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شـــما و خانواده بزرگوارتان صبر جمیـــل عطا نماید

مسـیر  در  همـواره  را  خـود  بركـت  پـر  عمـر  كـه  را  تـركان  اكبـر  مهنـدس  فقـدان 
سـایر  و  سیاسـی  اقتصـادی،   ، فرهنگـی  عرصه هـای  در  اقتـدار  و  پیشـرفت  شـکوفایی 
 سـنگرهای خدمـت بـه نظـام اسـامی صـرف كـرد را تسـلیت و تعزیـت عـرض میکنیـم.

از درگاه خداونـد متعـال بـرای آن عزیز سـفر كرده رضوان و رحمت واسـعه الهـی در كنار برادر 
شهیدشـان و بـرای خانـواده معزز و بازمانـدگان صبر جمیل و اجر جزیل مسـئلت داریم.
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شرح عکس جلد

دکترحسین مدرس خیابانی ؛مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
 رسم است كه در شرح عکس روی جلد ؛ سبقه ، رزومه و تحصیات مدیر را به خطوط ا ول می 
نوشتیم ولی این بار طرحی نو می طلبد چرا كه این مدیر از جنس دیگر است. روزی در مجلس 

از مبارز ، چریک ، آزادیخواه، دكتر شهید چمران در كنارم پرسیدند برای پست مدیریت تعهد 
مهم تر است یا تخصص -آن روزها این بحث بین چپ ها و انقابی ها بسیار بود-  دكتر در مقام 

پاسخ  درآمد و گفت : هیچ متعهدی مدیریت جایی كه تخصص آن را ندارد نمی پذیرد. هرگاه 
دكترحسین مدرس خیابانی را می بینم این جمله ی هم رزم شهیدم به عینه در برابر دیدگانم 

رژه می رود و چه خوب بود اگربه تعداد انگشتان دست از این مدیران متخصص و متعهد می 
داشتیم. مدیری كاردان ،كاربلد و دلسوز كه می داند برای رسیدن به قله و فتح آن پله پله ، 

گام به گام با صابت و با برنامه باید گام برداشت و رو به جلو حركت كرد. دكتر حسین خیابانی 
از جمله مدیرانی است كه نشان داده بِرند مدیریت بودن یعنی چه. مردی كه برای رسیدن به 
كمال و موفقیت پله پله، با صبر و حوصله برنامه ریزی می كند و به اجرایش اصرار و استمرار 

می بخشد.  مدیری بی ادعا كه نشان داد چه سکاندار وزارت باشد و چه در صنعت زمخت كانی 
و چه در شركت های بزرگ سرمایه گذاری و چه در هلدینگ ها، دوست و دشمن برای هنر 

و تدبیر مدیریت او تمام قد ایستاده و دو دست برسینه نشانده و به احترام كاه بر می دارند.  
دكتر حسین خیابانی مدیریست جهادی كه در سالهای اقتصاد مقاومتی نشان داد شاگرد اول 

بودن در هر صنعتی با مدیرانی الیق میسر است. ایده های نو و خاقانه وی در كنار صرف كردن 
چندین باره فعل خواستن همراه با كوشش و تاش از وی مدیری ساخته است اندیشمند كه 

تجلی راستین از منویات مقام معظم رهبری، در چگونگی طی طریق گام دوم انقاب با سرداران 
 جنگ اقتصادی و باورمداراِن كارآزموده و مجرب می باشد.

حسین مدرس خیابانی یکی از بزرگترین اقتصاددانان و سیاست مداران ایرانی می باشد كه 
اكنون در مقام ناخدایی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید وابسته به بانک سپه مشغول به 

خدمت می باشد. این مدیر برجسته و الیق پیشتر قائم مقام وزیر و در دوره ای سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بود  كه در دوره زمامداری خویش ، بواسطه  حضور دو دهه ای در 

پُست های مختلف مدیریتی  و سکانداری یکی دوجین شركت بزرگ بازار سرمایه  و آشنایی 
كامل با فراز و فرود های اقتصادی و درک صحیح مبتنی بر شناخت كافی از نقاط ضعف و قوت 
اقتصاد كشورمان ، توانست تصمیم ها و اقدامات بزرگی برای تجلی بخشیدن به جهش تولید در 
كشورمان صورت دهد. این دانش آموخته ممتاز رشته های مهندسی مواد و متالوژی ، مهندس 

صنایع و مدیریت استراتژیک از معتبرترین دانشگاه های میهن عزیزمان منجمله دانشگاه علم 
و صنعت ایران حدود17 سال در وزارت بازرگانی در مسئولیت هایی چون قائم مقام معاونت 

بازرگانی داخلی، مدیركل برنامه ریزی وزارت بازرگانی، مدیر كل تامین و توزیع كاال، مدیر كل 

دفتر تنظیم بازار، هیات مدیره شركت بازرگانی دولتی ایران مشغول به فعالیت بوده و نزدیک به 
10 سال درمقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره چندین واحد تولیدی و صنعتی بزرگ ، منشاء 

 خدمات عظیم و اثر گذاری موفق بوده است .
این مدیردرجه یک اقتصاد مقاومتی و دارای روحیه جهادی درمدت كوتاه تصدی وزارت با توجه 

به شرایط سخت تحریم ها؛ بحران ناشی از ویروس كرونا و نیز چالش های حساس سیاسی 
كشور موفق به اجرای برنامه های راهبردی و موثری در حوزه بازرگانی كشورگردید. حضور وی 
در كسوت ناخدای امید با توجه به شناختی كه مشارالیه از اتمسفر كنونی كشور و جهان دارد 

 باعث و بانی حركت این هلدینگ بزرگ در مسیری رو به رشد با سرعت چشمگیر گردید .
 سوابق اجرایی

 - عضو هیات مدیره شركت كشتیرانی جمهوری اسامی ایران
 - عضو هیئت مدیره شركت مخابرات ایران

 - مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شركت هلدینگ سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان
 - رئیس هیئت مدیره گروه تراكتور سازی ایران

 - نایب رئیس هیئت مدیره گروه توسعه معادن روی ایران
 - رئیس هیئت مدیره شركت خودرو سازی بتا

 - عضو هیئت مدیره شركت همراه اول
 - اعضای سابق هیات عامل ایمیدرو

 - مدیر عامل شركت فوالد خوزستان
 - عضو هیئت مدیره شركت سرمایه گذاری توسعه نور دنا
 - عضو هیئت مدیره شركت سرمایه گذاری دانایان پارس
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 - نایب رئیس هیئت مدیره شركت فوالد خوزستان

 - نایب رئیس هیئت مدیره گروه اقتصادی پایندگان
 -  عضو هیئت مدیره هلدینگ توسعه صنعت سامت پردیس ) فیدكو (

 - مدیر عامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ اقتصادی سبا
 - مدیرعامل شركت فوالد خوزستان 

 - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شركت هلدینگ سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان،
 - رئیس هیئت مدیره گروه تراكتورسازی ایران

- نایب رئیس هیئت مدیره گروه توسعه معادن روی ایران

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمد رضوانی فر
مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(

خاندان محترم ترکان
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خسرو امیرحسینی
صورت  به  كه  نیروهایی  و  عوامل  شناختن  می كنیم،  زندگی  كه  عصری  در 
سلیقه ها  خواسته ها،  افکار،  به  جهت دهی  و  شکل دهی  در  غیرمستقیم  و  نامرئی 
است. حیاتی تر  دیگری  زمان  هر  از  دارند،  بنیادین  نقش  سیاسی مان  مواضع   و 

رسانه های  بر  عاوه  كه   - ایرانی  جامعه  برای  شناخت  این  اهمیت   
در  رایج  تبلیغاتی  شگردهای  و  اجتماعی  شبکه های  جمعی،  ارتباط 
بی امان  بمباران  و  روانی  عیار  تمام  جنگ  یک  معرض  در   - امروز  جهان 
است.  برابر  چندین  دارد،  قرار  گوناگون  سیاسی  مقاصد  جهت  در   رسانه ای 
 Edward( برنیز  ادوارد  حرفه ای  كارنامه  و  نظریه ها  آثار،  مطالعه  راستا،  این  در 
مدرن«  »پروپاگاندای  پدر   و  عمومی«  »روابط  بنیانگذار  را  او  كه   )Bernays
می خوانند و به عنوان یکی از صد چهره تاثیرگذار قرن بیستم می شناسند، برای درک 
 مکانیزم های روان شناختی در دستکاری افکار عمومی، می تواند بسیار موثر باشد. 
 ( فروید«  »زیگموند  مشهورش  دایی  نظریه های  تاثیر  تخت  بزنیز،  ادوارد 
كه خواسته های  بود  معتقد   - روانکاوی  رشته  بنیانگذار   -  )Sigmund Freud
او  عقانی  و  منطقی  نیازهای  از  برخاسته  اینکه  از  بیش  مراتب  به  انسان 
پس  دارند.  او  ناخودآگاه  ضمیر  و  روانی  پنهان  نیازهای  در  ریشه  باشند، 
مکانیزم های  این  بر  كه  پروپاگاندیستی  فرد  یا  رسانه  تبلیغاتی،  دستگاه  هر 
مواضع  جمعی،  باورهای  عمومی،  افکار  می تواند  دارد،  كافی  شناخت  روانی 
بدهد. و جهت   دلخواه خود شکل  به  را  و سلیقه های جامعه   سیاسی، خواسته ها 
به قول علی نصری عزیز، ادوارد برنیز، »نماد«سازی را یکی از مهم ترین ابزار این شیوه 
 پروپاگاندا برای عبور از ذهن مخاطب و دست یافتن به ضمیر ناخودآگاه او میداند. 
به عنوان مثال اگر از هر فردی بپرسیم كه چرا »ماشین« داشتن برایش اهمیت 
دارد؟ پاسخ  خواهد داد كه او ماشین را به عنوان یک »وسیله نقلیه« برای تردد 
از نقطه ای به نقطه ای دیگر - مثًا از منزل به محل كار - نیاز دارد. اما وقتی به 
»پرستیژ«  و  »برند«  تبلیغ  كه  می بینیم  می كنیم،   توجه  اتوموبیل سازی  صنعت 
تمایل  بیشتر  ماشینی  به  نیز  مردم  عموم  و  آنهاست  دغدغه   اصلی ترین  ماشین 
 دارند كه »نماد« بهتری برای جایگاه اجتماعی، قدرت، موفقیت و جذابیت است. 
تا  شدند  موفق  اتوموبیل سازی  شركت های  زمان،  از  مقطعی  در  یعنی 
»نماد«های  برجسته ترین  از  یکی  به  عمومی،  باور  در  را  نقلیه  وسیله  یک 
مشتریان   ناخودآگاه  نیاز  این  به  دادن  پاسخ   و  اجتماعی  پرستیژ  و  جایگاه 
بین  مستقیمی  منطقی  ارتباط  هیچ  كه  صورتی  در  كنند.  تبدیل  خود 
ندارد.  وجود  فرد  یک  اجتماعی  جایگاه  و  نقلیه  وسیله  یک   كاركرد 
است؛  برجسته  برنیز  ادوارد  حرفه ای  كارنامه  در  كه  دیگر  مثال  یک 
آمریکاست. زنان  جامعه  میان  در  »سیگار«  مصرف  چشم گیر   گسترش 

 در دهه 1920 میادی، سیگار كشیدن در جامعه آمریکا یک رفتار كامًا »مردانه« 
به حساب می آمد. سیگار كشیدن برای زنان - به ویژه در اماكن عمومی - یک رفتار 
ناهنجار محسوب میشد كه مختص زنان »بدكاره« و »خیاباتی« است.   »تابو« و 
حتی  و  تبلیغاتی   تاش  های  تمام  علیرغم  آمریکا  دخانیات  شركت های 
كاالی  یک  عنوان  به  سیگار  معرفی  برای  پزشکی  جامعه  با  همکاری شان 
دارد،  مثبتی  تاثیر  استرس  آوردن  پایین  و  وزن  كاهش  در  كه  »سامتی« 
سیگار  مصرف  به  منطقی«  »استدالل  با  را  جامعه  زنان  تا  نمی شدند  موفق 
 »American Tobacco Company« شركت  اینکه  تا  سازند.  متقاعد 
درآورد.   خود  استخدام  به  عمومی  روابط  مشاور  عنوان  به  را  برنیز   ادوارد 
جنبش های  شتاب  با  سیگار  تولیدات  افزایش  زمانی  تاقی  كه  برنیز  ادوارد 
تا  برآمد  صدد  در  بود،  دریافته  را  جهانی  اول  جنگ  از  پس  فمینیستی 
و  استقال  و  رهایی  »نماد«  به  را  سیگار  و  بزند  گره  یکدیگر  به  را  دو  این 
»مشعل  كردن  روشن  عنوان  به  را  كشیدن«  »سیگار  عمل  و  زنان  قدرت 
بیاندازد.  جا  جامعه  عمومی  افکار  در   )Torches of Freedom(  آزادی« 
چاپ  و  آمریکا  فمینیستی  جنبش  سرشناس  چهره های  برخی  همکاری  با  او 
عکس های آن ها در حال سیگار كشیدن در مجات متعدد و همچنین با استخدام 
زنانی كه در راهپیمایی ها - از جمله راهپیمایی بزرگ عید پاک در نیویورک - با 

نمایش  به  را  »اقتدار« خود  دیگر  پاكاردی در دست  و  سیگاری در یک دست 
تا این محصول مضر شركت های دخانیات را به »نماد«  می گذاشتند، موفق شد 
كنش گری عدالت خواهانه و »مشعل آزادی« زنان تبدیل كند. »مشعل«ی كه تا 
سال ها - بلکه تا امروز - در دست بسیاری از زنان و مردان كنش گر اجتماعی، 
هست،  و  بوده  روشن  »روشن فکری«  نماد  عنوان  به  هنرمند  و  نویسنده  شاعر، 
 بدون اینکه لزوماً از ترفندهای تبلیغاتی اولیه این نمادسازی اطاعی داشته باشند. 
ادوارد برنیز، در مدت عمر طوالنی خود،  عاوه بر نقش ش در مصرف گرایی جامعه 
و  بود  نیز  كشور  این  امنیتی   نهادهای  و  جمهور  رئیس  چندین  مشاور  آمریکا، 
افکار عمومی در جنگ سرد، كودتای گواتماال  به  مشهور است كه در شکل دهی 
 و برخی دیگر از رخدادهای مهم سیاسی زمان خود، نقش بسیار موثری داشت.
حال جا دارد كه با توجه به این موضوع، ما نیز به  چگونه شکل گیری رفتارها، 
 واكنش ها و موضع گیری های اجتماعی و سیاسی خودمان توجه بیشتری بکنیم.
به  نسبت  جامعه  مختلف  قشرهای  واكشن های  چرا  بپرسیم  خود  از  مثًا 
اینچنین دقیق و مستقیم  با چین«،  توافق نامه »25 ساله  و  توافق نامه »برجام« 
با خط كشی های مرسوم اجتماعی، جناحی و رسانه ای مطابقت دارد؟ چرا قشری 
از جامعه آنقدر مشتاقانه امضای »برجام« را جشن گرفت و از امضای توافق نامه 
با چین چنان برآشفت؟ و قشری دیگر »برجام« را »ننگین« و »خائنانه« خواند 
متضاد  كامًا  برداشت های  این  نمود؟  استقبال  گرمی  به  با چین  توافق نامه  از  و 
نشأت می گیرد؟  از كجا   - آن  بدون خواندن  حتی  بعضاً  یا   - واحد   از یک متن 
ضمیر  در  عمیق تر  الیه  یک  باید  سوال،  این  به  پاسخ  برای 
مختلف  رسانه های  كه  »نماد«هایی  و   برویم  جامعه  ناخودآگاه 
كنیم.  بررسی  را  ساخته اند  توافق نامه  این  از  خود  مخاطبان   برای 
خواهیم  بیاندازیم؛  »برجام«  منتقد  رسانه های  و  سایت ها  به  نگاهی  اگر  مثًا    
مرد  عکس  كنار  در  را  توافق نامه  این  از  نقدشان  آنها  از  بسیاری  كه  دید 
وسط  در  پوشیده،  »قلب«  یک  شکل  به  آمریکا  پرچم  با  تی.شرتی  كه  جوانی 
است.  رقصیدن  مشغول  پسران،  و  دختران  از  مختلطی  جمع  یک  در   خیابان، 
برای  را  برجام  كه  است  جامعه  سنتی  قشر  ناخودآگاه  به  دریچه ای  تصویر  این 
»نماد«  عنوان  به  كه   - بین الملل  روابط  حقوقی  سند  یک  عنوان  به  نه   - آنها 
پا گذاشتن »عفت عمومی« و »غرب پرستی«  زیر  و  باری«  و  آغاز دوره  »بی بند 
بین المللی  توافق نامه  یک  با  منطقی  ارتباط  هیچ  كه  ترسی  كرده اند.  تبیین 
اما   ندارد،  شده  مذاكره  اقتصادی  تحریم های  لغو  منظور  به  كه  هسته ای 
شده.  تبدیل  برجام  با  مخالفت  برای  مهم  پنهانی  محرک  نیروی  یک   به 
همچنین، مخالفت قشر دیگر جامعه با توافق نامه چین را نیز می توان از همین منظر 
بررسی كرد؛ قشری كه سال ها جهان »غرب« را برایش به عنوان »نماد« علم و پیشرفت 
و آزادی و نشاط و »زندگی نرمال« معرفی كرده اند و »شرق« را »نماد« سنت گرایی 
 و سركوب و انضباط خشک و زندگی در اردوگاه های كره شمالی ترسیم نمودند. 
به  می بیند،  »غرب«  نظرگاه  از  را  خود  جهانی  جایگاه  و  »پرستیژ«  كه  قشری 
میگیرند  غربی  جشنواره های  از  ایرانی  سلبیتری های  و  هنرمندان  كه  جوایزی 
عمیقاً می بالد، به دانشمندان كشورش كه در دانشگاه ها و مراكز علمی غرب جذب 
شده اند به شدت افتخار می كند، و  اصوالً مقصودش از واژه »جهان« یا »جهانیان« 
ساكنین كشورهای غربی اند. این قشر وحشتی عمیق ناخودآگاهی از »شرقی«تر 
انزوا می بیند.  شدن دارد، چرا كه آن را بریده شدن از »جهان« و فرو رفتن در 
وحشتی كه هیچ ارتباط منطقی با یک توافق نامه راهبردی میان دو كشور ایران و 
 چین ندارد، اما به یک نیروی محرک پنهانی برای مخالفت با آن تبدیل شده است.
در عصری كه زندگی می كنیم، شهروند »مستقل« بودن و نظر مستقل داشتن و 
مواضع  آگاهانه سیاسی گرفتن، به صرف خواندن اخبار و مطالعه مقاالت و دنبال 
اجتماعی  شبکه های  در  عضویت  و  تحلیل ها  به  دادن  گوش  و  مناظرات  كردن 
نمی شود. میسر  بودن،  گوناگون  رسانه های  مشتری  و  كمپین ها  در  شركت   و 

پروپاگاندای  و  رسانه ای  شگردهای  و  نامرئی  عوامل  با  باید  امروز  شهروند  یک   
تبلیغاتی كه به افکار و باورها و احساسات و خواسته ها و سلیقه ها و واكنش های او 
شکل و جهت میدهند نیز تسلط و آگاه الزم را داشته باشد؛ تا یک نخ سیگار را به 

عنوان »مشعل آزادی« به دستش ندهند.

قــدرت رســانه
ــت  ــه بزرگداش ــه بهان ب
ــط عمومی ــه رواب هفت
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افزایش سـرمایه 22 درصدی شـرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان مصوب مجمع گرفت
برنامه های درخشان دکتر علیرضا عباسیان فر برای سودآفرینی

مجمع عمومی فوق العاده شركت اقتصادی و خودكفایی آزادگان)سهامی عام( در تاریخ 1400/01/25 
در محل سالن ورزشی شركت پارس مینو  تشکیل شد. 

در این مجمع كه با حضور 52/36 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
فرج اله فصیحی بود، كه جنابان سید مصطفی مفتخری لواسانی و حسین علی اكبرزاده در مقام نظار 

اول و دوم و آقای علیرضا عباسیان فر به عنوان دبیر مجمع 
انتخاب گردیدند.

در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی 
بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شركت 

به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
به گفته دكتر عباسیان فر، افزایش سرمایه شركت های 
سهامی عام، گامی بزرگ در راستای رشد تولید و افزایش 
سودآوری بوده كه این فرآیند به پیشرفت شركت و تامین 

منافع بلندمدت سهامداران منجر خواهد شد.
وی در ادامه با تبیین این نکته كه در شش ماهه نخست 
سال جاری در كلیه شركت های بورسی افزایش سرمایه 
قابل توجهی خواهیم داشت كه از محل تجدید كل دارایی ها 
و سرمایه گذاری ها صورت می پذیرد اضافه كرد این مهم 
می تواند عاوه براعتای جایگاه و موقعیت شركت ها در 
زمینه پیشرفت و پیدا كردن جایگاه واقعی خود در بازار 
سرمایه، زمینه ساز توفیقات و دستاوردهای بزرگی برای 

خود هلدینگ هم باشد. 
در همین ارتباط براساس تدابیر اندیشیده شده توسط 
مدیرعامل و هیئت مدیره هلدینگ اقتصادی و خودكفایی 
آزادگان، هم اینک چندین مجموعه عظیم تولیدی همانند 
كارخانه های روغن مینوكاسپین، قند مینوفسا و شركت 
كشت و صنعت ماریان »چاشنی« به خانواده بزرگ گروه 
صنعتی مینو پیوسته اند كه این دستاوردهای مهم اقتصادی 
به همراه بهره برداری از كارخانه صنایع چاپ و بسته بندی 
تندیس مینو و نصب و راه اندازی تعداد بسیاری از خطوط 

تولید خریداری شده در شركت های گروه، نویدبخش سال مالی موفق برای سهامداران و آینده ای 
درخشان برای هلدینگ اقتصادی و خودكفایی آزادگان خواهد بود.

شركت های زیرمجموعه خودكفایی آزادگان از جمله پارس مینو، صنعتی مینو ، مینو شرق، قاسم 
ایران و ... كه از جمله شركتهای بزرگ كشور در حوزه تولید و توزیع مواد غذایی، بیسکویت و ویفر 

می باشند.
افزایش  این  تصویب  با  است  ذكر  شایان 
بازار  با توجه به افق پیش روی  سرمایه و 
سرمایه و تاالر شیشه ای در پی همدلی و 
وفاق كلیه اركان اقتصادی كشور در راستای 
اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی 
برنامه گذاری سال 1400 به عنوان تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی نوید بخش آن 
می باشد سهامداران و ذینفعان این هلدینگ 
مفتخر به نام و آوازه سید آزادگان در كنار 
دیگر هموطنان شریف مان روزهای خوب و 
شیرین و پرسودی را در سال جاری تجربه 

نمایند. 
اجازت می خواهیم از عنایت خاصه دكتر 
عباسیان فر ناخدای هلدینگ كه براستی 

حرمت نون والقلم و مایسطرون داشته و از حمایت مدیریت فرهیخته روابط عمومی جناب آقای 
احمدی كه به گرمی پذیرای اصحاب رسانه بوده و ما را در تهیه و تنظیم گزارش یاری رساندند نهایت 

قدردانی و تشکر را داشته باشیم. 
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان )سهامي عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت 

مصوب سال 1345
هیات  ماه 1399  مورخ 16 دی  توجیهی  گزارش   -1
مدیره شركت اقتصادی و خودكفایی آزادگان )سهامي 
مبلغ  از  شركت  آن  سرمایه  افزایش  درخصوص  عام( 
4/400/000 میلیون ریال به مبلغ 5/455/617 میلیون 
ریال )خالص افزایش سرمایه به مبلغ 1/055/617 میلیون 
ریال(، از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود 
)طبقه زمین( در اجرای مفاد ماده 14 قانون حداكثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از 
كاالی ایرانی مصوب 15 اردیبهشت ماه 1398 مجلس 
شورای اسامی و همچنین بخشنامه شماره 200/98/30 
مورخ 3 تیرماه 1398 سازمان امور مالیاتی به منظور بهره 
مندی از مزایای مقرر در آئین نامه اجرایی در تبصره 1 ماده 
149 قانون مالیات های مستقیم، كه پیوست می باشد، 
مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت 

گزارش توجیهی مزبور با هیات مدیره شركت می باشد. 
2- براساس رسیدگی های انجام شده، به نظر این موسسه، 
افزایش سرمایه شركت در اجرای مقررات یادشده در بند 

یک فوق بامانع است.
3- گزارش افزایش سرمایه فوق الذكر در اجراي تبصره 2 
ماده 161اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش 
سرمایه شركت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های 
ثابت مشهود )صرفا طبقه زمین( در اجرای مقررات یاد 
شده تهیه شده است.هدف اصلی از افزایش سرمایه اصاح 
ساختار مالی و كارآمد سازی دارائی های شركت با توجه به 
مزیت های مربوطه شامل بهبود ساختار سرمایه و ارتقاء 
توان رقابتی و حد اعتباری شركت، بهبود كیفیت اطاعات 
صورت وضعیت مالی و نسبتهای مالی بوده و فاقد ورود جریان های نقدی به شركت می باشد و 

تاثیری بر درآمدهای آتی ندارد.
4- انجام افزایش سرمایه یاد شده با رعایت مبانی پیش بینی شده در اصاحیه قانون تجارت و اخذ 
مجوزات الزم از سازمان بورس و اوراق بهادار ، 

امکان پذیر خواهد بود.
اهم اهداف شرکت در افزایش سرمایه به 

شرح زیر خالصه می گردد: 
- اصاح ساختار مالی و كاهش ریسک مالی. 
- تامین نیاز اطاعاتی استفاده كنندگان در 

اخذ تصمیم گیری. 
- بهبود نسبت مالکانه و افزایش رقابت پذیری 

شركت در صنعت و بازار سرمایه. 
با  شركت  ساختارمالی  وضعیت  انطباق   -
ضوابط مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار 
به منظور درج و عرضه نماد شركت در بازار 

دوم فرابورس و حفظ حقوق سهامداران. 
- بهبود و افزایش شفافیت صورتهای مالی و 

افزایش كیفیت اطاعات. 
- بهبود معامات در بازار سرمایه.

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

دکتر عباسیان فر مدیرعامل ارزشی و برنامه محور شرکت خودکفایی 
آزادگان در گزارش جامع خود پیرامون این افزایش سرمایه گفت: 
اصالح  بر  عالوه  توانیم  می  درصدی   22 سرمایه  افزایش  این  با 
ساختار مالی و اجرای طرح های توسعه، شاهد سرعت بخشی در 
افزایش تولید، تنوع محصوالت و رشد فعالیت های اجرائی باشیم. 
دکترعباسیان فر دربخش دیگری از گزارش خود پیرامون این افزایش 
سرمایه 958/820/000/000 ریالی »خودکفا« اظهار داشت این افزایش 
سرمایه صرفاً از محل ارزیابی زمین ها به ویژه زمین اقدسیه صورت 
گرفته و  ابنیه و ساختمان ها به سبب احتمال وجود برخی ریسک ها، 
تجدید ارزیابی نشده است.وی تصریح کرد با تالش های حقوقی 
آینده  در  تهران  و مساعدت شورای محترم شهر  گرفته  صورت 
نزدیک کاربری پهنه زمین اقدسیه که از تجاری، اداری به باغ تبدیل 

شده بود دوباره توسط شهرداری تهران مجدداً اصالح خواهد شد.
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دكترینی كه مدرس خیابانی برپا ساخته یک سرشاخه مهم غیراز توسعه سرمایه گذاری و 
دارایی ها برای خود مجموعه» وامید« دارد و آن حصول افتخارملی و عینیت بخشیدن به 
رونق و جهش در تولید برای ایران مان می باشد كه بایست بخاطر آن كاه از سربر داشت 

و به احترامش تمام قد تعظیم كرد كه
اینگونه مدیران آتیه نگر و مدبر همان حلقه مفقوده رسیدن موطن اسامی به پیشرفت 

و آبادانی می باشند.
دكتر مدرس خیابانی  درگزارش جامع خود ضمن تشریح این نکته كه شركت گروه 
بر  عاوه  كشور،  معدنی  هلدینگ  بزرگترین  عنوان  به  امید  گذاری  سرمایه  مدیریت 
سودآوری سرشاری كه بر مبنای بازدهی باالتر از شاخص كل بورس كسب كرده، گام 
های تازه ای را برای ورود به حوزه های نوین سرمایه گذاری برداشته است اضافه نمود 
: افزایش2/5 برابری سود خالص  ، رشد دوبرابری بازدهی »وامید« نسبت به شاخص ، 
افزایش 50 درصدی سرمایه گذاری های بلند مدت و بازدهی 50 درصدی دارایی ها 

گوشه ای از دستاوردهای حاصله شده در مجموعه طی سال مالی گذشته بوده است .
مدیرعامل شركت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با بیان اینکه ارزش بازار این گروه 
142 هزار میلیارد تومان میباشد تصریح نمود:  ارزش افزوده شركت گروه مدیریت سرمایه 
گذاری امید 133 هزار میلیارد تومان خواهد بود و باتوجه به تمهیدات اندیشیده شده برای 
ورود شش شركت زیر مجموعه امید  به بورس اوراق بهادار، مبلغ 20 هزار میلیارد تومان 

به دارایی های امید اضافه خواهد شد.
وی در ادامه با تبیین این مهم كه براساس افق ترسیمی و چشم انداز تعریف شده مصمم 
هستیم با طی مراحل پیش بینی و الزامی ،هرچه سریعتر 19 شركت غیربورسی خود را 
بصورت عرضه اولیه به بازار بورس عرضه كنیم افزود در مبحث گزیده اطاعات عملکرد 
مالی شركت می توان به افزایش سود خالص از حدود 4700 میلیارد به حدود 16000 
هزار میلیارد اشاره كرد كه حاكی از سود حدود 4 برابری نسبت به بازه زمانی سال گذشته 
می باشد . بنا به اعام دكتر خیابانی همچنین نرخ بازده دارائی ها از 19درصد به 43 
درصد و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام از 35 درصد به 59 درصد رسیده است . این مدیر 
ارزشی و صاحب نظر در مباحث اقتصادی كان در بخش دیگر از گزارش خود با اشارعه به 
اینکه در بزرگترین هلدینگ معدنی و یکی از 5 شركت بزرگ بورسی كشور با تاش بیش 
از 30 هزار كارگر در حال تجلی بخشیدن به جهش تولید بوده و هستیم افزود: این شركت 
بزرگ بورسی در سال 1400 كه به نام »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« نامگذاری 
شده تاش كرده تا از ابتدای امسال با برگزاری جلسات متعدد، مسیر جهش تولید را در 
شركت های تابعه هموار كرده و موانع مرتبط با سرمایه گذاری های سودآور را از پیش 
روی شركت های خود بردارد كه آمار این دوماهه سال جدید نیز نشان دهنده آن است در 

روندی صعودی و افزایش در حال ارزش آفرینی و سود آوری هستیم .
گذاری  سرمایه  مدیریت  شركت  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 

امید)سهامی عام( مورخ 1400/2/29 در محل سازمان مدیریت صنعتي برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 93/39 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای مصطفي پرتو افکنان  بود، كه خانم مریم زمانی فریزهندی 
و آقای سعید نخستین در مقام نظار اول و دوم و آقای  حسین مدرس خیاباني به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1399/10/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 1/300 ریال به ازای هر سهم به كار خود 

پایان دادند.
حسین مدرس خیابانی، مدیرعامل بزرگترین هلدینگ معدنی كشور در گزارش مبسوط 
خود  با تاكید بر اینکه تقویت تولید داخلی با تاكید بر سودآوری، یکی از راهبردهای محوری 
امید میباشد یادآور گردید ارزش پرتفوی امید در جایگاه هلدینگ های چندرشته ای اول 
بوده و در سال مالی سخت گذشته كه شاهد استمرار تحریم ها و درگیری با اپیدمی كرونا 
بودیم میزان ارزش كل بورس به  حدود 64 هزار میلیارد تومان رسید كه امید در این 
میان بیش از سه برابرسه هزار میلیارد سرمایه قبلی خود ارزش دارد؛ به نحوی كه امید 
بزرگترین هلدینگ از منظر ارزش بازار بوده و از نظر ارزش روز پرتفوی، »وامید« حائز 
رتبه اول و شركتهای  شستا، توسعه معادن و فلزات، غدیر، صندوق بازنشستگی كشوری و 
گروه توسعه ملی در رتبه های بعدی قرار دارند؛ پس طبیعی است كه امید با یک جایگاه 

ممتاز در میان هلدینگ های چندرشته ای پیشرو باشد.
در مجمع  امید  مدیریت سرمایه گذاری  گروه  افزایش سرمایه شركت  به  اشاره  با  وی 
فوق العاده این شركت كه در اسفندماه 99 برگزار شد تصریح نمود: پس از هفت سال 
پیگیری مداوم، بانک سپه با افزایش سرمایه شركت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید از 
3 هزار میلیارد به 10 هزار میلیارد تومان موافقت نمود كه بر این اساس گام بعدی این 
است كه بتوان با كسب نظر موافق از سهامدار عمده یعنی بانک سپه، سرمایه این هلدینگ 

بزرگ چندرشته ای را تا سقف 20 هزار میلیارد تومان افزایش داد.
دكتر خیابانی در بخش دیگری از گزارش خود اعام داشت: از سوی دیگر، اگرچه بازدهی 
شاخص بورس در سال 99 معادل 181 درصد بوده نماد وامید در بورس توانسته بازدهی 
383 درصدی را به ثبت برساند كه این نشانگر دارایی های ارزشمندی است كه امید ظرف 

سالهای گذشته در سرمایه گذاری در رشته های راهبردی و سودآور كسب كرده است.
مشارالیه با بیان اینکه شركت امید در حال حاضر با یک نگاه تشویقی به افزایش سرمایه 
شركتهای تابعه خود پایبند است، افزود : تمامی شركتهای امید افزایش سرمایه داده اند 
كه از این محل در سالهای آینده به لحاظ پروژه های سودآوری كه طراحی و اجرا خواهد 

گردید، سودآوری برای سهامداران حقیقی و حقوقی بسیار چشمگیر خواهد بود.
مدیرعامل شركت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در ادامه با اعام اینکه  بازدهی 

دکتر حسین مدرس خیابانی از جمله مدیران خوش فکر و توانمند کشور بوده که با دیسیپلین خاص و راهکارهایی از جنس موفقیت درسایه 
شناختی که از معضالت و تهدیدهایی که اقتصاد کشور و علی الخصوص بازارسرمایه را دچار تالطم می سازد از یک سو و اشراف کامل و آشنایی 
با سیاست های کلی نظام و فرآیندهایی که ضامن پیشرفت ایران اسالمی در جهان می باشد از سوی دیگر ، توانسته بااتخاذ رویکردهایی مدبرانه 

و خالقانه خود  ضامن ارزش آفرینی و سودآوری برای مجموعه تحت مدیریتش باشد.
دکتر خیابانی بواسطه سالها حضور قابل تحسینش در اقتصاد و بازار سرمایه برای خبرگان و کارشناسان چهره ای شناخته شده  بوده و نحوه 

عملکردش خود دارای بِرندی  ازچگونگی پیاده سازی سیاست و برنامه ریزی های مدبرانه  برای نیل به تعالی سازمانی میباشد.
مشارالیه همچنین ازجمله مدیرانی مسلح به دانش وعلم روز وتجربه وعمل کاری می باشد که بسان

دوبال برای پرواز و رسیدن به قله موفقیت برای هر مدیر و سکاندار مجموعه ای الزم و حیاتی می باشد.
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سرمایه گذاری در »وامید«  درمقایسه با سایر بازارهای موازی به نحوی است كه شاخص 
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 383 درصد میباشد  در حالیکه بازدهی دالر 68 درصد، 
بازدهی سکه 109 درصد، بازدهی مسکن 98 درصد و بازدهی بورس 181 درصد به ثبت 
رسیده است ، اضافه نمود : سرمایه گذاری بلندمدت در امید از سرمایه گذاری پرریسک 
بازارهای موازی مثل دالر و مسکن بسیار سودآورتر است؛ ضمن اینکه سود عملیاتی امید 
نیز بیش از 2,5 برابر شده واین مهم در حالی صورت گرفت كه برای سرمایه گذاری های 

انجام شده، زمین، ملک و دارایی نفروخته ایم.
وی افزود: ارزش افزوده مجموعه گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 133 هزار میلیارد 
تومان است؛ ضمن اینکه ارزش بازار گروه مدیریت سرمایه گذاری امید بر اساس قیمت 
دفتری شركتهای غیربورسی است و با عرضه آنها در بورس و ارزشگذاری بر اساس قیمت 
روز بازار 20 هزار میلیارد تومان به مجموعه ارزش دارایی های شركت گروه مدیریت 

سرمایه گذاری امید اضافه خواهد شد.
مدیرعامل بزرگترین هلدینگ معدنی كشور افزود: سال گذشته هدفگذاری امید این بود 
كه شش شركت غیربورسی خود را وارد بورس نماید، اما اكنون یکی از شركتها مراحل 
پذیرش نهایی در فرابورس را سپری می كند و ورود شركت پتروامید آسیا به عنوان 

بزرگترین مخزن دار نفت بخش خصوصی در مراحل انتهایی به سر می برد.
اجازت می خواهیم در پایان گزارش از همکاری صمیمانه و تعامل مثال زدنی كلی اركان 
))وامید(( علی الخصوص مدیر و كارشناسان ارشد فرهیخته روابط عمومی شركت كه 
بیشترین همکاری را با اصحاب رسانه و ارباب جراید داشته و دارند و در تهیه این گزارش 

با كمال تواضع ما را یاری رساندند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم .
بواسطه سیاست های  شایان ذكر است 
استفاده  ، مدیریتی دقیق و  اتخاذ شده 
از ظرفیتهای مغفول  آمار حاكی از آن 
چند  خالص  سود  تغییرات  كه   است 
شركت سرمایه پذیر در سال مالی  99 
نسبت به سال 98 بسیار چشمگیر بوده 
بطوری كه در 1- شركت كویرتایر بیش 
از 800 درصد، 2- امید تابان بیش از660 
درصد، 3- پترو امید آسیا بیش از 413 
درصد، 4- سیمان هرمزگان بیش از 146 
چادرملو  صنعتی  و  معدنی   -5 درصد، 
بیش از 140 درصد، 6- معدنی و صنعتی 
گل گهر بیش از 140 درصد 7- سرمایه 
درصد،  8-  از 123  بیش  گذاری سپه 
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درصد افزایش پیدا كرده است.
پیام هیات مدیره

سرمایه گذاری و تولید، دو ركن اصلی توسعه جوامع می باشد و بدون تردید كشورهایی در 
دستیابی به شاخص های توسعه و رفاه مردمشان موفق بوده اند كه توجه ویژه ای به این 
دو ركن اساسی توسعه داشته اند. بدیهی است كشور جمهوری اسامی ایران با دارا بودن 
منابع غنی طبیعی، فیزیکی و انسانی و موقعیت ژئوپولیتیکی خاص در منطقه و جهان و 
با تکیه بر استعدادهای فراوان ملی و پیشینه افتخار آمیز و در چارچوب حکمرانی مطلوب 
سعی دارد تا با حمایت از سرمایه گذاری و تقویت بخش مولد كشور به اهداف واالی نظام 

مقدس جمهوری اسامی دست یابد.
در همین راستا شعار سال 1400 با درایت و نکته سنجی مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( با تاكید بر سه محور تولید، پشتیبانی و مانع زدایی طراحی و اعام شده است و 
بدون شک بازار سرمایه، به ویژه سازمان بورس و اوراق بهادار و شركتهای سرمایه گذاری 
در هر سه حوزه مذكور از مخاطبان اصلی و تأثیر گذار این رهنمود داهیانه می باشند. در 
این میان شركت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به عنوان بزرگترین هلدینگ معدني 
كشور و پنجمین شركت بزرگ بورسی نقش تعیین كننده ای دارد و توانسته است با بسیج 
تمامی امکانات و بهره گیری از فرصت ها و در چارچوب اسناد فرادستی و سند راهبردی 
و با سرمایه گذاری در صنایع و حوزه های راهبردی و دارای مزیت رقابتی در مسیر توسعه 
گام های اساسی برداشته و از این میان با استمرار، افزایش سود آوری و ارزش آفرینی 

بلندمدت، منافع سهامداران و ذینفعان بیش از پیش مورد توجه و ارتقا یافته است.

