اجزا
 1399سال  

 )میلیون ریال( 

 1398سال

 )میلیون ریال( 
 دالیل تغییرات 

 و افزایش تولید    مواد اولیه طی سالافزایش نرخ  463,422 736,713 مواد مستقیم 

 افزایش حقوق مصوب قانون کار  143,591 171,102 دستمزد مستقیم 

 334،418 430،977 سربار تولید
بخشی از افزایش مربوط به دستمزد غیر مستقیم و خرید مواد  

 و افزایش تولید می باشدغیر مستقیم 

میلیون ریالکشورنوع مواد اولیه
درصد نسبت به 

کل خرید سال
میلیون ریال

درصد نسبت به 

کل خرید سال
17  4390,258  198,204 ایران ذرتپشتیبانی امور دام

14  1978,254  85,717 ایران جوجهاجداد زربال ) اشخاص وابسته(
1  73,133  30,948ایران کنجاله کلزاکشت و صنعت خاور دشت  ) اشخاص وابسته(

5  424,675  19,147 ایران دارو واکسنداروخانه ماکیان
3  414,839  16,251 ایران روغن گیاهی کنجاله پنبه دانه های روغنی خراسان ) اشخاص وابسته(

2  311,754  15,624 ایران کارتن جوجهشرکت کیا کارتن سبالن 
8  341,501  12,898 ایران سویاشرکت نسیم سحر پاک مهر خلیج فارس
2  213,215  8,077 ایران داروشرکت شیمی دارو کوثر)اشخاص وابسته(

1  26,970  8,740 ایران میتیونینصنایع مرغ مادر
3  215,736  8,051 ایران کارتن جوجهشرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر)اشخاص وابسته(

4  223,468  6,908 ایران ذرتشرکت تعاونی هماهنگی تولیدکنندگان خوراک دام طیور
8  143,493  6,690 ایران کنجاله سویاشرکت تعاونی مرغداران طیور تخم گذار نوید کرمان

11  161,124  2,552 ایران ذرتشرکت آوا تجارت صبا
1  05,619  1,269 ایران واکسنشرکت طب دام آپادانا

2  08,982  713 ایران دی کلسیممعدن رشد گرگان
1  05,510  628ایرانکفی النه تخم گذارپالستیک سازی حافظ 

0  - 0  355ایرانپوشاکشرکت مهر پوشاک کوثر )اشخاص وابسته(
3  018,991  -  ایران گندممحمود صالحی

3  014,491  -  ایران ذرتذرت خشک کنی محمد صادق موحدی
3  014,238  -  ایران ذرتسریر تجارت منطقه آزاد انزلی

2  011,800  -  ایران جوجه پولتشرکت مرغک)اشخاص وابسته(
2  08,571  -  ایران ویتامینشرکت آروین ارس 

1  07,648  -  ایران ذرتشرکت راهبر تجارت آپریا تاش
1  07,075  -  ایران ذرتپشتیبانی امور دام استان البرز

13,7352 7  34,041سایر
456,813  100  545,080  100  

13991398
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 جدول مقایسه  مقدار جوجه ریزي در مزارع،تولید واقعی کارخانه هاي جوجه کشی  و دان با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمول 

 

  

     واحد       

 اندازه گیری

ظرفیت اسمی 

طبق

 پروانه

ظرفیت معمول

)میانگین ظرفیت 

سه دوره(

تولید/جوجه ریزی 

واقعی درسال جاری

تعدادکیلوگرم 

موجودی در پایان 

سال مالی
64,00059,96159,90054,031قطعه
62,00059,66260,50050,925قطعه
62,00059,863052,653قطعه
62,00059,60055,9200قطعه

660,000300,81900قطعهپولت تخم گذار- پیشگامان کشاورزی کوثر-هشتگرد)مشارکتی(
32,00032,75030,50027,192قطعهجوجه یکروزه گوشتی- پیشگامان کشاورزی کوثر-آبیک)مشارکتی(

38,00035,91000قطعه
40,00042,89000قطعه
37,00031,09000قطعه
30,80033,680027,442قطعه
50,00056,59355,5000قطعه
50,00056,77355,5000قطعه
19,968,00010,631,23212,327,6900عدد
19,968,00015,553,11214,414,1100عدد
20,00018,63221,895274تن

جوجه یکروزه گوشتی-سلطانیه-مشارکتی

جوجه یکروزه گوشتی-ماهان-مزرعه 4
جوجه یکروزه گوشتی-ماهان-مزرعه 3

جوجه کشی ورامین

جوجه یکروزه گوشتی-لرستان-مزرعه 12
جوجه کشی ماهان

دان آماده

جوجه یکروزه گوشتی-ماهان-مزرعه 1

جوجه یکروزه گوشتی-ساری-مزرعه 7
جوجه یکروزه گوشتی-ساری-مزرعه 8
جوجه یکروزه گوشتی-ساری-مزرعه 9

جوجه یکروزه گوشتی-لرستان-مزرعه 11

جوجه یکروزه گوشتی-ماهان-مزرعه 2
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 مقدار تولید  
 

1395 1396 1397 1398 1399 

248،767،33   جوجه یکروزه گوشتی  795،897،36  685،902،40  995،494،35  930،718،38  

299،63 - - - گوشت مرغ  962،807،2  
 

 

 

  

  

