به نام خدا
جناب آقاي مهندس چراغ  ،ضمن عرض سالم و با تشکر از اين که وقتتان را دراختيار ما گذاشته ايد ،با توجه به
اين که سال مالي شرکت هاي زير مجموعه گروه پمپيران در اسفند  1399به پايان رسيده و نتايج عملکرد
شرکت هاي مذکور بطور تقريبي مشخص شده لطفا بفرماييد:
 -1عملکرد شرکت هاي گروه در سالي که گذشت را چطور ارزيابي مي کنيد ؟
با سالم و عرض احترام خدمت شما و سهامداران گرامي ،سال  99سال بسيار سختي بود ولي شرکت هاي
گروه پمپيران بدليل نوع محصوالتشان که معموال در شمول نياز اوليه جامعه محسوب ميشوند بازار خوبي
داشت و در تمامي شرکت ها بيش از بودجه هاي تعيين شده فروش و سودآوري داشتيم و حدود  80ميليارد
تومن سود حسابرسي نشده بدست امده است.
 -2با توجه به تحريم هاي شديد و نيز شيوع بيماري کرونا در سال گذشته  ،تاثير عوامل گفته شده برعملکرد
گروه چه بوده ؟ در خريد ها و تامين مواد اوليه مشکلي داريد؟
بله ،بسيار زياد ،مشکالت که فراوان است براي هر کاري و هر خريدي نسبت به سالهاي قبل چند برابر بايد تالش
کرد و چند برابر هم تامين نقدينگي کرد .مشکالت خريد هاي خارجي که از هفت خوان رستم هم فراتر رفته و
براي هر خريد بايد نوآوري و خالقيت و هنرنمايي کرد تا قبل از اينکه خط توليد به مرحله بحراني برسد مواد
مورد نياز بدست مان برسد.
در زمينه کرونا ،از ابتداي شيوع اين همه گيري با همکاران طي جلسات متعدد که بصورت انالين برگزار ميشد
تمامي پروتکل ها را بصورت سخت گيرانه در دستور کار قرار داديم و با نظارت پزشک شرکت موارد الزم براي
هر بخش را تعيين کرديم تا بتوانيم محيط کاري خود را از مرحله خروج کارکنان از منزل تا تمامي بخش هاي
درون کارخانه بصورت بهداشتي و امن نگهداري کنيم .شعار ما اول سالمتي همه عزيزان و بعد کار بوده است.
 -3در مجمع قبلي صحبت از افزايش سرمايه شده در چه مرحله اي است؟
بله ما مطرح کرده بوديم که سرمايه شرکت را از  63ميليارد تومان به  110ميليارد تومان از محل سود انباشته
و بصورت سهام جايزه افزايش دهيم و اکنون نيز در حال انجام مراحل و اخذ مجوز بورس هستيم .اگر کار بخوبي
پيش برود انشاهلل خرداد ماه مجمع عمومي فوق العاده خواهيم داشت تا حدود  %75افزايش سرمايه داشته باشيم.

 -4در خصوص پروژه ها و محصوالت جديد گروه ،چنانچه مواردي هست لطفاً اطالع رساني بفرماييد.
در اينجا بايد از پشتيباني سهامداران گرامي تشکر کنم که هيات مديره را در اين سال ها پشتيباني کردند و با
تصويب افزايش سرمايه باعث شدند تا بتوانيم ظرفيت هاي مهندسي و توليد و تحقيقاتي خود را افزايش دهيم
و براي ساخت پمپ هاي بزرگ مهيا شويم .گروه پمپيران با تالش تمامي کارکنان متخصص و زحمت کش خود
توانسته است در پروژه هاي بزرگ ملي مشارکت فعال داشته باشد و در صنايع آب ،نفت و انرژي هر سال فعال
تر شود .خوشبختانه کليه پمپ هاي انتقال آب خليج فارس به کرمان را توليد و تحويل داديم و يکي از علل
سودآوري مطلوب سال قبل هم همين بوده است .هم اکنون پمپ هاي پروژه گوره جاسک و نيروگاهي و چندين
قرارداد ديگر را در دست اجرا داريم که پيش بيني مي کنيم سودآوري خوبي براي سهامداران به همراه داشته
باشد .البته در راه اجراي پروژه ها همانگونه که عرض کردم براي تامين مواد اوليه مشکالت بسيار است که
اميدواريم بتوانيم به موقع تعهدات خود در قبال کارفرماها را ايفا کنيم و رضايت سهامداران را نيز بدست آوريم .
 -5پيش بيني شما از عملکرد شرکت در سال  1400چيست ؟ افزايش نرخ دستمزد و هزينه ها و قيمت بازار چه
تاثيري خواهد داشت؟
براي سال  1400برنامه و بودجه هاي توسعه اي تعيين کرده ايم و با تمهيداتي که انديشيده ايم اميدوار به تحقق
آنها هستيم .همه از نرخ تورم مطلع هستند ،افزايش دستمزد ها که بيش از سالهاي ديگر بوده است و ساير
هزينه ها هم بطور روزافزون باال مي رود .ما بعنوان صنعتگر بايد حداکثر صرفه جويي و کارايي را در توليد بکار
گيريم و براي يافتن روش هاي آن خالقيت داشته باشيم و هر گاه الزم باشد قيمت محصوالت خود را بصورت
حداقلي افزايش دهيم تا در بازار رقابت پايدار بمانيم .براي اين منظور مدل هاي نرم افزاري خود را طراحي کرده
ايم تا بطور مرتب سودآوري شرکت را اندازه گيري کنيم تا به بودجه هاي تعيين شده برسيم و سهامداران را
راضي کنيم .
 -6در پايان چنانچه از طرف هيات مديره پيامي براي سهامداران محترم داريد ،بفرماييد.
به اطالع سهامداران محترم مي رسانم که گروه پمپيران هر روز بهتر راه رشد و توسعه خود را پيگيري مي کند
و با اجراي پروژه هايي که در دست اجرا داريم اميدواريم سودآوري هر ساله بيشتر شود و چشم انداز روشني
پيش روي مان است ،هيات مديره همواره از پشتيباني سهامداران تشکر مي کند و خوب است سهامداران بدانند
که ظرفيت هاي ايجاد شده براي پمپ هاي کوچک خانگي تا پمپ هاي بزرگ پروژه اي تاکنون خيلي خوب
بوده اما براي اينکه بتوانيم از ظرفيت هاي مهندسي و تحقيقاتي که در اين سال ها فراهم آورده ايم استفاده
مطلوب تري کنيم بايد باز هم به ظرفيت هاي توليد خود اضافه کنيم براي اين کار در حال برنامه ريزي هستيم
و سال بعد هم ضمن تقسيم مقداري از سود بدست امده ،براي افزايش سرمايه مابقي آن نيازمند حمايت
سهامداران گرامي هستيم.