گزارش حاضر شامل اهم فعالیت های هیات مدیره گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
است كه با تاش تمامی كاركنان دلسوز و متعهد و مدیران ستادی و اجرایی متخصص 
در سال گذشته صورت گرفته است. فعالیت هایی كه مدیون حمایت و هدایت سهامداران 
و تعامل مناسب و موثر با صاحب نظران و خبرگان امر و درک صحیح از محیط پیرامون 

رقم خورده است.
امید است با بهره گیری از نظرات شما عزیزان و سهامداران و با استفاده از تجربیات 
پیشین و در چارچوب برنامه های راهبردی 1404- 1400 شركت، گام های استوارتری 
در جهت كسب قله های افتخار برای گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و بلندای ایران 

اسامی برداشته شود.
سرمایه گذاری در شرکت ها به تفکیک صنعت

مهم ترین مزیت یا نقطه قوت شركت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید پرتفوی ارزش 
آفرین آن است. در طی سال مالی منتهی به 1399/10/30 تمامی شركت های تابعه گروه 
امید سودآور بوده اند. بخش عمده پرتفوی سرمایه گذاری های شركت بر صنایع دارای 
رقابتی متمركز شده اند در حالی كه برخی از هلدینگ های چند رشته ای كشور سبد 
دارایی های پراكنده با بازدهی پایین دارند. شركت های موجود در پرتفوی گروه امید از 
همان ابتدای تاسیس شركت براساس مزیت های نسبی كشور و فرصت های موجود 

انتخاب و سرمایه گذاری شده است. 
سرمایه گذاری در شرکت های بورسی

بهای تمام شده پرتفوی بورسی شركت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در سال مالی 
منتهی به 1399/10/30 با رشد 47 درصدی نسبت به سال مالی قبل مبلغ 85/206 
میلیارد ریال است. همچنین ارزش روز 
شركت نیز با رشد 234 درصدی نسبت 
به سال مالی قبل برای سال مالی منتهی 
 1/428/312 مبلغ   1399/10/30 به 
میلیارد ریال است در نتیجه ارزش افزوده 
شركت مبلغ 1/343/107 میلیارد ریال 

است.
طی  پذیرفته  صورت  اقدامات  اهم 

سال مالی مورد گزارش
العاده  برگزاری مجمع عمومی فوق   -1
از  سرمایه  افزایش  و   1399 اسفند  در 
مبلغ 30/000 میلیارد ریال به 96/979 

میلیارد ریال؛
2- بازارگردانی موثر سهام شركت گروه 
امید و شركت  مدیریت سرمایه گذاری 
های سرمایه پذیر در راستای حفظ منافع 
سهامداران به خصوص سهامداران خرد و عملیاتی كردن الزامات سازمان بورس، به طوری 
كه در طی سال مالی مورد نظر مبلغ 12 هزار میلیارد ریال بابت بازارگردانی فقط سهم 
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و بیش از 10 هزار میلیارد ریال جهت خرید و حمایت 
از سهام شركت های تابعه پرداخت شده است. در نتیجه این اقدامات شاهد رشد 377 
درصدی ارزش بازار شركت امید همچنین ارتقا رتبه شركت ار 17 به 5 در بین 30 شركت 

بزرگ بورسی در سال مالی مورد نظر گردید.
3- برنامه ریزی برای پذیرش برخی از سهام شركت های تابعه در بورس اوراق بهادار 
تهران از قبیل شركت پتروامید آسیا، سرمایه گذاری ساختمانی سپه، مخازن گاز طبیعی 

آسیاناما، ساگار و قطعات نسوز، یزد سفالین و چاپ و نشر سپه؛
4- مشاركتدر افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر در سال 1399

5- وصول مطالبات شركت به مبلغ بیش از 21/000 میلیارد ریال طی سال مالی منتهی 
به 1399/10/30

6- برگزاری 55 مجمع عمومی عادی سالیانه و 25 مجمع عمومی فوق العاده با موضوع 
افزایش سرمایه در سال مالی منتهی به 1399/10/30 و پی گیری تکالیف مقرر شده با 

صورت جلسات هیات مدیره، تهیه دستورالعمل های الزم برای شركت سرمایه پذیر؛
7- كمک به تامین مالی طرح های توسعه شركت های تابعه از طریق اخذ تسهیات 
بانکی و انتشار اوراق تامین مالی و پیگیری تاسیس شركت پروژه و فاینانس خارجی، جهت 
تامین مالی پروژه های در دست اجرا. در تاریخ تهیه این گزارش مصوبه حدود 82/000 
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میلیارد ریال تسهیات بانکی از بانک های مختلف اخذ شده است. همینطور اقدامات الزم 
جهت انتشار حدود 25/000 میلیارد ریال انواع اوراق بدهی در حال پیگیر است؛

8- بروزرسانی سند راهبردی و برنامه عملیاتی شركت گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید و همچنین اصاح ساختار سازمانی شركت، به روز رسانی كاتالوگ، آیین نامه ها 

و سایت شركت ؛
9- برگزاری 27 جلسه هیئت مدیره طی سال مالی منتهی به 1399/10/30؛

10- برگزاری منظم و مستمر جلسات كمیته های سرمایه گذاری، حسابرسی و پایش 
ریسک، كمیته انتصاب و شورای معاونین و تأمین مالی، تدوین طرح های ؛

11- شتاب گرفتن پیشرفت پروژه های در دست اجرای شركت های تابعه به طور مثال 
پیشرفت پروژه ملی مخازن نفت خام جاسک كه در مهر 1399 ، 26 درصد بوده است در 

پایان سال 1399 به پیشرفت فیزیکی 44 درصد رسیده است؛
12- بهره برداری از پروژه های عظیم ملی در شركت های تابعه از جمله پروژه انتقال 

آب خلیج فارس
13- پایه ریزی ساختار دفتر مدیریت پروژه )PMO( در هلدینگ و شركت های زیر 

مجموعه جهت نظارت و پشتیبانی بهینه اجرای پروژه ها؛
14-  به روز رسانی سامانه امور سهام و پرتال سهامداران؛

15- حسابرسی و پیگیری در جهت رفع مغایرت ها و اصاح حساب های شركت های 
سرمایه پذیر؛ 

16- تعیین تکلیف دعاوی حقوقی شركت های تابعه از جمله شركت لیزینگ امید )شامل 
تسویه بدهی شركت لیزینگ امید به بانک های شهر و دی و همینطور سازمان امور 
مالیاتی و در نهایت انحال بركت( و پرونده باغ صبا كه منجر به تخلیه و نحویل ملک 

مذكور به شركت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گردید؛
گروه  تابعه شركت  های  مدیرعامل شركت  و  ستادی  مدیران  همایش  برگزاری   -17
مدیریتت سرمایه گذاری امید با هدف هم افزایی در راستای اجرای سیاست های تعیین 

شده در سند راهبردی؛
18- انتشار 6 نسخه خبرنامه ایران سرای امید به صورت ماهانه برای اولین بار در شركت 

امید؛
19- انتشار 3 نسخه كتاب آكادمی مالی با عناوین حاكمیت شركت، راه كارهای تامین 

مالی و برگزاری مجامع؛
برنامه های آتی شرکت

1-  تکمیل پروژه های نیمه تمام از جمله خط 14 هزار تنی كویرتایر، مخازن ذخیره 
گاز طبیعی  برابری در شکرت مخازن  افزایش ظرفیت سه  نفت خام جاسک،  سازی 

آسیاناما، احداث فاز دو نیروگاه سیرجان؛ 
2-  پیگیری روال اداری تشریفات قانونی افزایش سرمایه مرحله دوم شركت گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید از مبلغ 96/979 میلیارد ریال به مبلغ 20/000 میلیارد ریال در 
جهت تحقق اهداف توسعه ای شركت و رشد و توسعه سرمایه گذاری ها در راستای سند 

راهبردی گروه امید ؛
3-  مشـاركت در افزایش سـرمایه آتی شركت های سرمایه پذیر و به كارگیری انواع مدل 
های تامین مالی از قبیل انتشار صکوک، تاسیس شركت پروژه، اخذ تسهیات بانکی، 

Joint Venture و فاینانس خارجی جهت تامین مالی پروژه های در دست اجرا؛
4-  اقدام در جهت پذیرش و عرضه سهام برخی از شركت های تابعه در بورس اوراق 
بهادار تهران و فرابورس ایران )پتروامید آسیا، آسیاناما، ساختمانی سپه، یزد سفالین، چاپ 
و نشر سپه و ساگار و قطعات نسوز( با هدف بروز كردن ارزش دارایی ها و شفافیت بیشتر 

پرتفوی شركت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید؛

5- عرضه تدریجی سهام شركت هایی كه جزء پرتفوی هدف اشاره شده در سند راهبردی 
شركت نیستند؛

6- ادامه عملیات بازارسازی و بازارگردانی سهام شركت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
و شركت های تابعه در بورس تهران و فرابورس ایران با هدف حمایت از منافع سهامداران 

به خصوص سهامداران خرد؛
7- انجام سرمایه گذاری جدید از طریق مشاركت با شركت های زیرمجموعه و سایر 
شركت ها در قالب تاسیس كسب و كار جدید و یا خرید سهام شركت های بورسی فعال 
در زنجیره ارزش پرتفوی سرمایه گذاری های گروه امید از جمله حوزه اكتشاف، حمل 

و نقل و ماد نسوز؛
8- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری شركت های فعال در حوزه های سنگ آهن و 

فوالد، صنعت برق، و نفت و گاز و پتروشیمی؛
9- برنامه ریزی جهت خرید سهام شركت های بورسی مربوط به زنجیره ارزش شركت و 
استفاده از فرصت های ناشی از اجرای اصل 44 قانون اساسی در واگذاری سهام شركت 

های دولتی؛
10- مطالعه و سرمایه گذاری در كسب و كارهای جدید توجیه پذیر تکمیل ارزش صنایع 

معدنی از قبیل مس ، لیتیوم، الکترود گرافیتی، كک نفتی، مواد نسوز و ...؛
11- پیگیری جدی برای وصول مطالبات و سود سهام دریافتنی از شركتهای سرمایه 

پذیر ؛
12- پیاده سازی سیستم جامع نظارت بر شركت های تابعه از طریق سامانه هوش تجاری 

)آیکو( و SHARE POINT؛
13- پیگیری جدی برای اتمام احداث پروژه مخازن نفتی جاسک و مشاركت در مناقصه 
فازهای بعدی پروژه و خط لوله انتقال آب خلیج فارس به شركت های چادرملو و گل 

گهر در موعد مقرر؛
14- احیای كارخانه خمیرمایه لرستان و تاسیس مركز نوآوری امید؛

 امید در آینده به کدام سمت و سو حرکت میکند
 _ تمركز برحوزه های سرمایه گذاری اولویت دار

 )) تکمیل و توسعه در زنجیره صنایع معدنی و فوالد ((    
 _ توجه به ساخت داخل و عمق بخشی به موضوع داخلی سازی

)) به منظور استفاده حداكثری از توان مهندسی و دانش فنی كشور و صرفه جویی ارزی 
 و كاهش قیمت تمام شده ((

 _ به كارگیری روش های جدید تامین مالی
  )) استفاده حداكثری از ظرفیت های شركتهای تامین سرمایه و بورسی ((

 _ تحقق جهش تولید و افزایش صادرات گروه
 )) تاكید بر تنوع بخشی در محصول و بازارهای صادراتی هدف ((

 _  حضور در صنایع پیشران و منحصر به فرد
  ))توجه به بخش مسکن و ساختمان ((

 _ توسعه زیرساخت های تولید
)) تقویت زنجیره راهبردی حمل و نقل با اولویت حمل ریلی ، عمدتاً از جنس خدمات 

 رسانی به زنجیره ارزش فوالد و كاالهای تولیدی گروه((
 _ ایجاد بانک اطاعاتی نوآوران امید )) تشکیل مركز نوآوری امید ((

 _ حضور در جاسک به عنوان راهبردی ترین طرح انرژی كشور )) ایجاد نیروگاه های 
 اختصاصی برق با تاكید بر تامین برق اختصاصی و سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی ((
* گروه امید بیش از 90 هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه های زنجیره فوالد ، انرژی ، 

مخازن گاز ، ساختمان ، حمل و نقل در دست اجرا دارد *
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مهندس گودرزی در ابتدای گزارش خود با اعام اینکه سبحان دارو یکی از لیدرهای اصلی 
صنعت  دارو و تولید كننده عمده داروهای اعصاب و روان می باشد تصریح داشت: هدف 
شركت سبحان دارو )سهامي عام( از افزایش سرمایه موضوع این گزارش تامین مالي ، خرید 
و جایگزیني ماشین آالت و تجهیزات تولیدي ، نوسازي و تجهیز خطوط تولیدي و پشتیباني 

به منظور اخذ تاییدیه GMP معاونت غذا و دارو مي باشد. 
مورخ  عام(  )سهامی  دارو  سبحان  شركت  سهام  صاحبان  العاده  فوق  عمومی  مجمع 

1400/01/28 در محل ساختمان جدید دانشکده داروسازي-سالن رازي تشکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 85/1 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 

نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای 
فرشید مرادي بود كه سیدمهدي رضوي و علي فاح 
پور درمقام نظار اول و دوم و آقای بهمن گنجي به 

عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره  ادامه و  در 
مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم 
و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه 

رای مثبت دادند.
به گفته مهندس گودرزی در مقام مقایسه نسبت 
های اصلی مالی از سال 98 به 99  درآمد عملیاتی 
54 درصد، سود عملیاتی 74 درصد و سود خالص 
89 افزایش یافته است. سکاندار سبحان دارو در ادامه 
اعام داشت: مقایسه فروش ریالی سال 99 نسبت به 
سال گذشته حاكی از ان است در تولید در قرص و 
دراژه 59 درصد، در كپسول 65 درصد، در پماد و كرم 
53 درصد و در قطره 34 درصد رشد برای سهامداران 
و ذینفعان حاصل شده و بدین ترتیب با 54 درصد 
افزایش فروش برای ذینفعان شركت سود خوبی به 

ارمغان آمده است. 
دكتر بهمن گنجی مرد شماره یک مالی مجموعه كه در پنل هیات رئیسه با شفافیت و تسلط 
كامل پاسخگویی سواالت و ابهامات سهامداران بود در حاشیه مجمع تصریح كرد: سبحان 
دارو )سهامی عام( در نظر دارد با افزایش سرمایه از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده 
سهامداران عاوه بر نوسازي و تجهیز خطوط تولیدي و پشتیباني به واسطه رعایت الزامات 
GMP و خرید و جایگزیني ماشین آالت موجود كه بدلیل فرسودگي و قدیمي بودن 

كاهش  و  تولید  فني  توقفات  به  منجر 
توان و ظرفیت تولید گردیده است ، با 
كاهش  منظور  به  مالي  ساختار  اصاح 
هزینه هاي مالي و متعاقب آن تعدیل 
اهرم مالي و كاهش هزینه هاي ریسک 
مالي و تداوم سودآوري ، ثبات نرخ رشد ، 
از خروج نقدینگي و ایجاد خلل در انجام 
فرآیندهاي جاري و آتي جلوگیري نماید.
مدبر  مدیر  گودرزی  علی  مهندس 
»دسبحان« در بخش دیگری از گزارش 
خود با تبیین این نکته كه به منظور تولید 
داروهای با كیفیت باال، همگام با روند رو 
به رشد تکنولوژی در صنایع داروسازی 

افزایـش سـرمایه 200 میلیـارد ریـال مصـوب شـد
»دسبحان« لیدر بازار داروئی اعصاب و روان

دنیا، استقرار سیستم مدیریت كیفیت جهت طراحی و اجرای نظام مند اصول عملیات خوب 
ساخت GMP(( امری اجتناب ناپذیر می باشد اضافه كرد در كشور ما نیز به تبع سایر 
كشورهای صنعتی و توسعه یافته جهان، اجرای سیستم مدیریت كیفیت و تضمین كیفیت 
از الزامات سازمان غذا و دارو بوده و كلیه شركت های داروسازی موظفند اصول GMP را 

در كلیه مراحل ساخت محصوالت خود رعایت نمایند.
سکاندار مجموعه در قسمت پایانی گزارش خود اعام داشت دوره بازگشت این طرح 26 
ماه بوده و براساس افزایش سرمایه 15/04 درصدی عاوه بر تجهیز و نوسازی در جهت 
توسعه و تجهیز و پشتیبانی خطوط تولیدی خود اقدامات موثری را صورت خواهیم داد كه 
در سودآوری سالهای آتی نقش غیرقابل انکار خواهد 

داشت.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات 

مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت 

سبحان دارو )سهامي عام(
اصالحیه   161 ماده   2 تبصره  مفاد  اجرای  در 

قانون تجارت مصوب سال 1345
1- گزارش توجیهی مورخ 29 مهر ماه 1399 هیات 
مدیره شركت سبحان دارو )سهامي عام( درخصوص 
افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 1/330 میلیارد 
بر  مشتمل  ریال،  میلیارد   1/530 مبلغ  به  ریال 
باشد، طبق  پیوست می  مالی فرضی كه  اطاعات 
مالی  اطاعات  به  »رسیدگی  حسابرسی  استاندارد 
آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 
مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای 

تهیه آن با هیات مدیره شركت می باشد. 
ماده   2 تبصره  اجراي  در  مزبور  گزارش   -2
161اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش 
سرمایه شركت از محل مطالبات حال شده و آورده 
گزارش  این  است.  شده  تهیه  سهامداران  نقدی 
توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات 
ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار نمی رود لزوما به 
وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش توجیهی 

ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده 
است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم 
نمي كند. به عاوه، به نظر این موسسه، 
براساس  شده  یاد  توجیهی  گزارش 
و  تهیه  مناسب  ای  گونه  به  مفروضات 
طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده 

است.
4- حتـي اگـر رویدادهـاي پیـش بیني 
شـده طبـق مفروضـات ذهنـي توصیف 
شـده در بـاال رخ دهـد، نتایـج واقعـي 
احتمـاال متفـاوت از پیـش بینـي هـا 
خواهـد بود. زیـرا رویدادهاي پیش بیني 
شـده اغلب بـه گونه اي مـورد انتظار رخ 
نمـي دهـد وتفـاوت هـاي حاصـل مـي 

توانـد بـا اهمیت باشـد. 

مهندس علی گودرزی مدیرعامل با سابقه صنعت دارویی کشورمان 
در ابتدای گزارش خود با تشریح دقیق تغییرات سرمایه و سودآوری 
در 3 سال اخیر تصریح کرد: در سال 97 با 35 درصد افزایش سرمایه، 
57 درصد سودآوری ، در سال 98 با 78 درصد افزایش سرمایه 64 
افزایش سرمایه 89  با 29 درصد  درصد سودآوری و در سال 99 
درصد رشد سودآوری حاصل شده است. به گفته این مدیر موفق 
بازار سرمایه »دسبحان« با 121 عدد محصوالت تولیدی و 9 عدد 
محصوالت خدماتی رتبه اول تولید کننده عددی در صنعت دارویی 

کشور می باشد.
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در شركت سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام( با برنامه ریزی های انجام شده و تنظیم آن 
بر اساس حركت بازار، قیمت تمام شده سبد سرمایه گذاری های بورسی و غیربورسی شركت 
از 22/759 میلیارد ریال در ابتدای سال مالی به 42/723 میلیارد ریال در پایان سال مالی 
رسیده كه از رشد 88 درصدی برخوردار بوده است كه از این افزایش مبلغ 21/950 میلیارد 
ریال ناشی از خرید سهام شركت ها، 1/300 میلیارد ریال ناشی از شركت در افزایش سرمایه 
شركت های سرمایه پذیر و كسر مبلغ 3/286 میلیارد ریال ناشی از فروش سهام بوده است.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام( 

مورخ 1400/01/25 در محل تاالر الغدیر برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 78/11 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
بر عهده آقای سید علي اصغر میرمحمدصادقي  بود كه آقای مجتبي مالي و سركارخانم  
مریم زماني فریزهندی  در مقام نظار اول و دوم و آقای بیژن شقاقی به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در 
طی سال مالی منتهی به 1399/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامات 

مشمول ماده 129 با تقسیم سود 320 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند. 
به گزارش سید مهدی یاسر ابوترابی فرد این هلدینگ در پایان سال منتهی به 1399/9/30 
بازدهی خوب داشته است و در بازدهی سهام رتبه اول و در ارزش بازار و ارزش روز پرتفوی 
بورسی رتبه پنجم را به خود تعلق داده آن هم در حالی كه در بین شركتهای هم گروه خود 
كمترین سرمایه را دارد. به گفته مدیرعامل »ونیکی«ارزش پرتفوی هلدینگ علی رغم تمام 
فراز و فرودهای بازار سرمایه در سال گذشته باالتر از شاخص كل بوده است و شناسایی 
بیش از 7.652 میلیارد ریال درآمد سود سهام و همچنین درآمد چشمگیر بیش از 10.286 
میلیارد ریالی حاصل از خرید و فروش سهام در عملکرد ساالنه شركت سرمایه گذاری ملی 
ایران، منجر به شناسایی بیش از 17.955 میلیارد ریال سود ناخالص و رشد بیش از 103 

درصدی این درآمد ها در مقایسه با سال گذشته شده است.
دكتر ابوترابی در بخش دیگری از گزارش خود با تشریح اینکه اگر پرتفوی را دگرگون نمی 
كردیم و حمایت اعضای هیات مدیره و كار كارشناسی دقیق نبود میزان رشد و ارزش 

پرتفوی ما تا یک سوم حاصل هم كاهش می یافت اضافه كرد: خالص ارزش دارایی ها در 
سال 98 برابر با 13/467میلیارد ریال بوده كه این مبلغ در سال 99 به مبلغ 21/245 میلیارد 

افزایش پیدا كرده كه حاكی از 58 درصد رشد NAV می باشد.
سکاندار هلدینگ در بخش پایانی گزارش خود با تبیین این نکته كه در سال گذشته از كل 
100 درصد سود كسب شده 52 درصد سود از شركت های غیرمدیریتی و 48 درصد از 
شركت های تحت مدیریتی خود برای ذینفعان و سهامداران سود بدست آوردیم اضافه كرد: 
همچنین با تبدیل دارائی های با قدرت نقدشوندگی و بازدهی نقدی پایین به باال، تاسیس 
صندوق اختصاصی بازار گردانی توسعه سهام »ونیکی«، تعیین تکلیف بنیادی بسیاری از 
شركت های غیربورسی كه بازده خوبی برای ما نداشته اند و شناسایی صنایع با مزیت نسبی 
خوب در سال پیش رو كه مزین به شعار تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها هست جهت 
حصول افتخار ملی و عینیت بخشیدن به این شعار رهبری، سرمایه گذاری های خود را 

جهت دهی كردیم.
شایان ذكر است عمده درآمد های حاصل از سرمایه گذاری های شركت مربوط به سود های 
دریافتی از شركت های داروپخش، نفت پارس، سرمایه گذاری توسعه و معادن و فلزات، شیمی 
بافت، آهن و فوالد ارفع، سرمایه گذاری غدیر، فوالد خوزستان بوده است. اجازت می خواهیم 
از حرمت نهی همیشگی مدیران ارشد این قدیمی ترین شركت بورسی كشور بر اصحاب قلم 
كه خداوند با آیه نون و القلم و مایسطرون بدان قسم یاد كرده و تعامل ستودنی سركار خانم 
چاووشی و دیگر عزیزان گرانمایه با اصحاب رسانه و جراید كه در تهیه و تنظیم گزارش و 

اخبار شركت، نهایت همکاری را دارند كمال قدردانی و تشکر ویژه را داشته باشیم.
پیام هیات مدیره

فعالیت شركت »ونیکی« در سال مالی مورد گزارش بر اساس دستیابی به اهداف موردنظر به 
شرح زیر برنامه ریزی و اجرا شده است:

1- تبدیل دارایی های با قدرت نقدشوندگی و بازدهی نقدی پایین به دارایی های با قدرت 
نقدشوندگی و بازدهی نقدی باال .

2- نظارت و كنترل مداوم و مستمر كمی و كیفی بر سرمایه گذاری های انجام شده از طریق 
حضور فعال در مجامع و هیات مدیره شركت های سرمایه پذیر و همچنین بررسی و پیگیری 

اجرای قوانین مربوط به حاكمیت شركتی و استانداردهای حسابداری در مجامع.
3- شناسایی صنایع با مزیت نسبی در اقتصاد ایران جهت سرمایه گذاری. 

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران را باید یکی از قدیمی  ترین و مهم ترین نماد های گروه سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران دانست که از 
بدو تاسیس بانک ها و بیمه های بزرگ کشورمان جزو سهامداران عمده آن بوده اند وهم اکنون نیز سهامداران عمده آن بانک تجارت ، صندوق 

بازنشستگی کارکنان بانک ها ، بانک مرکزی ایران ، بانک ملی ایران و شرکت مدیریت سرمایه گذاری ایرانیان می باشند.
به گفته دکتر سید مهدی یاسرابوترابی فرد هم اکنون »ونیکی« در 175 شرکت سرمایه گذاری دارد که از این تعداد 85 شرکت بورسی و 90 شرکت 
غیربورسی می باشند. بنا به اعالم سکاندار »ونیکی«این هلدینگ در 36 گروه صنعتی فعال است که در این میان و با بررسی پرتفوی شرکت می توان 
مشاهده کرد بخش مهمی از پرتفوی »ونیکی« سهامداری روی سهام فلزات اساسی است. به دلیل این که کشورمان مزیت نسبی در تولید محصوالت 
فلزی دارد و از منابع  انرژی خوبی بهره می برد و افزایش قیمت جهانی آن ها را در سال های اخیر شاهد بودیم، لذا وجود سهام گروه فلزات اساسی در 
پرتفو ونیکی، قابل تامل بوده و باعث سود آوری مناسب و چشمگیری هرساله برای شرکت میشود.  همچنین در پرتفو »سما«، بایستی به سهم باالی 
محصوالت شیمیایی ،شرکتهای چند رشته ای ، بانکها و موسسات مالی،خودروسازی،دارویی و گروه محصوالت غذایی و آشامیدنی منجمله شرکتهای 

قندی نیز میتوان اشاره کرد که حاکی از تدابیر ارزنده جمله مدیران شرکت برای ایجاد یک سبد سهام خوب و پرسود میباشد .

سرمایه گذاری ملی ایران با رتبه 88 درصدی سبد سرمایه گذاری ها پشتوانه جهش تولید   
»ونیکی« و توانمندی باال در عرصه سرمایه گذاری کشور
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4- نصمیم گیری و مذاكره در مورد شركت های غیربورسی غیرفعال و اخراج شده از بورس 
كه ضمن كاهش ریسک های آتی ناشی از سهامدارای در آنها منجر به شناسایی سود از 
سرمایه گذاری های نامولد و ایجاد نقدینگی برای شركت جهت استفاده از فرصت های 

بالقوه می گردد.
5- بهره گیری از فرصت خرید اهرمی جهت اصاح پرتفوی و كسب بازدهی باالتر.

6- شركت در افزایش سرمایه شركتهای فرعی جهت آزادسازی پتانسیل شركت های سرمایه 
پذیر در ایجاد سود عملیاتی بیشتر

7- شناسایی آثار هنری و تاریخی با ارزش موجود در شركت و ایجاد یک گالری موزه 
ارزشمند در شركت

8- شروع پروسه تاریخ شفاهی شركت سرمایه گذاری ملی ایران)سهامی عام(
9- به سرانجام رساندن فرآیند تبدیل اساسنامه شركت به اساسنامه نمونه شركت های 

هلدینگ )مادرتخصصی( ثبت شده نزد سازمان بورس و ارواق بهادار .
10- به سرانجام رساندن افزایش سرمایه شركت از محل سود انباشته.

11- پیگیری موثر وصول مطالبات ناشی از سود سهام شركت های سرمایه پذیر .
12- كنترل موثر بر هزینه های شركت در جهت كاهش و حذف هزینه های غیرضروری

13- استخدام پرسنل »براساس نیاز سنجی های صورت گرفته« و آموزش آن ها
14- تاسیس شركت توسعه نوآوری نیکی )سهامی خاص( و مشاركت سرمایه گذاری در 

صندوق جسورانه پیشگام .
15- تاسیس صندوق اختصاصی بازار گردانی توسعه سهام نیکی

16- تاسیس شركت توسعه بیمه نیکی
17- پیگیری جهت اخذ مجوز سبدگردان نیکی از سازمان بورس و اوراق بهادار.

18- تعامل موثر با شركای استراتژیک شركت به منظور اداره موثر شركت های سرمایه پذیر 
در شركت سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام( با برنامه ریزی های انجام شده و تنظیم آن 
بر اساس حركت بازار، قیمت تمام شده سبد سرمایه گذاری های بورسی و غیربورسی شركت 
از 22/759 میلیارد ریال در ابتدای سال مالی به 42/723 میلیارد ریال در پایان سال مالی 
رسیده كه از رشد 88 درصدی برخوردار بوده است كه از این افزایش مبلغ 21/950 میلیارد 
ریال ناشی از خرید سهام شركت ها، 1/300 میلیارد ریال ناشی از شركت افزایش سرمایه 
شركت های سرمایه پذیر و كسر مبلغ 3/286 میلیارد ریال ناشی از فروش سهام بوده است.
ارزش بازار سبد سهام شركت های بورسی ونیکی از 94/257 میلیارد ریال به 369/793 

میلیارد ریال رسیده كه با افزایش رشد حدود 292 درصدی همراه بوده است.
برنامه های آتی شرکت

- استمرار تبدیل دارایی های كم بازده و نقدشوندگی پایین به سرمایه گذاری های با بازدهی 
باال و تقسیم سود مناسب

- خریدوفروش در بورس مبتنی بر اهداف بلندمدت، میان مدت و كوتاه مدت با محوریت 
مدیریت ریسک، نقدینگی و افزایش سودآوری شركت ها.

- رصد كردن فرصت ها در بازار اولیه و بازار غیربورسی در صنایع دارای مزیت .
- تاش در جهت استفاده از اهرم مالی در جهت كسب بازدهی باالتر.

- ایجاد فصل مشترک بر اساس منافع متقابل در شركت ها با سهامداران موثر جهت اداره بهتر 

بنگاه ها و نظارت مستمر بر حسن اجرای سیاست ها.
- كاهش وزن صنایعی كه با مشکاتی نظیر نقدینگی، تاثیرپذیری منفی از افزایش نرخ ارز و 

سایر مولفه های اقتصادی و سیاسی درگیر خواهند بود.
- توسعه شركتهای زیرمجموعه از طریق شركت درافزایش سرمایه آنها.

- برنامه افزایش سرمایه شركت به منظور جلوگیری از خروج نقدینگی و اصاح ساختار مالی.
- اخذ مجوز فعالیت شركت های سبدگردانی و مشاور سرمایه گذاری.

- تاش جهت به نتیجه رساندن تعهدات تبدیل ونیکی به شركت مادر - هلدینگ.
- سرمایه گذاری در صنایع نوظهور از طریق شركت توسعه نوآوری نیکی.

- انتشار اوراق جهت استفاده از فرصتها و خریدهای اهرمی.
ماموریت

شركت سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام( خود را متعهد به كسب مشاركت سرمایه 
گذاران داخلی و خارجی در طرح های سرمایه گذاری می داند و همواره تاش می كند تا 
در زمره پیشروترین شركت های سرمایه گذاری كشور با نرخ مناسب بازده برای سهامداران 

باشد.
تاریخچه

گروه شامل شركت سرمایه گذاری ملی ایران)سهامی عام( و شركت های فرعی آن است. 
شركت سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام( در تاریخ هشتم آبان ماه 1354 تاسیس 
و تحت شماره 23206 و شناسه ملی 10100686779 در اداره ثبت شركتها و مالکیت 
صنعتی تهران به ثبت رسیده و از تاریخ 20 اسفند ماه 1354 در بورس اوراق بهادار تهران 
پذیرفته شده است. در حال حاضر شركت سرمایه گذاری ملی ایران)سهامی عام( )شركت 
اصلی( واحد اصلی گروه است، شایان ذكر است در سال جاری و براساس مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 5 آذر 1399 و سایر تاییدات اخذ شده، اساسنامه جدید شركت طبق فرمت 
هلدینگ های چند رشته ای مشتمل بر 66 ماده و 24 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه 

قبلی گردید.
فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شركت طبق ماده 3 اساسنامه به شرح زیر می باشد:
موضوع فعالیت طبق اساسنامه شركت، سرمایه گذاری در سهام، سهم الشركه واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف كسب انتفاع به 
طوری كه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت كنترل یا اشخاص تحت كنترل واحد، كنترل 
شركت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ماحظه یابد 
و شركت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر )اعم از ایرانی یا خارجی( در زمینه یا زمینه های 

زیر فعالیت كند:
1- انرژی ، نفت، گاز و پتروشیمی
2- صنایع، معادن و فلزات اساسی

3- دارویی و غذایی 
4- خدمات مالی و بازار سرمایه 
5- حمل و نقل و صنایع وابسته 

6-  ساختمان و صنایع وابسته
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مجمع عمومی عادی ساالنه سیمان خاش )سهامی عام( مورخ 1400/02/15 در محل 
سالن اجتماعات شركت بین المللی بازرسی كاالی تجاری تشکیل گردید.

