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جناب آقای نوروزی
معاون محترم ناشران و اعضای سازمان بورس و اوراق بهادار

با سالم،
    احتراما، نظر به توقف نماد شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا)، به دلیل نوسان قیمت بیش از ٥٠ درصد و لزوم برگزاری کنفرانس 

در این رابطه، بدینوسیله پاسخ سواالت مطرح شده در سامانه تدان به شرح ذیل ارائه می گردد:

سواالت مطرح شده توسط سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر، شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان  

در ارتباط با الستیک سهند لطفا به سواالت زیر پاسخ دهید:

ذکر این نکته قبل از پاسخ به سواالت ضروری است که سهامداران محترم در خصوص شرکتهایی که بورسی بوده و با 
چند الیه مالکیتی شستا در آنها سهامدار می باشد بهتر است از طریق شرکت مستقیم پیگیری گردد که جزییات 
بیشتری در اختیار سهامداران قرار گیرد لیکن به دلیل احترام به سهامداران محترم سعی شده که اطالعات تا حد 

ممکن مفصل پاسخ داده شود:

١-طرح توسعه تولید تسمه نقاله سیمی، افزایش ظرفیت تسمه نقاله منجیددار در چه مرحله ای قرار دارد و با گذشت حدودا ٥ ماه 
از سال ٩٩، تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح چه زمانی خواهد بود؟

با عنایت به محدودیتهای بوجود آمده در اثر تحریم های ظالمانه علیه کشور و عدم همکاری شرکتهای معتبر اروپایی، 
و همچنین محدودیتهای بوجود آمده در اثر شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح بین 
المللی، اجرای طرح مزبور کماکان در مراحل اولیه قرار دارد. طبق برنامه ریزی اولیه مقرر بود طرح فوق تا پایان سال 
جاری به بهره برداری برسد که احتمال تعویق آن با عنایت به محدودیتهای فوق االشاره وجود دارد که توسط شرکت 

قطعا به موقع اطالع رسانی می شود.
٢-مهم ترین موانع افتتاح طرح توسعه مذکور چه مواردی است؟

همان گونه که ذکر شد محدودیتهای بوجود آمده در اثر تحریم های بین المللی و عدم  همکاری شرکتهای معتبر 
اروپایی و نیز محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا خصوصا برای خرید تجهیزات و ماشین آالت چینی از جمله 

مهم ترین محدودیتها برای اجرای طرح بشمار می آید.
٣-اخباری مبنی بر مذاکرات انجام شده از سوی واحد بازرگانی سهند با برخی تولیدکنندگان فوالد کشور وجود دارد. و شنیده ها 
حاکی از آن است که برای حمایت از ساخت داخل محصوالت طرح توسعه، معادل ٢٠ میلیارد تومان از تولید تسمه نقاله سیمی 
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سهند را پیش خرید کرده اند. لطفا در ارتباط با این اخبار و بازاریابی طرح توسعه و بازارهای هدف طرح توسعه اطالعات الزم بیان 
شود.

مذاکرات اولیه ای در این خصوص صورت پذیرفته است، لیکن تا کنون قرارداد رسمی فیمابین دو شرکت منعقد 
نگردیده، بدیهی است در صورت انعقاد قرارداد، مراتب و آثار مالی بنحو مقتضی از طریق شرکت صنایع الستیکی سهند 

به اطالع سهامداران خواهد رسید.
٤-سرمایه گذاری صنایع الستیکی سهند در سه ماهه جاری اقدام به فروش ١٧.٥ میلیارد تومان سهام و شناسایی سود حدودا ١٥ 
میلیاردی داشته است. برنامه مدیریت الستیک سهند برای این شرکت و وجوه نقد آزاد شده حاصل از فروش سهام را بیان فرمائید.

سهام متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنایع الستیکی سهند با ارزش بازار و بدون انتقال وجه به شرکت اصلی (صنایع 
الستیکی سهند) منتقل گردیده و لذا وجه نقد آزاد از بابت این نقل و انتقاالت عاید شرکت نگردیده است که افشای 

شرکت در این خصوص در سامانه کدال وجود دارد.

٥-سرمایه گذاری صنایع الستیکی سهند در سه ماهه جاری اقدام به فروش ١٧.٥ میلیارد تومان سهام و شناسایی سود حدودا ١٥ 
میلیاردی داشته است. برنامه مدیریت الستیک سهند برای این شرکت و وجوه نقد آزاد شده حاصل از فروش سهام را بیان فرمائید.

