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شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در تاریخ 2 آذرماه سال 1382 تاسیس  و به شماره ثبت 
238423 در اداره ثبت شركتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید . این شركت با نماد » شوینده « در 23 آبان 
ماه 1396 نزد بورس تهران به ثبت رسیده  و در 13 آذر ماه همان سال این نماد در تابلو معامات بورس درج شد. 
 موضوع فعالیت شركت مدیریت صنعت شوینده، سرمایه گذاری همراه با كنترل و مدیریت در سهام شركت های
فعال در صنعت شوینده، آرایشی و بهداشتی، شیمیایی و زنجیره ارزش صنایع مذكور در داخل و خارج كشور بوده 
و تركیب ساختار مالکیت سهام آن بیانگر اعتبار و سرمایه باالی این هلدینگ است. این شركت بزرگ و پرافتخار 
به عنوان یک هلدینگ سامت محور و فعال در زنجیره ارزش صنعت شوینده  و معروف و معرف بازار سرمایه به 
نام » بیدسیم « دارای هفت شركت زیر مجموعه به نام های آلی شیمی قم ، پاكسان ، ساینا ، گلتاش ، مروارید 
هامون ، یاران توسعه و پاكسان ایروان بوده و از مرحله تولید صنعتی مواد اولیه تا تولید فرآورده و نهایتا بسته 
بندی را در زنجیره تولیدات خود داشته و همچنین از خدمات گسترده شركت پخش بهپخش برخوردار میباشد . 
داشتن سهمی قابل توجه ازسهم بازار صنعت شوینده كشورمان و درصدی قابل توجه از صادرات محصوات شوینده 
توسط مجموعه » بیدسیم « توانسته نقش اثرگذار یک هلدینگ سامت محور را با پکیج كاملی از تولید تا عرضه 

محصول در داخل و خارج كشور ارائه دهد .

نگاه مـان بـه تولیدكننـده، نـگاه مناسـب و درسـتی نیسـت. مـن عـرض میکنـم نـگاه مجموعـه ی دولـت و 
مسـئولین كشـور بـه آن فـرد تولیدكننده، باید نـگاه به یک رزمنده باشـد؛ مگر نمیگویید »جنـگ اقتصادی«، 
رزمنـده ی ایـن جنگ اقتصادی كیسـت؟ آن كسـی كـه اقتصاد داخلـی را تقویـت میکند؛ اقتصـاد داخلی هم 
عمدتـاً بـا تولیـد تقویـت میشـود؛ پـس ایـن تولیدكننـده را شـما بـه چشـم یک رزمنـده نـگاه كنیـد. ... من 
بارهـا ایـن را گفتـه ام؛ یـک تولیدكننـده بـرای اینکه یـک كاری را انجـام بدهد و شـروع كنـد، از هفت خوان 
بایـد عبـور بکنـد؛ حـاال مـن میگویـم هفت خـوان، در واقـع گاهـی از هفتاد خـوان باید عبـور بکنـد؛ قوانین، 
مقـّررات، ایـن دسـتگاه می آیـد یـک چیـزی میگوید، آن دسـتگاه می آیـد یک چیـزی میخواهد، آن دسـتگاه 

می آیـد یـک مجـّوزی ]میخواهـد[؛ چـه لزومـی دارد؟ اینها را جـّدی باید وارد شـد .
رونـق تولیـد نیازمنـد چهـار نهاده اسـت: »نیـروی انسـانی«، »سـرمایه«، »فنـاوری« و »مدیریـت اقتصادی«. 
نیـروی انسـانی ایرانـی انصافـاً بی نظیـر اسـت؛ نقدینگـی موجود در كشـور و پیشـرفت فناوری در بسـیاری از 
زمینه هـا قابـل قبـول اسـت امـا در مدیریـت اقتصـادی بـا وجـود تاش هـای قابـل تقدیـر، باید با حساسـیت 

بیشـتر برنامه ریـزی و عمـل كرد.