 در این مجمع كه با حضور بیش از 73/12  درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی و حضور برخط  نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار برگزار گردید  ریاست مجمع برعهده آقای دكتر مصطفی شهریاری بود، كه جنابان 

محمدجواد راضی وند و كامبیز طالبی در مقام نظار
مجمع  به  مدیره  هیات  گزارش  قرائت  با  درادامه 
پذیرفته در طی  فعالیتهای صورت  اهم  به  مربوط 
سال مالی منتهی به 1399/12/30 توسط مهندس 
فرهاد نیکخواه مدیرعامل با تجربه سیمان خاش و 
پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 
با تقسیم سود 7000 ریالی به ازای هر سهم به كار 

خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس 
اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به عنوان 
انتخاب  آتی  مالی  سال  برای  البدل  علی  بازرس 

گردیدند .
به گفته مهندس نیکخواه یکی از اهداف اصلی شركت 
، حضور برجسته و زیربنایی در توسعه اقتصادی و 
بالندگی استان سیستان و بلوچستان بوده و در این 
راه سیمان خاش با تولید انواع سیمان خاكستری و 
پوزوالنی با كیفیت ممتاز مطابق استانداردهای رایج 
ملی و بین المللی می كوشد تا عاوه بر تامین نیاز 
بازارهای  توسعه  با  مرغوب  انواع سیمان  به  منطقه 
جدید مصرف و گسترش بازار هدف در استان های 
بازارهای صادراتی  و  و كشورهای همسایه  همجوار 

توجه جدی داشته باشد .
مدبر مدبر صنعت كانی همچنین در بخش دیگری از 
گزارش خود با اشاره به اینکه حفظ و صیانت از محیط 

زیست دركنار افزایش رضایتمندی و خشنودی مشتریان شركت از طریق تثبیت و ارتقاء 
كیفیت و تنوع محصوالت تولیدی و بهای مناسب و رقابتی جزو اهم برنامه های ما بوده و می 
باشد تصریح نمود در جهت افزایش انگیزش و دانش برای منابع انسانی خود به عنوان سرمایه 

اصلی شركت از هیچ تاشی دریغ نخواهیم كرد.
مهندس فرهاد نیکخواه پیرامون جایگاه سیمان خاش در صنعت با اعام اینکه سهم فروش 
محصوالت مختلف این شركت از كل بازار داخلی 917 هزار تن  بوده كه 1/72 درصد از 
كل بازار می باشد افزود: ارزشمندی برای سهامداران، محل اعتماد برای جامعه، برخوردار از 

سیمان خاش همراهی ماندگار 

منزلت و شان اجتماعی و محل رشد و بالندگی برای كاركنان به عنوان چشم انداز شركت 
چراغ راه ما برای تنظیم برنامه ها می باشد.

به گفته مدیریت ارشد مجموعه ، شركت سیمان خاش با بهره گیری از یک خط تولید و اتکا 
به سرمایه انسانی ماهر و كارآمد، موفقیت دهه های گذشته را ادامه داده و ضمن نائل شدن به 
تولید 933/413 تن سیمان و 806/950 تن كلینکر در سال مالی منتهی به 1399/12/30 
عاوه بر پاسخگویی به نیاز استان و برخی از استان 
های همجوار، همچنان توانست به عنوان یکی از قطب 
های تولیدی كشور، جایگاه ارزنده خود را در منطقه 

جنوب شرق حفظ نماید.
مدیریت كاردان شركت ؛ حفظ صادرات سیمان و 
افزایش سودآوری  داخلی،  بازارهای  كلینکر، حفظ 
اهداف  را جزو  تولید و فروش محصوالت جدید  و 
اصلی برنامه های مدیریت برشمرد و تصریح كرد با 
توجه به ركود بازار ساخت و ساز، تورم افزایشی و 
كاهش بودجه های عمرانی طی سال های گذشته و 
جاری و نقش آفرینی عوامل متعدد بازار ساز در بازار 
حاكم بر محصوالت شركت، مدیریت شركت برنامه 
های خود را به گونه ای تدوین نموده تا ضمن حفظ 
منافع ذینفعان، از دستیابی به تداوم فعالیت حصول 
وضعیت  به  توجه  با  وی  گفته  به  نماید.  اطمینان 
اقتصادی و چالش های موجود فعلی از قبیل افزایش 
ارزی  سپاری  تعهد  واردات،  تعرفه  افزایش  ارز،  نرخ 
جهت صادرات، كاهش توان مالی مصرف كنندگان 
و باال بودن هزینه های تولید و ... برنامه آتی شركت 
بر مبنای حفظ وضعیت توان تولید و فروش خود 
در بازارهای داخلی و همچنین دستیابی به سطوح 
اقتصاد  وضعیت  بهبود  صورت  در  عملکرد  باالتری 

حاكم بر جامعه خواهد بود.
مهندس نیکخواه در بخش دیگری از گزارش خود با 
اعام اینکه در سال مالی مورد گزارش توانستیم با 
فروش 2/703/782 میلیونی و كسب سود 887/534 
میلیونی نسبت به سال 98 در شاخص های مهم خود رشد و افزایش را شاهد باشیم افزود: 
رشد جمع حقوق صاحبان سهام سال جاری نسبت به سال گذشته 11 درصد بوده  و 
همچنین بهای تمام شده از 61 درصد سال 98 به 60 درصد و حاشیه سود خالص از 31 

درصد به 33 درصد رسیده است.
مهندس نیکخواه پیرامون سیاست ها و برنامه های شركت در بخش صادرات اضافه كرد: 
تولید و حفظ كلینکر 425-1، رفع تعهدات ارزی گذشته و سال جاری متوسط 87 درصد، 
افزایش میزان صادرات به منظور بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی، توسعه بازاریابی صادراتی 

جانبه همه  توسعه  برای  نیکخواه  مهندس  رویکردهای 

تحقق 162 درصدی سود نسبت به پیش بینی اولیه شرکت ، افزایش 
73 درصدی فروش ریالی نسبت به سال 1398 ،   افزایش 22 درصدی 
مقدار فروش نسبت به سال گذشته ، رشد  سود عملیاتی به میزان 
77 درصد و رشد درآمدهای غیر عملیاتی به میزان 25 درصد ، رشد 
25 درصدی افزایش سایر درآمدهای غیر عملیاتی و ماحصل فزایش 
سود خالص به میزان 83 درصد نسب به سال قبل از دستاوردهای 
 کلیدی مدیریت مدبر شرکت سیمان خاش در سال 1399 بوده است .

همچنین دریافت جوایز متعدد و تقدیر نامه های فراوان منجمله ؛ 
کسب جایزه مدل تعالی سازمانی پیشروان سه ستاره و جوایز صادر 
کننده و واحد نمونه صنعتی استان ، حامی حقوق مصرف کننده و 
جایزه صنعت سبز و حامی محیط زیست از دیگر توفیقات شرکت 
»سخاش «با سکانداری مهندس نیکخواه در سال مالی مورد گزارش 

بوده است.
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از طریق مرز آبی )بندر چابهار(، صادرات مزایده محوربه جهت ارزش افزوده باالتر، توسعه 
بازاریابی صادرات از مرزهای زمینی پاكستان و افغانستان جزو اهم برنامه های مال در سال 

1400 می باشد.
به گفته سکاندار مجموعه؛ خرید انرژی از بورس با انعقاد قرارداد دو جانبه و بورس انرژی، 
تغییر در تنظیم مواد خام و افزایش كیفیت كلینکر و كاهش كلینکر فاكتور ، سورت 
گلولههای مصرفی و استفاده از آنها، برنامه ریزی كاهشی تعمیرات اساسی جزو سیاست ها و 

برنامه های شركت در بخش بهای تمام شده می باشد.
وی در بخش پایانی گزارش خود پیرامون سیاست ها و برنامه های شركت در بخش فروش 
گفت: تولید سیمان آهکی ویژه بلین باالی 4000، عرضه محصول در بورس كاال، افزایش 
كیفیت محصوالت جهت رقابت پذیری با سایر رقبا، افزایش میزان صادرات محصوالت و 
شناسایی بازار هدف صادراتی جدید، حذف واسطه گری از محل ایجاد سامانه سیمان یاب، 
برگزاری مزایده فروش صادراتی و انتخاب مشتری با باالترین قیمت جزو اهداف اصلی ما در 

سال مالی آتی خواهد بود.
پیام هیات مدیره:

ضمن عرض سام و خیر مقدم، حضور كلیه سهامداران محترم و نمایندگان ایشان، حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی شركت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار 

تهران را در مجمع عمومی سالیانه شركت سیمان خاش)سهامی عام( گرامی می دارد.
خداوند منان را شاكرم كه بار دیگر در سایه الطاف بی دریغش، توفیق خدمتگذاری را به ما 
عطا فرمود تا در بیست و پنجمین سال فعالیت تولیدی شركت سیمان خاش، در راستای 

توسعه و شکوفایی اقتصاد ایران عزیزمان، با اتکا به حمایت های سهامداران گامی برداریم.
جایگاه شرکت در صنعت سیمان و وضعیت رقابتی آن

به سرمایه  اتکا  و  تولید  از یک خط  بهره گیری  با  شركت سیمان خاش)سهامی عام( 
انسانی ماهر و كارآمد، موفقیت دهه های گذشته را ادامه داده و ضمن نائل شدن به تولید 
930/365 تن سیمان و 806/950 تن كلینکر در سال مالی منتهی به 1399/12/30 عاوه 
بر پاسخگویی به نیاز استان و برخی از استان های همجوار، همچنان توانست به عنوان یکی 
از قطب های تولیدی كشور،جایگاه ارزنده خود را در منطقه جنوب شرق حفظ نماید. الزم به 
ذكر است كه تحقق تولید مطلوب كلینکر و سیمان )باالتر از ظرفیت اسمی( در سال جاری ، 
مرهون راهبری اصولی، نگهداری و تعمیرات اساسی منسجم و برنامه ریزی شده و همچنین 

تکیه بر توان مهندسی و كارشناسی بوده است.
افتخارات سیمان خاش در سال 99:

- انتخاب شركت سیمان خاش بعنوان یکی از شركت های برتر در حوزه صنایع كوچک 
و متوسط.

انتخاب سیمان خاش بعنوان واحد صنعتی برتر حامی حقوق مصرف كننده.
افزایش 83 درصدی در سود عملیاتی و سود خالص سال 1399 در مقایسه با عملکرد سال 

مالی قبل.
در راستای تحقق این مهم، توجه ویژه به امر بازاریابی و فروش با عنایت به محدودیت 
بیش ازپیش بازار، مخاطرات فراوان منطقه ای، نفوذ رقبای سایر استان ها و بعضا رقابت های 
ناسالم حاكم بر بازار داخلی و صادرات، پایش مستمر و بازاریابی گسترده را ایجاب می كرد. 
حفظ و توسعه سهم بازار داخلی به ویژه تحویل سیمان به پروژه های استراتژیک منطقه 

از قبیل راه آهن زاهدان- چابهار، علی رغم كاهش مصرف سیمان در سال 99 و همچنین 
تشکیل سبد صادراتی و شروع صادرات سیمان و كلینکر از بندرچابهار پس از سالها توقف، از 

برنامه های اجراشده این شركت در سال مورد گزارش می باشد.
توزیع بالغ بر 1/055 هزار تن انواع محصوالت كه حاكی از پوشش كامل ظرفیت بوده و 
همچنین صادرات حدود 138 هزار تن انواع محصوالت و مدیریت قیمت تمام شده با رشد 
69 درصد نسبت به سال قبل )علی رغم افزایش چند برابری برخی از هزینه های تولید(، از 
شاخصه های ارتقاء كمی و كیفی عملکرد می باشد كه اثرات آن در ارزش بازار سهم شركت 
كاما مشهود می باشد. تحقق كامل بودجه شركت در سال 99 و رسیدن به كلیه اهداف 
تعیین شده، ناشی از عملکرد مطلوب شركت در این سال مالی بوده و علی رغم مشکات 
حاكم بر بازار سرمایه، ارزش سهام شركت در سال 99 از روند مثبت مطلوبی برخوردار شده و 

انتظار می رود شاهد رشد بیش ازپیش و خشنودی بیشتر سهامداران عزیز باشیم.
طی سال 1399 علی رغم مشکات نقدینگی حاكم بر كلیه واحدهای تولیدی، با بهره گیری 
مناسب از مدیریت منابع مالی و استفاده بهینه از دارایی های غیرمولد در كنار عملکرد اجرایی 

مناسب، برنامه های شركت به طور كامل عملیاتی و اجرا گردیده است.
اهتمام و اقدام شركت در پیاده سازی و بروزرسانی گواهینامه ها و سیستم های مدیریتی 
بویژه مبتنی بر استانداردهای بین الملل) ISO ( در زمینه های مختلف از قبیل مدیریت 
كیفیت، مدیریت زیست محیطی، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، مدیریت انرژی، 
مدیریت ریسک، مدیریت كیفیت آزمایشگاه ، مدیریت ارتباط و رضایت مشتریان و ثبت 
و پاسخگویی به شکایات مشتریان ، پیاده سازی و اجرای كامل و بروزآوری سند راهبردی 
شركت با رویکرد حفظ و توسعه بازار در افق پنجساله تا سال 1404 و بازنگری اهداف 
راهبردی، پروژه های بهبود و شاخصهای عملکردی در پایان دوره یکساله از اقدامات صورت 

گرفته در سال 99 می باشد.
گزارش عملکرد مدیریت مالی 

اهم اقدامات انجام شده این حوزه در سال 1399 به شرح زیر است :
1- شناسایی و رفع نقاط ضعف كنترلهای داخلی در كلیه بخشهای مرتبط 

2- ادامه پرداخت سود سهام سهامداران حقیقی از طریق بانکها بدون هیچگونه كارمزد و با 
رضایت كامل سهامداران

3-  راه اندازی سیستم سیستم یاب و دسترسی آسان به نرم افزار 
4-  استفاده بهینه از منابع مالی شركت در سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها كه منجر 

به شناسایی مطلوب درآمدهای غیرعملیاتی گردیده است.
5- تعیین تکلیف حسابهای راكد و سنواتی در سرفصل های پیش پرداختها و بدهکاران

6- ساماندهی و وصول فروشهای اعتباری با حضور مستمر در كمیته فروش
7-  برگزاری منظم كمیته های مدیریت هزینه و قیمت تمام شده جهت بهره گیری از 
گزارشات در راستای كاهش هزینه ها و افزایش سود كه در همین راستا با وجود نرخ تورم 
باال در كشور قیمت تمام شده سال 99 نسبت به سال 98 افزایش 69 درصدی داشته است
8- ارسال بموقع و قابل اتکای اطات مالی به بورس و رعایت دستورالعمل های مبارزه با 

پولشویی.
9- همکاری در جهت عقد قرارداد خرید برق از بورس كاال

10- همکاری در كمیته ریسک و شناسایی ریسک های مالی و ارائه به كمیته ریسک
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تاریخ  در  )سهامی عام(  بهپاک  شركت  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
1400/01/30 در محل هتل المپیک سالن هگمتانه تشکیل شد.

در این مجمع كه با حضور 64/2 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای علي ملکي بود، كه جنابان همایون باقري و مجید امدادي در مقام نظار اول و 

دوم و آقای امیر حمزه توسلي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در 
طی سال مالی منتهی به 1399/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول 

ماده 129 با تقسیم سود 400 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
از دیگر مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه شركت صنعتی بهپاک، انتخاب سازمان 
حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، و روزنامه اطاعات به عنوان روزنامه 

كثیراالنتشار شركت صنعتی بهپاک به مدت یکسال می توان اشاره نمود.
الزم به ذكر است امکان شركت در مجمع عمومی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده به 

صورت غیر حضوری از طریق پخش زنده امکان پذیر بود.
در ابتدای این مراسم امیرحمزه توسلی مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شركت صنعتی 
بهپاک، گزارشی از عملکرد هیات مدیره شركت را به اعضای مجمع و سهامداران حاضر در 
جلسه ارائه داد و تاكید نمود با اینکه سال بسیار سختی را شركت های تولیدی و صنعتی 
پشت سر گذاشتند و از نوسانات ارزی تا استمرار تحریم های بین المللی باعث ركود بازار 
و اقتصاد كشورمان شده بود لکن با همت و همیت كلیه اركان توانستیم كارنامه های قابل 

قبول كسب نماییم.
مدیرعامل شركت صنعتی بهپاک در ادامه گزارش جامع خود از رشد 6 درصدی سود 
عملیاتی نسبت به فروش شركت در سال مالی 99 خبر داد و گفت: این اقدام مثبت در پی 
استفاده بهینه از ظرفیت تولید و به تبع آن كاهش قیمت تمام شده و مدیریت هزینه ها و  

سایر اقدامات رخ داده است.
این مدیر خوش فکر همچنین درباره هزینه های مالی شركت افزود: در این حوزه نیز 
توفیقات خوبی حاصل شد و به این ترتیب كه هزینه های مالی در سال مالی 99 با كاهش 

53 درصدی از 552 میلیارد ریال در سال مالی 98 به 258 میلیارد ریال كاهش یافت.
به گفته مهندس توسلی سال مالی منتهی به 1399/9/30 شركت صنعتی بهپاک در 
شرایطی سپري شد كه به لحاظ فقدان توجیه اقتصادي در صنعت روغن كشی كشور، از 
4میلیون تن ظرفیت تولیدی تنها 2/2 میلیون تن )معادل 55%( ظرفیت فعال بوده است 
اما شركت صنعتی بهپاک در سال مالی مورد گزارش با هدف حداكثرسازي سود حاصل از 
فعالیت های تولیدي و بازرگانی، تركیب تولیدات را به گونه ای تعیین نمود تا سود مورد انتظار 

سهامداران محترم و بودجه مورد تعهد هیات مدیره تحقق یابد.
بنا به گزارش مدیر ارشد شركت با عملیاتی و با اجرائی شدن برنامه های مدون مدیریتی 
مدنظر و رایزنی ها و جلسات مستمری كه با مسئولین و مشتریان صورت پذیرفت. عملکرد 
شركت در حوزه فروش محصوالت و افزایش قیمت محصوالتی كه تا پیش از این شركت را 
با زیان مواجه كرده بود ارتقاء یافته و این خود از عوامل افزایش سوددهی  شركت محسوب 

گردید.
مهندس امیرحمزه توسلی در بخش دیگری از گزارش مبسوط خود از افزایش 30 درصدی 
سود خالص شركت خبر داد و گفت: با این رشد، سود خالص شركت از مبلغ 403 میلیارد 

ریال در سال 98 به مبلغ  525 میلیارد ریال در سال مالی 99 افزایش پیدا كرد.
نایب رئیس هیئت مدیره شركت صنعتی بهپاک با بیان اینکه در سال گذشته به دلیل وضع 
تحریم های ظالمانه سال سختی را گذراندیم، افزود: اما به رغم تحریم ها و همچنین عدم 

تخصیص ارز، موفق شدیم مواد اولیه مورد نیاز را تامین كنیم.

افزایش سرمایه 520 درصدی شرکت مصوب مجمع گرفت

مهندس توسلی با بیان اینکه تولید شركت صنعتی بهپاک در سال مالی 99 افزایش 19 
درصدی داشته است، تصریح كرد: امیدواریم در سال آینده خطوط جدید تولید خوراک دام 

و طیور و تصفیه روغن شركت هم به بهره برداری برسند
مدیرعامل شركت صنعتی بهپاک درباره عملکرد شركت در حوزه فروش پروتئین نیز گفت: 
مقدار فروش این محصول شركت صنعتی بهپاک در سال مالی 98، 36 هزار و 488 تن بود 

كه این میزان فروش در سال مالی 99 به 41 هزار و 173 تن افزایش یافته است.
مهندس توسلی همچنین در راستای شعار سال حکیمانه مقام معظم رهبری افزود؛ 
امیدواریم بتوانیم پیرو منویات معظم له در تولید سهم بسزایی داشته باشیم و انتظار 
داریم دولت مردان و قانون گذاران نیز در پشتیبانی ها و مانع زدایی ها گام های 

اساسی و عملی بردارند.
این مدیر خوشنام در بخش پایانی گزارش خود با بیان اینکه EPS هر سهم در سال مالی 
گذشته 30 درصد افزایش داشته است، به روند تولید شركت از سال 93 اشاره كرد و تاكید 
كرد: تولیدات شركت در همه این سال ها افزایش یافته و در دو سال گذشته تولید شركت 

از حدود 251 هزار تن  به بیش از 298 هزار و 600 تن  رسیده است.
تصویب افزایش سرمایه 520 درصدی

همچنین با برگزاری  مجمع عمومی فوق العاده، در مرحله اول افزایش سرمایه شركت با 
رشد 520 درصد، از 500 میلیارد ریال به 3099 میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارائی 

ها )طبقه زمین( به تصویب رسید.
بدین ترتیب با قرائت گزارش مهندس امیر حمزه توسلی و بنا به مستندات تهیه شده،  
سرمایه شركت با تصویب سهامداران و ذینفعان از محل تجدید ارزیابی دارایی های غیر 

مستهلک  معادل 520 درصد افزایش پیدا كرد .
و جمله آخر آنکه همانطوریکه مدیریت جهادی مجموعه ابراز داشت مدیریت بهپاک امیدوار 
است طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در سال 1400 با پشتیبانی و رفع موانع تولید، 
عملیاتی گردد تا دركنار دیگر صنایع تولیدی، بهپاک هم بتواند بسان همیشه در افزایش 

تولید ، درآمد و سود برای سهامداران و ذینفعان خود جزو شركت های پیشرو باشد.
شایان ذكر است هادی اركیان معاونت مالی و اقتصادی بهپاک و مرد شماره یک مالیه 
مجموعه كه حسابهای شفاف و پاک وی به تائید حسابرسی و بازرس قانونی رسیده بود در 
پنل هیات رئیسه حاضر و در كنار مدیرعامل موفق شركت با صداقت و شفافیتی مثال زدنی 
پاسخگوی تمامی سواالت و ابهامات مطرح شده بودند كه امید این شفافیت و انضباط كاری 
در كنار نگاه جدی به مقوله ارتقاء بهینه سازی و بهره وری در تولید و سوآوری را در دیگر 

شركتها شاهد باشیم.
اجازت می خواهیم از عنایت خاصه دكتر ملکی و دكتر فاطمی و مهندس توسلی در حق 
اصحاب قلم و رسانه و البته تعامل و همکاری صمیمانه سركار خانم راضیه سادات هاشمی 
مدیر فرهیخته روابط عمومی شركت كه به گرمی پذیرای خبرنگاران بود و ما را در تهیه 

گزارش حمایت كردند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.
پیام هیات مدیره

حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال بابت تمام الطاف بیکرانش كه شامل حال مجموعه 
ذی نفعان این شركت گردیده تا ما بتوانیم سال مالی منتهی به 1399/9/30 را با تمام 

نوسانات اقتصادي و ركود حاكم به اقتصاد با موفقیت به انتها برسانیم.  
سال مالی منتهی به 1399/9/30 شركت صنعتی بهپاک در شرایطی سپري شد كه به لحاظ 
فقدان توجیه اقتصادي در صنعت روغن كشی كشور، از 4میلیون تن ظرفیت تولیدی تنها 

2/2 میلیون تن )معادل 55%( ظرفیت فعال بوده است.
 شركت صنعتی بهپاک در سال مالی مورد گزارش با هدف حداكثرسازي سود حاصل از 
فعالیت های تولیدي و بازرگانی، تركیب تولیدات را به گونه ای تعیین نمود تا سود مورد انتظار 

سهامداران محترم و بودجه مورد تعهد هیات مدیره تحقق یابد.

بهپاک در مسیر رشد و صعود
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به طوری كه سهامداران محترم استحضار دارند صنعت روغن نباتی و به تبع آن صنعت 
روغن كشی كشور به دلیل سطح اندک زیر كشت دانه های روغنی در كشور، وابستگی شدید 
به واردات مواد اولیه وارداتی داشته به طوریکه در سال مالی مورد گزارش ، مجموع دانه های 
روغنی قابل برداشت در كشور حدود 180 هزار تن بوده كه مجموع استحصاالت آن كمتر 
از 3/5% نیاز روغن نباتی و كنجاله مصرفی در كشورمی باشد كه این محدودیت در شرایط 

اقتصادي و ارزي و تحریم ها و سایر محدودیت های 
را  اولیه  مواد  به  دسترسی  فرایند  كشور  بر  حاكم 

دشوارتر می سازد.
هیات مدیره شركت صنعتی بهپاک علیرغم مشکات 
موجود، موفقیت های حاصل شده را ناشی از اتخاذ 
استراتژی های مناسب با شرایط روز و همچنین حاصل 
همکاري تیم 550 نفره بهپاک دانسته و افتخار دارد 
با كمال خرسندي به استحضار سهامداران محترم 
برساند با توجه به اصاح بافت مالی شركت و خروج از 
شمول ماده 141 قانون تجارت و بهبود شاخص های 
مالی،نماد شركت در تاریخ 1395/11/17 در بازار دوم 

فرابورس بازگشایی شد.
امانتدار  كه  است  معتقد  شركت  مدیره  هیات 
سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقای 
امانت واگذارشده به آنها، وظیفه خود می داند كه از 
انجام هیچ تاش و كوششی دریغ نورزد. گزارش حاضر 
دربرگیرنده اهم فعالیت های شركت در جهت نیل به 

اهداف و استراتژی های شركت است.
هیات مدیره شركت معتقد است تمامی افتخارات و 
موفقیت های كسب شده، در سایه حمایت های بی دریغ 
با پشتوانه سهامداران محترم حاصل شده است.  و 
تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده 
شما سهامداران محترم بی شک چراغ راه خواهد بود. 
در این راستا بهره مندي از نظرات و رهنمودهاي شما 
عزیزان را ارج نهاده و آن را بستري یگانه در راستاي 
بهبود فرایندهای تصمیم گیري و برنامه ریزي خود 

می داند.
در پایان شایان ذكر است مدیریت شركت بر خود 
فرض می داند طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان 
با افتخار، پذیرا و پاسخگوي سهامداران محترم بوده و 
مقدم سهامداران محترم را كه بی شک همراه با خیر و 

بركت براي شركت خواهد بود، گرامی می دارد.
مروری بر وضعیت صنعت روغنکشی در سراسر کشور

دانه سویا  قیمت جهانی  به 1399/9/30 )سال 2020 میادی(  منتهی  مالی  در سال 
450 تا 495 دالر در نوسان بود كه نوسانات فوق تا حدی نشات گرفته از نوسانات قیمت 
جهانی نفت بوده است. وجود متغیرهای گوناگون ازجمله فزونی عرضه نسبت به تقاضای 
استحصاالت)كنجاله و روغن( ، باالرفتن نرخ مبادله ای ارز از سوی بانک مركزی ، پائین بودن 
قیمت روغن در كشور و مازاد عرضه روغن نباتی به تقاضای كشور در مجموع در سال مالی 
مورد گزارش، مبین حاشیه سود اندک فروش روغن خام و كنجاله بوده و سود عملیاتی قابل 
توجه شركت، ناشی از افزایش تولید نسبت به سال قبل و سرشکن شدن هزینه های ثابت 
بر احاد تولید، فعالیت در حوزه تولید پروتئین، واردات و فروش دانه سویا و نیز سایر امور 

بازرگانی بوده است. 
فعالیت های انجام شده در کارخانه 

الف- طرح های انجام گرفته در سال مالی منتهی به 1399/9/30 
1- ساخت و بهره برداری 2 مخزن 1500 تنی روغن خام

2- ساخت مخزن 2000 تنی روغن خام
3- محوطه سازی و زیرسازی 2000 متر محوطه احداث ترمینال بارگیری و تخلیه روغن

4- ساخت و راه اندازی یک دستگاه اكسترودر طرح وینگر با ظرفیت 15 تن

5- دمونتاژ – نوسازی قطعات و راه اندازی دو خط اكسترودر خریداری شده
6- انتقال و راه اندازی پری پرس گروپ برای افزایش ظرفیت در واحد لورگی

7- تکمیل خطوط انتقال برای استفاده بهینه از انبار كنجاله جدید 1800 متر مربعی
8- ساخت و ارجای پاركینگ اداری برای پرسنل شركت

9- تجهیز و آماده سازی اتاق بایگانی اسناد برای واحد مالی
10- استفاده از آب كندانس برای استفاده سبراتور 

300 تنی لسیتن
11- نصب آهن ربا در ورودی سبراتور واحد لسیتین

12- تزریق پراكسید به لسیتین
13- ساخت اسکرابر بصورت برج بلند و مرتفع جهت 
جلوگیری از تصاعد گاز اسید سولفوریک در محوطه 

واحد لسیتین
14- جمع آوری چربی و خلط روی استخر چربی 

گیر واحد لسیتین
15- نصب و راه اندازی دستگاه بسته بندی بهپو 

شماره 1 و 2 واحد پروتئین
16- نصب و راه اندازی دستگاه بسته بندی پی ریزان 

واجد پروتئین
درایر  اگزوز  فن  گرم  هوا  خروجی  از  استفاده   -17
وینگر جهت تامین هوا گرم روی محفظه چاقوبرش 

اكسترودر وینگر مشابه بولر واحد پروتئین
18- راه اندازی فیلتر پرس شماره 2 جهت افزایش 

ظرفیت واحد لورگی
واحد  استریپر  فاینال  كامل  تعمیر  و  دمونتاژ   -19

لورگی
20- بازسازی یک سری كامل از زنجیر ردلر و تعویض 

آن با زنجیر جدید در واحد لورگی
21- تعویض لوله های درایر 2 واحد لورگی

22- نصب راهرو برای سوپر فلو شیبدار مقدماتی به 
باالی روتوسل واحد رزدانس

23- نصب سردكن پارافین جدید در واحد رزدانس
24- نصب كنترلر دما و رطوبت و سیستم دتکتورهای 
دود و انبار و سیلوهای ذخیره دانه تحت كلید گمرک

25- تست هیدرواستاتیک و ضخامت سنجی شش 
دستگاه دیگ بخار 10 و 15 تنی

26- تعمیرات اساسی و اورهال دیزال ژنراتور شماره 
سه توسط پرسنل شركت

27- عقد قرارداد با شركت توزیع برق مازندران در راستای اجرای طرح های تعمیرات 
تابستانه و ذخیره عملیاتی و عدم تخصیص قطعی برق برنامه ریزی برای فیدر برق20 

كیلوولت شركت
28- اختصاص سیلوی شماره 1 به انبار تحت كلید گمرک 2000 متری
29- اختصاص سیلوی شماره 7 به انبار تحت كلید گمرک 1700 متری

اهم برنامه ها و فعالیت های آتی
1- كاهش فروش های اعتباری

2- كاهش متوسط نرخ هزینه های مالی
3- افزایش سهم بازار پروتئین )از طریق تنوع تولید محصوالت جدید و همچنین افزایش 

ظرفیت تولید(.
4- افزایش ظرفیت فلش با توجه به راه اندازی خطوط جدید تولید پروتئین 

5- ورود از بازار فرابورس به بازار بورس و اوراق بهادار
6- افزایش سرمایه شركت از مبلغ 500 میلیارد به 3/100 میلیارد ریال
)CHP ( 7- آغاز مطالعات و بررسی پروژه تولید همزمان برق و بخار

8- تهیه طرح مطالعاتی احداث كارخانه خوراک دام و طیور به ظرفیت 250 تن در روز
9- تهیه طرح مطالعاتی احداث كارخانه تصفیه روغن خوراكی با ظرفیت 350تن در روز .