33,767,248  36,897,795  
40,902,685  

35,494,995  
38,718,930  

1395 1396 1397 1398 1399

تعداد تولید جوجه یکروزه گوشتی

جوجه یکروزه گوشتی

- - - 63,299  

2,807,962  

1395 1396 1397 1398 1399

گوشت مرغ

گوشت مرغ
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 جدول نرخ فروش جوجه یکروزه و گوشت مرغ 

 مبلغ : ریال 

 

 

 

 

 

  

14,218

20,684

14,968

26,424

22,173

1395 1396 1397 1398 1399

جوجه یکروزه

0 0 0

120,002
127,092

1395 1396 1397 1398 1399

گوشت مرغ

  1395 1396 1397 1398 1399 

  22,173         26,424         14,968         20,684         14,218        جوجه یکروزه

  127,092       120,002            گوشت مرغ



                                                   عام(   یگوشت مرغ ماهان )سهام دیشرکت مجتمع تول             ره یمد اتی ه ت یفعالگزارش 

 
29 

 

 جوجه یکروزه و گوشت مرغ جدول مبلغ فروش  
 مبلغ: میلیون ریال 

 
1395 1396 1397 1398 1399 

 487,533 937,923 612,235 763,197 480,102 جوجه یکروزه

 گوشت مرغ
   

7,596 361,304 

 

 

 

  

480,102

763,197

612,235

937,923

487,533

1395 1396 1397 1398 1399

جوجه یکروزه

0 0 0 7,596

361,304

1395 1396 1397 1398 1399

گوشت مرغ
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 نمودار نرخ فروش ماهانه جوجه یک روزه طی سال مورد گزارش 

 مبلغ : ریال 

 

قطعه جوجه یک روزه   9،885،000عدد تخم مرغ نطفه دار معادل  12،431،733تعداد ماهه ابتدای سال مالی   3در 

   گوشتی تولید و به فروش رفته است.

 مبلغ: میلیون ریال                                نمودار مبلغ فروش ماهانه جوجه یکروزه طی سال مورد گزارش

  

ه شرایط بازار تخم مرغ نطفه دار به فروش رفته که معادل  در سه ماه ابتدا سال بجای جوجه یک روزه با توجه ب 

 میلیون ریال می باشد.  306،186

  

8,359 

14,488 

19,231 

26,115 

13,306 

10,379 

22,555 

28,004 

38,432 

فروردین  اردیبهشت خرداد تیر  مرداد شهریور مهر  آبان آذر

31,947 

52,479 54,591 

77,621 

43,379 

28,239 

48,523 

65,116 

86،129

فروردین  اردیبهشت خرداد تیر  مرداد شهریور مهر  آبان آذر
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   نمودار تعداد تولید جوجه یک روزه طی سال در هر فصل

 واحد: قطعه 

 

 

قطعه می باشد. الزم به ذکر است    38،718،930جمعاً    30/09/99تعداد جوجه یکروزه تولیدی در سال مالی منتهی به  

 ماه ابتدا سال مالی با توجه به شرایط حاکم بر بازار، تخم مرغ نطفه دار جایگزین  جوجه یک روزه گردیده بود.  3در 

  

11,030,525 
10,499,205 

9,547,950 

7,641,250 

پاییزتابستان بهارزمستان
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  مزیت هاي رقابتی 

 اهمیت مزیت های رقابتی و ویژگی های خاص شرکت مرغ ماهان عبارتند از : 

کارخانه جوجه کشی و کارخانه دان  در اختیار داشتن بخشی از زنجیره تولید که شامل تولید جوجه یکروزه ،    •

 و الباقی حلقه های زنجیره در قالب قرارداد های مشارکتی. 

تامین مواد اولیه ، واکسن ها و دارو های مورد نیاز از شرکت های معتبر بازرگانی داخلی و خارجی که مهری   •

 بر رسالت تولید با کیفیت محصوالت و خوشنامی شرکت ماهان می باشد. 

به تامین کننده یکی از نژاد های برتر جوجه در جهان )نژاد راس( از طریق شرکت مرغ اجداد    دسترسی سریع  •

 می باشد.  شرکت های همگروهزربال که از 

ساله خود با دارا بودن کارشناسان متخصص و مجرب در    30شرکت مرغ ماهان با توجه به سابقه درخشان   •

 چمداران در این حوزه می باشد. زمینه تولید جوجه یک روزه و گوشت مرغ یکی از پر

دارا بودن تیم خدمات مشتریان با تجربه و متخصص در ارائه خدمات مشاوره به مرغداران در زمینه پرورش   •

 مرغ گوشتی که نشان از اهمیت باالی شرکت به پرورش محصوالت با کیفیت می باشد. 

که این امر موجب کاهش قیمت تمام شده در  توان باال در تامین و ذخیره مواد اولیه مورد نیاز و نهاده ها،   •

تولیدات می شود.)الزم به ذکر است شرکت در سال پیش رو قبل از نوسانات ارزی و افزایش قیمت نهاده ها  

 این ذخیره سازی مناسب را انجام داده است(.