جناب آقای دکتر حجت اهلل برامکیدوست گرانقدرم جناب آقای رضا توکلی

 جناب آقای مهندس حمیدرضا هوشیاری
مدیرعامل محترم شركت سرمایه گذاری سیمان تامین )سیتا(

جناب آقای دکتر کریم یاوری
مدیرعامل محترم شركت ملی سرب و روی

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی بعنوان سرپرست هلدینگ تاپیکو كه بیانگر تعهد ،كارآمدی ،لیاقت و 
شایستگی  های  بر جسته آن برادر گرامی در صحنه های  خدمت صادقانه به نظام و وطن اسامی است تبریک 
عرض نموده ؛ موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.                                                 

انتصاب شایسته جناب عالی بعنوان سرپرست شركت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی را تبریک عرض می 
نماید. رجای واثق دارد حضور شما دراین مسئولیت بعنوان خادمی صدیق و والیتمدار با كوله بار گرانی از 

تجربه ؛ نوید بخش نشاط و تحرک بیش از پیش آن مدیریت محترم خواهد گردید

انتصاب شایسته حضرتعالی را تبریک عرض نموده ، موفقیت و سربلندی روزافزون برای شما از درگاه 
خداوند متعال خواهانیم . بی شک حضور مدیر با تجربه و خوشنامی همچون جنابعالی مایه خیر و 

بركت برای كشور خواهد بود

مطمئناٌ مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر جنابعالی ؛ موجبات ارتقاء 
آن مجموعه را فراهم خواهد نمود . از درگاه حضرت سبحان ؛ تداوم تعالی و توفیق ؛ سعادت و 

سیادت جناب عالی را مسئلت دارم . 
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خسرو امیرحسینی

سـالها پیـش بـا تفصیـل نگاشـتم كه سـومین 
منبـع بـزرگ نفـت و گاز دنیـا در دریـای خـزر 
واقـع بـوده و ایـن ذخایـر عظیـم ، كـه كانـون 
تشـنجات سیاسـی شـده اند، در آینـده موجب 
نـاآرام ی هـای حـادی در منطقه خواهند شـد.

دریـای خـزر، بزرگترین دریاچـه ی دنیا، عموما 
بـه خاطـر خاویـارش شـهرت دارد امـا دیگـر، 
شـهرت ایـن دریـا دیگـر نـه بـه خاطـر تنهـا 
خاویـارش، كـه بـه لحـاظ منابـع عظیـم نفت و 

گاز نیـز مـی باشـد .
آخریـن تحقیقاتی كه كارشناسـان غربی پس از 
فروپاشـی اتحاد شـوروی بـه طور خیلـی دقیق 
عمـل آوردنـد ، نشـان مـی داد كه دریـای خزر 
بـا بیـش از 68 میلیارد بشـکه   )9/092میلیارد 
تـن ( نفـت، پس از خلیج فارس و سـیبری مقام 
سـوم ذخایر نفتـی را در جهان داراسـت . با این 
همـه چنیـن به نظـر می رسـد كـه ذخایر نفت 
ایـن منطقـه بسـیار بیشـتر از مقـداری اسـت 
كـه برآوردهـای اولیـه نشـان داده اند.  بـه زبان 
تخصصـی، ذخایر نفـت منطقـه در طبقه بندی 
A+A+A1  قـرار مـی گیـرد، كـه معادل اسـت با 

» حتمی-نسـبتاً حتمـی- احتمالی « .
مقـدار ذخایـر گاز نیـز در همیـن منطقـه بـه 
همـان میـزان چشـمگیر اسـت كـه ذخایر نفت 
.                            ذخایر گاز طبیعی قزاقستان 
بـه تنهایـی در حـدود 1/ 8 تریلیـون مترمکعب 
تخمیـن زده شـده و عاوه بر این، تركمنسـتان 
و ازبکسـتان نیـز منابـع بـزرگ گاز در اختیـار 
دارنـد، هـر چنـد نه بـه مقـدار گاز قزاقسـتان . 
خاصـه اینکـه در ژرفنای حـوزه ی دریای خزر 

یـک الـدورادوی جدید وجـود دارد.
از ایـن رو مـی تـوان گفـت منطقه ی خـزر در قرنی كه پیـش رو داریم بـرای دنیای 
صنعتـی یکـی از اسـتراتژیک تریـن و حیاتی تریـن مناطق خواهد بـود و به  احتمال 
قریـب بـه یقیـن یـک رشـته درگیـری هـای قهـر آمیـز و جنـگ قـدرت، در تمـام 