کشورمان  نخبه  و  جوان  مدیر  توسلی  امیرحمزه  مهندس  گفته  به 
مدیریت هزینه ها و بهینه سازی فرآیندها باعث سودآوری افزون 
بهپاک نسبت به سال مالی قبل گردید و علی رغم معضالت سخت 
حاکم بر اقتصاد بازار سرمایه در سال 99 بااتخاذ رویکردهای مدبرانه 
و خالقانه توانستیم در مسیر رشد و بهره وری حرکت صعودی خود 
را استمرار ببخشیم که در همین راستا سود خالص از مبلغ 402/321 
میلیارد ریال سال 98 به مبلغ 525/005 میلیارد ریال در سال 99 
ورزشی،  در  که  سرمایه  بازار  موفق  مدیر  است.این  یافته  افزایش 
فرهنگ و کارهای خیر جزو سرآمدان و شناخته شدگان می باشد 
در گزارش جامع خود با اعالم اینکه بهپاک شرکتی با بیش از نیم 
قرن سابقه و تولید محصوالت متنوع یکی از برندهای خوشنام و مورد 
استقبال در داخل و خارج کشور می باشد تصریح داشت: سال مالی 
منتهی به 1399/09/30 شرکت صنعتی بهپاک ، در شرایطی سپری 
شد که به لحاظ فقدان توجیه اقتصادی در صنعت روغنکشی کشور 
، از 4 میلیون تن ظرفیت تولیدی تنها 2/2 میلیون تن )معادل %55( 
ظرفیت در کشور فعال بوده است . لکن شرکت صنعتی بهپاک در سال 
مالی مورد گزارش با هدف حداکثر سازی سود حاصل از فعالیت های 
تولیدی وبازرگانی، ترکیب تولیدات را به گونه ای تعیین نمود تا سود 
مورد انتظار سهامداران محترم و بودجه مورد تعهد هیأت مدیره تحقق 

یابد که به حمداله این موفقیت و دستاورد حاصل گردید.
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رکورد شکنی شرکت سرمایه گذاری اعتالء البرز در بهینه سازی و رشد پرتفوی
تدبیر مدیریت برای کسب بازدهی فراتر از بازارسرمایه

این مدیر محقق با تبیین این نکته كه با تشکیل كمیته های متعدد سرمایه گذاری 
،حسابرسی،جذب و استخدام ، مبارزه با پولشویی ، فرهنگی و ... وهمچنین با استمرار 
جلسات متعدد و اتخاذ رویکردها و سیاستهای  مستمر توانستیم در جهت پیشبرد اهداف 
اصلی مجموعه و تعالی سازمانی نقشی خوش ایفا نماییم تصریح نمود: اختصاص بخش عمده 
پرتفوی شركت به شركت های فعال در صنعت دارو ،راه اندازی اولین صندوق بازار گردانی 
صنعت دارو تحت عنوان صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی آرمان اعتاء كشاورزی ، كسب 

متوسط بازدهی 53 درصدی پرتفوی سرمایه گذاری 
ساالنه  بازدهی  متوسط  با  مقایسه  در  البرز  اعتاء 
38 درصدی بازار بورس در طول 5 سال گذشته و 
پیگیری فرآیند پذیرش كلیه شركت های گروه البرز 
در بازار سرمایه جزو ویژگی های انحصاری و متمایز 
كننده »اعتا« و ارمغانی شیرین و درخشان برای 

سهامداران و ذینفعان ما بوده است. 
سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
تاریخ  در  )سهامی عام(  البرز  اعتاء  سرمایه گذاری 
1400/01/31 در محل دانشکده داروسازی – سالن 

رازی تشکیل شد. 
در این مجمع كه با حضور 77/23 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای فرشید مرادی بود، 
كه جنابان دكتر سید مهدی رضوی و  مهندس علی 
فاح پور  در مقام نظار اول و دوم و آقای  دكترسید 
محمد ابراهیم آیت الهی به عنوان دبیر مجمع انتخاب 

گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
از استماع گزارش  به 1399/09/30 و پس  منتهی 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 990 ریال 

به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
همچنین در كنار تقسیم سود 90 درصدی با برگزاری 
انتخابات، اعضای هیات مدیره حقوقی جدید شركت 

با اكثریت آرا به قرار زیر برای دو سال انتخاب شدند:
اولیه  تولید مواد  البرز -2   -1گروه سرمایه گذاري 
دارویی  گروه  دارو -4  البرز   3- بالک   البرز  داروئي 

سبحان -5 سبحان دارو
دكتر حسین جواهری مدیرعامل مدبر مجموعه درگزارش خود با تشریح مهمترین رویدادهای 
اقتصادی سال 1399 منجمله افزایش نرخ ارز نیمایی ، چالش های تخصیص و قطع ارز 
4200 تومانی كه تمام صنعت و اقتصاد كشور را دچار تاطم های بسیاری ساخت و موارد 

مبسوطی كه در فراز و فرودهای اقتصادی و فرصت و تهدیدهای بازار سرمایه جایگاه مهمی 
داشته و دارند در مورد مقایسه بازدهی سالیانه بازارهای سرمایه گذاری تصریح داشت :علیرغم 
افت قابل توجه شاخص در میانه سال گذشته هنوز بیشترین بازدهی را در بین بازارها، بازار 
بورس دارا می باشد و در این میان بیشترین بازدهی در شاخص كل بورس را صنعت دارویی 
نسبت به دیگر رشته های صنعتی به خود اختصاص داده است.بنا به اعام دكتر جواهری 
كه در شركت سرمایه گذاری اعتاء البرز و شركت های هم گروه سابقه درخشان و كارنامه 
روشنی در شفافیت مالی و عملکرد كاری دارد . بهای 
تمام شده سرمایه گذاری های شركت در پایان سال 99 
معادل 3 هزار و 582 میلیارد ریال بوده كه تماما در 
بخش كوتاه مدت طبقه بندی شده و این مبلغ شامل 
2.715 میلیارد ریال سرمایه گذاری بورسی و بقیه 

غیربورسی می باشد.
غیربورسی عمدتا  میان سرمایه گذاری های  این  در 
در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت صورت 
گرفته و در بخش بورسی، سهام برخی شركت های 
دارویی از جمله سرمایه گذاری های اصلی این شركت 
آن جمله  از  كه  می شوند  محسوب  سرمایه گذاری 
می توان به مالکیت در حدود 2.87 درصدی گروه 
البرز، 1.92  پخش  درصدی  دارویی سبحان، 2.11 
درصدی سبحان دارو، 2 درصد كی بی سی اشاره كرد. 
سکاندار»اعتا« دربخش پایانی گزارش خودبا تشریح 
این مهم كه بهای تمام شده سرمایه گذاری های شركت 
در پایان سال 99 معادل 3 هزار و 582 میلیارد ریال 
اعام  شركت  آتی  برنامه های  پیرامون  است  بوده 
داشت در سال 1400 با حمایت و تایید هیئت مدیره 
مجموعه مصمم هستیم جهت بهینه سازی مستمر 
تركیب پرتفوی ، پیگیری وصول مطالبات و اصاح 
ساختار سودآوری شركت اقدامات جدی تری را پیاده 

سازی و عملیاتی نماییم .
در حاشیه مجمع نیز دكتر ابراهیم آیت الهی عضو 
هیات مدیره شركت و دبیر مجمع ، پیرامون افزایش 
سرمایه شركت اعام داشت در سال مالی مورد گزارش 
شاهد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی خواهیم بود 
كه به محض اخذ گزارش نهایی حسابرس و بازرس 
خواهد  آغاز  سرعت  به  آن  اجرایی  اقدامات  قانونی 

گردید .
شایان ذكر است شركت سرمایه گذاری اعتا البرز در 
دوره سه ماهه نخست سال مالی جدید، موفق به كسب سود خالص 908 میلیارد و 600 
میلیون ریالی شده كه  این سود معادل 790 ریالی به ازای هر سهم نسبت به دوره مشابه 

سال گذشته، حاكی از رشد 125درصدی كسب سود به ازای هر سهم می باشد.
همچنین درآمد های محقق شده این شركت  در این دوره معادل 918 میلیارد و 200 میلیون 

دکتـر حسـین جواهـری مدیـر عامـل جـوان و خـوش 
فکـر بـازار سـرمایه کشـورمان در گـزارش جامـع خـود 
بـا اعـالم اینکـه شـرکت سـرمایه گـذاری اعتـال البـرز 
در مقـام بـازوی اجرایـی شـرکت سـرمایه گـذاری البرز 
در بـازار سـرمایه، جهـت  تشـــــکیل و اداره پرتفوی 
تخصصـی و غیرمدیریتـی صنعـت دارو بـا رویکـرد هـم 
افزایـی  و حضـور فعـال در بـازار سـرمایه و اسـتفاده از 
فرصتهـای موجـود در بـورس اوراق بهـادار بـه عنـوان 
ماموریـت ایجابـی خـود توانسـته اسـت در سـال مالـی 
مـورد گزارش باالتریـن رکورد ارزش پرتفـوی را در تاریخ 
شـرکت کسـب کنـد کـه ایـن رونـد افزایشـی پرتفوی 
بسـیار چشـمگیر بوده اسـت پیرامـون بازدهـی پرتفوی 
اعتـال البـرز ابـراز داشـت: بازدهـی مجموعه مـا در بین 
جایـگاه  در  گـروه  هـم  گـذاری  سـرمایه  شـرکت های 
باالتـری قـرار دارد کـه این هـم بواسـطه منابع انسـانی 
متعهـد و متخصـص  بـه عنـوان بـا ارزش تریـن دارایـی 
شـرکت و اجرایـی و عملیاتـی شـدن برنامه هـای مدون 

مدیریتـی مـان حاصـل گردیده اسـت.
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ریال بوده كه عمدتا و به مبلغ 902 میلیارد ریال بابت سود فروش سرمایه گذاری هاست كه 
این بخش از درآمد شركت نسبت به سه ماهه سال گذشته رشد 119 درصدی را نشان 
می دهد. اجازه می خواهیم در پایان گزارش از لطف و عنایت ویژه دكتر فرشید مرادی و 
دكتر حسین جواهری در حق اصحاب قلم و رسانه و البته حمایت و میزبانی شایسته جناب 
میرزایی كه در تهیه و تنظیم گزارش یاری رسان ما بودند نهایت تقدیر و تشکر را داشته 

باشیم .
پیام هیئت مدیره 

با نام و یاد خداوند متعال و با عرض ســـام و خیر مقدم حضـــور یکایک ســـهامداران 
محتـرم، گـزارش هیـأت مدیره به مجمع عمومي عادي صاحبان سـهام شـركت سـرمایه 
گـذاري اعتـاء البـرز )سـهامي عام( براي سـال مالـي منتهي بـه 30 آذر مـاه 1399 را به 

اسـتحضار مي رساند. 
چنانکـه سـهامداران محتـرم آگاهـي دارند عوامـل حاكم بر اقتصـاد جهان، كشـور و بازار 
سـرمایه در دوره مالـي مـورد گزارش، ثبات و افزایش نسـبي قیمتهاي جهاني محصوالت 
همچـون فلـزات، كانـه هـاي فلـزي و همچنین كاهش نسـبي قیمت نفـت و محصوالت 
نفتي و پتروشـــیمي از یک طرف و افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر وضـــعیت ســـودآوري 
شـــركتهاي موجود در بورس اوراق بهادار و ثبات نرخ سـود سـپرده هاي بانکي به عنوان 
بـازار رقیـب بـازار سـرمایه از طـرف دیگر باعث گردیـد تا در بازار سـرمایه شـاهد بازدهي 

307 درصـدي شـاخص بـورس طـي دوره مالي مورد گزارش باشـیم. 
در سـال مالي منتهي به 30 آذر 1399 با توجه به هدایت نقدینگي موجود در كشـور به 
سـمت بـازار سـرمایه، شـاهد افزایـش قیمت سـهام در كلیه گروه هـا بودیم بـا وجود این 
شـرایط، هیـأت مدیـره تـاش نمود بـا تدویـن راهبردهاي مناسـب و اجراي آنها توسـط 
تیم اجرایي شـركت ضمن اسـتفاده از فرصت هاي موجود بازار سـرمایه، سـرمایه گذاري 
هـاي خـود را بیشـتر در سـهام بنیـادي بازار متمركـز كند. پیگیري اسـتراتژي فعـال در 
معامـات و توجـه به مدیریت ریسـک شـركت، تمركز بخش مهمي از نقدینگي شـركت 
به سـمت سـهام بنیادي و دالري، افزایش سـرعت و دقت در گزارشـگري مالي، از جمله 

دسـتاوردهاي هیـأت مدیره و كاركنان شـركت براي سـهامداران گرامي بوده اسـت. 
این شـركت همواره در تعامات خود، منافع همه ذینفعان از جمله سـهامداران محترم را 
مد نظر قرار داده اسـت. گزارشـگري شـفاف و به موقع به ســازمان بورس و اوراق بهادار و 
رعایـت دقیـق قوانیـن و مقررات حاكم بر فعالیت شـــركت و عدم وجـود نکات منفي در 
گزارش حسـابرس و بازرس قانوني شـركت در سـالهاي اخیر، همگي نمونه هایي از تاش 

شـركت براي نیـل به هدف فوق مي باشـند. 
هماننــد دوره هــاي گــذ شــته، هیــأت مدیــره و كاركنان شــركت ســرمایه گــذاري اعتاء 
البــرز امیدوارنــد بــا بهبــود مســتمر رویــه هــاي كاري، بهــره گیــري هرچــه بیشــتر از 
تــوان تخصصــي كاركنــان و تــداوم اســتراتژي هــاي مناســب خــود در ســایه حمایــت 
هــاي ســهامداران محتــرم شــاهد پویایــي بیشــتر و ارتقــاء جایــگاه شــركت در فضــاي 

كســب و كار خــود باشــند.

برنامه هاي آتي: 
ریسک هاي سیاسي مرتبط با تحریم ها همچنان بر روند بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود 
و از طرفي احتمال بازگشت قیمت نفت، نرخ هاي جهاني كاالها و دالر و همچنین افزایش 
نرخ هاي داخلي منتج از تورم در سرمایه گذاري ها لحاظ خواهد شد. برنامه شركت با توجه 
به رویدادهاي اتفاقي، انعطاف پذیر خواهد بود؛ لیکن با فرض ثبات شرایط فعلي و عدم تغییر 
معنادار نرخ هاي جهاني و سیاست هاي دولت، طي سال مالي آینده تركیب دارایي هاي 
موجود در صنایع دارو، پاالیشي، پتروشیمي، فلزات اساسي و معدني ها كماكان حفظ خواهد 
شد و در صورت بروز نشانه هایي مبني بر تغییر شرایط و باال رفتن ریسک نامطلوب سرمایه 
گذاري ها به جهت كاهش ریسک تخصیص دارایي به سهام وزن اوراق بدون ریسک افزایش 

خواهد یافت.
برنامه هاي آینده شرکت 

اهم برنامه هاي آتي هیئت مدیره به شرح زیر مي باشد: 
-  بهینه سازي تركیب پرتفوي و مشاركت در سهام شركتهاي با مزیت بیشتر. 

-  نظارت و كنترل مداوم و مســـتمر كمي و كیفي بر ســـرمایه گذاریهاي انجام شـــده 
از طریق حضـــور فعال در مجامع شركتهاي سرمایه پذیر. 

  DPSاصاح ساختار سودآوري شركت در جهت كسب منافع بیشتر از سود حاصل  -
-  پیگیري موثر وصول مطالبات سود سهام شركتهاي سرمایه پذیر

-  كنتـرل موثـر بـر هزینـه هـاي شـركت در جهـت كاهـش و حـذف هزینـه هـاي غیر 
ضروري

-  آموزش پرسنل جهت بروز رساني سطح دانش آنها
اهداف و خط مشي ها 

اهداف کالن و نحوه پیگیري هر یک به شرح ذیل مي باشند:
بهـره بـرداري از فرصـت هـاي بـازار سـرمایه بـا توجه به شـرایط سیاسـي، 

اقتصـادي و قانونـي- حقوقـي از طریق:
- كسب بازده متوازن نسبت به ریسک باالتر از متوسط بازار
- به حداقل رساندن ریسک نامطلوب سبد سرمایه گذاري

ایفـاي نقـش مکمل اهـداف گروه سـرمایه گـذاري البـرز در بازار سـرمایه از 
: یق طر

- پوشش نسبي موقعیت هاي اتخاذ شده توسط گروه سرمایه گذاري البرز
- تسهیل حضور و ارتقاي جایگاه شركت هاي گروه در بازار سرمایه

ارتقاي جایگاه سرمایه هاي انساني و ارزش دارایي هاي فکري مجموعه از طریق:
- افزایش میزان ماندگاري نیروهاي متخصص، فني و مدیران

- افزایش دانش و توانمندي هاي فني و تخصصي كاركنان شركت
ارتقاي شاخص هاي مالي و اقتصادي از طریق:

- ایجاد توازن میان حجم معامات و بازدهي
- افزایش كارایي در بکارگیري دارایي ها
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مجمع عمومی عادی ساالنه شركت سیمان خزر )سهامی عام( مورخ 1400/02/19 
در محل سالن اجتماعات شركت بین المللی بازرسی كاالی تجاری تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور بیش از 75 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی و حضور برخط نماینده سازمان بورس و 
اوراق بهادار برگزار گردید ریاست مجمع برعهده مصطفی شهریاری بود كه جنابان 
اسحاق جمال  و دكتر  و دوم  اول  نظار  مقام  فرح در  و محمدحسین  آتشگر  مجید 

امیدی به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه یاری می رسانند.
با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع  درادامه 
مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1399/12/30 توسط دكتر 
امیدی مدیر عامل شایسته سیمان خزر و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
تصویب  ضمن  خود  صلوات  طنین  با  نشینان 
ماده  مشمول  معامات  تنفیذ  و  مالی  صورتهای 
هر  ازای  به  ریالی   1/310 سود  تقسیم  با   129

سهم به كار خود پایان دادند.
عنوان  به  رازدار  حسابرسی  موسسه  همچنین 
بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به 
آتی  مالی  سال  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان 

انتخاب گردیدند .
دكتر امیدی در گزارش جامع خود با تشریح اینکه 
واحدهای  از  یکی  بعنوان  خزر  سیمان  شركت 
تا  دارد  نظر  در  كشور  در  سیمان  تولیدی  بزرگ 
از  مندی  بهره  و  محور  دانائی  سازمانی  ایجاد  با 
منابع انسانی خاق ، و با استفاده از جدیدترین و 
مدرن ترین ماشین آالت و تجهیزات خود و وجود 
معادن غنی ، شركتی پیشرو درتولید انواع سیمان 
تولید كنندگان  میان  در  ممتاز  و جایگاهی  بوده 
اضافه  نماید  كسب  را  منطقه  و  سیمان  داخلی 
خود  سهامداران  برای  تا  مینماییم  تاش  نمود: 
جامعه  برای  مطمئن؛  سود  با  تولیدی  واحد  یک 
و مشتریان محل اعتماد و برای كاركنان، مركزی 
با  بالندگی همسو  و  ، رشد  مناسب جهت تاش 

اهداف سازمان بشمار آییم.
این مدیر جوان اما با تجربه صنعت كانی كشورمان 

افق  تبیین  به  از شركت  تاریخچه ای  با تشریح  از گزارش خود  در قسمت دیگری 
اولویت تعیین شده برای رشد  1404 كشور پرداخت و عنوان داشت در میان 12 
انداز،  چشم  این  در  كه  است  كرده  تعریف  سوم  اولویت  عنوان  به  ،سیمان  صنایع 
صنعت سیمان با چالش ها و فرصت هایی روبه روست كه بهتر است دولتمردان و 

متولیان نسبت به آن توجه جدی داشته باشند.
این مدیر خوش فکر با بیان این كه دولت می تواند با تسهیات ارزان قیمت بانکی 
برای نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده و تسهیل در امور صادرات به كشورهای 
دیگر به خصوص كشورهای همسایه نسبت به تحریک تقاضا اقدام نماید افزود : از 

سیمان خزر ؛ کیفیت برتر در کنار حامی محیط زیست

طرف دست اندكاران میتوانند دیگر تسهیات ارزان قیمت را جهت تغییر مکانیزم 
به  تغییر تکنولوژی  از طریق  انرژی  نیز كاهش مصرف  و  بهره وری  افزایش  و  تولید 
بنگاه های كارآفرین اختصاص داده و زیرساختهای الزم و اولیه از جمله : دسترسی 
به راه ، گسترش حمل و نقل ریلی و دریایی مناسب ، مواد اولیه مناسب و تامین 
مقام  نظر  به شعار مد  تا شاهد عینیت بخشیدن  نمایند  ایجاد  را  انرژی  حامل های 
به گفته   . باشیم  ها  زدایی  مانع  و  ها  با پشتیبانی  تولید   از  یعنی حمایت  رهبری 
آسان جز  تحویل  و  هزینه كمتر   ، مقاومت  ،باالترین  كیفیت   ؛ رشد  امیدی  دكتر 
مدیریت  كه  باشد  می  »سخزر«  عالیه  اهداف 
به   . باشد  می  آن  كردن  عملیاتی  دنبال  به جد 
 ، داخلی  و  بازارهای صادراتی  توسعه  وی؛  گفته 
ارتقای كیفیت و حذف نوسانات كیفی ، تقویت و 
ارتقای برند و نام تجاری شركت ، توسعه و تنوع 
در محصوالت علی الخصوص سیمانهای آمیخته 
، بهینه سازی و بازسازی تجهیزات خط تولید ، 
كسب سهم بیشتر از بازار ، ایجاد زیرساخت های 
نرم  و  افزاری  سخت  از  اعم  بازاریابی  و  فروش 
افزاری ، ارتقاء بهره وری و كاهش هزینه ها و در 
نهایت بهای تمام شده محصول ، افزایش درآمد و 
رشد سودآوری از طریق تولید محصوالت ممتاز ، 
توسعه سخت افزاری و نرم افزاری فروش و برقراری 
ارتباط پایدار با مشتریان ، سرآمدی در مسئولیت 
 ، عملیاتی  فرآیندهای  تعالی    ، اجتماعی  های 
خرید  مهندسی  و  اطاعاتی  های  سرمایه  بهبود 
كاال و خدمات را از جمله رئوس كاری مدیریت در 
باشد.                                                                                                                                             استراتژی های مجموعه  می  پیاده سازی 
                  دكتر امیدی پیرامون اقدامات 
انجام شده در جهت تکالیف مجمع عمومی سال 
فقره   31 تعداد  اخذ    : كرد  تصریح  نیز  گذشته 
از  مربع  متر  متراژ 140 هزار  به  برگی  سند تک 
ای  بیمه  و خرید پوشش  كارخانه  مالکیت  اسناد 
دارایی  نیز  و  مواد  كاال،  موجودی  برای  مناسب 
بیمه  دقیق  كارشناسی  به  توجه  با  شركت  های 
ای صورت پذیرفته با هماهنگی كارگزاری تامین 
آینده و همچنین با توجه به سیاست های شركت 
خریداران  تعداد  مشتریان  انحصار  شکست  بابت 
 6 تولید  شركت  عامان  بزرگترین  كه  یافت  افزایش  عامل   500 حدود  به  شركت 
درصد محصوالت شركت را خریداری نموده اند . موارد فوق حاكی از آن است كه این 
مدیره توانمند به خوبی آنچه را كه هلدینگ مدنظر قرار داشته  و حتی فراتر از آن را 
توانسته است در سیمان خزر عینیت بخشد . شایان ذكر است هرچند در سال 1399 
شاهد قطعی متعدد برق و گاز علی الخصوص برای كارخانه های سیمانی بودیم لکن 
با تاش جهادگونه كلیه اركان ،شركت هم در تولید كلینکر و هم در تولید سیمان به 
پیش بینی های مدنظر دست یافته و در 3 ماه  آخر سال به آماری درخشان در تولید 
و فروش نائل آمده است . تولید و توزیع سیمانهای پوزوالنی آمیخته با بازاریابی خوبی 

سوغات پرسود ناخدای»سخزر«

لج
 خ

دی
مه

، رکورد  تولید سیمان پوزوالنی ویژه مخصوص ساخت سد 
شکنی تولید بیش از یک میلیون تن پس از 10 سال ، افزایش 
12 درصدی تولید نسبت به سال گذشته  و رشد 33 درصدی 
نسبت به متوسط سه سال گذشته در راستای جهش تولید 
، افزایش حاشیه سود ناخالص از 31 درصد به 34 درصد و 
حاشیه سود خالص از 23 درصد به 28 درصد ، افزایش نرخ 
بازده دارایی ها از 21 درصد به 31 درصد و نرخ بازده حقوق 
صاحبان سهام از 37 درصد به 58 درصد  و افزایش نسبت 
سال 99  در  درصد  به 125  درصد   80 از  سودآوری  کیفیت 
گوشه ای از دستاوردهای کلیدی دکتر امیدی در سال مالی 
مورد گزارش بوده است . همچنین فروش شرکت 58 درصد ، 
تولید ناخالص 74 درصد ،سود عملیاتی 74 درصد و با کسب 
726/687 میلیون سود خالص شرکت 87 درصد افزایش پیدا 

کرده است .
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كه صورت پذیرفت حاكی از آن است با پیاده سازی برنامه های میان مدت و بلند 
مدت این مدیریت كاردان قطعا در سال پیش رو، »سخزر« سود و سهم فزونتری از 

بازار برای ذینفعان خود به ارمغان خواهد آورد .
دكتر امیدی با اعام اینکه در سیمان خزر همواره به رشد كیفیت و مدیریت هزینه 
در كنار كسب سهم بیشتر از بازار و سود آفرینی توجه و اهتمام جدی داریم اضافه 
كرد : با روند خوبی كه در سه ماهه آخر سال 1399 و روزهای گذشته سال پیش 
رو داشتیم امیدواریم كه در سال مالی 1400 نیز روند رو به رشد و صعودی خود را 
در ارزش آوری و سود آفرینی نسبت به سال گذشته ارتقا دهیم . برگزیده شدن به 
عنوان صنعت سبز و رشد شاخص های فروش ،درآمد و سود در سال مالی گذشته 
حاكی از آن است است كه سیمان خزر با پیاده سازی رویکردهای مدیریتی  دكتر 

امیدی برای ذینفعان خود سالی خوب را رقم زده است .
این شركت بر آن است تا با برخورداری از ویژگیهایی نظیر همجواری با دریای خزر 
فرصت ممتازی جهت دسترسی به بازارهای صادراتی را بدست آورده تا ضمن توسعه 
حضوری   ، باال  كیفیت  با  پوزوالنی  و  خاكستری  سیمان  انواع  تولید  و  هدف  بازار 

برجسته و زیربنائی در توسعه و بالندگی استان همیشه سبز گیان داشته باشد.
پیام هیات مدیره

بدینوسیله از كلیه عزیزانی كه هیات مدیره را در سال مالی مورد گزارش در انجام 
مسئولیت های خویش یاری داده اند، سپاسگزاری نموده و توفیق روزافزون آنها را در 

خدمت به صنعت ایران اسامی از درگاه خدای بزرگ مسئلت می نماید.
آرزو دارد در سال 1400 با استعانت از ایزد منان و با عنایت سهامداران محترم و 
همچنین تاش مدیران و كاركنان مجموعه بتواند گام های موثرتری در جهت بهبود 

و ارتقاء شركت بردارد.

اینک گزارش حاوی چکیده ای از فعالیت ها و برنامه های هیات مدیره و گزارش 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی و خاصه ای از صورتهای مالی به پیوست تقدیم 
می گردد. امید است این گزارش بتواند تصویری شفاف از وضعیت عملیات و فعالیت 

های شركت را به سهامداران محترم ارائه نماید. 
بررسی کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت

تداوم ركود در بخش پروژه هاي عمرانی، افزایش نرخ ارز و تورم، نوسانات شاخص 
بورس اوراق بهادار، محدودیتهاي نقل و انتقال ارز و نیز تامین قطعات مورد نیاز ناشی 
از تشدید تحریم هاي ظالمانه علیه دولت و ملت ایران، ابر رقابتی شدن بازار سیمان 

با كاهش صادرات سیمان چالش هاي سال 1399 بوده است.
با توجه به نوسانات مذكور، شركت سیمان خزر با استعانت از خداوند متعال، همراهی 
سهامداران گرانقدر، تاش مجدانه و جمعی نیروي انسانی و با بهره گیري مناسب از 
بازارهاي هدف، سالی توام با موفقیت را پشت سر نهاده و همچنان به دنبال كسب 

رضایتمندي حداكثري سهامداران عزیز می باشد.

حمل درونگر سیمان 
با توجه به افزایش كرایه كامیون ها و هزینه های تولید و توزیع بسیاری از كارخانجات 
افزایش قابل ماحظه ای یافته و بعلت اینکه سیمان كاالی حجیمی می باشد، نقش 
كرایه ی حمل در قیمت تمام شده مصرف كننده بسیار پررنگ می باشد به همین 
دلیل الزم است با جهت گیریهای مناسب و سیاست های تشویقی ، ساز و كاری 
جهت كاهش و یا الاقل تثبیت قیمت ها كه یکی از راه های برون رفت از بحران 

فعلی می باشد اندیشیده شود.
كیفی  نوسانات  و حذف  كیفیت  ارتقا  فعلی،  بحران  از  رفت  برون  دیگر  راهکارهای 
محصوالت، تنوع تولید، كاهش هزینه های تولید، ارتقاء شاخص های موثر در صنعت 
خدمات  و  محصوالت  تمایز  با  همراه  محصول  شده  تمام  قیمت  كاهش  و  سیمان 
فروش و پس از فروش كه با ایجاد فکر و نگرشی نو در مجموعه عملیاتی خواهد شد.  
همچنین دولت محترم مي تواند تسهیالت ارزان قیمت بانکي برای نوسازی 
و بازسازی بافتهای فرسوده و تسهیل در امور صادرات به کشورهای دیگر 
دیگر  طرف  از  و  نماید  اقدام  تقاضا  تحریک  به  نسبت  همسایه  بخصوص 
ارزان قیمت را جهت تغییر مکانیزم تولید، افزایش بهره وري و  تسهیالت 
نیز کاهش مصرف انرژي از طریق تغییر تکنولوژي به بنگاه هاي کارآفرین 
به راه و  از جمله دسترسی  اولیه  را اختصاص داده و زیر ساختهای الزم و 
اولیه مناسب و تامین  ، مواد  گسترش حمل و نقل ریلی و دریایی مناسب 

حاملهای انرژی را ایجاد نماید.
برنامه های آینده شرکت

الف-  گسترش بازارهای فروش محصوالت
جلب  درصدد  و  گردد.  می  توزیع  گیان  استان  در  شركت  محصوالت  اكنون  هم 

رضایت مشتریان )مشتری مداری( و تاش در جهت وفادار نمودن مشتریان و توجه 
به عاملین عمده می باشیم.

تولید و تحویل پایدار و با كیفیت محصوالت درراستاي تامین نیازهاي استان گیان 
با توجه به مصرف حدود 200هزار تنی سیمان بصورت ماهیانه در استان.

ب - تولید محصوالت :
بودجه سال مالی 1400 شركت با تولید 945/100  تن كلینکر و 1/006/000  تن 
تنظیم  داخلی  كلینکر  تن  و 145/000  تن سیمان  تحویل 1/006/000  و  سیمان 

شده است.
ج - مشارکت در سرمایه گذاریها

در سال آتی برنامه ای برای مشاركت در سرمایه گذاریها ندارد.
د - شیوه های تامین مالی :

تامین مالی عمدتا از محل فروش محصوالت شركت تامین خواهد شد و در صورت 
نیاز از سیستم بانکی تسهیات )بانکهای دولتی( دریافت خواهد شد.
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در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط 
مدیرعامل محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه 

رای مثبت دادند.
دكتر نصیری زاده در گزارش خود با تصریح این نکته كه ایران دارو در مقام یکی از بزرگترین 
و معتبرترین شركت های دارویی ایران با نیروهای متعهد و متخصص خود، برندی خوش 
آوازه و معتبر در كیفیت و تنوع محصوالت دارویی می باشدكه تمام مراحل تولید محصوالت 
خود را منطبق با استانداردهای GMP و فن آوری روز صورت می دهد تصریح كرد با این 
افزایش سرمایه 300/000 میلیونی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران 
خواهیم توانست طرح توسعه و تامین سرمایه گردش خود را پوشش دهیم. به گفته این مدیر 
محقق و برجسته صنعت دارویی كشورمان این افزایش سرمایه در جهت خرید ماشین آالت 
جدید و بسته بندی محصوالت ایران دارو نقش مهمی خواهد داشت تا با سرعت بیشتر،حجم 
تولید شركت افزایش یافته و در نتیجه سهم قابل توجهی از بازار دارو را به خود اختصاص 

دهد كه متعاقب آن سود بیشتری برای سهامداران و ذینفعان شركت ارمغان خواهد آورد.
مهندس بهمن زاده معاون پاكدست و خوشنام مالی و اقتصادی شركت نیز در حاشیه مجمع 
تصریح كرد در صورت عدم تصویب این افزایش مجبور بودیم برای تامین نقدینگی مورد نیاز 
از بانک ها و موسسات مالی تسهیات دریافت كنیم كه این در روند سودآوری شركت نتیجه 

ای مستقیم داشت ولی بحمداله با تدابیر مدیریت 
ارشد و حمایت ارزنده سهامداران عمده این مهم به 

تصویب رسید.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی 

هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
العاده صاحبان سهام  فوق  عمومي  مجمع  به 

شرکت ایران دارو  )سهامي عام(
اصالحیه   161 ماده   2 تبصره  مفاد  اجرای  در 

قانون تجارت مصوب سال 1345
1- گزارش توجیهی مورخ 1 دی ماه 1399 شركت 
ایران دارو )سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه 
آن شركت از مبلغ 580 میلیارد ریال به مبلغ 880 
میلیارد ریال، مشتمل بر اطاعات فرضی كه پیوست 
می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی به 
موسسه  این  رسیدگی  مورد  آتی«  مالی  اطاعات 
قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور 
و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت 

می باشد. 
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصاحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شركت 
از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی تهیه شده 
مفروضاتی  اساس  بر  توجیهی  گزارش  این  است. 
مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و 
اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار نمی رود 

لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش 
توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج در 

افزایش سرمایه 51/7 درصدی ایران دارو مصوب مجمع گرفت
پیش به سوی سهم بیشتر بازار

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ایران دارو  
تشکیل  شرکت  محل  در   1400/02/11 مورخ  عام(  )سهامی 

گردید.
سهامداران  از  درصد   53/96 حضور  با  که  مجمع  این  در 
سازمان  نماینده  مدیره،  هیات  اعضای  حقوقی،  و  حقیقی 
برگزار  قانونی  بازرس  و  حسابرس  بهادار،  اوراق  و  بورس 
بود  مرادی  آقای دکتر فرشید  برعهده  ریاست مجمع  شد، 
که جنابان فالح پور و رضوی درمقام نظار اول و دوم و آقای 
دکتر مهدی امیراحمدی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

گزارش توجیهی ، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات 
مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي كند. به عاوه، به نظر این 
موسسه، گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق 

استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ 
دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد. 

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 530/000 میلیون ریال به مبلغ 580/000 میلیون 
ریال)معادل 9/4 درصد( تماما از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران صورت 
گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1398/12/21 تصویب شده و در تاریخ 1399/09/16 نزد مرجع ثبت شركت 

ها به ثبت رسیده است.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شركت ایران دارو )سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح 
زیر میباشد : شركت ایران دارو با توجه به كاهش واردات داروهای خارجی كه در داخل 
تولید می شوند سهم بیشتری از بازار دارو و در طی سال 1399 اخذ نموده و تقاضا برای 
جهت  است،لذا  یافته  افزایش  شركت  محصوالت 
از  برخی  كه  است  نیازمند  شركت  تولید  افزایش 
باعث  كه  تولید  خطوط  گلوگاههای  و  محصوالت 
كاهش حجم تولید شده را بهبود دهد كه یکی از 
این گلوگاهها بخش آخر خط تولید،بسته بندی می 
باشد كه با خرید ماشین آالت جدید و بسته بندی 
شركت  تولید  بیشتر،حجم  سرعت  با  محصوالت 
افزایش خواهد یافت لذا در جهت كسب سهم قابل 
توجهی از بازار دارو در محصوالت با اشکال مختلف 
نیازمند  آتی  سنوات  فاكن،در  و  شیشه  منجمله 
اتوماتیک  گذاری  كارتونینگ)جعبه  دستگاه  یک 

محصوالت( می باشد.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین 

آن 
ایران  شـركت  شـده،  ارائه  برنامۀ  به  توجه  با 
از  را  خود  سـرمایۀ  دارد  نظر  در  عام(  دارو)سهامی 
 880/000 مبلغ  به  ریال  میلیون  مبلغ580/000 
میلیون ریال، از محل مطالبات حال شده و سهامداران 

و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد:
- مبلغ 300/000 میلیون ریال )معادل 51/7 درصد( 

از محل حال شده سهامداران و آورده نقدی.
برنامه هاي شركت در صورت عملی نشدن افزایش 

سرمایه 
شـركت در صورت عملی نشـدن افزایش سـرمایه به 
میـزان مبلـغ 250/000 میلیون ریال تسـهیات بیشـتر نسـبت به عملی شـدن افزایش 
سـرمایه جهـت تامیـن سـرمایه در گـردش و خریـد تجهیـزات و ماشـین آالت اخذ می 

نماید.
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در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل 
محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات 

خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
بر اساس این گزارش، در ابتدای این مجمع دكتر رضا جعفری مدیرعامل بیمه سینا گزارش 
توجیهی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را به صاحبان سهام ارائه كرد و پس 
از آن سهامداران به اتفاق آراء با افزایش سرمایه بیمه سینا از 150 به 587/8 میلیارد تومان به 

میزان 291 درصد موافقت كردند.
سپس مجمع عادی به طور فوق العاده بیمه سینا با 
دستور انتخاب محاسب فنی )اكچوئر( نیز برگزار شد 
انتخاب  اختیار  سهامداران،  تصویب  با  آن  طی  كه 
محاسب فنی )اكچوئر( بیمه های غیرزندگی شركت به 

هیئت مدیره تفویض شد.
دكتر رضا جعفری مدیرعامل بیمه سینا ضمن قرائت 
كامل گزارش توجیهی افزایش سرمایه و تشریح آخرین 
دستاوردها و همچنین برای این افزایش سرمایه تصریح 
ارزیابی  از محل تجدید  افزایش سرمایه  این  با  كرد 
دارایی ها سرمایه بیمه سینا از 150 میلیارد تومان 
به 587/8 میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد كرد كه 
بدین ترتیب شاهد یک افزایش سرمایه 291 درصدی 

در سرمایه كنونی شركت خواهیم بود .
توجیهی  گزارش  درباره  قانوني  بازرس  گزارش 

هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
سهام  صاحبان  العاده  فوق  عمومي  مجمع  به 

شرکت بیمه سینا )سهامي عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصاحیه قانون 

تجارت مصوب سال 1345
1- گزارش توجیهی مورخ 26 آذر ماه 1399 هیات 
درخصوص  عام(  )سهامي  سینا  بیمه  شركت  مدیره 
افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 1/500 میلیارد ریال 
به مبلغ 6/339 میلیارد ریال ، از محل مازاد ناشی از 
تجدید ارزیابی زمین در اجرای ماده 14 قانون حداكثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از 
اردیبهشت 1398 مجلس  ایرانی مصوب 15  كاالی 

شورای اسامی كه پیوست می باشد، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت 
گزارش توجیهی مذكور با هیات مدیره شركت می باشد. 

2- گزارش مزبور با هدف اصاح ساختار مالی، رعایت مقررات بیمه مركزی از طریق اصاح 
نسبت حقوق صاحبان سهام به حق بیمه سهم نگهداری و بهره مندی از مزایای مالیاتی 
ماده 10 تبصره )1( ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم )مصوبه 1398/10/18 هیات محترم 

وزیران( تهیه شده است.
3- گزارش توجیهی هیات مدیره، 3 رقبه از اماک تجدید ارزیابی شده)ردیف های 20، 25 و 
48( دارای مبایعه نامه بوده و 2 رقبه از اماک تجدید ارزیابی شده)ردیف های 24 و 39( دارای 
بنچاق می باشند. بنابراین مازاد حاصل از تجدید ارزیابی اماک مزبور به مبلغ 175 میلیارد 

ریال قابل احتساب در افزایش سرمایه نیست.