سوال تکراری می باشد.

٦-با توجه به بهبود قیمت های جهانی از جمله کائوچو مصنوعی، طبیعی، منجید و .. و از طرفی افزایش قیمت دالر نیما به باالی ١٨ 
هزار تومان، آیا افزایش نرخ های فروش در مدت اخیر توانسته است حاشیه سود محصوالت تولیدی را حفظ نماید؟

تعیین قیمت محصوالت شرکت بر عهده کمیسیون معامالت و هیات مدیره محترم است و راهبرد متخذه در این 
خصوص، حفظ حاشیه سود در میان مدت و بلند مدت با توجه به رشد قیمت نهاده های تولید می باشد.

در ارتباط با شرکت داروسازی شهید قاضی به سواالت زیر پاسخ دهید:

١-برنامه سهامدار عمده برای پذیرش این شرکت در بازارهای اول و دوم فرابورس چیست؟

در حال حاضر کلیه مدارک و مستندات الزم جهت پذیرش در شرکت فرابورس تهیه  گردیده است و در صورت توافق 
در میزان و درصد عرضه، در ماههای آتی مراحل پذیرش در فرابورس میسر خواهد شد.



۱۳۹۹/۰۵/۲۰

۱۱/۱/۵۱۶۷

ندارد

٢-لطفا اطالعات مطلوب جدول زیر را کامل فرمائید:

مقدار فروش

فروردین ٩٩ اردیبهشت ٩٩ خرداد ٩٩ تیر ٩٩ ١٥ روز مرداد ٩٩ شرح

انواع سرم      

آمپول      

مبلغ فروش
فروردین ٩٩ اردیبهشت ٩٩ خرداد ٩٩ تیر ٩٩ انواع سرم  

آمپول      
اطالعات فعالیت ماهیانه شرکت داروسازی شهید قاضی به صورت ماهیانه در سایت کدال منتشر میگردد.

٣-آخرین وضعیت طرح توسعه تولید واحد سرم سازی و آمپول شرکت در چه مرحله ای قرار داشته و پیش بینی مدیریت افتتاح 
طرح توسعه در چه زمانی است؟

الف) در خصوص پروژه بخش آمپول جدید آمپولسازی شرکت، طبق هماهنگیهای صورت گرفته در تیرماه سال 
جاری با شروع انتقال ماشین آالت تولید آمپول و نصب سیستمهای تاسیساتی مرتبط، پروژه تکمیل شده و سه دستگاه 
تولیدی موجود جابجا گردیده و بخش جدید که براساس آخرین دستاوردهای GMP طراحی و ساخته شده است، در 

ماههای آتی آماده افتتاح و شروع بهره برداری میباشد.

ب) در خصوص طرح توسعه و بازسازی بخش جدید سرمسازی و محلولسازی، متاسفانه علیرغم جلسات متعدد، 
پیگیری و مکاتبات انجام گرفته با سازمان غذا و دارو، در حال حاضر اجازه تعطیلی چهارماهه و شروع بازسازی توسعه 
بخش سرمسازی و محلولسازی شرکت را نداده و زمان دقیقی برای شروع پروژه قابل تعیین نیست. در خصوص خرید 
خط جدید سرمسازی که منجر به افزایش تولید ٣٠ درصد خواهد شد، به دلیل مشکالت بانکی و عدم تخصیص ارز از 
سوی بانک مرکزی با گذشت قریب به ١٠ ماه از اقدام این شرکت، فعال فرآیند خرید و ساخت خط مذکور آغاز نگردیده 

است.

٤-پیش بینی مدیریت شرکت از میران تولیدات محصوالت برای سال ٩٩ و ١٤٠٠ را مطابق با جدول زیر کامل فرمائید:

سال ١٤٠٠ سال ٩٩ شرح

انواع سرم   

آمپول   
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با عنایت به دستورالعملهای بورس، گزارشهای عملکرد ماهیانه و فصلی و ساالنه، جایگزین پیش بینی گردیده است.

٥-موجودی ماده اولیه شرکت کفاف تولید چند ماه محصوالت آتی را دارد؟

با توجه به اینکه، خریدهای شرکت بر اساس برنامه تولید صورت میگیرد، کفایت موجودی جهت تولید مستمر مطابق 
برنامه تولید وجود دارد.

دکتر محمد رضوانی فر
مدیر عامل