سـطوح، در ایـن منطقـه به وقـوع بپیوندد.
البتـه درگیـری هـا و جنـگ هـای قـدرت از همـان فـردای سـقوط اتحـاد شـوروی 
در سـال 1991 آغـاز شـده اسـت.  وقایـع قهـر آمیـزی كـه در منطقـه ی چچـن ، 
داغسـتان ، قـره بـاغ و حتی جنـگ تمام عیار آذربایجان با ارمنسـتان شـاخص ترین 
ایـن درگیـری بـوده اسـت، هر چنـد كه از اولیـن آنها بسـیار فاصله گرفته ایـم ، و از 
رویارویی دو كشـور همسـایه شـمالی كه آخرین شان نیز نباشـد زمان كمی گذشته 
اسـت امـا بـاور دارم ایـن تنـش ها در بیـن دیگر كشـورها نیـز زودتر از آنچـه تصور 
اسـت بصـورت یـک اپیدمـی گسـترش خواهد یافـت . در ایـن منطقه سـتیز قدرت 
تنها در سـطح منطقه ای جاری نیسـت، بلکه بین روسـیه از سـویی و ایاالت متحده 
از سـوی دیگـر نیـز جریـان دارد. بـرای مثـال، وقتی كـه در ژوئن سـال 1993 پیاده 
نظـام روس ))لشـگر 104 و107(( بـه باكـو لشـگر كشـید، دولـت ضـد روس وقـت 
آذربایجـان قصـد داشـت كه قراردادی 30 سـاله با یـک كنسرسـیوم آمریکایی امضا 
كند و تنها چند روز بعد دولت ناسیونالیسـت  آذربایجان سـقوط كرد و ایلچی بیگ 
رییس جمهور مجبور شد از باكو بگریزد.                                                        در 
همـان سـال روسـیه مانـع از امضـای قـرارداد دیگری شـد ، كه قـراردادی بـود بین 

دولـت باكو
و شـركتی آمریکایـی درخصـوص احـداث خـط لولـه ای كه می بایسـت نفـت را از 

بخش شـمالی
ایالـت قـره بـاغ بـه گرجسـتان و از آنجـا بـه تركیـه و سـپس بـه دریـای مدیترانـه 

دهد. انتقـال 
در سـال 1994 روسـیه بـار دیگـر و ایـن بار به قصـد جلوگیری از انتقال نفـت از راه 
ایـران در قضایـا مداخلـه كـرد . ارمنسـتان با پشـتیبانی روسـیه منطقـه ی فیزولی 
چسـبیده بـه مـرز ایران را اشـغال كـرد.  بنا بـه این دالیـل آمریکایی ها، كه سـعی 
دارنـد احتیاجـات نفتـی خـود را از منابع پراكنـده تأمین كنند، احسـاس كردند كه 
حقـوق تجاریشـان در معاملـه با هر یک از دولتهای مسـتقل در این مورد مشـخص 
آذربایجـان تهدید شـده اسـت. یـا در همین جنـگ آخرین یعنی تهاجـم آذربایجان 
بـه منطقـه پرتنـش قـره بـاغ و رویارویـی بـا ارمنسـتان آنچـه پررنـگ تـر مینمود 
دسیسـه تركیـه و رژیـم اشـغالگر قـدس و حمایـت ناتو وآمریـکا از آذربایجـان برای 
ایـن رویارویـی جهـت بهـره بردن خودشـان از منافـع دریای خزر و فشـار بـه ایران 

. بود 
امـا همانطـور كـه بیـان كـردم جنـگ بـر سـر كنتـرل الـدورادوی خـزر در واقع در 
حـدود سـه دهـه و سـال پیـش از اینها آغاز شـده بود یعنی درسـت پس از سـقوط 
اتحـاد شـوروی در سـال 1991 .                               بـه بـاور نگارنـده ایـن جنـگ 
بـر سـر دریای نفت سـه بُعـد عمده دارد: 1- مسـأله حـق مالکیت نفت، 2- مسـاله 

دریای نفت
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مشـاركت در تولیـد، 3-  مشـکات مربوط بـه انتقال آن.
مسـاله حـق مالکیت به این علت ایجاد شـده اسـت كه پنج كشـوری كـه با دریای 
خـزر همجوارنـد ))روسـیه، آذربایجـان، ایـران، تركمنسـتان و قزاقسـتان(( هنوزو 
علیرغـم چندیـن نشسـت دو-سـه و حتـی چنـد جانبه در مـورد تعییـن مرزهای 
دریایـی خـود بـه توافق نرسـیده اند. بـه طور كلی قاعده بر این اسـت كـه مرزهای 
دریایـی هـر كشـور در 12 كیلومتـری سـاحل مشـخص مـی شـود امـا از این مرز 