تصویب افزایش سرمایه 291 درصدی بیمه سینا

4- به نظر این موسسه با توجه به موارد مندرج در بند 3، افزایش سرمایه شركت در اجرای ماده 
14 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی مصوب 

15 اردیبهشت 1398 مجلس شورای اسامی بامانع می باشد.
5- انجام افزایش سرمایه منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مركزی 
خواهد بود. ضمن آنکه آخرین افزایش سرمایه شركت از محل مازاد ناشی از تجدید ارزیابی 

های ثابت مشهود )زمین و ساختمان( در تاریخ 1394/3/6 به ثبت رسیده است.
هدف شركت بیمه سینا )سهامی عام(، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر 

می باشد. افزایش ظرفیت حد مجاز نگهداری 
افزایش ظرفیت حد مجاز نگهداری به منظور امکان افزایش حق بیمه صادره و كاهش حق بیمه 
اتکاتی واگذاری در رشته های مختلف و به دنبال آن افزایش سودآوری و بازدهی شركت، امری 
ضروری است. طبق مصوبات شورای عالی بیمه، حداكثر ظرفیت نگهداری مجاز موسسه بیمه از 
هر بیمه نامه یا هر ریسک معادل 20 درصد مجموع سرمایه پرداخت شده، اندوخته ها و ذخایر 
فنی سهم نگهداری)به استثناء ذخیره خسارت معوق و 
ذخیره ریاضی( می باشد. صدور بیمه نامه برای ریسک 
از حد نگهداری موسسه  آنها بیش  هایی كاه مبلغ 
بیمه باشد، صرفا در صورتی مجاز است كه موسسه 
اتکاتی تحصیل  آن پوشش  مازاد  برای بخش  بیمه 
نموده باشد. شركت بیمه ریسک های بیمه ایی خود 
را عاوه بر كنترل های داخلی با دو ابزار اصلی كه 
عبارتند از قراردادهای اتکاتی و تعرفه داخلی آیین نامه 
94 مصوب شورای عالی بیمه، كنترل و مدیریت می 
نماید. به جزئیات محاسبه ظرفیت حد مجاز نگهداری 
حق بیمه شركت، در بخش 1-10-1 اشاره شده است. 
همانطور كه مشخص است، با افزایش سرمایه شركت، 
ظرفیت حد مجاز نگهداری به میزان قابل ماحظه ای 

افزایش می یابد.
سایر اهداف افزایش سرمایه 

- امکان ایجاد رقابت و حضور در بازارهای داخلی و 
خارجی و بهره مندی از ظرفیت های بالقوه موجود 

-  مدیریت ریسک نکول ناشی از عدم ایفای تعهدات
-  افزایش سهم بازار با ارائه خدمات بیمه ایی جدید و 

نوآوری در این عرصه
-  افزایش توان رقابت با شركت های صنعت با توجه به 

افزایش سرمایه و بهبود كفایت سرمایه آنها
- افزایش ظرفیت حق بیمه اتکاتی قبولی و كاهش حق 
بیمه های اتکایی واگذاری اختیاری با ضریب خسارت 

پایین
الزم به ذكر است كه افزایش سرمایه پیشنهادی شركت 
از محل مازاد تمدید ارزیابی طبقه زمین است و با توجه به استهاک ناپذیر بودن طبقه زمین، 

هزینه استهاک شركت با افزایش سرمایه از این محل تغییر نخواهد كرد.
مبلغ افزایش سرمایه یشنهادی و محل تأمین آن 

مبلغ  از  را  خود  سرمایه  دارد  نظر  در  سینا  بیمه  شركت  شده،  رائه  برنامه  به  توجه  با 
1/500/000/000/000 ریال، ازمحل اندوخته مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها به شرح زیر 
افزایش دهد. – مبلغ 4/839/020/820/000 ریال )معادل 323 درصد( از محل اندوخته مازاد 

تجدید ارزیابی دارائی های ثابت )زمین(. 
ــال  ــن شــركت 4/839/020/820/637 ری ــه زمی ــی طبق ــد ارزیاب ــازاد تجدی ــغ كل م مبل
اســت كــه مبلــغ 4/839/020/820/000 ریــال از آن بــه افزایــش ســرمایه تخصیــص داده 

مــی شــود

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه سینا  )سهامی 
شهید  شعبه  سینا  بیمه  شرکت  محل  در   1400/02/04 مورخ  عام( 

بهشتي تشکیل گردید.
و  حقیقی  سهامداران  از  درصد   76/2 حضور  با  که  مجمع  این  در 
حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای 
زروندي   مصطفي  و  قلي  محمد  رسول  جنابان  که  بود  نوین  محمد 
دبیر  به عنوان  پور  کتایون هدایت  و خانم  و دوم  اول  نظار  درمقام 

مجمع انتخاب شدند.

به گفته دکتر رضا جعفری مدیر ارشد و خوشنام سابق بیمه 
های ایران، دانا و صندوق خسارت های بدنی کشور در جهت 
حمایت از کاالی ایرانی و استفاده از تمام توان جهت تضمین و 
ریسک پذیری رشته های بیمه ای در جهت پویایی بازار سرمایه 
تولید،  به  بخشیدن  عینیت  همچنین  و  و صنعت کشورمان 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها این افزایش سرمایه از طریق مازاد 
تجدید ارزیابی زمین و ساختمان به عنوان دارایی های غیر 
مستمر باعث خواهد شد عالوه بر اصالح ساختار مالی و رعایت 
الزامات مورد نظر بیمه مرکزی، ریسک پذیری و اعتبار مندی 
بیشتری برای بیمه سینا در جذب و جلب بیمه گذاران جدید 
و عقد قرارداد ها و همچنین کسب پرتفوی افزونتر در تمامی 

رشته های بیمه ای مورد نظر حاصل شود.
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شـركت مارگاریـن مأموریـت دارد تـا بـا توسـعه دانـش و مهـارت نیروهـاي خالـق 
و متعهـد و تجهیـز كارخانـه، نسـبت بـه ارتقـاء سـطح كیفیـت محصـوالت خـود و 
قابـل رقابـت بـا رقبـاي صاحـب نام ملـي و منطقـه اي همت گماشـته و با اسـتفاده 
از فنـاوري هـاي نویـن و بـروز، بـا ارائـه محصوالتـي متمایـز و بـا كیفیـت و قیمـت 
مناسـب بـه مشـتریان صنعتي، صنـف و خانگي، نیازهاي ایشـان را بـه بهترین وجه 

ممکـن برآورده سـازد.
مجمـع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سـهام شـركت مارگارین)سـهامی عام( مورخ 

1400/01/28 در محل شـركت مارگاریـن برگزار گردید. 
در ایـن مجمـع كه بـا حضـور 67/7 درصدی سـهامداران حقیقی و حقوقـی ، اعضاء 
هیـات مدیـره، نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهادار، حسـابرس و بـازرس قانونی 
برگـزار گردیـد، ریاسـت مجمـع برعهده آقـای علي ملکي بـود، كه جنابـان همایون 
باقـري طـادي و  علیرضـا فاطمـي در مقـام نظـار اول و دوم و آقای حسـن خلخالي 

بـه عنـوان دبیر مجمـع انتخـاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در 
طی سال مالی منتهی به 1399/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول 

ماده 129و با تقسیم سود 36 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
شركت مارگارین طي چند سال اخیر به دلیل اعمال تحریم هاي بین المللي و قرار گرفتن 
در لیست تحریم ها به جهت وابستگي به بانک ملي ایران عمدتاً در محدودیت هاي ناشي 
از فروشندگان خارجي و عدم تخصیص به موقع ارز قرار گرفت. عمده مشکات شركت در 
سال مالي مورد گزارش عدم وجود قسمتي عمده از روغن خام مورد نیاز تولید بوده كه 
قابلیت تأمین آن از طریق منابع خارجي به جهت عدم فروش آن توسط فروشندگان خارجي 
و عدم تخصیص ارز بود كه این مهم موجب گردید این شركت الزاماً در جهت تامین روغن 
خام مورد نیاز و تولید محصوالت سبد كاال، عمده روغن خام خود را از طریق منابع داخلي 
كه عمدتاً شركت هاي روغني كه قابلیت واردات روغن را از طریق شركت هاي خارجي را 

داشتند تأمین نماید.
علیهذا علیرغم تمامي موانع و مشکات موجود طي سال مالي منتهي به 1399/09/30 
این شركت توانست با یاري خداوند بزرگ به نحوي برنامه ریزي نماید تا ضمن ایجاد سود 
با كیفیت عملیاتي معادل 124/224تن از محصوالت خود را تولید و سهم بازار محصوالت 
خود را در بازار نسبت به میزان تولید به نحوي كه سود متعارفي براي شركت داشته باشد 
حفظ و ارتقاء دهد. همچنین این شركت در سال مورد نظر با اتخاذ رویکردی موفق توانست 
با فروش مقدار 129/463هزار تن به ارزش 8/864 میلیارد ریال معادل 1/069میلیارد ریال 
سود عملیاتي كه پس از پرداخت هزینه های مالي و منظور نمودن ذخایر مورد نیاز مبلغ 

296 میلیارد ریال سود خالص پس از كسر مالیات كسب نماید.
به گفته دكتر حسن خلخالی مدیر با سابقه و موفق صنعت كشورمان

- تولید 124 هزار تن، توزیع و فروش 129 هزار تن روغن
- افزایش و دستیابي به سهم بازار حدوداً %7/5

-كسب جایگاه پنجم درتولید و جایگاه پنجم توزیع در صنعت روغن نباتي كشور
- طرح ریزي و اجراي بیش از 12 پروژه در حوزه هاي ماشین آالت و عمراني ، و پروژه جدید 

جهت 16 محصول روغن هاي خاص
- راه اندازي پورتال داخلي مارگارین به همراه سامانه اناین فیش هاي حقوقي، نظام 

پیشنهادات، راه اندازي سیستم دكل مخابراتي سایت گلحصار جهت ارتباط با مارگارین
 HACCP و ISO2000 ایتالیا براي سیستم هاي IMQ اخذ گواهینامه بین المللي از -
و گرفتن تأییدیه از وزارت بهداشت ، ایزو 10004) ارزیابي رضایتمندي مشتریان ( از شركت 
IMQ ، ایزو 10002) استاندارد نظام رسیدگي به شکایات(، ایزو 17025 )استاندارد تأیید 

داشـتنی دوسـت  و  محـور  سـالمت  مارگاریـن 
سالم بر آفتاب

صالحیت آزمایشگاه از مؤسسه استاندارد
-اخذ گواهینامه كشوري و استاني رعایت حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان از سازمان 

حمایت تولیدكنندگان و مصرف كنندگان كشور
- پایش نظام حقوق و دستمزد كاركنان مارگارین
- تدوین چارت سازماني جدید شركت مارگارین

- از جمله دستاوردهای برجسته شركت در سال مالی مورد گزارش بوده است.
دكتر خلخالی در گزارش مبسوط خود ضمن تبیین این نکته كه این شركت با توجه به تولید 
كاالي اساسي در كشور، همواره به جهت تأمین سرمایه در گردش خود دچار مشکاتی 
بود افزود خوشبختانه توانستیم با سیاستگذاری درست و رایزنی های گسترده عمده منابع 
مالي خود را از طریق سیستم بانکهاي مختلف تأمین و مشکات خود را حل وفصل نماییم 
وی تصریح نمود: ازآنجاكه عمده مواد اولیه موردنیاز تولید این شركت روغن خام بوده و مي 
بایستي عمدتاً از منابع خارجي تأمین گردد، شركت با تمهیدات اندیشیده شده توانست به 
جهت جلوگیري از وقفه در پروسه تولید، نیاز خود را ضمن مدیریت خواب موجودي در 

زمانهاي موردنیاز به نحوي مدیریت و تأمین نماید كه مانع از افزایش هزینه ها گردد. 
بنا به اعام این مدیر بازارشناس، شركت مارگارین )سهامي عام( در زمینه تولید، توزیع و 
فروش روغنهاي خوراكي با حجم فروش معادل مبلغ 8/864 میلیارد ریال معادل حدودا 
7/5% از سهم بازار، رتبه پنجم را در بین 48 شركت تولیدكننده روغن در سطح كشور دارا 
بوده و امیدوار است با عنایت خداوند بزرگ، همدلي، همراهي و تاش تیم مدیرت، كاركنان و 
حمایت سهامداران محترم و با همکاري بیش از پیش شركاي تجاري و سازمان ها، دستگاهها 
و مؤسسات دولتي در سال 1400 با جذب تسهیات ریالي ارزان با حداقل نرخ بهره، اصاح 
ساختار سرمایه، برنامه ریزي و رایزنی با سایر شركت هاي روغني در جهت تقلیل و نهایتاً 
حذف تخفیفات ، هدایت فروش محصوالت شركت به صورت مویرگي از طریق شركت هاي 
پخش، تقلیل هزینه هاي غیر ضروري كه در سال آتي مورد نیاز شركت نمي باشد، تقلیل 
خواب موجودي مواد اولیه به جهت جلوگیري از افزایش هزینه هاي مالي و فروش دارائي 
هاي غیر مولد و تبدیل و جایگزین نمودن ماشین آالت تولیدي را كه جزو اهم برنامه های 
مدیریتی آتی خود می باشد با موفقیت عملیاتی و اجرائی سازد. وی اضافه نمود تمام تاش 
من وكاركنان متعهد و متخصص مجموعه بر این است كه بتوانیم ضمن افزایش ظرفیت 
تولید به بیش از 180 هزار تن و تنوع بخشی به انواع محصوالت، سهم بازار خود را تا میزان 
%11افزایش دهیم كه این مهم تأثیر به سزایي در بهبود شرایط و سودآوري شركت طي سال 

مالي 1400 خواهد داشت .
سکاندار مارگارین در پایان گزارش خود ضمن تشکر از حمایت های همه جانبه مهندس 
مجید محسنی مجد، مدیر ارشد هلدینگ در پیاده سازی برنامه های مدون كوتاه مدت - 
میان مدت و بلندمدت مدیریتی خود از تاش جهادگونه كلیه اركان شركت كه در سال 
سخت اقتصادی گذشته با تمام توان و خلوص همت كردند تا مارگارین به سود دهی برسد 
تقدیر بعمل آورد و اعان داشت با استمرار این نحوه فعالیت، سال آینده در عملکرد مالی خود 
بسیار كارنامه درخشانتری در كسب سود و افزایش سهم از بازار برای ذینفعان و سهامداران 

مارگارین ارمغان خواهیم آورد.
دكتر ملکی ریاست مجمع و معاون امور شركت ها و مجامع »وبشهر« در پایان با اعام 
اینکه در سایه تدابیر ارزنده دكتر خلخالی و تیم مدیریت وی و راهکارهای جدید هلدینگ، 
مارگارین توانست پس از چندین سال زیان دهی به سود برسد تصریح نمود با حمایت قاطع 
از این مدیر ارزنده و حمایت و پی گیری مجدانه جهت افزایش سرمایه شركت به استقبال 
سالی پر از سود و موفقیت برای شركت مارگارین و سهامداران و ذینفعان آن خواهیم رفت. 
اجازت می خواهیم در انتهای گزارش از توجه خاصه دكتر ملکی ، دكتر خلخالی و جناب 
امامی معاونت مالی و اقتصادی شركت در حق اصحاب قلم و البته همکاری  و تعامل همه 
جانبه مدیریت محترم فرهیخته روابط عمومی شركت جناب بیک پور كه همباره به گرمی 
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پذیرای خبرنگاران و اهل رسانه در تهیه و تنظیم اخبار و گزارش ها بوده و هستند نهایت 
قدردانی و تشکر را داشته باشیم. 

پیام هیات مدیره
در طلیعه ي شصت و هشتمین سال فعالیت شركت ، سال 1399 را در حالي به پایان می 
بریم كه با تکیه بر لطف خداوند منان، حمایت سهامداران محترم، گروه سرمایه گذاری توسعه 
ملی، مدیریت گروه توسعه صنایع بهشهر،  همکاری سازمان ها، موسسات و دستگاه های 
دولتی و نظارتی مرتبط با صنعت غذا و روغن، شركای تجاری اعم از تامین كنندگان، توزیع 
كنندگان و مشتریان، همدلی و همراهی تیم مدیریت و تاش همکاران و نهادهای محترم، 

مشاهده كارنامه ای ارزنده به شایستگي نام آفتاب باشیم.
شركت مارگارین تاش دارد به عنوان یکي از پنج شركت اول در بازارهای داخل و منطقه ای 
خارج از كشور، خدمات و محصوالت با محوریت صنایع غذایي را با باالترین ارزش و كیفیت 

به افراد و سازمان ها ارائه نماید. 
این شركت در جستجوی این است كه مهمترین نیازهای مشتریان را شناسایي و درک نماید 
وبتواند با دستیابي به نوآوری های پیشرفته تولید محصوالت غذایي باكیفیت بر سامت و 
بهبود امر تغذیه در سطح جامعه بیفزاید. ما اولویت را به تولید آن دسته محصوالت و خدماتي 
مي دهیم كه در زمینه آنها تخصصي باال داشته و بتوانیم با نوآوری و بهره گیری از فرصتهای 
جدید، محصوالت و خدماتي ارزنده تراز شركتهای رقیب ارائه نمائیم. ما با داشتن اشتیاق، 
توانمندی ها وقابلیت ها در شركت مارگارین به دنبال تبدیل شدن به یک شركت منطقه 
ای بسیارتوانمند هستیم. حوزه جغرافیایي ودامنه فعالیت های خودرا تا آنجا گسترش مي 
دهیم كه بتوانیم بر اساس تجربه های خاص منطقه ای و توانایي های بالقوه در سایه ارائه 
خدمات و محصوالت ارزنده خلق فرصت نموده و از فرصت های موجود به شیوه ای معقول 

استفاده نمائیم. 
ما مي خواهیم با ارزش آفریني در شركت مارگارین موجب افزایش بهره وری، سهم بازار و 
بازده دارایي آنها شده و با سرمایه گذاری های جدید بلندمدت و میان مدت ضمن بهینه 

منافع  ها،  گذاری  سرمایه  پرتفوی  ساختار  سازی 
ارزش حقوق  از  پایدار  و رشدی  را حفظ  ذینفعان 

صاحبان سهام را به ارمغان آوریم. 
ما مي كوشیم تا با داشتن سازمان های یادگیرنده و 
زنده، فضایي پویا و پرانگیزه بر سازمان حاكم شود به 
گونه ای كه كاركنان ضمن آگاهي از جایگاه فعالیت 
های خود در ارتقاء سازمان وبهبود جامعه رشد نمایند 
وبا به كارگیری تمام استعداد و توان خود، بهترین 

تاش ها و نوآوری ها را ارائه دهند. 
بدینوسیله الزم مي دانیم از طرف هیات مدیره از 
كلیه عزیزان تشکر و قدراني نموده و آرزوی سامتي، 
شركت  ایشان،  برای  روزافزون  توفیق  و  بهروزی 
گرانقدر مارگارین، خانواده محترم گروه توسعه صنایع 
منان  خداوند  از  را  اسامي  ایران  و صنعت  بهشهر 

خواهانیم. 
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت براي 

سال مالي آتي
جایـگاه  كسـب  مارگاریـن،  شـركت  انـداز  چشـم 
نخسـت در تولیـد روغـن هـاي تخصصي، كسـب و 

حفـظ جایـگاه دوم تولیـد روغن هاي خانوار در كشـور همچنین ایجاد سـود پایدار جهت 
سـهامداران محترم اسـت. مأموریت شـركت مارگارین خلق ارزش افزوده از طریق ارتقاي 
كیفیـت و بـا اسـتفاده از فـن آوري هـاي نویـن بـوده كـه بـا اهداف تبیین شـده توسـط 
راهبردهـاي مختلف در حوزه هاي مدیریتي و زیرسـاختي شـركت، حـوزه زنجیره تأمین 
و حوزه بازاریابي و فروش پشـتیباني گردیده و در این راسـتا برنامه هاي دسـتیابي به آن 
را جهـت كلیه سـطوح سـازماني تدویـن و اجرایي نموده اسـت. برخي از برنامـه هاي این 

شـركت بـراي سـال مالـي آتي به شـرح ذیل میباشـد: 
1-  شناسایي و ورود به بازارهاي جدید 

2-  توسعه محصول و ایجاد خطوط تولید جدید
3-  توسعه كانال هاي توزیع و فروش و پخش مویرگي از طریق شركت هاي پخش

4-  ارتقاء برند  
5-  تأمین بخش عمده اي از نیاز روغن خام از منابع داخلي 

6-  اورهال كردن و بهسازي خطوط تولید 
7-  انجام آموزشهاي تخصصي و مهارتي براي كاركنان و مدیران 

8-  مدیریت هزینه با به كارگیري دانش روز
9-  تأمین سرمایه با استفاده از روشهاي نوین و بدیع

10-  كاهش بهاي تمام شده 
11-  برنامه ریزي در جهت خرید ماشین آالت و تجهیزات پلنت فركشنیشن و احداث آن به 

منظور تأمین و تولید روغنهاي خاص 
12-  برنامه ریزي در جهت خرید ماشین آالت و تجهیزات پلنت هیدروژناسیون به منظور 

افزایش ظرفیت 300 تن به 700 تن روغن هیدروژناسیون در روز)درحال انجام(
13-  اتوماسیون دیگ بخار87)اجرا در سال 1400( 

14-  بهبود واحد اسید چرب و اصالح مخازن آن )در حال اجرا(
15-  تعویض PLC و سیستم مانیتورینگ گازپلنت ماهلر )اجرا در سال 1400(

16-  ساخت و نصب سیستم خاء بي بو 57) در حال اجرا(
17-  نصب فیلترهاي آما و شمعي براي IE و هیدروژناسیون )آماده اجرا(

18-  تعویض ترانسفورماتور پست گازپلنت و ارتقا آن به KVA2500 و تعویض تابلوهاي 
فشار قوي آن)اجرا در سال 1400(

19-   خرید كمپرسور آمونیاكي خط گشتنبرگ )اجرا در سال 1400(
20-   خرید و نصب دوربین هاي حفاظتي و امنیتي ، فنس كشي و .. ایستگاه ریلي گلحصار 

)در حال اجرا(
21-  احداث واحد هاي تجاري جاده ورامین )اجرا در سال 1400(

22-  پایلوت هیدروژناسیون )در حال اجرا)
23-  ارتقا Oracle به ورژن 9، 2، 12) اجرا در سال 1400(

24-  ارتقا BI )اجرا در سال 1400(
برنامه های آینده شركت:

طرح های توسعه انجام شده:
پروژه های طرح و توسعه در حال اجرا و آتی شرکت

تنوع  و  محصوالت  فروش  بازارهای  گسترش 
بخشی شیوه های فروش 

هـر سـازماني براي رسـیدن بـه جایگاه مناسـب در 
بـازار و ذهـن مشـتریان خـود، اهدافـي را ترسـیم 
میکنـد و بـا اسـتفاده از منابـع و سـرمایه هـاي 
خـود در راه رسـیدن بـه آن اهـداف گام برمیـدارد. 
شـركت مارگارین نیـز از این قاعده مسـتثني نبوده 
و مطابـق با برنامـه هاي اسـتراتژیک و كان تدوین 
شـده خـود همـواره چند هـدف را مورد توجـه قرار 
داده اسـت. از جملـه؛ حفـظ جایـگاه برتـر در تولید 
روغنهـاي تخصصـي بـا اتکا بر فنـاوري هـاي نوین 
و پتانسـیل انسـاني، ایجاد جایگاه مناسب در زمینه 
تولیـد روغـن هـاي خانـوار، ایجاد سـود پایـدار براي 
سـهامداران شركت و حفظ و صیانت از سرمایه هاي 
ذي نفعـان. بنـا بر ایـن اهداف برنامـه هاي مختلفي 
در اولویـت اقـدام واحد فـروش و بازاریابي قرار داد كه 

به آنهـا اشـاره میگردد:
-  افزایش سهم بازار در حوزه صنعت:

-  افزایش سهم شلف در فروشگاههاي زنجیرهاي:
-  آغاز فرآیند فروش محصوالت جدید در حوزه خانوار:

-  ارتقا و حفظ جایگاه برند آفتاب:
تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید

در سـال 1399 بـا توجـه بـه نتایـج حاصل از بررسـی بـازار، نیاز مشـتریان توسـط واحد 
بازاریابـی و فعالیت های تحقیقاتی واحد تحقیق و توسـعه محصوالت ذیـل در حوزه های 

خانـوار، صنف و صنعت تولیـد گردید.
-  حوزه صنف و صنعت

مشارکت و سرمایه گذاری ها
مشـاركت در پـروژه خریـد و بهـره برداري سـایت در بندر امـام و ایسـتگاه ریلي و تخلیه 
همچنیـن مشـاركت در پروژه هاي مشـترک بین شـركتهاي گروه با توجه بـه توانایي ها 

و فرصـت هـاي پیـش روي هریـک از آنها جهت ایجاد هـم افزایي 
شیوه های تامین مالی

منابع مالي مربوطه از محل عملیات شـركت، افزایش سـرمایه و یا اسـتقراض از سیسـتم 
بانکي تأمین خواهد شـد.

دکتر حسن خلخالی مدیر پُرآوازه صنعت کشورمان با اعالم 
اینکه تمام تالش من وکارکنان متعهد و متخصص مجموعه بر 
این است که بتوانیم ضمن افزایش ظرفیت تولید به بیش از 180 
هزار تن و تنوع بخشی به انواع محصوالت، سهم بازار خود را تا 
میزان 11% افزایش دهیم افزود این مهم تأثیر به سزایي در بهبود 
شرایط و سودآوري شرکت طي سال مالي 1400 خواهد داشت .
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درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیـات مدیـره بـه مجمـع مربـوط بـه اهـم فعالیتهـای 
صـورت پذیرفتـه در طـی سـال مالـی منتهـی بـه 1399/12/30 و پـس از اسـتماع 
گـزارش حسـابرس و بـازرس قانونـی، مجمع نشـینان بـا طنین صلوات خـود ضمن  
تصویـب صورتهـای مالـی و تنفیـذ معامـات مشـمول مـاده 129 بـا تقسـیم سـود 

2/070 ریـال بـه ازای هـر سـهم بـه كار خـود پایـان دادند.
و حسـابرس شـركت  قانونـی  بـازرس  به عنـوان  مشـار  بهـراد  موسسـه  همچنیـن 

وموسسـه  تدویـن و همـکاران به عنـوان بـازرس 
گردیـد. انتخـاب  علی البـدل 

مهنـدس بـازوی مدیـر برجسـته صنعـت كانـی 
كشـورمان در گـزارش جامع خود بـا اعام اینکه 
شـركت سـیمان شـاهرود بـا دو خـط تولیـد بـه 
ظرفیت 1/800/000 تن در سـال، مصمم اسـت 
وفـادار  مشـتریان  تـاش جهـت حفـظ  ضمـن 
بازارهـاي  در  كننـده  تعییـن  و حضـور  كنونـي 
داخلـي و خارجـي با ایجـاد برند محصـول، تنوع 
در ارائـه انـواع سـیمان، ارتقـا كیفیـت و تـداوم 
از عوامـل كلیـدي  بـا آگاهـي  بهبـود آن و  بـر 
ایـن  در  رقابـت  و  سـاختار  تحلیـل  و  موفقیـت 
عرصـه بـا اطاع از قدرت مشـتریان، رقبـا، تامین 
كننـدگان و تـازه واردیـن بـه صنعـت،  ماموریت  
خـود را كـه همـان كسـب ارزش آفرینی و سـود 
آوری مناسـب بـرای سـهامداران مـی باشـد را به 
سـرانجام مقصـود هدایـت نمایـد تصریـح نمـود 
: در سـال مالـی مـورد  گـزارش در درآمدهـای 
عملیاتـی با كسـب 432 میلیارد به نسـبت سـال 
، در سـود عملیاتـی  گذشـته 76 درصـد رشـد 
بـا كسـب  192 میلیـارد 190 درصـد افزایـش 
نسـبت بـه سـال گذشـته و در سـود خالـص بـا 
كسـب 180 میلیـارد بیـش از 247 درصـد رشـد 
نسـبت به سـال قبل برای سـهامداران و ذینفعان 
خـود ارمغـان آوردیـم بـه گفتـه این مدیـر موفق 

و برنامـه محـور، درآمدهـای عملیاتی شـركت نیز 270 درصد رشـد یافتـه و در نرخ 
بـازده  بـا 17 درصد رشـد كارنامه ی درخشـان در سـال مالی گذشـته حاصل شـده 

 سیمان شاهرود؛ پیشرو در فناوری برتر ، کیفیت و صنعت سبز
افزایش 247 درصدی سود خالص

اسـت . بـه گفتـه مهندس بازوی كشـورهای تركمنسـتان، روسـیه، قزاقسـتان، قطر، 
افغانسـتان جـزو اهـم مقاصـد فـروش خارجـی شـركت بوده كـه در سـال 1400 به 
دنبـال افزایـش صـادرات بـه ایـن كشـورها و پیدا كـردن بازارهـای هـدف صادراتی 

جدیـد هسـتیم .
پیام هیات مدیره

حضـور سـهامداران گرامـي و مدعویـن بزرگـوار را در مجمـع عـادي سـالیانه گرامي 
داشـته ، سـامتي و سـعادت شـما بزرگـواران را از ایـزد منان خواسـتاریم . 

- شـركت سـیمان شـاهرود درحالـي نوزدهمیـن سـال بهـره بـرداري از كارخانـه 
راپشـت سرگذاشـت كـه تـداوم ركـود در اقتصـاد ایـران بویـژه در بخـش مسـکن و 
پـروژه هـاي عمرانـي ، رقابـت تولید كننـدگان ، مشـکات صادرات ، عدم گشـایش 
در كار بانکهـا و مـراودات پولـي و تـداوم ارائـه تسـهیات گران قیمت توسـط بانکها 
همچنـان و افزایـش قیمتهـا بخصـوص در حوزه مواد بسـته بندي و نسـوز و قطعات 
شـرایط را بـراي واحدهـاي تولیـدي سـخت نمـود. در ایـن اوضـاع تـاش مدیران و 
كارگـران پـر تـاش شـركت به حفـظ و پایـداري آن ، جلوگیري از وارد شـدن زیان 
، حفـظ بـازار ، چابـک نگه داشـتن شـركت ، كاهش هزینـه ها و اسـتفاده از فرصتها 

معطوف گشـت . 
-در بخـش فـروش ضمـن حفـظ بازارهـاي داخلـي تـاش شـد درچارچـوب طـرح 
مدیریـت بـازار سـیمان انجمـن صنفـي بارعایـات سـهمیه هـاي توزیع ، درراسـتاي 
ارتقـاء نرخهـا وافزایـش كیفیـت فـروش اقـدام 
شـود كـه خوشـبختانه آثارمثبتـي نیز بـراي این 

شـركت وكل صنعـت سـیمان در برداشـت. 
نمـود  تولیـد در سـال 1399 تـاش  - بخـش 
بـا ارایـه تولیـد بـا كیفیـت و بهینه،هزینـه هاي 
مربوطـه راكاهـش دهـد تاتـوان رقابـت پذیـري 

شـركت افزایـش یابـد
- ارتقـاء سـطح كنتـرل هـاي داخلي بـا فعالیت 
بیشـتر كمیتـه حسابرسـي و واحـد حسابرسـي 
داخلـي شـركت ، برابـر آییـن نامـه ها و منشـور 
تکالیـف مجمـع سـال  انجـام  و  مربوطـه  هـاي 
پیـش از اقدامـات شـركت طي سـال مالـي مورد 

گـزارش بـوده اسـت . 
بهـره  بـا  انسـاني  منابـع  ارتقـاء  و  سـاماندهي 
گیـري از بازنشسـتگي مشـاغل سـخت وزیان آور 
،جـذب نیروهـاي تحصیلکـرده وجـوان ، برگزاري 
دوره هـاي آموزشـي ، ارتقـاء سـطح تحصیلـي ، 
انجـام برنامـه هـاي ورزشـي و امـور رفاهي جهت 
حفاظ سـامت و شـادابي این عزیـزان از اقدامات 

شـركت طـي سـال گذشـته مي باشـد.
-برخـود واجـب میدانیـم از سـهامداران گرانقـدر 
بـه  كـه  اطمینانـي  و  بیدریـغ  حمایـت  بدلیـل 
مدیـران شـركت نمـوده اند و كمبودها و كاسـتي 
هـا كه نشـات گرفته از شـرایط سـخت اقتصادي 
ایـران اسـت را تحمـل نمـوده انـد سپاسـگزاري 
نمـوده ، بـه تمامي ذینفعان و سـهامداران عزیـز اطمینان میدهیم بـا تاش مضاعف 
و ممارسـت بیـش از پیـش پرسـنل و مدیـران در جهت ارتقـاء جایگاه و سـودآوري 

کسب نشان صادر کننده نمونه کشوری ، دریافت نشان صنعت سبز و دوستدار 
محیط زیست ، دارای فناوری برتر ، واحد نمونه صنعتی در کنار منابع انسانی 
ارزشمند از مدیریت آگاه تا معاونت مالی شفاف، مدیر کارخانه با تجربه ، روابط 
عمومی پویا و کارشناسان و کارکنانی متعهد و متخصص از نقاط متمایز این 

شرکت سیمانی میباشد .
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سیمان شاهرود )سهامی عام( 
در تاریخ 1400/02/11 در محل سالن اجتماعات شرکت بازرسي کاالي تجاري 

ایران )IGI( تشکیل شد. 
در این مجمع که با حضور 53/97 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مصطفي شهریاري بود، که 
جنابان حمید رضا حساس و  حسین عرب علي دوستي در مقام نظار اول و 

دوم و آقای محمد رضا عبدلي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

افزایش 52 درصدی تولید کلینکر و 20 درصدی تولید سیمان 
در راستای جهش تولید ، افزایش حاشیه سود ناخالص از 42 
درصد به 54 درصد و رشد حاشیه سود عملیاتی از 27 درصد 
به 44 درصد ، افزایش حاشیه سود خالص از 21 درصد به 40 
درصد در سال 99 ، کاهش دوره وصول مطالبات از 81 روز به 
40 روز، دریافت لوح صنعت سبز در استان سمنان ، راه اندازی و 
استفاده از مسیر ریلی جهت صادرات از مرز امیرآباد به روسیه و 
افزایش 76 درصدی صادرات در راستای ارزآوری بیشتر شرکت 
علیرغم محدودیت های کرونایی از جمله دستاوردهای مهندس 
بازوی و کارکنان خدوم »سشاهرود« در سال مالی مورد گزارش 
بوده است . همچنین در سایه تمهیدات اندیشیده شده فروش 
شرکت 76درصدی ، سودعملیاتی 191 درصد و سود خالص 

247 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است .
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شـركت در سـال جـاري اقـدام خواهیـم نمـود . 
- اینـک در راسـتاي اجـراي مفـاد مـاده 232 الیحه قانـون اصاح قسـمتي از قانون 
تجـارت مصوبـه اسـفند 1374 چکیاده فعالیتهاي شـركت در سـال مالـي منتهي به 

1399/12/03 بـه مجمـع عمومـي محترم صاحبان سـهام تقدیـم مي گردد.
مـروري بـر وضعیـت صنعت سـیمان وجایگاه شـرکت سـیمان شـاهرود 

درصنعـت درسـال مالي منتهـي بـه 1399/12/03 
صنعـت سـیمان ایـران سـال 1399 را بـا 73/883/920 تـن فـروش سـیمان و بـا 

افزایـش 22 درصـدی نسـبت بـه سـال 1398 بـه پایـان رسـاند
 از 5/074/982 تن صادرات انواع سـیمان به خارج كشـور ، 239/860 تن سـیمان 
توسـط ایـن شـركت بـه كشـورهاي روسیه،تركمنسـتان و قزاقسـتان صادرگردیدكه 
نشـان میدهـد حـدود 4/7 درصـد كل صـادرات كشـور توسـط ایـن شـركت انجـام 

شـده است . 
میـزان عرضـه داخلـي توسـط شـركتهاي سـیماني بـه 68/808/938 تن رسـید كه 
میـزان 1/388/393  از آن سـهم فـروش داخلـي شـركت سـیمان شـاهرود بـود 2 

درصـد از آن را تشـکیل مـي دهد. 
درحـال حاضـر شـركت سـیمان شـاهرود سـهم 2/2 درصـدي از ظرفیـت اسـمي 
صنعـت سـیمان را داراسـت كـه علیرغم محدودیت هاي ناشـي از فراگیـري ویروس 
كرونـا و بسـته بـودن مرزهـاي صادراتـي بـه مـدت 6 مـاه ، این شـركت توانسـته با 
تقویـت بازارهـاي سـنتي صادراتـي خـود و مدیریت مناسـب در حوزه داخلي سـهم 

فـروش خـود در كل فـروش كشـور را حفـظ نماید .
برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت براي سال مالي 1400

 بـا عنایـت بـه اطاعـات و گزارش تفسـیري ارسـال شـده به سـازمان بـورس اوراق 
بهـادار فـروش وسـود هرسـهم پیش بیني شـده ،بشـرح ذیـل آورده میشـود: 

فـروش محصـوالت بـه مقـدار 1/700/000 تـن خواهـد بـود كـه از ایـن مقـدار 
355/459 تـن صادراتـي و 1/344/541 تـن در بازارداخل به فروش خواهد رسـید . 
از فـروش هـاي داخلـي مقـدار 562/812 تـن بصورت فلـه و 781/729 تـن پاكتي 

مي باشـد.
از فروشـهاي صادراتـي مقـدار 175/000 تـن فلـه و 180/459 تـن پاكتـي و مـي 

 . شد با
سود خالص هر سهم 1/775 ریال پیش بیني شده است.