وان باالی  شرکت مرغ ماهان با بهره گیری از تجارب گذشته و گروه متخصصان و مشاوران و با عنایت به ت •

قرارداد های مشارکتی در سال مورد   قالب  به زنجیره تولید گوشت مرغ در  با ورود  تولید جوجه یک روزه، 

گزارش بخش قابل توجهی از زیان خود را کاهش داده و این امر در سال های پیش رو موجب سودآوری خواهد  

 شد.
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 ریسک های حاکم بر محیط کسب کار 

 که شرکت طی فعالیت خود با آنها مواجه گردیده شامل موارد ذیل می باشد: اهم ریسک های عمده ای  

 ریسک تامین مواد اولیه 

با توجه به ظرفیت محدود تامین نهاده از منابع داخلی، گاهاً در خصوص تامین  به موقع نهاده های مورد نیاز)ذرت  

دارد، که شرکت مرغ   با کیفیت خارجی مشکالتی وجود  از ظرفیت های  و کنجاله سویا(  بهره گیری  با  ماهان 

نگهداری خود بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز خود را به هنگام و پیش از موقع خریداری و نگهداری می  

 کند. ضمناً  شرکت با توجه به دارا بودن کارخانه دان ،مکمل ها و کنسانتره ها مشکل خاصی ندارد. 

 ریسک نوسانات نرخ ارز

عمده تامین نهاده ها و سایر اقالم از کشور های خارجی بوده و معامالت ارزی صورت میپذیرد،    با توجه به اینکه

نوسانات ارز در این خصوص و به ویژه در قیمت تمام شده محصوالت تاثیر بسزایی دارد. الزم به ذکر است عمدتاً  

به کشور گاهی در شرایط ویژه و فورس  نهاده ها با ارز دولتی خریداری می شود ،ولی با توجه به تحریم های وارده  

 ماژور به صورت ارز آزاد جهت تامین نیاز ها شرکت خرید ها صورت می پذیرد 

 ریسک  نظارت دولت و قوانین و مقررات دولتی

با توجه به اینکه دولت نقش نظارتی در صنعت جوجه و مرغ دارد، گاهاً با عدم ایفای صحیح این نقش و برنامه ریزی  

ر تنظیم بازار و عرضه و تقاضا که مستقیماً دخیل است، باعث نوسانات قیمت می شود ،که این نوسانات  نا درست د

در مقاطعی منجر به فروش به قیمتی پایین تر از بها تمام شده  جوجه یک روزه می شود، که در نتیجه برای شرکت  

ی مصوب در مقاطع زمانی مختلف بدون در نظر  زیان و افزایش هزینه به همراه دارد. ضمناً با قوانین و بخشنامه ها

ماه باعث    7ماه به    3گرفتن شرایط تولید جوجه و حساسیت های وارده به این صنعت نظیر فاصله جوجه ریزی از  

 کاهش درآمد شرکت و نتیجتاً سودآوری کمتری برای شرکت می شود. 

 ریسک بهداشتی و شیوع بیماریهاي واگیردار 

داری ، ریسک بهداشتی و شیوع بیماری ها می باشد، که گاهی صنعت مرغداری برخی  مهمترین ریسک صنعت مرغ

تولید و مصرف محصوالت   برده است. در صورت شیوع بیماری های واگیردار  نابودی پیش  تا مرز  از کشور ها را 

ه وجود  مشکوک به بیماری متوقف می گردد، که مشکالت عدیده ای را برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان ب

می آورد. به همین منظور از تردد غیر ضروری افراد و وسایل به داخل مرغداری جلوگیری شده و با نصب توری از  

ورود جوندگان و سایر پرندگان وحشی جلوگیری می شود ،ضمناً اطراف سالن ها و ماشین های حمل سوخت دائماً  

 ضدعفونی می شود. 
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 ریسک شیوع ویروس کرونا 

وع ویروس کرونا و اثرات مخرب آن در بخش های تولیدی و بازرگانی، شرکت مرغ ماهان با اطالع  با توجه به شی

رسانی مناسب و رعایت دستورالعمل های بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه در فضای تولیدی و اداری بستر مناسبی  

تم های اداری امکان دور کاری  برای جلوگیری از گسترش این ویروس انجام داده است. ضمناً با یکپارچه سازی سیس

 برای کارکنان ستادی نیز فراهم آمده است. 

 ریسک نقدینگی

شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و با کاهش دوره  

کنترل می نماید. ضمناً    وصول مطالبات از مشتریان ،ایجاد خط اعتباری از بانک های داخلی و ابزار های نوین مالی 

با سرمایه گذاری مختلف بانکی و صندوق های سرمایه گذاری و همچنین نگهداری دارایی های جاری که کمترین  

 هزینه و زمان قابل تبدیل به وجه نقد می باشند، سعی در حفظ وجوه نقد دارد. 

 ریسک قیمت بازار

تقاضا در بازار تعیین می شود و با توجه به این که ذرت و کنجاله  قیمت جوجه یکروزه در بازار بر اساس عرضه و  

سویا به نرخ ارز وابستگی دارند، در صورت شوک های مثبت و منفی ارزی حاشیه سود شرکت تحت تاثیر قرار می  

 گیرد.الزم به ذکر است گاهاً دخالت های دولت بر این نرخ تاثیر دارد. 