استراتژي هاي اصلي شرکت
استراتژیهاي کالن عبارتند از :

افزایش سودآوري ، تعهد به مسئولیت هاي اجتماعي ، رشد ارزش هاي سازماني
استراتژیهاي میاني عبارتند از :

مدیریـت هزینـه هـا و قیمـت تمـام شـده ، افزایـش كیفیـت فـروش و حضـور در 
بازارهـاي جدیـد ، بهینـه سـازي و بهبـود مسـتمر در مصـرف انـرژي حرارتـي و 
الکتریکـي ، كاهـش توقفـات اضطـراري خطـوط تولیـد و افزایش راندمـان دپارتمان 
هـا ،تامیـن بـه موقـع و بـا كیفیـت كاال و خدمـات ، بهینـه سـازي منابـع انسـاني ، 
كاهـش ریسـک در فرآیندهـاي سـازمان ، مدیریـت اطاعـات و ارتباطـات ، ایجـاد 
تنـوع در محصـوالت و ارتقـاء خدمات به مشـتریان ، اسـتفاده بهینه از شـبکه حمل 
و نقـل ، رعایـت اسـتانداردهاي زیسـت محیطـي و الزامـات و قوانیـن ملـي و بیـن 

المللـي و اسـتفاده بهینـه از منابـع طبیعـي ، ارتقـاء رشـد و یادگیـري سـازماني
ریسکهاي عمده شرکت بشرح ذیل میباشد: -

ریسـک كاهـش منافـع شـركت ناشـي از مخاطـرات سیسـتم حمـل و نقـل زمیني 
ریلي و 

ریسک تغییرات نرخ ارزو سیاستهاي ارزي
ریسک ناشي از تحریم هاي بانکي و مالي

ریسک باال بودن نرخ سود بانکي و تامین نقدینگي براي پرداخت سود سهام
ریسک نیروي انساني و جانشین پروري

ریسک تغییرات قیمت ها و تورم
ریسک كاركرد بهینه ماشین آالت و تجهیزات

ریسک كاهش صادرات بابت شرایط ناشي از ویروس كرونا
اطاعات مربوط به طرح ها و پروژه هاي عمده توسعه شركت در سال آتي –

تکمیل پروژه اطفاء حریق و هیدرانت
تکمیل پروژه اصاح داكت باي پاس خط 2

تقویت ناوگان حمل زمیني و كامیون براي حمل محصول
اجراي پروژه ایراساید به منظور بهبود ظرفیت تولید كلینکرو تثبیت آن

برنامه هاي سال آتي شرکت 
برنامـه هـاي سـال آتي شـركت با توجـه به بودجه مصوب سـال 1400 و اسـتراتژي 

شـركت بشـرح ذیل میباشد: 
-1 تقویـت نـاوگان حمـل و نقـل محصوالت شـركت با تقویـت نـاوگان زمیني براي 

شـركتهاي حمل مسـتقر در شركت

-2 بهینـه سـازي خـط تولیـد و مصـرف انـرژي با اجـراي پـروژه هاي بهینه سـازي 
در خصـوص مصـرف گاز و مازوت

-3 افزایـش راندمـان خطـوط تولیـد در سـطح ظرفیـت اسـمي مخصوصـا خـط 1 
تولیـد كـه قدیمـي تر اسـت

-4 اجـراي برنامـه هـاي زیسـت محیطـي بـه منظـور جلوگیـري از جریمـه هـاي 
آالیندگـي محیـط زیسـت

-5 ورود بـه بـورس كاال و فـروش از طریـق آن و حـذف هر گونه واسـطه ها و عرضه 
مسـتقیم بـه مصرف كنندگان و اسـتفاده از معافیـت مالیاتي جدید

-6 حفـظ بازارهـاي فـروش محصوالت در اسـتان هاي تهران وگلسـتان و سـمنان و 
ورود بیشـتربه بازارهاي صادراتي در كشـورهاي روسـیه ، قزاقسـتان و تركمنسـتان 

سومالي و 
-7 تولیـد ومعرفـي محصـوالت جدیـد وبسـته بندي متنـوع تولیـد و افزایش فروش 

محصـوالت بتني و پیش سـاخته
-8 مدیریت هزینه هاي مالي با بهره گیري از تسهیات ارزان قیمت 

-9 مدیریت هزینه ها به منظور افزایش توان رقابتي بیشتر
-10 اجـراي برنامـه هاي آموزشـي براي پرسـنل با توجه به بازنشسـته شـدن تعداد 
زیـادي از كاركنـان و مدیـران و شـمول قوانیـن سـخت و زیـان آور بـه شـركت در 

راسـتاي جانشـین پروري كاركنان
-11 آناین نمودن تصفیه خانه مركزي و گازهاي خروجي دودكش هاي اصلي

-12 تکمیل پروژه اطفاء حریق و ارتقاء شبکه هیدرانت سراسري كارخانه



26 | پرتیراژتریــن نشــریه اقتصــادی کشــور | ماهنامــه اقتصــاد و بیمــه | شــماره 125 | اردیبهشــت 1400

بهداشـتی  صنایـع  شـركت  سـهام  صاحبـان  سـالیانه  عـادی  عمومـی  مجمـع 
ساینا)سـهامی  عـام( در تاریـخ 1399/12/09 در محـل هتل المپیک تهران تشـکیل 

 . شد
در ایـن مجمـع كـه با حضور 62/38 درصدی سـهامداران حقیقـی و حقوقی ، اعضاء 
هیـات مدیـره، نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهادار، حسـابرس و بـازرس قانونی 
برگـزار گردیـد، ریاسـت مجمـع برعهـده آقـای علـی ملکـی بود، كـه جنابـان   امیر 
نعمـت الهـي و همایـون باقـري طادي در مقـام نظـار اول و دوم و آقـای بهنام عزت 

نـژاد به عنـوان دبیر مجمـع انتخـاب گردیدند.
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیـات مدیـره بـه مجمع مربـوط به اهـم فعالیتهـای صورت 
پذیرفته در طی سـال مالی منتهی به 1399/09/30 و پس از اسـتماع گزارش حسـابرس 
و بـازرس قانونـی، مجمع نشـینان با طنین صلـوات خود ضمن  تصویـب صورتهای مالی 
و تنفیـذ معامـات مشـمول ماده 129 با تقسـیم سـود 1/500 ریال به ازای هر سـهم به 

كار خود پایـان دادند.
مهنـدس  عـزت نـژاد سـکاندار سـاینا در گـزارش خـود ضمـن تشـریح ایـن نکتـه كـه 
در حـال حاضـر شـركت سـاینا بـا تولیـد و عرضه برندهـاای نـام آشـنایی نظیرگلی،گلی 
پاس،پریمکس،سپید،برف،رخشا و اركید درگروه محصوالتی همچون مایعات ظرفشویی، 
نـرم كننده،لباسشویی،شیشـه شوی،سـفیدكننده،گازپاک كـن و ده هـا محصـول دیگـر 
سـهم قابـل توجهـی از بازار مصـرف صنعت شـوینده را در داخل كشـور و بـازار صادراتی 
كشـورهای همجـوار را از آن خود نمایند اضافه كرد، و سـعی وافـر داریم با تاكید بر دانش 
واحدهـای تحقیـق و توسـعه ، بازاریابی و فروش ، حسـابداری صنعتـی و … جدیدترین 
محصـوالت مـورد نیاز و كشـف نشـده مشـتریان و مصرف كننـدگان را طراحـی و تولید 
نمـوده و بـه مـوازات حفـظ جایگاه فعلـی خود در بین سـایر رقبـا، در قامـت یک حریف 
هوشـیار و تیزبین مترصد فرصت اسـت تا قلمرو فروش خود را تا سـرحد ممکن توسـعه 
و افزایـش دهیـم. ایـن مدیر برجسـته تصریح نمود: در سـال مالی گذشـته با نصـب و راه 
اندازی خطوط شـامپو و مایع دسـت و خرید و راه اندازی دسـتگاه بطری زنی و نوسـازی 
خطـوط تولیـد مایـع پاک كننده توانسـتیم بـه اهداف خود رسـیده و در تنوع بخشـی به 
محصول كه باعث كسـب سـهم بیشـتر از بازار محصوالت شـوینده و بهداشـتی می شود 

بـه برنامـه هـای پیش بینی شـده و فراتـر از آن دسـت یازیم.
سـکاندار سـاینا در قسـمت دیگـر از گزارش خـود با اعام اینکـه خانواده بزرگ سـاینا به 
خوبـی اذعـان دارنـد كـه اگر موفقیتی تاكنون حاصل شـده نتیجه همدلی ، هـم افزایی و 
مشاركت یکایک ذینفعان شركت اعم از سهامداران سخاوتمند و نظربلند،مشتریان وفادار 
و فهیـم ، كاركنـان خـاق و دانـش محور ، تامین كننـدگان متعهد و اخاق مـدار و همه 
سـازمانهای مرتبـط در سـطح جامعه بوده اسـت؛ كه همانند اعضاء مختلف بـدن با انجام 
وظیفـه به موقـع در جهت دسـتیابی به یک هدف مشـترک كه همان تعالی و سـودآوری 
سـازمان اسـت؛ حركـت می نماینـد اضافه كرد: امروز شـركت سـاینا سـعی دارد بـا درک 
درسـت از وضعیـت موجـود خود و جایگاه حقیقـی در بین رقبا و بازار سـرمایه ، با تدوین 

از گلی تا برف ، از ارکیده تا سپید

یـک برنامـه میـان مدت و بلند مدت اسـتراتژیک كه قابلیت بازنگری مسـتمر دارد ضمن 
هـم افزایـی و مشـاركت همه جانبه با دیگر شـركت هـای همگروه خود از قبیل پاكسـان 
،بـه پخـش ، گلتاش، مرواریدهامون،آلی شـیمی قـم و … تمام اهتمام خـود را به اجرای 
درسـت و نظامنـد ایـن برنامـه معطوف داشـته و امیـد دارد مفاهیم و مضامین ارزشـمند 
منـدرج در شـعار محـوری گـروه توسـعه ملـی : “توكل بـه خـدا ، كارتیمی ، مسـئولیت 
پذیـری و تـاش برای انجام درسـت كار درسـت” در تمامی اركان و اجزاء شـركت سـاینا 
متبلـور گردیـده و آینده ای بسـیار روشـن توام بـا تعالی و سـودآوری پایـدار را برای خود 

بزند. رقم 
پیام هیات مدیره 

حمـد و سـپاس خداونـد متعـال كه به ما فرصتـی دوبـاره داد تا گزارش خـود درخصوص 
فعالیتهـا و وضـع عمومی شـركت طی سـال مالی گذشـته را كـه به منظور دسـتیابی به 
اهـداف پیـش بینـی شـده و در چارچوب اساسـنامه صورت پذیرفته اسـت، به اسـتحضار 
برسـانیم و اطمینـان مـی دهیـم كه شـركت سـاینا همـواره خـود را مفتخـر و متعهد به 
رعایـت ضوابـط و مقـررات و ملـزم به حفظ و صیانت منافـع همه افراد ذینفع مـی داند و 
ایـن راه را بـا جدیـت ادامه خواهـد داد. افتخار ما تحقق خواسـته های به حق مشـتریان، 

همـراه بـا ارائه خدمـات و محصوالت متنوع در صنعت شـوینده می باشـد.
شـركت سـاینا بـه منظور كسـب شـرایط برتـر در رقابـت، بـا اسـتفاده بهینـه از منابع و 
امکانـات موجـود اقدام به تدوین برنامه های مناسـب در راسـتای بهبود تصمیم سـازی و 
تصمیـم گیری نموده اسـت تصریح كرد برای ارتقـاء بازدهی و افزایش كیفیت محصوالت 
و خدمـات، كاهـش زمان واكنش نسـبت بـه نیاز مشـتریان، شناسـایی محدودیتها، رفع 
تنگناها، شناسـایی و حذف هزینه های بدون ارزش افزوده مناسـب و ارزیابی فعالیت های 
جدیـد كـه انجـام آن بر عملکـرد شـركت موثر بـوده و می باشـد اقدامات بسـیار موثری 
انجام دادیم كه در پیامد آن در سـال های گذشـته نتایج درخشـانی حاصل شـد و بدون 
شـک در سـال 1400 نیز ثمرات درخشانی در سـودآوری و ارزش آفرینی برای سهامداران 
و ذینفعـان مـا خواهـد داشـت. همچنیـن برنامه ریـزی در جهـت پژوهـش، تحقیقات و 
امـوزش نیروی انسـانی، نموده اسـت و بیشـترین تـاش كاركنان ما بسترسـازی و ایجاد 
زیرسـاخت هـای الزم بـرای بهبود كمی و كیفـی محصوالت و عرضه محصـوالت جدید، 
متناسـب بـا نیازهای مشـتریان بـوده به طوری كه در سـال مالـی آتی نتیجـه اقدامات و 
بسترسـازیهای انجـام شـده در سـال مالـی كنونی، به نتیجـه خواهد رسـید و محصوالت 
جدیـد و متنـوع بـا برندهـای جدید و محصوالت فعلـی با كیفیت بهتر و متناسـب با نیاز 

بازار مصـرف عرضه خواهد شـد.
دسـتاوردهایی كـه در این گـزارش ماحظه می فرمایید نتیجه تـاش خالصانه مدیران و 
همـکاران پرتـاش و متخصص، اعتماد مشـتریان محترم و همراهی سـهامداران ارجمند 
بـوده اسـت. امیـد داریـم در تـداوم ایـن راه بـا تولید محصول بـا كیفیت ایرانـی موجبات 
افتخـار، سـرافرازی و بهـره وری بیشـتر شـركت سـاینا را فراهـم آورده و سـهمی هرچند 

كوچـک در راه خودكفایـی و بالندگـی ایران عزیـز برداریم.

برندهایی دوست داشتنی

ساینا با سکانداری مهندس عزت نژاد پیشرو در سودآوری و صادرات

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ
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در پایـان هیـات مدیـره انتظـار دارد بـا حمایتهـا و رهنمودهای سـهامداران محتـرم و با 
تکیـه بـر الطـاف خداونـد متعـال گام هـای موثر و مفیـدی برای رشـد و ارتقای شـركت 

برداشـته شود.
الزم بـه ذكـر اسـت ایـن مجموعه در تولید و بسـته بنـدی 4 گروه محصول فعالیـت دارد 

كـه شـرایط تکنولوژیک آن به شـرح ذیل می باشـد:
1- در تکنولـوژی تولید مایعات ظرفشـویی فرآینـد آن از خطوط تمام اتوماتیک از مرحله 
بطری گذاری تا بسـته بندی محصول توسـط ماشـین آالت مدرن بهره مند می باشـد.

2- در تکنولـوژی تولیـد مایعات البسـه خط تولید 
از طریق ماشـین آالت مدرن و كنترل دقیق حجم 

اسـتفاده می شود.
3- در تولیـد محصـوالت پاک كننده ها با ماشـین 
آالت بسـیار مـدرن كـه به طـور انحصـاری در این 
مجموعـه نصب گردیده اسـت فرآیند تولید صورت 

گیرد. می 
4- در تولیـد محصـوالت اسـپری خطـوط تمـام 

اتوماتیـک كلیـه مراحـل را پوشـش مـی دهـد.
مهـم تریـن قوانیـن و مقـررات حاکـم بـر 

فعالیـت شـرکت عبارتنـد از :
- قانون تجارت

- قوانیـن مالیات های مسـتقیم و مالیـات بر ارزش 
افزوده

- قانون كار و تامین اجتماعی
- قانون بازار اوراق بهادار

- قانون مبارزه با پولشویی 
گزارش عملکرد شـرکت درخصوص مسـائل 

محیطی زیست 
- قرارداد جهت حمل كیک پساب جهت آجرپزی

از آب تصفیـه شـده جهـت مصـارف  - اسـتفاده 
كشـاورزی

- كنتـرل حجـم آب ورودی به واحد تصفیه پسـاب 
جهـت صرفه جویـی در مصرف آب

- جمع آوری و فروش ضایعات شركت
طبـق  فـروش  قابـل  غیـر  ضایعـات  انهـدام   -

محیطـی زیسـت  هـای  دسـتورالعمل 
- ارائـه دسـتورالعمل جهـت جمـع آوری آب هـای 
حاصـل از ضدعفونی تولید و مخـازن جهت مصرف 

د مجد
گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

- رعایت كلیه قوانین حاكم بر فضای كسب و كار
- توجه به رعایت مصرف كنندگان و ذینفعان

- بهبود مستمر در كاهش مصرف انرژی
- رعایت استانداردهای محیط زیست

- توجه به مسئولیت های اجتماعی
- تولید محصوالت و خدمات سامت محور

- استفاده از بیمه های تکمیل درمان، حوادث عمر برای پرسنل شركت
- انعقاد قراردادهای مربوط به خدمات ورزشی

- انجام منظم معاینات ادواری پرسنل
- تقویت سیستم بهره وری شركت به جهت افزایش همیت شغلی كاركنان

طرح های تحقیقاتی
محوریـت عملیـات واحـد تحقیقات جدول برنامه اسـتراتژیک شـركت به شـرح ذیل می 

باشد:
الف: تکمیل سبد محصوالت ظرفشویی با توجه به تغییر اشکال ظروف مصرفی

ب: جایگزیـن محصـوالت وارداتـی بـه ویژه در حوزه اسـپری برمبنای مزیت گاز كشـور و 
تکنولـوژی بی بو نمـودن در داخـل كارخانه

آنچـه كـه در بحـث انتقـال تکنولـوژی و دانـش قابـل ذكر اسـت بهـره گیـری از آخرین 
فرموالسـیون و فرآینـد تولیـد در جهـان می باشـد.

طرح های بهینه سازی محصوالت:
- بهبود كیفی فرموالسیون مایعات ظرفشویی گلی

- بهینه سازی مایعات نرم كننده
- بهبود كیفی فرموالسیون مایع توالت شوی

- بهینه سازی گروه اسپری  
طرح های توسعه شرکت

فرآیند تکنولوژیک با محوریت اتوماسـیون و كاهش 
عملیـات دسـتی همـراه می باشـد كه مبیـن موارد 

ذیل هسـت:
الـف( در واقـع طـرح ریـزی فرآینـد بـر این اسـاس 
صدمـات ناشـی از خطـای انسـانی را بـه حداقل می 
رسـاند و شـرایط الزم را بر تدوین دقیـق تر و اجرای 

اسـتانداردهای تولیـد و فنی ممکن مـی نماید.
ب( تکمیـل فرآینـد تولیـد محصـوالت بـه ویـژه در 
حلقـه ظـروف حجیم، حفظ كیفیـت و كاهش زمان 
تولیـد و هزینه حمل و نقـل عنصر تعیین كننده در 
بهره وری و توسـعه كنترل كیفیـت جامع و مدیریت 

كنتـرل كیفیت جامع می باشـد
اهم پـروژه های انجام شـده شـرکت بـه قرار 

باشـد: زیر می 
- نصب و راه اندازی خط شامپو

- نصب و راه اندازی خط تولید مایع دست
smc خرید و راه اندازی دستگاه بطری زنی -

- توسعه تجهیزات واحد آزمایشگاه
- نوسازی خطوط تولید مایعات پاک كننده

طرح های توسعه آینده شرکت
پروژه های در مرحله طرح ریزی:

1- اصاح سیسـتم فاضاب و بهبود افزایش ظرفیت 
سپتیک پساب

2- تولیـد محصـوالت شـركت بـا نـام هـای تجاری 
ید جد

3- تولید مایع دستشویی
4- تولید فوم ریش

5- تولید خوشبوكننده هوا
بیان سیاسـت هـای تامیـن مالی و سیاسـت 

هـای اعتباری شـرکت
رقابت گسـترده و رشـد تولیدات در سـال مالی 1400-1399 به طور مشـخص اثر خود 
را در دوره بازپرداخت فروش نشـان داده اسـت. لذا اتخاذ سیاسـت تامین مالی مناسـب به 
عنـوان یـک رویکرد محوری، در دسـتور كار شـركت قرار گرفته و شـکی نبـود كه تامین 
وجـه ارزان از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار مـی باشـد و ایـن مطلب به لحـاظ دوره گردش 
موجودهـا كـه حـدود 88 روز مـی باشـد، دقـت بیشـتری را مـی طلبیـد. در ایـن ارتباط 

سیاسـت مالی شـركت در سـه محور حركت نموده اسـت:
الف( تامین مالی از طریق بستانکاران

ب( تامین از طریق بانک ها
ج( تامین از طرق فروش و بدهکاران

در سـال مالـی مورد گزارش، شـركت سـاینا كوشـید بـا بهره گیـری از اعتبـار دریافتی از 
بسـتانکاران )فروشـندگان مواد اولیه( و دریافت كوتاه مدت تر مشـتریان شـركت، فشـار 

روی سـرمایه در گـردش را متعـادل كند.

شـرکت صنایـع بهداشـتی و شـوینده سـاینا وابسـته بـه 
هلدینگ مدیریت صنعت شـوینده بهشـهر یکـی از اعضاء 
جـوان و جویـای نام عرصه صنعت شـوینده کشـور اسـت 
کـه پـس از دو دهه حضور توانسـته در سـایه همت و تالش 
مثـال زدنی مدیران ، کارشناسـان و کارکنـان متعهد خود با 
شـناخت صحیح نیازهای واقعی مصرف کننـدگان و حفظ و 
حراسـت عالمانه از کیفیت محصوالت خـود گامهای بلندی 
در مسـیر تحقـق چشـم انـداز و ماموریت از پیـش تعیین 
شـده خـود بردارد.تدابیر ارزنـده مهندس بهنـام عزت نژاد 
در سـال مالی گذشـته باعث شـد این شـرکت هـم در بعد 
سـودآوری و ارزش آفرینـی موفـق و درخشـان عمـل کند 
و هم در کسـب دسـتاوردهای دیگـر چون افزایـش تولید، 
فزونـی سـهم بـازار، رشـد فـروش و درآمد کسـب جوایز 
متعـدد حمایـت از حقـوق مصـرف کننـده ، صادرکننـده 
برتـر، واحد ممتـاز صنعتـی، حامـی محیط زیسـت، واحد 
اسـتاندارد نمونـه و ... جزو شـرکت های  سـرآمد در جهش 
تولید و پیام آور سـالمتی و بهداشـت برای هموطنانمان که 

در سـال سـخت مبارزه بـا بیمـاری منحوس کرونا باشـد.
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شرکت صنایع السـتیکی سهند ؛ جایگاه نخست تولید تسـمه نقاله در خاورمیانه
»پسهند« با مهندس رحمانی در اوج

مهنــدس داوود رحمانــی در گــزارش مبســوط خــود ضمــن توضیــح اینکــه طــی ســه 
ســال گذشــته و در رونــدی صعــودی عملکردمــان روبــه رشــد بوده اســت افــزود: افزایش 
ســهم بــازار از 17 درصــد بــه 30 درصــد و در آینــده ای نزدیــک بــه فراتــر از 50 درصدی 
كنونــی نتیجــه رویکردهــای مــا در ارزش آفرینــی و ســود آوری بــرای ذینفعانمــان بــوده 

اســت .
ــت  ــور صنع ــه مح ــیپلین و برنام ــا دیس ــر ب مدی
كشــورمان در فــرازی دیگــر از گــزارش خــود 
ــی گذشــته شــاهد  ــام اینکــه در ســال مال ــا اع ب
افزایــش تولیــد و ســود تــا میــزان تقریبــی دو برابر، 
ــده،  ــهامداران عم ــه س ــنواتی ب ــی س ــویه بده تس
ــه  ــوب و اهتمــام جــدی ب ــه مرغ ــواد اولی ــه م تهی
ــا  ــه محیــط زیســت از اهــم دســتاوردهای م مقول
بــوده اســت تصریــح كــرد :رضایتمندی ســهامداران 

ــا میباشــد . ــن ركــن كار م مهــم تری
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبــان ســهام 
شــركت صنایــع الســتیکي ســهند )ســهامی 
عــام( در تاریــخ 1400/02/15 در محــل مجموعــه 

ــد. ــکیل ش ــاش تش ــي ت ــي ورزش فرهنگ
ــا حضــور 72/28 درصــدی  ــن مجمــع كــه ب در ای
ــات  ــاء هی ــی ، اعض ــی و حقوق ــهامداران حقیق س
ــادار،  ــورس و اوراق به ــازمان ب ــده س ــره، نماین مدی
حســابرس و بــازرس قانونــی برگــزار گردید، ریاســت 
ــود، كــه  مجمــع برعهــده آقــای احمــد جعفــري ب
ــر  ــروزان ف ــان ف ــلطاني و ایم ــلیمان س ــان س جناب
در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای داود رحمانــي بــه 

عنــوان دبیــر مجمــع انتخــاب گردیدنــد.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
استماع گزارش  از  به 1399/12/30 و پس  منتهی 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 2/850 

ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس داود رحمانی در گزارش خود با تبیین این نکته كه امروزه سهند با تکیه بر نزدیک به 
نیم قرن تجربه در صنعت الستیک كشور و با بهره گیری از متخصصین و پرسنل ورزیده و با 
تجربه خود گام های اساسی در ساخت تسمه های الستیکی و قطعات مقاوم در برابر سایش 
،روغن و حرارت و ارائه كفپوش های ورزشی الستیکی در طرح ها و رنگ های متفاوت ، 
رابر الینینگ و همچنین قطعات الستیکی مورد استفاده در صنعت خودرو برداشته است  
اضافه نمود : با وجود محدودیت های ناشی از بیماری كرونا در طی بیش از یکسال اخیر 
نقش كارگران زحمت كش صنایع الستیکی سهند در دستاوردهای شگرف سال گذشته و 

ركوردهای افتخارآمیز به دست آمده انکار ناشدنی و به مراتب ستودنی و قابل ارج و احترام 
ویژه می باشد.

كیفیت  مستمر  افزایش  و  بخشی  ،تنوع  مجموعه»سهند«  سکاندار خوشفکر  گفته  به 
محصوالت در جهت رقابت با بازار جهانی، تولید تسمه نقاله ضد آتش در جهت تامین 
نیاز داخلی و خودكفایی كشور در این بخش، بهبود فرایند بازاریابی و تبلیغات داخلی و 
خارجی و البته بهبود فرایند خدمات پس از فروش 
جزو برنامه های »سهند« برای سال آتی می باشد  
كه برای رسیدن به این موارد ، برنامه های مدون 
مدیریتی خوبی در كوتاه مدت – میان مدت و بلند 

مدت اتخاذ گردیده است .
های  حمایت  از  ویژه  تشکر  ضمن  پایان  در  وی 
دلسوزانه و تمام قد دكتر رضوانی فر، دكتر عامه 
و مهندس ابویی مدیران ارشد شركت های شستا، 
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی و تاپیکو از برنامه های 
مدیریت این شركت در جهت توسعه فرایندها اظهار 
امیدواری كرد در سالی كه رهبر انقاب آنرا مزین به 
شعار تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی نموده است 
با سامان بخشیدن به امر واردات توسط متولیان و 
دولتمردان شاهد آن باشیم تا با انطباق استانداردها و 
اتخاذ تعرفه مناسب برای ورود محصوالتی اعم از نقاله 
و تسمه به كشور نسبت به لحاظ اجرای دقیق قوانین 
و مقررات شاهد باشیم هم استانداردها و پروتکل ها در 
جهت حمایت از مصرف كننده ها رعایت شود و هم 
تولید ملی حمایت گردد كه این در عینیت و تجلی 
بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری نقشی اساسی 

دارد.
شایان ذكر است همچنین اجرای پروژه احداث خط 
تولید تسمه نقاله سیمی  كه از سال 99 علی رغم 
و  ظالمانه  تحریم های  اقتصادی،  نامناسب  شرایط 
بیماری كرونا آغاز شده، از جمله اقدامات مهم صنایع 
الستیکی سهند در سال گذشته محسوب می شود.                                                                                 
صنایع الستیکی سهند از شركت های تابعه شركت 
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی است كه در زمینه تولید انواع تسمه نقاله فعالیت دارد. این 
شركت 50 درصد از تولید داخل و 30 درصد بازار این محصول در كشور را در اختیار دارد.

اجازت میخواهیم از توجه خاصه مهندس جعفری و رحمانی در حق اصحاب قلم و نهایت 
همکاری  و تعامل همه جانبه مدیریت محترم فرهیخته روابط عمومی شركت جناب فاضل 
كه همباره به گرمی پذیرای خبرنگاران و اهل رسانه بوده و در تهیه و تنظیم اخبار و گزارش ها 

یاری رسان، نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.
پیام هیات مدیره

حمد و سپاس خداوند یکتا را كه با عنایت الطاف بیکرانش در سال 1399 این توفیق را به 

لج
 خ

دی
مه

ثبـت رکـورد تولید تسـمه نقالـه در سـال 99 با رشـد 96 
درصـدی نسـبت بـه میانگیـن سـه سـاله ، پیشـرفت 50 
درصـدی پروژه تسـمه نقاله ، تولید تسـمه نقالـه ضد آتش 
جهـت اسـتفاده در معـادن کشـور منجملـه معـادن زغال 
سـنگ از جملـه دسـتاوردهای » پسـهند «  در سـال مالی 
مـورد گـزارش بوده اسـت . همچنین  افزایـش 55 درصدی 
فـروش ،رشـد 79 درصـدی سـود ناخالـص و افزایـش 93 
درصـدی سـود عملیاتـی باعث شـد که شـرکت در سـایه 
مدیریـت ارزنـده مهنـدس داوود رحمانـی و تیـم مدیریت 
مبلـغ 036/0950/1  بـا کسـب  وی   متخصـص  و  متعهـد 
میلیونـی یک رشـد 102 درصدی را در کسـب سـود خالص 
بـرای سـهامداران و ذینفعـان خود نسـبت به سـال قبل به 

. بیـاورد  ارمغان 
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ما عطا فرمود تا با تکیه بر عزم مدیران، كارشناسان، كاركنان و تامین كنندگان بتوانیم در 
عرصه تولید خدمتگزار جامعه و سهامداران خود باشیم. ما ضمن تشکر و سپاس از كلیه 
عزیزانی كه هیات مدیره را در انجام مسئولیت های خویش یاری داده اند، مفتخریم گزارش 
یک سال فعالیت و برنامه های هیات مدیره را تقدیم سهامداران محترم نماییم. هدف اعضای 
هیات مدیره بر این اساس بوده كه شركت را به عنوان بنگاه اقتصادی معتبر در سطح ایران 
معرفی نموده تا توانسته در فضای رقابتی با محصوالت مشابه خارجی به جایگاه بایسته و 
شایسته در این صنعت برساند. در همین راستا اهم اقدامات انجام شده در سال 1399 و 

برخی برنامه های شركت در سال 1400 به شرح زیر است:
1- افزایش تولید و فروش به ویژه در گروه محصوالت تسمه نقاله

2- انعقاد قرارداد با معادن و شركتهای فوالدی جهت جایگزینی تسمه نقاله با محصوالت 
مشابه اروپایی

3- تولید تسمه نقاله با عرض 200 سانتی متر برای اولین بار در كشور 
4- تولید تسمه و نقاله فوق سنگین با ضخامت 30 میلی متر 

5- كاهش قابل توجه دوره وصول مطالبات 
6- انجام بازاریابی های مستمر جهت فروش مستقیم محصوالت به مصرف كنندگان اصلی 

تسمه نقاله از قبیل معادن و شركت های تولیدكننده فوالد در كشور 
7- تولید تسمه نقاله به حرارت آجدار

8- كاهش قابل توجه برگشت از فروش و شکایات مشتریان
9- پی گیری جهت اخذ گواهینامه استاندارد ISO 17025 )آزمایشگاه استاندارد(

10- بازنگری در طرح جامع تاسیساتی و اجرای سیستم پایپینگ ساختمان خمیرسازی و 
همچنین نصب میکسر 270 لیتری، افزایش میزان تولید و فروش، ورود به بازارهای جهانی 
جهت صادرات محصوالت، افزایش سهم بازار شركت در خصوص تسمه نقاله و در نهایت 

تاش برای تولید تسمه نقاله سیمی در سال 1400 
هیات مدیره آرزو دارد كه در سال جاری با استعانت از ایزد منان، تاش كاركنان و اعتماد 
سهامداران بتواند در صیانت از منابع شركت و منافع سهامداران، گام های موثری را بردارد. 

آنچه توانستیم لطف خدا بوده و آنچه پیش رو داریم با امید به عنایت او خواهد بود. 
بیانیه چشم انداز و ماموریت شرکت

چشم انداز: برترین تولیدكننده داخلی و صادركننده تسمه نقاله منجیددار و سیمی
ماموریت: تولید انواع تسمه نقاله صنعتی حمل مواد و كاال و سایر قطعات الستیکی موردنیاز 

صنایع
ارزش های محوری شركت:

ارزش های سازمانی : كیفیت عالی محصوالت ، تحویل به موقع كاال، خدمات پس از فروش 
، رضایت مندی مشتریان

ارزش های فردی: رعایت نظم و آراستگی، مشاركت كاركنان، مسئولیت پذیری، خاقیت و 
نوآوری ، سامت نیروی انسانی

مرور کلی بر وضعیت و جایگاه صنعت تسمه نقاله در جهان ، منطقه و ایران
عمده  و  تولیدكنندگان  ترین  بزرگ  كه  دهد  می  نشان  جهانی  تجارت  های  بررسی 
صادركنندگان تسمه نقاله به ترتیب كشورهای چین ، آمریکا، ژاپن و ایتالیا می باشند. 
همچنین كشورهای آمریکا، آلمان و فرانسه نیز عمده واردكنندگان انواع تسمه نقاله می 

باشند.
واردات انواع تسمه نقاله توسط كشورهای منطقه خاورمیانه در سالهای گذشته حدود 67 

هزار تن بوده است.
میزان مصرف ساالنه انواع تسمه نقاله در كشور حدودا 10/2 هزار تن می باشد كه از این 
میزان 86 درصد منجید دار و 14 درصد تسمه نقاله سیمی می باشد شایان ذكر است 
كشورهای چین و منطقه اروپا به ترتیب رتبه های نخست و دوم تامین انواع تسمه نقاله در 
بازار ایران را دارند. در رابطه با واردات تسمه نقاله های سیمی، ایران در جایگاه بیتم عمده 

واردكنندگان و درخصوص منجید دار در جایگاه 27 ام قرار دارد. 41 درصد تقاضا برای تسمه 
نقاله در جهان به منطقه APAC اختصاص دارد.

گزارش عملکرد اجتماعی
- حضور فعال در نمایشگاهای مرتبط با صنعت الستیک

- برگزاری سمینار با حضور نمایندگان فروش و فعاالن صنعت
- ایجاد ارتباط تنگاتنگ در جهت مشتری مداری )بازدید حضوری و دوره ای(

- دعوت از متخصصین و مصرف كنندگان جهت اشنایی با توانمندی های شركت
- تقویت واحد مهندسی فروش در جهت ارتقا كمی و كیفی محصوالت

- بازدید از كارخانجات صاحت نام صنعت الستیک )داخلی و خارجی( با اعزام كارشناس
- افزایش اطاعات فنی مشتریان و رشد آگاهی مصرف كنندگان محصوالت

- بهبود فرایند بازاریابی و تبلیغات
- بهبود فرایند تحقیقات بازار

- توسعه روابط با دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی
- حفظ محیط زیست

اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به 1399/12/30
1- افزایش تولید و فروش به ویژه در گروه محصوالت تسمه نقاله

2- انعقاد قرارداد با معادن و شركتهای فوالدی جهت جایگزینی تسمه نقاله با محصوالت 
مشابه اروپایی

3- تولید تسمه نقاله با عرض 200 سانتی متر برای اولین بار در كشور
4- تولید تسمه نقاله فوق سنگین با ضخامت 30 میلی متر

5- كاهش قابل توجه دوره وصول مطالبات
6- انجام بازاریابیهای مستمر جهت فروش مستقیم محصوالت به مصرف كنندگان اصلی 

تسمه نقاله از قبیل معادن و شركت های تولید كننده فوالد در كشور
7- تولید قطعات الستیکی مورد نیاز در تونل ها)گسکت(

8- كاهش برگشت از فروش و شکایات مشتراین
9- پی گیری جهت اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 17025

10- تولید اولین محوله كامپاند صادراتی
برنامه های آتی شرکت

- اتمام عملیات ساختمانی ساختمان توزین و خمیرسازی
- اجرای سیستم پایپینگ ساختمان توزین و خمیرسازی

- اتمام عملیات ساختمانی سالن انبارها
- نصب مابقی ماشین آالت خریداری شده از قبیل میکسر 270 لیتری و غلطک ها

- خرید دستگاه پرس جدید جهت تولید تسمه نقاله های سیمی 
- خریــد و نصــب دو دســتگاه جرثقیــل 8 و 25 تــن جهــت ســالن تولیــد 3 و ســاختمان 

خمیرسازی
- افزایش ظرفیت تولید قطعات به میزان 150 درصد

- گسترش بازارهای فروش محصوالت در داخل و خارج كشور حداقل به میزان 20 درصد 
نسبت به سال قبل

- گسترش نمایندگی های فروش در مركز استان ها در سراسر كشور
- افزایش كیفیت محصوالت به سوی استانداردهای جهانی

- ایجاد واحد توسعه و تحقیقات و توجه عمیق به محصوالت جدید و باكیفیت  
- بهبود فرایند خدمات پس از فروش

- بهبود فرایند بازاریابی و تبلیغات
- آموزش های خودكنترلی

- افزایش ظرفیت تولید با توجه به بهره برداری از ماشین آالت 
- ورود به بازارهای جهانی برای صادرات محصوالت
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مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبان سـهام شـركت گروه سـرمایه گـذاری آتیه 
دماونـد )سـهامی عام( در تاریـخ 1400/01/25 در محل شـركت تشـکیل شـد. 