 ریسک هاي ناشی از روابط با ذینفعان

با توجه به حوزه فعالیت شرکت که رابطه مثبت با ذینعان خود دارد، ساز مهمترین پارامتر های تاثیر گذار در بحث  

خوشنامی و تداوم شرکت محسوب می گردد.شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان با توجه به خدمات ارائه شده  

ته است با مدیریت این روابط ،مسیر رو به  طی سنوات گذشته و همچنین جلب رضایت مرغداران و ذینعان توانس

تعالی خود را طی نماید. در شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان کلیه ذینعان سازمان شناسایی گردیده و بر  

اساس پارامتر های ریسک و راهکار های مدیریت ریسک ارزیابی نموده است و  همچنین با اعتبار سنجی مشتریان  

 وش نقدی و کوتاه مدت ریسک عدم ایفای تعهدات خریداران را کاهش دهد. و استفاده از فروش به ر
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 ریسک کارکنان 

 راهکار مدیریت ریسک  ریسک
 ایجاد بستر مناسب جهت ادامه تحصیل پایین بودن مدرک تحصیلی در واحد های تولیدی 

 پروری مبنی بر شایستع ساالری ایجاد فضای جانشین   پرورش نیروی انسانی ماهر و قطع همکاری آنها با شرکت 

 ایجاد فضای ورزشی و ارتقاء سطح کیفیت رفاهی و معیشتی پرسنل تهدید سالمت جسمی و روحی پرسنل

 

 

 ریسک مشتریان 

 راهکار مدیریت ریسک  ریسک
 ارتباط با مشتریان   CMRمطالعه برای خرید نرم افزار   CRMعدم استفاده از نرم افزار  

 مشتریان در سنوات گذشتهعدم اعتبار سنجی  
رتبه بندی مشتریان و  ،تصویب دستور العمل اعتبار سنجی مشتریان

 تامین کنندگان کاال و خدمات 

 عدم تنوع در سبد محصوالت شرکت 
تنوع محصوالت جدید و زنجیره تولید و گوشت مرغ به منظوررهایی  

 از تک محصولی 

 

 

 ریسک سهامداران 

 

  

 راهکار مدیریت ریسک  ریسک
 افشاء به موقع اطالعات در سامانه کدال و سایت شرکت  ارائه اطالعات در سامانه کدال عدم  

 مشارکت با مراکز تحقیق و توسعه محدودیت در انتقال تکنولوژی 

 ایجاد سامانه یکپارچه اطالعات و اتوماسیون اداری  روش های سنتی در مکاتبات اداری 

یستم های رایانه  روش های خطر از بین اطالعات ذخیره شده در س

 ای 

موقع   به  بایگانی  ذخیره  و  ها  دیسک  هارد  و  ها  سرور  از  استفاده 

 اطالعات و تهیه نسخه پشتیبان
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 ریسک بازار سرمایه ) امتیاز شفافیت اطالعات(  

،میاندوره ای  ماهه   3اطالع رسانی به موقع طی زمانبندی های اعالم شده سازمان بورس اوراق بهادار در مقاطع)           

)عرضه سهام در بازار فرابورس( تا کنون    27/12/97ماهه(الزم به ذکر است شرکت از تاریخ    12ماهه و    9ماهه ،    6

 هیچگونه تاخیری در انتشار اطالعات نداشته است. 

 ود آمده:در اجرای افشای تغییرات در کارکنان اصلی شامل مدیران اجرایی و اصلی با توجه به ساختار تغییرات به وج

 قائم مقام مدیر عامل    - محمد حسن مجتهدی  •

 معاون اداری مالی  - شهرام گیالنی  •

 معاونت تولید مرغ گوشتی  - مهدی خاکسار •

 معاون تولید جوجه یک روزه  –علی سعیدی  •

 مدیر دامپزشکی جوجه یک روزه -دکتر حسین قاسمی  •

 مدیر دامپزشکی مرغ گوشتی  –دکتر امیر محمد تهرانی  •

 مدیر حوزه مدیر عامل  –سید محمد میر عظیم زاده موسوی  •

 مدیر اداری و پشتیبانی  - مجید عسکری سرداری  •

 مدیر مالی  – مرتضی پاک نیا  •

 سرپرست حسابرسی داخلی  -صالح احمدی   •

 عملکرد داخلی شرکت با منابع برون سازمانی اطالعات از قبیل متوسط صنعت و ... 

با مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان،توج  با فعالیت مشابه  بودن شرکت های دارای  به محدود  بازار سرمایه    ه  در 

امکان    )فرابورس( و عدم دسترسی به اطالعات مالی و عملیاتی آنان که عمدتاً خارج از سرمایه فعالیت می نمایند.

، آمار و ضرایب تولید با استاندارد های جهانی  لیکن با توجه به نوع تولید و شاخص های جهانی    مقایسه وجود ندارد.

 محصول مرغ تولیدی از جمله نژاد راس و غیره در این شرکت مورد بررسی قرار می گیرد. 

 .اقدامات یا طرح های که در طول سال مالی برای رشد شرکت انجام شده است

قرار   طرح توسعه تکمیل زنجیره تولید با ورود به حوزه تولید گوشت مرغ که در سال جاری مورد  اهتمام ویژه 

گرفته است با انجام مطالعات اقتصادی و امکان سنجی و تهیه طرحهای توجیهی آغاز گردید که پس از تکمیل  

ارکتی در این حوزه وارد مرحله اجرایی شد  مطالعات و اجرای آزمایشی تولید گوشت مرغ با انعقاد قرارداد های مش

از   361،305و در سال مورد گزارش   امر موجب خروج  این  به همراه داشته و  برای شرکت  میلیون ریال درآمد 

 ریسک تک محصولی بودن را در پی داشته است.   
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 ساختار سازمانی 

 نیروی انسانی شرکت
 -شرح

 جنسیت 
 آبیک  ماهان ساري

سلطانیه 

 و میثاق

  خرم

 آباد
 جمع

 470 54 34 26 279 77 مرد

 4    4  زن 

 474 54 34 26 283 77 جمع

 جمع خرم آباد  سلطانیه و میثاق آبیک  ماهان ساري شرح

 300 35 27 16 177 45 دستمزد مستقیم 

 127 19 7 10 59 32 غیر مستقیم

 8    8  مالی 

 25    25  اداري 

 9    9  تدارکات 

 2    2  خدمات مشتریان

 474 54 34 26 283 77 جمع کل 

 تحصیالت نیروی انسانی 

 جمع خرم آباد  سلطانیه و میثاق  آبیک  ماهان  ساري  مدرک تحصیلی 

 8 1 1  4 2 دکترا 

 11 2 0 0 8 1 فوق لیسانس 

 41 6 0 1 28 6 لیسانس

 17 5 0 0 10 2 فوق دیپلم 

 397 40 33 25 233 66 دیپلم و زیر دیپلم 

 474 54 34 26 283 77 جمع کل 

نوع  

 استخدام 
 آبیک  ماهان ساري

سلطانیه 

 و میثاق

خرم  

 آباد
 جمع

 452 52 34 18 271 77 موقت

 22 2  8 12  دائم 

 474 54 34 26 283 77 جمع



                                                   عام(   یگوشت مرغ ماهان )سهام دیشرکت مجتمع تول             ره یمد اتی ه ت یفعالگزارش 

 
38 

 

 دعاوی حقوقی اهم  

 
 

  

خواهان/ تجديدنظرخواه/ شاکيرديف
خوانده/ تجديدنظرخوانده/ 

مشتكي عنه
موضوع دادخواست / شكوائیه

کالسه پرونده تاريخ ثبت 

دادخواست / شكوائیه
توضیحاتشهردادنامه و مفاد حكممبلغشعبه رسیدگي کننده

شرکت سهله - حسینيشرکت ماهان1

مطالبه وجه حاصل از فروش 

ملک مرهونه يا انتقال ملک به 

نام شرکت

بندر انزلي5,462,368,500اجرای ثبت انزلياخطاريه  2845 - 2846
از طريق اجرای ثبت شهرستان بندرانزلي در 

حال اجرا میباشد

تهران375,500,000960361شعبه 111 حقوقي951038مطالبه وجهنرگس براتيشرکت ماهان2
رای به نفع شرکت صادر و مورد اعتراض 

محكوم علیه قرار گرفت،  واخواهي رد گرديد

در صدد جلب محكوم علیه میباشیم .تهران500805  -765,000,00089077شعبه 122 حقوقي880914مطالبه وجهمحمد حر آبادیشرکت ماهان3

960335مطالبه خسارتشرکت ماهانيوسف کارآمد و رحمت اله کارآمد4
شعبه 8 حقوقي -20 

تجديد نظر
شیراز2,820,000,000961031

رای به نفع شرکت از شعبه 20 تجديد نظر 

اخذ گرديد

حكم محكومیت صادر شدکرمان860390000940447شعبه 1 حقوقي930882مطالبه وجهمصطفي واعظيشرکت ماهان5

شرکت ماهان6
شجاعي ، سلیمانیان ، پارس 

گوشت نگین
حكم محكومیت نامبردگان صادر شدماهان937,500,000960025دادگاه بخش ماهان941178مطالبه وجه

ماهان1,000,000,000930766دادگاه بخش ماهان920014مطالبه وجهمحمدرضا ارجمندیشرکت ماهان7
رای به نفع شرکت صادر شد و محكوم علیه 

متواری میباشد .

ماهان2,717,953,175940756دادگاه بخش ماهان932756مطالبه وجهسید محسن قائم مقاميشرکت ماهان8

رای به نفع شرکت صادر شد و محكوم علیه 

متواری میباشد. در حال حاضر کسر از حقوق 

باز نشستگي انجام مي شود.
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 معامالت با اشخاص وابسته

 

 

  

مبالغ به میلیون ریال

خرید مواد اولیه  خرید کاال و خدماتعطفمشمول ماده   129نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح
سهم 

مشارکت

تضامین اعطایی 

/ دریافتنی 

/چك

12-200024,000عضو هیئت مدیره و سهامدار اصلیشرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثرواحد تجاری اصلی و نهایی

-20,022000عضو هیئت مدیره مشترکشرکت بیمه ایمن آسایش کوثرسایر اشخاص وابسته

-004,1240عضو هیئت مدیره مشترکشرکت پیشگامان توسعه کشاورزی کوثر

6-3085,71700عضو هیئت مدیره مشترکشرکت اجداد زربال

6-3016,25100عضو هیئت مدیره مشترکشرکت پنبه دانه های روغنی خراسان

6-3030,94800عضو هیئت مدیره مشترکشرکت کشت و صنعت خاور دشت

6-308,07700عضو هیئت مدیره مشترک شرکت شیمی دارو کوثر 

6-308,05100عضو هیئت مدیره مشترکشرکت توسعه مکانیزاسیون

6-3035500عضو هیئت مدیره مشترکشرکت مهرپوشاک کوثر

20,022149,3994,12424,000

1-1-32-معامالت با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معامالت حقیقی تفاوت بااهمیتی نداشته است .