در ایـن مجمـع كـه با حضور 79/95 درصدی سـهامداران حقیقـی و حقوقی ، اعضاء 
هیـات مدیـره، نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهادار، حسـابرس و بـازرس قانونی 
برگـزار گردیـد، ریاسـت مجمع برعهـده آقای علي موحـد نژاد بود، كه آقای افشـین 
پناهنـده كافـي فـر و خانـم  الهـام اخاقي مطلـق  در مقـام نظـار اول و دوم و آقای 

عباسـعلي ارجمنـدي  بـه عنوان دبیـر مجمع انتخـاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1399/09/30 و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 1/500 

ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
بیماری كرونا و طبق دستورالعمل  تدوام  به دلیل 
سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حفظ سامت 
)آناین(  زنده  پخش  به صورت  جلسه  سهامداران 

برگزار گردید.
جایگاه  و  رقابتی  وضعیت  مدیریت  گزارش  به  بنا 
شركت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند در مقایسه 
با سایر شركتهای فعال در صنعت سرمایه گذاری 
در تاریخ 30 آذر 1399 در بین 62 شركت سرمایه 
گذاری پذیرفته شده در بورس و فرابورس ،حاكی از 
آن است شركت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند با 
داشتن 4/500 میلیارد ریال سرمایه ثبت شده در 
رتبه سی و سوم )از حیث سرمایه( قرار داشته ولی 
به واسطه تمهیدات و سیاست های اندیشیده شده 
همچنین به لحاظ ارزش بازار با رقم 67/140 میلیارد 
خود  به  را  هشتم  و  بیست  رتبه  شركت  این  ریال 

اختصاص داده است.
سکاندار شركت پیرامون مهمترین اقدامات انجام شده 

در رابطه با شركت های تابعه اظهار داشت:
- رشد بهره وري و توسعه نظام كنترل هاي داخلي 

شركت های تابعه
- ایجاد بانک اطاعاتی و ارزیابی منظم ماهانه عملکرد شركتهای تابعه

- تبیین استراتژی گروه و هدایت عملکرد شركت ها به سمت استقال مالی و خودكفایی 
در هزینه ها

- ادامه مسیر اصاح ساختار سرمایه شركت های تابعه زیان ده جهت خروج از ماده 141 
قانون تجارت

- رفع گلوگاه تولید و هدایت فعالیتها به عملیات واجد ارزش افزوده بیشتر
- تحقق سود 275 میلیارد ریالی در شركت اصلی و 719 میلیارد ریالی در تلفیق گروه 
كارخانجات صنعتی و معدنی ایران از جمله دستاوردهای مهم ما در سال مالی گذشته 

بوده است.
به گفته مهندس فائقی با توجه به وضعیت صنعت و شرایط اقتصادی كشور و همچنین با 
توجه به صنعت سرمایه گذاری و با پیش بینی وضعیت سال مالی آتی، مهمترین اهداف و 

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند و تقسیم سودی شیرین با مدیرانی بازارشناس

اقدامات مرتبط با برنامه ها و چشم انداز شركت در سال مالی آتی بشرح ذیل پیش بینی 
میگردد:

1- اصالح ترکیب پورتفوي سرمایه گذاري غیرمدیریتي شرکت:
در سال مالی آتی، بخش باقیمانده سرمایه گذاری های شركت در صنایع غیربنیادی نظیر 
وسایل ارتباطی و بانکی و... واگذار شده و خروج كامل اتفاق خواهد افتاد و هم زمان وزن 
حضور در صنایع بنیادی و استراتژیک نظیر پتروپاالیشی و فلزات )فوالد و مس و سرب و 
روی(  و حمل و نقل افزایش خواهد داشت. میزان افزایش در سرمایه گذاری های كوتاه مدت 
بورسی حدود 300 میلیارد ریال پیش بینی می شود.

از پورتفوي سرمایه گذاري  2- کسب درآمد 
غیرمدیریتي شرکت:

در سال مالی آتی پیش بینی می شود كه سود حاصل 
از ادارة پورتفوی غیرمدیریتی شركت به بیش از 800 
میلیارد ریال بالغ گردد كه مشتمل بر حدود 250 
میلیارد ریال سود حاصل از مجامع و 550 میلیارد 

ریال سود حاصل از خرید و فروش سهام باشد.
3- ادامۀ فعالیت براي اخذ مجوز احداث پارک 

لجستیک در اراضي فراسا
به منظور احیای شركت فراسا ، از سال 1393 تاكنون 
اقدامات عمده ای از قبیل تثبیت مالکیت بر شركت 
و اراضی آن، تعیین تکلیف اجاره معوق زمین، تهیه و 
ارائه طرح جامع و تفصیلی سایت با كاركرد »مركز 
لجستیک فناوری ها و مصالح نوین ساختمانی« به 
استانداری البرز و فرمانداری ساوجباغ، انجام شده 
است تا نهایتاً مجوز كلیۀ دستگاههای ذیربط به این 

منظور اخذ شود.
4- ادامه فعالیت براي اخذ مجوز منطقه ویژه 
شرکت  اراضي  احیاي   ( پارسیلون  اقتصادي 

پارسیلون(
اراضی  احیای  تکالیف مصوب درخصوص  دنبال  به 
طراحی  و  ایجاد  مطالعات  طرح  پارسیلون،  شركت 
مدیران  به همت  پارسیلون،  اقتصادی  ویژة  منطقۀ 
شركت موننکو ایران به عنوان مشاور و گروه سرمایه 
گذاری آتیه دماوند تهیه و جهت تایید نهایی به دفتر 
مناطق آزاد و استانداری لرستان ارسال شده است. در 
صورت تایید مراجع ذیربط ، احیای اراضی شركت از طریق جذب سرمایه گذار و ایجاد 

سرمایه گذاری های جدید در دستوركار گروه قرار خواهد گرفت.
5- ادامه فعالیت در ارتباط با اصالح ساختار مالی شرکتهای تابعه در راستای آماده سازی 

شرکتهای باقیمانده جهت واگذاری آنها به بخش خصوصی شامل شرکتهای زیر :
)ITMC( كارخانجات مخابراتی ایران - 

- شركت ریسندگی خاور
- شركت ریسندگی و بافندگی فومنات

6- تالش مستمر در ارتباط با به حداکثر رساندن بازدهی پرتفوی بورسی شرکت 
از طریق بهینه سازی پرتفوی.

7-  تعیین تکلیف پرونده های مطالباتی مربوط به شرکت های واگذار شده قبلی.
8- برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی در راستای اصالح همکاران کم انگیزه و 

استوار چون دماوند

افرایش 193 درصدی ارزش بازار سهام شرکت در کنار رشد 
303 درصدی ارزش پرتفوی بورسی شرکت ،تعیین تکلیف 
واگذاری اموال شرکت کاغذ سازی کارون و وصول مبلغ 815 
میلیارد ریال ، افزایش 108 درصدی سود شرکت اصلی و 130 
درصدی گروه نسبت به سال مالی قبل ، رشد 14 درصد سود 
حاصل از خرید و فروش معامالت کل پرتفو ، رشد 187 درصد 
مدیریتی،  پرتفوی  بورسی  های  گذاری  سرمایه  سهام  سود 
بورسی  های  رشد 432 درصدی سود سهام سرمایه گذاری 
پرتفوی غیر مدیریتی و افزایش 303 درصدی ارزش پرتفوی 
مدیریتی و 357 درصد افزایش ارزش پرتفوی غیر مدیریتی 
از جمله نکات چشمگیری بود که مهندس سعید فائقی مدیر 
عامل باتجربه و موفق شرکت در مجمع ساالنه پیرامون اهم 
دستاوردهای شرکت در سال مالی مورد گزارش اعالم نمود . 
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استفاده از نیروی کار مجرب و فعال.
9- برنامه ریزی و برگزاری جلسات کارشناسی جهت اجرای افزایش سرمایه از 

محل سود انباشته در سال مالی آتی.
اجازت می خواهیم در پایان گزارش از عنایت همیشگی بزرگ مرد بازار سرمایه 
و ورزش کشورمان جناب سعید فائقی در حق اصحاب قلم، بزرگواری و حمایت 
جناب کامالن مرد شماره یک مالی شرکت و معمار مالیه پاکدست مجموعه و البته 
مساعدت و یاری همیشگی سرکار خانم طلوعی مدیر فرهیخته روابط عمومی که 
بیشترین تعامل و یاری را در تهیه اخبار و گزارش ها با اهالی رسانه و خبرنگاران 

دارند نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشیم.
پیام هیات مدیره

هیات مدیره و مدیریت شركت معتقد است كه امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور 
حراست و ارتقای امنیت امانت واگذار شده به آنها، وظیفه خود میداند كه از انجام تاش و 
كوششی در این راه دریغ نورزد. مدیریت شركت در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی 
راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شركت، در سال مالی مورد گزارش در جهت اصاح 
تركیب پرتفوی و نیز افزودن حجم سرمایه گذاری ها و استفاده بهینه از موقعیت های بازار 
سرمایه، اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه ریزی های خود را بر مبنای رضایتمنداری 
سهامداران، حفظ و ارتقای منافع و ثروت آنها بنا نهاده است. بر این اساس گزارش حاضر 

دربرگیرنده اهم فعالیتهای شركت در جهت نیل به اهداف و استراتژیهای شركت میباشند.
اقتصاد ایران كه از سال 1397 و پس از خروج آمریکا از برجام درگیر نرخ رشد منفی اقتصاد 
شده بود، در سال جاری نیز با افزوده شدن شیوع كرونا همچنان با انقباض اقتصادی مواجه 
شد. در این سال كرونا موجب افزایش هزینه های دولت، كسری بودجه بیش از میزان پیش 
بینی شده، گردید. و به همین دلیل دولت برای جلوگیری از تامین پول كسری بودجه به 
انتشار اوراق بدهی و عرضه سهام خود روی آورد. این در حالی است كه این اقدام باعث شده 
بازار سرمایه كشور نیز دستخوش تغییرات زیادی قرار گیرد به طوری كه در ابتدای سال 
شاخص بورس با رشد غیرمعمولی مواجه شد، اما در اواسط سال جاری با ریزش شدید همراه 
بود. رخداد مهم دیگری كه در سال جاری قابل بر سیاست، تحوالت بازار ارز است. در حالیکه 
نرخ ارز در دوره برجام به ثبات نسبی رسیده بود، اما با خروج آمریکا از برجام و شیوع كرونا 
كه به درامدهای ارزی كشور آسیب زده نرخ دالر از محدوده 18 هزار تومان در مقطعی به 
32 هزار تومان نیز رسید. اما با پیروزی بایدن و شکست ترامپ موج مثبتی در بازار ارز شکل 
گرفت كه موجب شد نرخ دالر به كانال 21 هزار تومان باز گردد. با این حال تغییر شرایط 
سیاست خارجی و انجام نشدن فوری مذاكرات میان ایران و آمریکا باعث شد دوباره نرخ دالر 
به 25 هزار تومان صعود كند. از آنجایی كه نرخ ارز بر طیف وسیعی از كاالها تاثیر میگذارد 
رشد این نرخ باعث شده است تا سطح عمومی قیمتها نیز باال رود، اما به دلیل چسبندگی 

قیمت ها، كاهش مقطعی نرخ ارز تاثیر چندانی در كاهش قیمتها نداشته است.
اهداف بلندمدت، کوتاه مدت مالی و غیرمالی شرکت برای سه سال آینده

سند استراتژی شركت كه در سال 1393 تدوین و در سال 1398 بازنگری شده است. اهداف 
كمی و كیفی آن را در حوزه های گوناگون از قبیل سرمایه گذاری، مالی، حقوقی، منابع 
انسانی، وصول مطالبات، رضایت مشتریان و ... تا افق سال 1403 ترسیم می كند. در طول 
5 سال گذشته و همگام با تحوالت روز در بخش های مختلف اقتصاد كشور و شرایط داخلی 
شركت، تغییرات مقتضی در هدف گذاری های آن نیز اعمال شده  و میزان تحقق اهداف 

بطور مرتب پایش و آسیب شناسی می شود. بر اساس سند برنامه استراتژیک شركت، اهداف 
ترسیم شده تا سال 1403 از منظر مالی و سرمایه گذاری بر بازار بورس متمركز خواهد بود.

- احیای شركت فراسا و طرح تاسیس لجستیک خدمات و صنایع نوین ساختمانی
- مطالعات احیای اراضی گروه شركت های صنایع پوشش ایران

- طرح تاسیس منطقه ویژه اقتصادی پارسیلون
سایر طرح ها و پروژه ای توسعه ای

توسعه و ترویج سرمایه گذاری از وظایف مهم و قانونی شركت گروه سرمایه گذاری آتیه 
دماوند محسوب می شود این وظیفه مهم با تاكید بر صنایع مهم،  استراتژیک و دارای اولویت 
نظیر صنایع حمل و نقل، زیربنائی شیمیایی ، پتروشیمی و نیروگاهی برعهده این شركت 
است. لذا شركت در تاش است تا با توجه به فرصت ایجاد شده در قانون اجرای سیاست 
های كلی اصل 44 قانون اساسی برای سرمایه گذاری سازمانهای توسعه ای، در برخی از 
طرحها كه دارای الویت استراتژیک برای كشور می باشند، مشاركت نموده و طی فرایندی 

جامع پس از مطالعه، بررسی و تصویب، نسبت به اجرای این طرح ها اقدام نماید.
سرمایه گذاری های بورسی

سبد سرمایه گذاری های بورسی شركت در 1399/9/30 مشتمل بر 44 سهم و حق تقدم 
سهام و 4 قلم اوراق بازده ثابت و صندوق سرمایه گذاری، مجموعا 48 قلم دارایی به ارزش 
114/111 میلیارد ریال و بهای تمام شده 6/215 میلیارد ریال است. همچنین ارزش خالص 
دارایی های شركت در تاریخ 1399/9/30 برابر 122/065 میلیارد ریال است. سود حاصل 
از فروش سرمایه گذاری ها در سهام در سال مالی 1399 حدود 1/578 میلیارد ریال بوده 

است.
به طور خاصه اهم برنامه های اجرایی شركت تا پایان سال 1399 به شرح زیر است:

1- واگذاری سهام شركت كارخانجات مخابراتی ایران از طریق عرضه در فرابورس
2- واگذاری سهام گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند در شركتهای زیرمجموعه در راستای 

اجرای قانون حاكمیت شركتی
3- سرمایه گذاری در زیرساخت اراضی فراسا براساس طرح جامع و تفصیلی آن و یا فروش 

یکجای اراضی در صورت وجود متقاضی با رعایت صرفه و صاح شركت
4- حل تعارض حقوقی مربوط به اراضی شركت صنایع پوشش و سرمایه گذاری در تغییر 

كاربری و توسعه آن
5- واگذاری سهام شركتهای غیربورسی ریسندگی خاور و ریسندگی و بافندگی فومنات

6- پیگیری پرونده های حقوقی و برنامه ریزی به منظور وصول مطالبات سنواتی
7- اخذ مصوبه منطقه ویژه اقتصادی اراضی شركت پارسیلون.

مروری بر عملکرد و دستاوردهای مهم شرکت
مهمتریـن وجـوه عملکرد گروه سـرمایه گذاری آتیه دماونـد در بورس تهـران را می توان 

چنین خاصـه كرد:
- افزایش 193 درصدی ارزش بازار سهام شركت در سال مورد گزارش

بـه  ریـال  میلیـارد   28/389 از  شـركت  بورسـی  پورتفـوی  ارزش   %303 رشـد   -
ریـال  114/111میلیـارد 

- رشـد 108 درصـدی سـود شـركت اصلـی و 130 درصـدی گروه نسـبت به سـال مالی 
قبل. 

- پیگیری و وصول مطالبات به مبلغ  3/933 میلیارد ریال به شرح بند 7-3
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اخبار بانک و بیمه

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران در پیامی 
فرارسیدن »27 اردیبهشت روز جهانی ارتباطات 
و روابط عمومی« را به فعاالن این عرصه تبریک 

گفت.
است: 27  آمده  آبادی  پیام دكتر علی صالح  در 
سزای  به  نقش  و  اهمیت  یادآور  ماه  اردیبهشت 
ارتباطات فرصت  صنعت روابط عمومی در عصر 
مغتنمی است تا با مرور این نقش، به تاثیر آن در 
تصمیم گیری های سازمانی و افزایش تفاهمات و 

تعامات در مجموعه ها تاكید شود.
امروزه روابط عمومی مقتدر به عنوان واحدی مشورتی در هر نهاد، تاثیر شایانی در پیشرفت 
سازمان ایفا كرده و به مثابه ابزاری برای هدایت افکار عمومی در حركت رو به رشد اطاعات، 

گام های موثری بر می دارد.
كه  پویاست  و  ای  حرفه  عمومی  روابط  ویژگیهای  از  نگریستن"  مردمی  و  نگاشتن  "اخاقی 

فعاالن این عرصه می بایست هرچه بیشتر به آن اهتمام ورزند.

در راستای ترویج فرهنگ اهدای عضو، كاركنان بانک كارآفرین در 
پویش كشوری "ایران، دیار نفس" مشاركت كردند.

به  ملی  پویش  این  در  عضویت  با  كارآفرین  بانک  كاركنان 
مسئولیت های اجتماعی خود نسبت به این پویش عمل كرده و از 

این امر انسان دوستانه حمایت كردند.
"یکی بود، هنوزم هست" كلیدی ترین شعار پویش كشوری "ایران، 
دیار نفس" می باشد و قرار است به مدت یک هفته در كشور حال 
و هوای معنویت فرایند اهدای عضو با محوریت فرهنگ ایثار و 
نوعدوستی ایجاد شود و بانک كارآفرین یکی از پیشتازان این امر بود.

استان  ویژه  رضوی  مهر  سفره  پویش  مراسم 
تهران در توزیع 110 هزار بسته ارزاق ماه مبارک 
برگزار  ایران  صادرات  بانک  مشاركت  با  رمضان 

شد.
ارزاق ماه مبارک  توزیع بسته های  پایانی  مرحله 
با  و  رضوی  مهر  سفره  پویش  عنوان  با  رمضان 
مراسمی  طی  ایران«  وسعت  به  »سفره ای  شعار 
خدمت  كانون  ایران،  صادرات  بانک  مشاركت  با 
امام خمینی)ره(  تهران و مصای  استان  رضوی 
بانک  مدیرعامل  با حضور حجت اله صیدی،  ماه  این  ویژه  ارزاق  بسته  هزار  توزیع 110  برای 
صادرات ایران، علی رضا جانه، سرپرست كانون های خدمت رضوی استان تهران، حجت االسام 
علیرضا پناهیان، خادمان و خادمیاران آستان قدس رضوی در استان تهران و ذاكران و عاشقان 

اهل بیت)ع( در محل مصای بزرگ امام خمینی)ره( تهران برگزار شد.

عمومی  مجمع  برگزاری  از  سپه  بانک  مدیرعامل 
عادی به طور فوق العاده سالیانه و مجمع فوق العاده 
ادغام بانک مهر اقتصاد خبر داد و گفت: با برگزاری 
این مجمع، پس از بانک حکمت ایرانیان این دومین 
بانک وابسته به نیروهای مسلح است كه طی هفته 

جاری رسماً در بانک سپه ادغام شد.
محمدكاظم چقازردی ضمن اعام خبر فوق افزود: 
با برگزاری مجامع ادغام بانک مهر اقتصاد تا كنون 
بیش از 769 شعبه و  بالغ بر 8800 نفر پرسنل به 

بانک سپه افزوده شده و در چارچوب قوانین و مقررات  اباغی بانک به صورت یکپارچه آماده خدمت 
رسانی به آحاد مردم و هم وطنان عزیز می باشد.

هیات مدیره ، مدیر عامل و مدیران ارشد بیمه رازی 
با حضور در مركز توانبخشی جانبازان ثاراهلل تهران، 
مراسم هجدهمین سالگرد فعالیت خود را در حضور 

این عزیزان آغاز كردند.
فداكاری  به  اشاره  با  مراسم  این  در  دكتر جباری 
های جانبازان و ایثارگران در طول جنگ تحمیلی 
حالی  در  را  خود  فعالیت  سال  هجدهمین  گفت: 
در كنار عزیزان جانباز آغاز می كنیم كه آرامش و 
رفاه امروز ایران اسامی مدیون از خودگذشتگی و 

فداكاری های این بزرگواران است.

اینکه  اعام  با  مظلومی  دكتر  مراسم  این  در 
حدود 3653 فقره بیمه نامه توقف كسب و كار 
است  شده  صادر  تعاون  بیمه  سوی  از  تاكنون 
كار  و  كسب  توقف  بیمه  قرارداد  موضوع  گفت: 
عبارتست از خسارت های مالی ناشی از تعطیلی 
و عدم فعالیت موقت یا دائم بیمه گزار یا ذینفع 
كه منجر به قطع درآمد و سود مورد انتظار شود.
شرط  دو  تنها  ما  افزود:  تعاون  بیمه  مدیرعامل 
نظر  در  گزاران  بیمه  به  خسارت  پرداخت  برای 
گرفته ایم كه یکی ممنوعیت كامل فعالیت براساس اعام دولت یا ستاد ملی مقابله با كرونا و 

دیگری توقف كامل درآمد بیمه گزار است.
مظلومی همچنین گفت: سرمایه بیمه پس از دوره انتظار دو هفته ای به مدت 60 روز با كسر 

فرانشیز 7 روز قابل پرداخت است. 

تبیین  و  پویایی  برقراری  هدف  با  جشنواره  این 
بیمه  صنعت  های  عمومی  روابط  بین  مقایسه 
هفته  در  متوالی  سال  هشتمین  برای  كشور 
تندیس  و  برگزار شد  روابط عمومی  و  ارتباطات 
زمردیان  دكتر  خانوم  سركار  به  برگزیده  های 
دكتر   ، شکری  دكتر   ، موسوی  دكتر  آقایان  و 
فرد  حامی  دكتر   ، عصاری  دكتر   ، فرد  اسامی 
مدیران  تهرانی  رضا  احمد  و  پور  مهدی  ،دكتر 

منتخب روابط عمومی كشور تعلق گرفت .
ایران،  از مدیران روابط عمومی های  شركت بیمه »ما«، بیمه  گفتنی است، در این جشنواره 
بیمه دی، بیمه رازی، بیمه كوثر، بیمه باران ،بیمه سامان و بیمه سرمد در حضور رئیس كل 

بیمه مركزی تقدیر بعمل آمد.
به نمایندگی از گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه كسب این موفقیت را به این بزرگواران و استون 
های روابط عمومی  صنعت بیمه كشورمان كه به شایستگی برگزیده گردیده اند را صمیمانه 

تبریک عرض می نماییم.

تخصیص مبلغ 300 ریال سود به ازای هر سهم به 
تصویب سهامداران حاضر در مجمع بیمه پارسیان 

رسید.
این  سهام  صاحبان  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع 
شركت منتهی به سال مالی 30/12/1399 صبح 
روز یکشنبه مورخ 26/02/1400 با حضور 89,54 
درصدی سهامداران برگزار و صورت های مالی این 

شركت به تصویب سهامداران رسید.
این  قبلی  رسانی  اطاع  با  گزارش  این  براساس 

شركت بیمه بورسی، طبق پروتکل های بهداشتی اعام شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، 
این مراسم به صورت پخش زنده و با حضور 89,54 درصدی سهامداران برگزار شد و سهامداران بطور 

كامل در جریان مصوبات آن قرار گرفتند.

شركت بیمه دی در راستای اهداف خود، ورود به 
بازارهای جدید كسب و كار و تحول دیجیتال، تفاهم 
نامه همکاری خود را با مركز نوآوری و شتابدهی 

رایمون امضا كرد.
و  ریزی  برنامه  معاون  با حضور  كه  نشستی  طی 
تحول كسب و كار، مدیر تحول دیجیتال و مدیر 
روابط عمومی و حوزه مدیریت از شركت بیمه دی 
صورت  مدیا  رایمون  شتابدهی  و  نوآوری  مركز  و 
در  تفاهم  نامه همکاری  تبادل  بر  پذیرفت، عاوه 

خصوص پتانسیل های شركت رایمون مدیا از جمله امکان تولید گیمیفیکیشن، خدمات نو آورانه و 
تولید محتواهای خاقانه و...  توضیحاتی ارائه شد. 

یکی از اهداف شركت بیمه دی در سال 1400 تحقق بیمه داری نوین و ارائه خدمات نوآورانه به 
ذینفعان بوده كه امید است با استفاده از ظرفیت های طرفین بتوان در این خصوص اقدامات موثری 

صورت پذیرد.

اخالقی نگاشـتن و مردمی نگریسـتن مهمتریـن ویژگی روابـط عمومی پویا
مشـارکت کارکنـان بانک کارآفریـن در پویش ملـی »ایران، دیـار نفس«

اهـدای 110 هـزار بسـته کمـک مومنانـه بـا مشـارکت بانـک صـادرات ایـران

بانک مهر اقتصاد در بانک سپه ادغام شد

*دکتر جباری :جانبازان، رفاه کشور را بیمه کردند*

پرداخـت خسـارت دارنـدگان بیمه نامـه توقف کسـب و کار بیمه تعاون رسـما آغاز شـد

آییـن اختتامیـه هشـتمین جشـنواره روابط عمومی هـای برتـر صنعت بیمه 
بـا حضور رئیـس کل بیمه مرکزی امروز چهارشـنبه 29 اردیبهشـت برگزار شـد.

بیمـه پارسـیان اولیـن شـرکت برگزارکننـده مجمـع عمومی سـاالنه در صنعـت بیمه

شـرکت بیمـه دی و مرکز نوآوری و شـتابدهی رایمون تفاهم نامه همـکاری امضا کردند

مدیرعامـل بانک توسـعه صـادرات در پیامی به مناسـبت روز جهانـی ارتباطـات و روابط عمومی:

در پویش مهر رضوی صورت گرفت

با برگزاری مجمع ادغام

حضور پر مهر جانبازان، سر آغاز هجدهمین سال فعالیت بیمه رازی

پوشش 1000 میلیارد ریال خسارت اصناف آسیب دیده از کرونا
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شرکت مدیریت صنعت شوینده سفیر سالمت و فخر بهداشت ایران اسالمی
تجلی جهش تولید

افزایش 77 درصدی فروش تلفیقی دائمی و افزایش 12 درصدی در فروش تلفیقی صادراتی از تیم 
مدیریتی آگاه و خوشنام در بازار سرمایه و رشد تمامی شاخص های تولید، توزیع، فروش، درآمد، 
سودآوری و دارائی ها باعث شده كه از شركت مدیریت صنعت شوینده به عنوان موفق ترین 
هلدینگ بهداشتی كشور در سال مالی سخت گذشته نام برده شود. این هلدینگ بزرگ بهداشتی 
در سال سخت كرونایی با تاش كاركنان متعهد و متخصص خود ضمن تامین اقام بهداشتی، 
هم برای هموطنانمان سامت را هدیه آورد و هم برای سهامداران و ذینفعان خود سود شیرین 
حاصل ساخت. تاش جهادگونه كلیه كاركنان شركت های تابعه و درایت مدیران ارشد آنها با 
ناخدایی مدیری كاردان و كاربلد به نام دكتر امیرعلی آیت الهی باعث شد كه در سایه سیاست 
و رویکردهای اتخاذ شده تمامی شركت های بورسی، فرابورس و غیربورس تحت مدیریت این 
هلدینگ عاوه بر افزایش نرخ بازده ، شاهد تعالی و پیشرفت گردند و براعتبار و وجهه این شركت 

نوپا در صنعت و بازار سرمایه اضافه شود. 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه 
صنایع بهشهر )سهامی عام( در تاریخ 25/01/1400 در محل شركت پاكسان واقع در كیلومتر 

8 جاده فتح تشکیل شد. 
در این مجمع كه با حضور 51/78 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای علي ملکي بود، كه جنابان همایون باقري طادي و  مجید امدادي در مقام نظار اول 

و دوم و آقای  امیرعلي نعمت الهي به عنوان دبیر مجمع 
انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 30/09/1399 توسط مدیرعامل »شوینده« و 
پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 

900/1 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
ركورد فروش 292/25 میلیاردی در گروه و افزایش 35 
درصدی خالص ارزش دارائی های شركت را به ارمغان 

بیاورد.
با اعام اینکه در سال مالی مورد گزارش كل محصوالت 
تولیدی شركت های گروه 377 /262 هزار تن بوده است 
كه توانست تصریح كرد: افزایش بیش از 42 درصدی 
درآمدهای عملیاتی، رشد 38 درصدی سود عملیاتی ، 
افزایش 4 درصدی مجمع دارائی ها و كسب 4086 ریال 
سود به ازای هر سهم، ره آورد این مجموعه برای ذینفعان 

خود بوده است.
به  منتهي  مالي  سال  دستاوردهاي  مهمترین 

1399/09/30 میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
- متمركز سازي امور سهام شركت هاي زیر مجموعه 

و هلدینگ 
- نظارت مستمر بر سیاست هاي تأمین مالي شركت هاي 

زیر مجموعه و در مواقع تنگاي مالي، تأمین نقدینگي براي شركتهاي سرمایه پذیر از منابع داخلي 
شركت در جهت رشد و توسعه آنها به نحوي كه در سال جاري مطلوب ترین عملکرد، در كل طول 

دوره فعالیت شركتهاي بورسي و غیر بورسي زیرمجموعه كسب شده است. 
- برنامه ریزی جهت تامین به موقع مواد اولیه و داخلی سازی برخی از مواد اولیه و استفاده از 

فرصت های موجود در زمان پیش از آغاز تحریم های ظالمانه علیه كشورمان در گروه 
- رصد شرایط بازار محصوالت و حذف تخفیفات اضافی 

- ایجاد زمینه های جدید در جهت توزیع و فروش محصوالت شركت های گروه؛ 
- طراحی و تدوین استراتژی در قالب اهداف و موضوع فعالیت هلدینگ و شركت های گروه.

- پیگیری انجام افزایش سرمایه شركت های زیرمجموعه و ثبت آن در اداره ثبت شركت ها كه در 
جهت اصاح ساختار مالی و استفاده از معافیت های مالیاتی قانون صورت پذیرفته است.

- تمركز بر فعالیت شركت های كوچک و اصاح ساختار مالی، عملیاتی و سازمانی در جهت رشد 
فعالیت و سودآوری

- كسب حداكثر منافع از منابع نقد موجود در شركت و فروش اموال سرمایه ای غیرمولد شركت.
- بهبود ساختار مالی هلدینگ و شركت های زیرمجموعه از طریق تهاتر مطالبات و بدهی های 

درون گروهی
- برگزاری كاس های آموزشی در زمینه تعمیر و نگهداری، اعتبارات اسنادی و گزارشات مالی

پیگیری و راه اندازی عملیات فروش شركت ها از طریق اعتبارات اسنادی داخلی )LC( در جهت 
كاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی.

پیام هیات مدیره
منت خداي را عّزوجل كه باران رحمت بي حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بي دریغش همه 
جا كشیده است. ثناگزار ایزد منان هستیم كه در ِظّل عنایات امام عصر )عج(، منویات مقام معظم 
رهبري - آن مقتداي مهتديـ  و استقامت و استواري مردمان نجیب این مرز و بوم، بر همهمه 
ها و تاطم ها فائق آمده ایم و تجربه هاي گران این سال و سال هاي پیشین را توشه راه اقتدار و 
صابت میهن عزیز اسامي مان كرده ایم. اكنون كه سال »جهش تولید« را به پشتوانه اعتماد و 
همراهي سهامداران گرامي و با تکیه بر توان، تعهد و تخصص همکاران عالیقدر در گروه مدیریت 
صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر پشت سر گذاشته ایم، كارنامه اي متمایز و درخشان به جا 
مانده كه از یک سو حاكي از نقش تعیین كننده و مؤثر این گروه در اقتصاد ملي بوده و از سویي، 
انگیزه اي براي همت مضاعف، همدلي و تعامل مطلوب شركت هاي تابعه در نیل به اهداف كان 

گروه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر خواهد بود. 
در سال مالي منتهي به 1399/09/30، با وجود موانع، مشکات و تنگناهاي ناشي از بحران همه 
گیري كوویدـ19 و تحریم هاي غیرقانوني و ظالمانه، عملکرد گروه مدیریت صنعت شوینده، به 
عنوان بزرگترین هلدینگ تخصصي در صنعت شوینده كشور، قرین به افتخار و بالندگي بوده 
است و جایگاه راهبردي این شركت را بیش از پیش تثبیت نموده و نیز آن را به عنوان الگویي 
موفق حتي در سطح منطقه اي مطرح كرده است. بي شک، انسجام، هماهنگي و تاش بي وقفه 
كاركنان ساعِي گروه مدیریت صنعت شوینده در راستاي راهبردها و خط مشي هاي سهامدار 
عمده )شركت معظم توسعه صنایع بهشهر( به ثمر نشسته و دستاوردهاي بزرگي را به ارمغان 

آورده است كه اهم آنها به این شرح است: 
-1 كسب ركورد فروش 292/25 میلیارد ریال در گروه؛

هاي  دارایي  ارزش  خالص  درصدي   35 افزایش   2-
شركت در سال جاري، نسبت به پایان سال مالي قبل؛ 

-3 صادرات ارزي محصوالت شركت هاي تابعه، با رعایت 
دستورالعمل بانک مركزي و سیاست هاي كان گروه.

اینجانبان در مدیریت و هیئت مدیره شركت مدیریت 
صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر معتقدیم كه بخش 
بزرگي از این موفقیت ها در سایه حمایت ها و همراهي 
هاي سهامداران محترم به دست آمده اند؛ لذا، متعهد مي 
شویم كه براي حفظ و صیانت از حقوق آنان، با رعایت 
اصول اخاق حرفه اي، اصول حاكمیت شركتي و سایر 
ضوابط و بایسته هاي اقتصادي، از هیچ تاش و تدبیري 
فروگذار نکنیم. همچنین، در سالي كه از سوي رهبر داهي 
انقاب اسامي بحق و دقیق سال »تولید، پشتیباني ها، 
مانع زدایي ها« نامگذاري شده، با عزم و اراده اي راسخ 
تر، به پشتیباني و مانع زدایي از تولید و كسب وكار ملي 
برآییم و با تحقق جهش كمي و كیفي تولید و صادرات و 
ارتقاء بهره وري و دارایي سهامداران، الگویي برتر در حوزه 
مدیریت صنعت تخصصي شوینده عرضه نماییم. مضافاً، بر 
این باوریم كه با راهبرِي مؤثر، مدیریت ریسک، استفاده از 
فرصت ها و ظرفیت هاي اقتصادي ملي و منطقه اي و اتکا 
به توانمندي ها و منابع انساني تخصصي گروه مدیریت 
صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر مي توان ضمن تحقق چشم اندازها و اهداف گروه در بازه 

هاي زماني مختلف، راه هاي عملي شدن شعار سال را هموار ساخت. 
امید است كه تاش و مجاهدت خالصانه مدیران و دست اندركاران گروه مدیریت صنعت شوینده 
توسعه صنایع بهشهر مقبول سهامداران محترم و موجب عزت و رفاه روزافزون آنان باشد و در 
سپهر اقتصاد، زمینه هاي بالندگي و توسعه پایدار را بیش از پیش براي كشور عزیزمان فراهم آورد. 