شرکتهای همگروه

جمع 

2-1-32- عالوه بر موارد فوق ، 2 واحد از ملک خیابان پرچم تهران بصورت رهن کامل در اختیار شرکت شیمی دارو کوثر قرار گرفته است .

32 - معامالت با اشخاص وابسته

1-32 - معامالت انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش :

    

2-32 - مانده حساب هاي نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است :

بدهی طلب بدهی طلب 

(110,597)0(140,982)0(140,982)200-24-1-24سرمایه گذاری کشاورزی کوثرواحد تجاری اصلی و نهایی
(670)0(456)0(1,598)11,1420-17،24بیمه ایمن آسایش کوثرسایر اشخاص وابسته

(19,699)0(21,742)0(21,742)100-24شرکت پیشگامان توسعه کشاورزی کوثر
171,162001,162024,5230اجداد زربال

(303)0(200)0(200)100-24دیزباد
(209)0000000مهر پوشاک کوثر

397000 1503970کشت و صنعت اشراق 
150202000چینه 
15044044000تکلم

(20)2500(23)1048-24و15مرغک
00000030پنبه دانه های روغنی خراسان

160(8,462)0(8,462)100-24کشت و صنعت خاور دشت
000008400شرکت زربال آمل

550(1,397)0(1,531)10152-24و15شیمی دارو
(1,921)0(1,582)0(1,582)100-24توسعه مکانیزاسیون

(1)0(1)0(1)100-24شرکت کشاورزی و صنعت کوثر دنا
740730(12)1086-24و15شرکت سپیدان

860(10)0(10)100-24شرکت کشت و صنعت شریف آباد
176006000خوراک دام پارس

(133,420)25,596(174,832)1,710(176,143)2,310729جمع 

1-2-32- هیچگونه هزینه یا کاهش ارزشی در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در طی سالهای مالی 1398و 1399شناسایی نشده است.

سال مالی  منتهی به 1398/09/30سال مالی  منتهی به 1399/09/30

خالص خالص 

شرکتهای همگروه

دریافتنی های تجاریپیش پرداختنام شخص وابسته شرح
پرداختنی های تجاری 

کوتاه مدت و بلند مدت
عطف
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 اطالعات مربوط به مدیران ارشد
 

 

 حقوق مزایای مدیران ارشد اجرائی توسط مدیر عامل و طبق آیین نامه های موجود تعیین می گردد. 

 کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی 

 حسابرسیشرح وظایف کمیته 

به مجمع   ،پیشنهاد حسابرسان مستقل  بر کار حسابرسان داخلی و مستقل  نظارت  اجرای  کمیته حسابرسی مسئول 

،  بررسی دفعات حسابرسی  ه و عزل حسابرسان مستقل، متعیین حق الزح  عمومی عادی صاحبان سهام به منظور انتصاب، 

اقدامات اصالحی به موقع و صحیح توسط مدیریت برای کنترل  دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام  

قوانین و مقررات و سایز مشکالت شناسایی شده از سوی حسابرسان    عدم تطابق با سیاست ها،  ضعف ها و کاستی ها،

 است.

 تحصیالت سمت نام و نام خانوادگی
سوابق اجرائی در 

 شرکت
 سوابق مهم اجرایی 

 1397خرداد دکتري مدیرعامل رحمن محمدي
عضو هیات مدیره و معاونت اقتصادي شرکت سرمایه گذاري 

 کوثر

 1392خرداد فوق لیسانس قائم مقام مدیر عامل  محمد حسن مجتهدي
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت نشاسته گلوکز،مدیر  

 رئیس هیات مدیره شرکت اکسدانهعامل و 

 مدیرتولید فارمهاي ماهان و معاونت تولید مرغ گوشتی  1377مهر لیسانس معاونت تولید مرغ گوشتی مهدي خاکسار 

 علی سعیدي
معاونت تولید جوجه یک 

 روزه
 مدیر تولید فارمهاي ماهان و معاونت تولید جوجه یک روزه  1380آذر  لیسانس

 1397اسفند  سانسیفوق ل ي مالیمعاونت ادار یالنیشهرام گ

  ،کارشناسیو حسابرس ي،ادار یسال سابقه مال 20 يدارا

و عضو   یو حسابرس يدر رشته حسابدار يدادگستر یرسم

 ران یا یانجمن حسابرسان داخل

 سوابق کاري  تحصیالت سمت نام و نام خانوادگی 
تاریخ  

 عضویت

تاریخ  

 خاتمه

 تا کنون  25/12/97 مدیر مالی شرکت سرمایه گذاري کوثر لیسانس رئیس کمیته  هادي ثامتی

 دکتري  عضو کمیته  اکبر دلیریان
مدیر مالی شرکت  -مدیر امور مجامع سازمان اقتصادي کوثر 

 بهستان پخش 
 تا کنون  25/12/97

 دکتري  عضو کمیته  محمد علی بیداري 
کارشناس رسمی دادگستري و مدیر - عضو هیات علمی دانشگاه 

 امور مالی حسابرس اداره کل بانک سپه
 تاکنون  25/12/97

 صالح احمدي 

سرپرست  

حسابرسی 

 داخلی 

فوق 

 لیسانس

مشاره مالی با سمت سرپرست  سال سابقه حسابرسی و  15

 حسابرسی
 تاکنون  27/07/99

 شهرام گیالنی 
معاونت مالی  

 اداري 

فوق 

 لیسانس

سال سابقه مالی،اداري و حسابرسی،کارشناس رسمی   20داراي  

دادگستري در رشته حسابداري و حسابرسی و عضو انجن 

 حسابرسان داخلی ایران 

 تاکنون  25/12/97
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 کمیته ریسک

 

 

 

 

 شرح وظایف کمیته ریسک

 م وظایف کمیته ریسک به شرح ذیل می باشد:ها

 مربوطه نظارت می کند. بر اثربخشی فرایند کسب اطمینان از رعایت قوانین و مقررات  •

 رویه ها و خط مشی های مدیریت ریسک را مورد بررسی قرار می دهد.  •

 مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک را بررسی می کند.  •

 موارد مواجهه با ریسک های با اهمیت و موارد جدی عدم رعایت را به مدیریت گزارش می کند. •

 نظارت می کند. هدایت منابع مناسب در جهت زمینه های پر ریسک بر •

 و رویه های مربوطه را ارزیابی می کند. ارهنمود همیزان رعایت سایر خط مشی ها ،   •

 کفایت و اثر بخشی بکارگیری منابع را ارزیابی می نماید.   وضعیت اقتصادی، •

 فرآیند مدیریتی شناسایی ریسک های با اهمیت و موارد خطر را بررسی می کند.  •

 تار های کنترل داخلی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.کفایت اطالعات مدیریتی و ساخ •

 بر کفایت مدیریت ریسک مرتبط با راهبری شرکتی نظارت می کند.  •

 بر حفظ کنترل های مناسب در مقابل تضاد منافع و تقلب ها نظارت می کند.  •

مورد مدیریت ریسک    تغییرات چارچوب مدیریت ریسک را که بیان کننده انتظارات و مسئولیت های داخلی در  •

 مورد بررسی قرار می دهد. است،

بر کفایت تمهیدات مناسب نظارت می کند تا اطمینان یابد که ریسک ها به  طور موثر مدیریت می شوند و   •

 مدیریت ریسک در برنامه ریزی و فرآیند بودجه ای به طور مناسب در نظر گرفته شده است.

لی که موارد ریسک و استراتژی های مدیریت ریسک را گزارش  مناسب بودن اطالعات و سیستم کنترل داخ •

 مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.  می دهد،

 جهت گیری سیاست کلی مدیریت ریسک را پیشنهاد می نماید. •

 چارچوب مدیریت ریسک را بررسی و هرگونه تغییر را برای تایید به هیات مدیره پیشنهاد می کند.  •

  

 تحصیالت  سمت  نام و نام خانوادگی 

 دکتری رئیس کمیته )عضو غیر موظف هیات مدیره(  بهراد زندیه

 فوق لیسانس  دبیر کمیته)معاون مالی و اداری( شهرام گیالنی 

 دکتری مدیریت مالی  عضو کمیته)مشاور مدیر عامل(  علی نیکو گفتار
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 و شرح وظایف کمیته   انتصاباتکمیته  

 تحصیالت سمت نام و نام خانوادگی

 دکتري رئیس کمیته )عضو غیر موظف هیات مدیره( سید جواد میر 

 دکتري عضو کمیته )عضو غیر موظف هیات مدیره( بهراد زندیه

 فوق لیسانس عضو کمیته  میر عظیم زاده موسوي 

 فوق لیسانس کمیته)معاون اداري مالی(عضو و دبیر   شهرام گیالنی 

 فوق لیسانس عضو کمیته  احسان عسگري 

 

 شرح وظایف کمیته انتصابات

 برخی از وظایف کمیته انتصابات به شرح زیر است:

پیشنهاد برنامه آموزشی اتخاذ سیاست های الزم به منظور توجیه وظایف هیات مدیره برای اعضای جدید هیات   •

 عامل و مدیران اجراییمدیر   مدیره،

 بررسی و اعالم نظر در خصوص سوابق تجربی مربوط و مشابه و غیر مربوط •

 بررسی و ارزشیابی مشاغل و شاغلین بر اساس ظوابط طرح طبقه بندی مشاغل •

 بررسی و انطباق پست های سازمانی با مشاغل  •

 بط این دستورالعمل واضبررسی و اظهار نظر در خصوص انتصاب و ارتقاء کارمندان با توجه به  •

کارآموزی یا محتوای دوره ها از نظر انطباق با طرح طبقه بندی    بررسی و اعالم نظر در زمینه دوره های آموزشی، •

 مشاغل 

 ارزیابی و تعیین امتیازات دوره های کارآموزی و آموزشی مربوط •

 استخدامی بررسی و پیشنهاد اصالحات الزم در طرح طبقه بندی مشاغل و آئین نامه های  •

 هم ترازی سایر عناوین مدیریت و سرپرستی با عناوین جدول مشاغل  •

 پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت   •

 پیشنهاد نامزدهایی برای برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیات مدیره  •

بررسی • ازجمله   ، مدیره  هیات  های  نامزدی  برای  مقرر  شرایط  احزار  و  این    بررسی  در  شده  ذکر  شرایط  احراز 