برنامه های آینده
- افزایش بهره وری و بازده دارایی ها، واگذاری دارایی های غیرمولد، تکمیل زنجیره های صنعت 

توزیع و مدیریت برند و ارتقاء سطح انگیزه ها؛
- اهتمام به توسعه توانایی های مدیریتی در مجموعه از طریق به كارگیری مدیران توانمند، انتقال 

تجارب و برگزاری دوره های هدفمند در حوزه كان و عملیاتی؛
- استفاده از مزایای حضور موثر در بازار سرمایه در كنار ارتقاء شفافیت فعالیت های شركت از 

طریق اطاع رسانی مناسب در بورس؛
- مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها به منظور كسب حداكثر بازدهی و افزایش ثروت سهامداران

- افزایش سهم بازار داخلی و خارجی
- توسعه صادرات و افزایش حضور در بازارهای هدف

- اصاح و افزایش ساختار سرمایه شركت های زیرمجموعه )مروارید هامون و آلی شیمی قم(
- ایجاد بستری الزم جهت پذیرش و عرضه سهام شركت مروارید هامون در فرابوس

- تولید گلسیرین بداشتی و دارویی با اخذ استانداردهای الزم مربوطه در شركت آلی شیمی قم

به گفته دکتر آیت الهی با وجود محدودیت های ناشی از بیماری 
کرونا در طی بیش از یکسال اخیر نقش کارگران زحمت کش 
شرکتهای تابعه و تدابیر مدیران در راستای عملیاتی کردن 
برنامه های مدون  و رویکرد حمایت گونه  مدیریت صنعت 
گذشته  سال  در  شگرفی  دستاوردهای  شده  باعث  شوینده 
حاصل شود که منتج به کسب رکوردهای افتخارآمیز در تولید 
و فروش محصوالت شرکتهای تابعه گردید که توفیقات به دست 

آمده ستودنی و قابل ارج و احترام ویژه است
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت كی بی سی)سهامی عام( مورخ 
1400/02/16 در محل دانشکده داروسازی تشکیل شد. 

حقوقی  و  حقیقی  سهامداران  درصدی   71/64 حضور  با  كه  مجمع  این  در 
و  حسابرس  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  نماینده  مدیره،  هیات  اعضاء   ،
فرشید  دكتر  آقای  برعهده  مجمع  ریاست  گردید،  برگزار  قانونی  بازرس 
و  دوم  و  اول  نظار  مقام  در  مینایی  پورو  فاح  جنابان  كه  بود،   مرادی  

محمد حسن نجفی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در 
طی سال مالی منتهی به 1399/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول 

ماده 129 و با تقسیم سود 1/650 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر سید رضا صالح كه از جمله مدیران محقق و خوشنام صنعت داروسازی كشور می 

باشد در گزارش جامع خود پیرامون عملکرد شركت 
گفت:  طی 5 سال گذشته همواره شركت در فروش 
خود رشد داشته و در ادامه همین روند صعودی، سود 
نیز افزایش مستمر داشته  بطوری كه سود شركت 
در سال مالی مورد گزارش نسبت به سال گذشته 
66 درصد افزایش یافته است. به گفته مدیر عامل 
كی بی سی، شركت ضمن حفظ و ارتقا سهم فروش 
دارویی خود در بخش تجهیزات هم  فروش خوبی 
را به واسطه سیاست ها و تمهیدات اندیشیده شده 
حاصل كرده است. طبق گزارش هایی كه به تایید 
حسابرس و بازرس قانونی شركت رسیده بود؛ كی 
بی سی در تمام شاخص های تولید فروش و كسب 
درآمد رشدی مناسب داشته و همچنین دوره وصول 
مطالبات از 101 روز به 88 روز كاهش پیدا كرده كه 
این موارد حاكی از و تاش مجدانه و پیگیری وی و 
جناب نجفی معاون پاكدست مالی شركت و دیگر 

اركان مجموعه بوده است.
بنا به اعام سکاندار شركت ، بهبود آگاهی و ارتقاء 
سطح دانش پرسنل در كنار اصاح ساختار سازمانی و 
افزایش تولید و كسب سهم بیشتر از بازار جزو برنامه 
های امسال كی بی سی بوده است كه  در سال آتی 

نیز به جد پیگیری خواهد شد.
پیام هیات مدیره

مرور کلي بر وضعیت و تحوالت واردات دارو در دوره 
مالي مورد گزارش: 

 نوسانات قیمت ارز ، نیاز باال و مستمر به نقدینگی ، عدم امکان برنامه ریزي واردات محصوالت 
به علت نامشخص بودن زمان تخصیص ارز توسط بانک مركزي از یکسو و مشکات تحریم و 
به طبع آن قطع همکاري بانکهاي اروپایی با كشور از سوي دیگر و عاوه برآن اعمال سیاست 
هاي اقتصاد مقاومتی از سوي وزارت بهداشت بواسطه كاهش ارز تخصیصی به واردات دارو 
و تقلیل رقم كل واردات در سال مورد گزارش و عدم افزایش نرخ دارو با اعمال كاهش سود 
واردكنندگان دارو و بخشنامه هاي متعدد سازمان غذا و دارو در جهت جلوگیري از ورود 
داروهایی كه مدت ها سابقه واردات داشته است و همچنین اخذ سپرده پایه از سوي بانکهاي 
عامل كه منجر به افزایش نرخ موثر تسهیات بانکی می گردد ، همگی از مسائل و مشکات 

سال جاري بوده است . 

کی بی سی در مدار صعودی با دکتر صالح

 تحوالت درسیستم ثبت و توزیع دارو و ایجاد سیستم یکپارچه جدید براي ارتباط بین بانکها 
، گمركات و بازرگانی كه هنوز كامل نشده و جا نیافتاده است از مشکات دیگر سال مطروحه 
می باشد قابل ذكر است مشکات سال های اخیر متاسفانه شركتهاي واردكننده دارو را با 

مشکات مالی شدید روبرو نموده است .
مرور کلي بر جایگاه شرکت در واردات و وضعیت رقابتي آن دردوره مالي مورد گزارش :

شركت در زمینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی فعالیت داشته و بر مبنای آخرین آمارنامه 
داروئی منتشر شده سازمان غذا و دارو )آمارنامه 8 ماهه اول سال 1397( در بین شركتهای 
فعال در این حرفه، با حجم فروش معادل مبلغ 986 میلیارد ریال موفق به كسب رتبه 12 

گردیده است.  
بیان استراتژی شركت

 این شرکت در راستای مسئولیتهای محوله و در جهت نیل به اهداف تعیین شده 
خود، اقدامات ذیل را دنبال مي کند:

- واردات و عرضه به موقع اقام تحت نمایندگی به 
بازار با هدف ارتقاء جایگاه شركت در بین واردكنندگان
و  درمان  بهداشت،  وزارت  فراخوان  در  مشاركت   -
آموزش پزشکی به منظور كمک به واردات اقام یارانه 
اي مورد نیاز كشور با توجه به اهداف متعالی هلدینگ 
سرمایه گذاري البرز، مبنی بر دارورسانی به بیماران 

نیازمند. 
شركتهاي  داخلی  هاي  نمایندگی  با  همکاري    -
داروئی به منظور مشاركت در واردات دارو و تجهیزات 

پزشکی مورد نیاز كشور . 
-  توسعه نمایندگیها ، در راستاي تکمیل و ایجاد تنوع 

در سبد محصوالت شركت . 
توزیع  و  واردات  عرصه  در  فعال  حضور  ادامه   -

تجهیزات پزشکی
با  ای  نسخه  تک  و  فوریتی  داروهای  واردات   -

هماهنگی سازمان غذا و دارو
- تاش به منظور كاهش هزینه هاي مالی و اخذ 
نزد  اعتباري  حد  افزایش  و  قیمت  ارزان  تسهیات 

بانکها و تنوع بانکهاي طرف قرارداد. 
واردات كاالهایی كه  بر  تمركز  -  تاش در جهت 
عاوه بر حیاتی بودن درنهایت منتج به تولید در كشور 

گردند. 
با توجه به عملکرد فوق، دستاوردهای شرکت 
کي بي سي در دوره مالی مورد گزارش در حیطه 

های زیر قابل توجه بوده است : 
- مشاركت حداكثری در بحث هم افزایی با شركت های هلدینگ گروه دارویی بركت در 
واردات و تامین نیازهای اساسی شركت های گروه به مواد اولیه، ماشین آالت و تجهیزات كه 

نمونه آن واردات مواد اولیه برای شركت گروه صنایع شفافارمد می باشد.
- تبدیل شدن به بازوی اجرایی وزارت بهداشت و هیات امناء صرفه جویی ارزی در معالجه 

بیماران در واردات اقام حیاتی و استراتژیک دارویی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز كشور
- كسب رتبه 12 در بین شركت های واردكننده دارو با توجه به آمارنامه داروئی 8 ماهه 

اول سال 1397 
- تامین قسمتی از داروهای مورد نیاز وزارت بهداشت به ارزش حدود 330 میلیارد ریال با 

حداقل قیمت و از بهترین منابع موجود

افزایش 66 درصدی سود خالص

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

برنامه های مدون  تدابیرارزنده و عملیاتی گشتن  در سایه 
مدیریتی دکتر صالح، فروش و سود خالص شرکت در دوره 
مالی مورد گزارش به ترتیب 464/529 و 531/016 میلیون 
ریال بوده که به ترتیب حدود 190 درصد از بودجه فروش 
و 177 درصد از کل سود پیش بینی شده اولیه )بودجه 12 

ماهه سال 1399( را پوشش داده است. 
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- همکاری دوجانبه با هیات امنای ارزی جهت تامین نیازهای ضروری كشور جهت اقام 
مصرفی و تجهیزات پزشکی.

- مقابله با تحریم های بانکی از طریق اجرای راهکارهای متنوع بازرگانی به منظور انتقال ارز.
- توسعه فعالیت های شركت در زمینه واردات داروهای فوریتی و تک نسخه ای و همکاری 
با وزارت بهداشت به عنوان یکی از بازوهای اصلی تامین كننده داروهای مذكور در حداقل 

زمان و بهترین قیمت به منظور تعدیل تقاضا و قیمت.
- گسترش فعالیت های شركت در زمینه بازاریابی و فروش داروهای تنفسی كمپانی 
آلدویونیون اسپانیا كه نمایندگی انحصاری آن در اختیار این شركت است و دستیابی به 

حجم فروش حدود 70 میلیارد ریال جهت فروش داروهای مذكور.
- اخــذ مجــوز حــد ســاالنه تســهیات مشــاركت مدنــی و اعتبــارات اســنادی معــادل 

9/900 میلیــارد ریــال. 
 TUV Nord . 9001  شركت توسط شركت ISO تمدید گواهینامه -

- همکاری در تهیه و تامین دستگاه های تولید ماسک
- همکاری گسترده با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و هیات امنای صرفه جویی ارزی 

جهت تامین اقام مبارزه با بیمماری كرونا
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالي آتي 

جهت گیری شركت در سال 1400 در راستای نیل به اهداف ذیل مي باشد : 
تحقق بودجه سال 1400 از بعد فروش و سود خالص با تکیه بر سبد محصوالت موجود 
و بسط و گسترش حوزه فعالیت شركت در چارچوب اساسنامه بخصوص ورود به حوزه 
تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی و سایر محصوالت جدید در دست اقدام با توجه به شرایط 
اقتصادي كشور و تاش در جهت بهبود جایگاه و رتبه شركت در بین واردكنندگان دارو و 

تجهیزات پزشکی .
برنامه ها و چشم انداز شركت برای سال مالي آتي عبارتند از : 

-  اخذ نمایندگیهاي جدید و اخذ IRC بنام شركت به منظور واردات مستقیم داروها و 
مکملهاي تحت مالکیت شركت 

-  تامین نیازمندیهاي وزارت بهداشت در زمینه انواع واكسن در راستاي نظام سامت 
-  توسعه همکاري با هیات امناي صرفه جوئی ارزي و اداره كل تجهیزات پزشکی به منظور 
تامین اقام مصرفی و تجهیزات پزشکی كشور ، همچنین تامین نیاز تجهیزات پزشکی 

دانشگاههاي علوم پزشکی. 
-  عقد قراردادهاي مشاركتی با نمایندگی كمپانی هاي خارجی در ایران به منظور واردات 

دارو و تجهیزات پزشکی 
-  افزایش فعالیتهاي واحد توسعه بازرگانی)BD( و واحد بازاریابی به منظور دستیابی به 

منابع معتبر خارجی و توسعه شبکه فروش داخلی 
-  افزایش توان تخصصی پرسنل از طریق آموزش و نیز جذب نیروهاي متخصص و كارآمد 

جهت تسهیل و بهینه سازي در روند فعالیتها 
-  تاش در جهت انتقال دانش فنی و برقراري امکان تولید داروهاي وارداتی 

-  حفظ نمایندگیهاي موجود و برنامه ریزي جهت افزایش سطح همکاري فی مابین 
- حضور فعال در نمایشگاههاي داخلی و بین المللی 

- افزایش میزان تسهیات ارزي بانکی با توجه به حجم فعالیتهاي بازرگانی و بر اساس حسن 

سابقه شركت نزد بانکها 
-  استفاده از منابع مالی با حداقل هزینه به منظور پشتیبانی فعالیتهاي بازرگانی

برنامه های آینده شرکت: 
- افزایش سهم بازار واردات دارو و ارتقاء رتبه شركت بین واردكنندگان دارو . 

- افزایش سهم بازار واردات اقام مصرفی و تجهیزات پزشکی
- انتقال دانش فنی تولید دارو جهت داروهای وارداتی

- افزایش سرمایه شركت در راستاي اصاح ساختار مالی طبق روال سنوات قبل. 
- حفظ نمایندگی هاي موجود و توسعه همکاری های فی مابین

- حضور فعال در فراخوان های تامین دارو و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت
- توسعه فعالیت های شركت در زمینه تامین داروهای فوریتی مورد نیاز وزارت بهداشت 

- تعامل با شركتهاي داخلی به منظور مشاركت در واردات دارو و تجهیزات پزشکی
- ورود در زمینه واردات دارو و مکمل های حیوانی و  دامی

- افزایش سطح علمی پرسنل و جذب نیروهای جدید متخصص و كارآمد
- حضور فعال در نمایشگاههاي داخلی و خارجی در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی. 

- استفاده از برنامه ها و سیستم های مکانیزه جهت تسهیل در فرآیندها
- اخذ تاییدیه های ایزو و تاییدیه های معتبر

عملکرد شرکت طي سال مالي مورد گزارش: 
فعالیت اصلی شركت كی بی سی )سهامی عام( طی سالیان متمادي تا سال 1396 واردات 
انواع داروهاي حیاتی و واكسن ها از خارج از كشور و همچنین خرید داخلی آنها از شركت 
هاي تامین كننده دیگر جهت ارائه به بازارهاي دارویی كشور و تامین نیازهاي سازمان غذا و 
دارو در زمینه واكسن ها بود كه با توجه به برنامه ریزي هاي انجام شده بمنظور بسط و ارتقاء 
گستره فعالیت شركت و خروج آن از محدوده فعالیت صرف در زمینه دارو ، در آذرماه سال 
1396 شركت اقدام به تغییر موضوع فعالیت خود و اصاح ماده مربوطه در اساسنامه نموده 
و عاوه بر فعالیت قبلی ، دامنه فعالیت هاي خود را به واردات و عرضه تجهیزات پزشکی ، 
دندانپزشکی و ارتوپدي ، دارو و غذاي دام ، مکمل هاي غذایی ، دارویی و خوراكی ، فرآورده 
هاي غذایی و آشامیدنی ، شیرخشک ، لوازم آرایشی و بهداشتی گسترش داد و زمینه ورود 

خود به سایر عرصه هاي حوزه بهداشت و سامت فراهم نمود. 
بدین ترتیب بر میزان قدرت رقابت پذیري شركت در صنعت دارو و غذا افزوده شده است 
كه در این راستا ، شركت از نیمه دوم سال 1397 عما به حوزه تجهیزات پزشکی ورود 
نموده و با واردات چندین محموله نخ هاي جراحی خاص پاي به این عرصه گذاشت و این 
روند در سال 1398 و1399نیز با سرعت و حجم بیشتري ادامه یافت بنحوي كه درسال 
مالی منتهی به 30آذر 1399 در حدود 3/866 میلیارد ریال تجهیزات پزشکی به مشتریان 
مربوطه عرضه گردیده است . همچنین این شركت بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز 
بیماران دیالیزي ، بیماران قلبی عروقی، ناشنوایان ، دستگاه هاي درمان سرطان و داروهاي 
تک نسخه اي را تامین و بعنوان همکار امین هیات امناء صرفه جویی ارزي در معالجه بیماران 
وزارت بهداشت ، در تامین نیازهاي داوریی و تجهیزات ضروري كشور همکاري گسترده اي 
با آن هیات را در دستور كار قرارداده و بحمداهلل تاكنون بخش قابل ماحظه اي از نیازهاي 
مذكور براي هیات امناء ارزي ، بیمارستانها و مراكز درمانی كشور را تامین و در اختیار آنان 

قرارداده است .
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افزایش سـرمایه شـرکت تولید بـرق دماوند مصـوب مجمع گرفت
همه روشنایی از توست

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت  تولید نیروي برق دماوند 
)سهامی عام( مورخ 1400/01/29 در محل بزرگراه كردستان  خیابان عطار 

كوچه بوستان پاک 6 تشکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 89/17 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، 
و  حسابرس  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  نماینده  مدیره،  هیات  اعضای 
بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای محمدرضا صحرانورد 
آقای  و  دوم  و  اول  نظار  درمقام  الماسي  سامان  و  عسکري  مهدي  كه  بود 

محمد كبیري اصفهاني به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط 
مدیرعامل محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان 
با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه 

مربوطه رای مثبت دادند.
دكتر محمد كبیری مدیر رزومه دار صنعت كشورمان در گزارش خود با اعام اینکه 

مایه  فرآیندها  توسعه  و  سودآوری  روند 
در صورت  كرد  تصریح  باشد  می  حیاتی 
عدم افزایش سرمایه های مدنظرمان بابت 
مورد  نقدینگی  تامین  و  مطالبات  تسویه 
نقدینگی  تامین  برای  افزایش  این  نیاز 

بایست تسهیات دریافت می گردد.
خروج  دلیل  به  كبیری  دكتر  گفته  به 
سهام  سود  افزایش  از  ناشی  نقدینگی 
تسهیات  دریافت  به  ناگزیر  پرداختی، 
عدم  در صورت  و همچنین  بود  خواهیم 
موفقیت در انجام افزایش سرمایه مرحله 
دوم، با توجه به الزام سهامدار عمده جهت 
تعیین تکلیف مطالبات، شركت مجبور به 
خواهد  بیشتری  مالی  تسهیات  دریافت 
در  و  مالی  هزینه  تحمیل  باعث  كه  بود 

نتیجه كاهش سود خالص می گردد.
وی با تشریح این نکته كه شركت 320 میلیارد تومان سود انباشته دارد كه در این 
افزایش  یعنی 100 درصد  اولیه شركت  اندازه سرمایه  ریال  میلیارد  مرحله 2760 
سرمایه را با تصویب سهامداران به سرمایه شركت اضافه خواهیم كرد افزود در مرحله 
دوم افزایش سرمایه كه طی 2 سال آینده صورت خواهد پذیرفت سرمایه ))دماوند(( 

در كل 826 درصد افزایش سرمایه خواهد داشت.
تولید برق دماوند تصریح داشت؛ بدین  برنامه محور شركت  مدیرعامل فرهیخته و 
ترتیب در این مرحله از محل سود انباشته معادل 100 درصد به سرمایه اولیه اضافه 
و  نقدی  آورده  محل  از  میلیارد   19/980 معادل  درصد   726 ادامه  در  و  گردیده 
مطالبات به سرمایه شركت اضافه می شود تا سرمایه شركت با افزایش سرمایه دوم 

از مبلغ 5/520 میلیارد ریال به مبلغ 25/550 میلیارد ریال برسد.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت تولید نیروي برق دماوند )سهامي 

عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1345

1- گزارش توجیهی مورخ 16 دی ماه 1399 هیات مدیره شركت تولید نیروي برق 
مبلغ 2/760/000  از  آن شركت  سرمایه  افزایش  درخصوص  عام(  )سهامي  دماوند 
بر  برابر سرمایه(، مشتمل  ریال )9/2  به مبلغ 25/500/000 میلیون  ریال  میلیون 
صورت سود و زیان فرضی و یادداشتهای همراه كه پیوست می باشد، طبق استاندارد 
حسابرسی »رسیدگی به اطاعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته 
است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره 

شركت می باشد. 
با هدف  و  تجارت  قانون  ماده 161اصاحیه  تبصره 2  اجراي  در  مزبور  2- گزارش 
توجیه افزایش سرمایه شركت از محل مازاد سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی 
بر  مفروضاتی مشتمل  اساس  بر  توجیهی  گزارش  این  است.  تهیه شده  سهامداران 
آتی  رویدادهای  درباره  ذهنی  مفروضات 
كه  است  شده  تهیه  مدیریت  اقدامات  و 
انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در 
داده  توجه  كنندگان  استفاده  به  نتیجه، 
می شود كه این گزارش توجیهی ممکن 
توصیف  هدف  جز  هدفهایی  برای  است 

شده در باال مناسب نباشد.
توجیهی  گزارش  در  كه  همانگونه   -3
نظر  در  است،  مندرج  مدیره  هیات 
دو  طی  شركت  سرمایه  افزایش  است 
مبلغ  به  انباشته  سود  محل  از  مرحله 
 100 ریال)معادل  میلیون   2/760/000
درصد سرمایه فعلی( و مطالبات و آورده 
نقدی سهامداران به مبلغ 19/980/000 
سرمایه  درصد   724 ریال)حدود  میلیون 
ارتباط  این  در  كه  گردد  انجام  فعلی( 

موارد زیر قابل ذكر است:
الف- هدف از انجام افزایش سرمایه موضوع گزارش توجیهی پیوست اصاح ساختار 
مالی و تحکیم نسبتهای مالکانه و نیز جلوگیری از خروج وجه نقد ناشی از تسویه 
مطالبات سررسیده شده سهامداران است. همانگونه كه در گزارش توجیهی هیات 
مدیره درج شده است، در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه، شركت برای تسویه 
مطالبات سهامداران ناگزیر از تامین وجه از طریق دریافت تسهیات خواهد بود كه 
در نتیجه آن هزینه های مالی و سود شركت به طور قابل ماحظه به ترتیب افزایش 

و كاهش خواهد یافت.
ب- براساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال 1398، سود انباشته شركت پس 
از كسر سود سهام مصوب در سال 1399 )مربوط به عملکرد سال 1398(، حدود 
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سرمایه  افزایش  اول  مرحله  در  است  نظر  در  كه  است  ریال  میلیون   3/213/310
مبلغ 2/760/000 میلیون ریال آن به سرمایه منتقل گردد. در صورت انجام افزایش 
سرمایه به شرح فوق مبلغ 453/310 میلیون ریال مابقی سود انباشته اول دوره و 
سود عملکرد سال 1399 برای پوشش ذخایر و بدهی های احتمالی مرتبط با مالیات 

و بیمه حفظ خواهد شد.
پ- در تاریخ این گزارش مطالبات سهامدار عمده شركت و شركتهای تابعه آن حدود 
سنواتی  مطالبات  ریال  میلیون   14/471/073 )شامل  ریال  میلیون   16/478/548
انتقالی از مالک قبلی نیروگاه و مبلغ 2/007/475 میلیون ریال مطالبات سود سهام( 

می باشد كه در نظر است با افزایش سرمایه در مرحله دوم تسویه گردد.
اباغ  شركت  به   1397 و   1396 سالهای  عملکرد  برای  مالیاتی  قطعی  برگ  ت- 
به  آن  از  بخشی  )كه  شده  تعیین  مالیاتهای  به  اعتراض  كه شركت ضمن  گردیده 
استناد مستندات موجود و نیز مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه های مربوط 
به آن قابل برگشت است( نسبت به ثبت ذخیره مورد نیاز در حسابها اقدام نموده 
است. با احتساب ذخایر موجود حدود 300/000 میلیون ریال مالیات مازاد به تاریخ 
پایان 31 شهریور ماه 1399 قابل برآورد است كه از محل باقیمانده سود انباشته به 

شرح بند »ب« فوق و نیز سود سال 1399 قابل تامین خواهد بود. 
گزارش  در  مندرج  شرح  به  مفروضات  پشتوانه  شواهد  به  رسیدگي  براساس   -4
توجیهی هیات مدیره و بند )3( فوق، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه 
متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي 
كند. به عاوه، به نظر این موسسه، گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به 

گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
5- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال 
رخ دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي 
پیش بیني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي 

تواند با اهمیت باشد. 
6- بدیهی است افزایش سرمایه شركت می بایستی با رعایت مبانی پیش بینی شده 
در اصاحیه قانون تجارت و اساسنامه شركت و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار 

صورت پذیرد.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 460 میلیارد ریال به مبلغ 2/760 میلیارد ریال 
و از محل سود انباشته بوده كه به منظور اصاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه 
گذاری های انجام شده، صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور 
كه طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/03/29 تصویب شده و در 

تاریخ 1395/06/01 نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسیده است.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هـدف شـركت تولیـد نیروی برق دماوند ) سـهامی عـام( از افزایش سـرمایه موضوع 
ایـن بیانیـه ثبت، به شـرح زیر می باشـد.

شـركت تولید نیروی برق دماوند در سـال 1387 با سـرمایه گذاری مسـتقیم توانیر 

تأسـیس گردیـده اسـت. عمده سـرمایه گـذاری های توانیـر جهت خرید تأسیسـات 
و تجهیـزات نیروگاهـی مورد اسـتفاده قرار گرفت. در سـال 1394، مالکیت شـركت 
و سـرمایه گـذاری هـای انجـام شـده، بـه بانـک دی انتقال یافتـه و به عنـوان بدهی 
بـه بانـک در صورتهـای مالی شـركت تولید نیـروی برق دماوند ثبت شـده اسـت. با 
توجـه بـه روند سـودآوری شـركت و وضعیت نقدینگـی در اختیار حاصـل از فعالیت 
هـای عملیاتـی، تنها راه تسـویه مبلـغ مزبور از طریـق افزایش سـرمایه خواهد بود.  
عـاوه بـر این شـركت به منظـور تأمین مخـارج مربوط بـه تعمیرات اساسـی برخی 
واحدهـای نیـروگاه، نیـاز بـه منابـع مالـی خـارج از شـركت دارد. در صورتـی كـه 
ایـن منابـع از محـل تسـهیات مالـی تأمیـن گردنـد، بـا تحمیـل هزینه مالـی باال، 
سـودآوری شـركت و در نتیجـه بازدهـی سـهامداران را تحت تأثیر قـرار خواهد داد . 
از طـرف دیگـر سـرفصل سـود انباشـته نشـان دهنـده مبالغـی اسـت كـه قبـا در 
شـركت سـرمایه گـذاری شـده و عمـًا با انجـام افزایش سـرمایه از ایـن محل، وجه 
نقـدی وارد شـركت نمیشـود ولـی به سـهامداران شـركت ایـن اطمینـان را میدهد 
كـه مبالـغ سـرمایه گذاری شـده، ازیک منبع بلندمـدت تأمین شـده و امکان خروج 
آن از شـركت و بـروز مشـکات نقدینگـی و توقـف فعالیـت هـای شـركت وجـود 
نخواهـد داشـت. بـه بیـان دیگـر وجود سـود انباشـته در صورتهـای مالی شـركت و 
احتسـاب آن در سـودهای قابـل تقسـیم در مجامـع شـركت، باعـث ایجـاد احتمال 
تقسـیم آن در مجامـع شـده و شـركت را بـا ریسـک كسـری نقدینگـی و مشـکات 
سـرمایه در گـردش مواجـه مـی سـازد كه بـا افزایش سـرمایه از این محل، ریسـک 
مذكـور تـا حـد زیـادی كاهـش مـی یابـد. لـذا هیـأت مدیـره شـركت در نظـر دارد 
بـه منظـور اصـاح سـاختار مالـی و تأمیـن منابـع مالـی مـورد نیـاز جهـت اجـرای 
تعمیـرات اساسـی، اقـدام بـه افزایـش سـرمایه از محـل سـود انباشـته و مطالبات و 

آورده نقـدی سـهامداران نماید. 
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

بـا توجـه به برنامۀ ارائه شــده، شــركت تولید نیروی بـرق دماوند)سـهامی عام( در 
نظـر دارد ســرمایۀ خـود را از مبلـغ 2/760 میلیارد ریال به مبلـغ 25/500 میلیارد 
ریـال )معـادل 823/91 درصـد سـرمایه فعلـی(، طـی دو مرحلـه و از محـل سـود 

انباشـته و مطالبـات و آورده نقـدی سـهامداران بـه شـرح زیـر افزایش دهد:
- 2/760 میلیارد ریال )معادل 100 درصد سرمایه فعلی( از محل سود انباشته.

- 19/980 میلیـارد ریـال )معادل 723/91 درصد سـرمایه فعلـی ( از محل مطالبات 
و آورده نقدی.

برنامه هاي شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 
در صورتـی كـه شـركت موفـق به انجام افزایش سـرمایه شـرح داده شـده نشـود، به 
دلیـل خـروج نقدینگـی ناشـی از افزایش سـود سـهام پرداختـی، ناگزیر بـه دریافت 
تسـهیات خواهـد بـود. همچنین در صورت عـدم موفقیت در انجام افزایش سـرمایه 
مرحلـه دوم، بـا توجـه بـه الـزام سـهامدار عمـده جهـت تعییـن تکلیـف مطالبـات، 
شـركت مجبـور بـه دریافت تسـهیات مالی بیشـتری خواهـد بود كه باعـث تحمیل 

هزینـه مالـی و در نتیجـه كاهش سـود خالص مـی گردد.
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مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت  مجتمع صنعتي آرتاویل تایر )سهامی 
عام( مورخ 1400/02/06 در محل خیابان گاندي-خیابان یکم -پاک 14 تشکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 95/98 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات 
شد،  برگزار  قانونی  بازرس  و  حسابرس  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  نماینده  مدیره، 
ریاست مجمع برعهده آقای مهدي سعید نقي گنجي بود كه آقای علیرضا انصاري و خانم 
سکینه خاتون جعفري گرزین درمقام نظار اول و دوم و خانم میخک درمنش به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب شدند.
توسط  افزایش سرمایه  لزوم  بر  مبنی  مدیره  توجیهی هیات  گزارش  قرائت  با  و  ادامه  در 
با  قانونی مجمع نشینان  بازرس  از استماع گزارش حسابرس و  مدیرعامل محترم و پس 
طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه 

رای مثبت دادند.
آرتاویل تایر و مدیریت كاردان آن مهندس انصاری از برندهایی خوشنام و مطلوب صنعت 
تایر كشورمان بوده كه محصوالت تولیدی آن از نظر كیفیت، توان رقابت و برابری  با تولیدات 
بسیاری از مارک های معروف خارجی كه در حال حاضر در ایران مصرف می شود را دارد. 
همچنین این شركت توانسته با راه اندازی و افتتاح كارخانه جدیدی در استان اردبیل سهمی 
فزونتر از بازار داخل را به خود اختصاص دهد. این شركت معتبر الستیک سازی با مدیر 
كارآفرین خود و با همت و تاش كلیه اركان مجموعه توانسته  40 درصد افزایش تولید 
نسبت به گذشته را در این كارخانه رقم بزند كه این نشان از تحقق فرامین رهبر معظم 
انقاب در عمل به جهش تولید در آرتاویل تایر می باشد  و باشک تصویب این افزایش 
سرمایه گامی بزرگ درنیل به موفقیت و رسیدن هرچه زودتر به اهداف مد نظر مدیریت 
ارشد دراین شركت خواهد بود . همچنین این شركت با طرح های توسعه ای خود به افقی 
درخشان در سودآوری و ارزش آفرینی بیشتر برای سهامداران و ذینفعان خود می اندیشد. 
شایان ذكر است مجتمع صنعتی آرتاویل تایر با برند گلدستون، بزرگترین كارخانه تولید 
تایر درشمالغرب كشور با رویکرد تاش در راستای خودكفایی و با توجه به اهمیت و نقش 
تولیدات داخلی در افزایش درآمد ملی و همچنین توسعه صادرات غیر نفتی و نیز بمنظور 
نیل به خودكفایی در زمینه تولید انواع تایر سواری ، كامیونی و كشاورزی با بهره گیری از 

آخرین تکنولوژی مشغول به فعالیت میباشد .
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت 
مجتمع صنعتي آرتاویل تایر )سهامي عام(

در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون 
تجارت مصوب سال 1345

1- گزارش توجیهی مورخ 30 دی ماه 1399 هیات 
تایر)سهامي  آرتاویل  مدیره شركت مجتمع صنعتي 
مبلغ  از  شركت  سرمایه  افزایش  درخصوص  عام( 
ریال  میلیارد  مبلغ 2/202  به  ریال  میلیارد   1/202
صورت  فرضی،  زیان  و  سود  صورت  بر  مشتمل  كه 
جریان های نقدی فرضی همراه با سایر اطاعات مالی 
پیش بینی شده و فرضی كه پیوست می باشد، طبق 

استاندارد حسابرسی »رسیدگی به اطاعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار 
گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره 

شركت است. 
2- گزارش توجیهی مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصاحیه قانون تجارت مصوب سال 
1347، با هدف توجیه افزایش سرمایه از محل سود انباشته به منظور بهبود ساختار مالی 
شركت تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات 
ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار نمی رود لزوما به 
وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش توجیهی 

ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- در اجرای ضوابط اصاحیه بند ب از ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه 

تصویب افزایش سرمایه 233 درصدی برای توسعه ظرفیت های موجود

مصوب 1395/7/17 )موضوع اباغیه مورخ 1399/3/7 سازمان بورس و اوراق بهادار( و با در 
نظر گرفتن آثار احتمالی موارد رفع نشده ی بند 5 گزارش حسابرسی صورتهای مالی سال 
مالی منتهی به 29 اسفندماه 1398 شركت و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/4/30، حداكثر مبلغ سود انباشته قابل انتقال به سرمایه آن شركت، در شركت اصلی 
مبلغ 1/004 میلیارد ریال و براساس صورتهای مالی تلفیقی گروه مبلغ 1/528 میلیارد ریال 
است. در این خصوص توجه آن شركت را به مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطی ناشران 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مبنی بر لزوم قراردهی اقل سود انباشته های یاد شده، 

در تصمیم گیری های تخصیص سود، جلب می نماید.
4- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات بو با فرض تحقق موارد پیش بینی شده 
به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود  این موسسه  در گزارش توجیهی مزبور، 
مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي كند. به عاوه، به 
نظر این موسسه، گزارش توجیهی یاد شده، براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و 

طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
5- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ 
دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت 

باشد. 
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

مجوز افزایش سرمایه قبلی شركت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر از مبلغ 202/500 میلیون 
ریال به مبلغ 202/500/1 میلیون ریال و از محل سود آورده نقدی به مبلغ 106/689 
میلیون ریال و مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ 893/311 میلیون ریال در تاریخ 
هیات  مصوبه  براساس  لیکن  گردید.  اخذ  بهادار  اوراق  بورس  سازمان  از   1392/01/28
مدیره در تاریخ 1392/12/17 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/17/، با افزایش 
سرمایه از مبلغ 202/500 میلیون ریال به مبلغ 1/202/000 میلیون ریال )پرداخت مبلغ 
153/318/5 میلیون ریال به موجب گواهی شماره 720 مورخ 1392/12/10 بانک ملت 
شعبه خیابان پارک( موافقت نمود و در تاریخ 1393/02/08 نزد مرجع ثبت شركت ها به 

ثبت رسیده است.
بیانیه  برآورد  مابین   ، سرمایه  افزایش  آخرین  ریالی  میلیون  مغایرت 500  اینکه  توضیح 
ثبت شده در تاریخ 1392/01/29 با افزایش سرمایه 
تاریخ  در  مدیره  هیات  مصوبه  طبق  شده  انجام 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  اجازه  و   1392/12/17
مورخ 1392/02/17، بابت اجتناب از ایجاد پاره سهم 

در افزایش سرمایه ایجاد شده است.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شركت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر) سهامی 
به  ثبت،  بیانیه  این  افزایش سرمایه موضوع  از  عام( 

شرح زیر می باشد.
شركت در نظر دارد باهدف اصاح ساختار مالی برای 
به منظور  از خروج آن  نقدینگی و جلوگیری  حفظ 
تامین سرمایه در گردش، مبلغ 1/000/000 میلیون ریال از محل سود انباشته به افزایش 
سرمایه اختصاص دهد تا برای تامین سرمایه در گردش محصوالت و توسعه ظرفیت های 
موجود تسهیات كمتری از سیستم بانکی اخذ شود و در نتیجه این امر منجر به كاهش 

هزینه های مالی و افزایش سودآوری گردد. 
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

با توجه به برنامۀ ارائه شـده، شـركت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر)سهامی عام( در نظر دارد 
سـرمایۀ خود را از مبلغ1/202/000 میلیون ریال به مبلغ 2/202/000 میلیون ریال، از 

محل سود انباشته افزایش دهد:
- 19/600/000 میلیون ریال )معادل 233 درصد( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها.

آرتاویل تایر ؛ بزرگترین کارخانه تولید تایر درشمالغرب کشور
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