 دستورالعمل در خصوص استقالل نامزد ها 
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 فعالیت های زیست محیطی و کارگاه های آموزشی شرکت 
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 تعالی سازمانی 

امروزه سازمانهای کشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالشهای بیشماری مواجه  

هستند.حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با  

سازمانهایی می توانند به بقای    ،   در صحنه رقابتفرآیندها و ساختار سازمانی  ،  توجه گسترش و پیچیدگی اهداف  

خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها و انتظارات مشتریان و ذینفعات پاسخ گو باشند.همچنین به سودآوری و  

 بعنوان شاخصه های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند. در راستای منافع صاحبان سهام ثروت آفرینی 

سرآمدی کسب و کار به عنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان استقرار سیستم ها در    مدلهای تعالی سازمانی یا 

سازمانهای مختلف بکار گرفته می شوند.هر سازمان با بکارگیری این مدلها ضمن اینکه مراقبت خود را در اجرای  

ر سازمانها و بویژه با  برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی ارزیابی می کند.می تواند عملکرد خود را با دیگ 

 بهترین آنها نیز مقایسه کند.

این مدلها نشان می دهند که برتری سازمانها برداشتی نظری نیست بلکه کسب و ارایه نتایج ملموس و قابل مشاهده  

سازمان زمانی می تواند به برتری دست یابد که    م خواهد داشت.اای است که مبتنی بر شواهد بوده و پایداری و دو

 جه خود را به تمامی ابعاد معطوف دارد. تو

های  ها و نتایج موفقیتهای مدیریتی سازماناعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی مبتنی بر ارزیابی رویکردها و نظام

را در میزان    است که وضعیت سازمان   "الگوی تعالی سازمانی "ها توسط گروهی از ارزیابان خبره و بر اساس  آن

 نمایند. ظارات الگوی تعالی سازمانی مشخص میدستیابی به انت

های ایرانی  ، بسیاری از مدیران سازمان1382از سال    "جایزه ملّی تعالی سازمانی"و    "مدل تعالی سازمانی "با معرفی  

های نوین مدیریتی در سازمان خود دست یابند  توانسته اند با استقرار مدل، به چارچوب مناسبی برای اعمال روش

 های بهبود و اجرای آنها گام بردارند.های قابل بهبود خود را بشناسند و در جهت تعریف برنامهقوت و زمینهو نقاط 

های ایرانی در بخش های مختلف اعم از ساخت و تولید، خدمات، سالمت، آموزش و بخش  ها و شرکتکلیه سازمان

سازی  های بهبود و فراهم، به اجرا گذاردن برنامهعمومی، در صورت انجام خودارزیابی بر اساس الگوی تعالی سازمانی

 توانند متقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی باشند.سایر مقدمات می

روشهای نوین مدیریت را سرلوحه برنامه های سازمانی خود قرار  مدیریت دانش و استفاده از  شرکت ماهان بکارگیری  

ستم های  مذکور همواره جزء پیشتازان روشهای جدید مدیریت بوده  ثر بخشی سیاداده و مدیران آن با اعتقاد راسخ به  

به شناسایی وضعیت موجود در   تا نسبت  اند  برآن شده  با درک مفهوم سرآمدی و توسعه آن در سطح سازمان  اند، 

رکت  ام نموده و از طریق اجرای پروژه های بهبود و رفع نقاط ضعف موجود،حدمقایسه با مدلی معتبر و شناخته شده اق 

مقرر گردید این مدل بعنوان    EFQMآغاز نمایند.با توجه به مقبولیت ملی مدل اروپایی  را  خود به سمت سرآمدی  

 راهنمای این حرکت انتخاب شود به این ترتیب این حرکت ارزشمندبا آموزش مدیران ارشد آغاز گردید. 
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یر با آموزش دوره تعالی سازمانی براساس مدل  گام در مسیر تعالی گذارده و آغاز این مس   95شرکت مرغ ماهان از سال  

EFQM  بوده که با ثبت نام در نخستین دوره جایزه تعالی و پیشرفت همراه گردید 

 ستاره گردید . 2ستاره و  1در سطح تقدیرنامه موفق به کسب امتیاز   97و  96در دو دوره سال 

پرسنل شرکت از آشنایی با مدل ، در ابتدا با ایجاد واحد  در دوره چهارم جایزه ملی تعالی ، با توجه به بلوغ مدیران و  

تعالی سازمانی در شرکت و همچنین آموزش پرسنل و کارشناسان شرکت در سطح وسیعتری، کالس آموزشی برقرار  

کرده و آموزش های الزم به کارشناسان شرکت داده شد . همچنین در چندین دوره کالس آموزشی تعالی در پژوهش  

ساعت    16ساعت کالس آموزشی در دفتر تهران و    126ازمان اقتصادی کوثر شرکت نمودند . در مجموع  هلدینگ و س

 برگزار گردید.    کوثر و هلدینگ کشاورزی  اقتصادی کالس آموزشی در سازمان

آوردن   بدست  ای درصدد  دوره  های  ارزیابی  با  سازمانی  تعالی  فرهنگ  به جاری شدن  توجه  با  دوره  این  در  شرکت 

 ستاره( در سطح تقدیرنامه میباشد.  3موفقیتهای بیشتر )

 

 

 