گذشـته، در ترسـیمات مربوطـه این كشـورها نکات مبهـم فراوانی وجـود دارد.
در زمـان رژیـم شـوروی از ایـن لحـاظ مشـکلی وجود نداشـت ، زیـرا مالکیت دریا 
مشـترک بـود، البتـه به اسـتثنای قسـمت متعلق به ایـران، كه مرزهایـش در قرن 

نوزدهم مشـخص شـده بود.
بـر خـاف سـه جمهوری سـابق شـوروی همجـوار دریـای خـزر، روسـیه در ابتدا 
تاكیـد داشـت كـه مایل بـه ادامـه ی ترتیبات همان حق مالکیت مشـترک سـابق 
اسـت . گذشـته از ایـن ، روسـیه بـه علـت موقعیتـش در مقام جانشـین شـوروی 
مدعـی اسـت كـه ذخایـر موجـود در خـارج از مـرز 12 كیلومتـری سـاحل، كه با 
امکانـات شـوروی كشـف شـده انـد ، باید همچنـان جـزو مالکیت مشـترک تلقی 

شوند.
ایـن ادعـای روسـیه با مخالفت شـدید آذربایجان ، تركمنسـتان و قزاقسـتان روبرو 
گردیـد چـرا كـه این سـه كشـور، بعـاوه ی ازبکسـتان ، بـه خوبـی آگاه بودند كه 
در پـس ایـن درخواسـت روسـیه چه نیتـی پنهان بـود : تمایل به تسـلط بر ذخایر 
دریای خزر.                                                                      نپذیرفتن خواست 
روسـیه از سـوی این كشـورها همچنین بـه دلیل ماحظاتـی در رابطه با سـرمایه 
گـذاران غربـی بـود چـرا كه شـركت هـای نفتـی غربی مایل نیسـتند كه سـرمایه 
شـان را در شـبکه ای به كار بیندازند كه تحت كنترل مطلق روس هاسـت. از آنجا 
كـه ذخایـر نفـت و گاز ایـن منطقـه بـه طـور تقریبی تنهـا تجلی واقعی اسـتقال 
جمهـوری هـای نوبنیـاد حوزه ی دریـای خزر و یگانه وسـیله برای پیشـبرد پروژه 
های توسـعه و پیشـرفت آنهاسـت ، و نیز تنها امکانی اسـت كه احتماالً با توسـل 
بـه آن از روسـیه فاصلـه مـی گیرنـد ، نپذیرفتن تز مالکیت مشـترک پیشـنهادی 
روسـیه از سـوی ایـن جمهـور ی هـا قابـل درک بـود. و بایـد متذكـر گردیـد كـه 
چـون روسـیه از ادعـای انتفاع خود به سـهم 50درصـدی از دریای خزر و تقسـیم 
مابقـی 50 درصد بین كشـورهای همسـایه دیگـر از دل مذاكره وقبول رسـمی آن 
توسـط كشـورهای همسـایه دریـای خـزر راهی نیافـت راهبـرد بعدی روسـیه در 
مـورد تقسـیم دریـای خـزر بـه این ترتیـب قـرار گرفت كه كشـتیبان را سیاسـت 

دیگـر باید آیـد پدید .
تولید

بـا وجـودی كه مسـأله حـق مالکیـت هنوز الینحـل مانـده، جمهوری هـای حوزه 
ی دریـای خـزر بـرای برقراری ارتباط با شـركت هـای نفتی غربی وارد عمل شـده 
انـد. در ایـن زمینـه آذربایجـان پیشکسـوت اسـت، و ایـن هـم بـه دلیـل جنگ با 
ارمنسـتان بر سـر ایالت مورد مشـاجره قره باغ اسـت، كه طی آن دولت آذربایجان 
به این برداشـت رسـید كه روس ها از ارمنسـتان پشـتیبانی می كنند ، همچنین 
بـه ایـن دلیـل كـه خاطر نشـان كند كـه آذری ها اسـتقال خـود را جـدی تلقی 
مـی كننـد و مصمـم هسـتند همچـون دولتـی مقتـدر عمـل نماینـد، به ویـژه در 

مسـأله نفت.
آذری ها پس از یک رشـته جنجال و بحران، هم داخلی و هم با مسـکو، سـرانجام 
موفق شـدند با مشـاركت شـماری از شـركت های غربی كه در راس آنها بریتیش 
پترولیوم قرار داشـت كنسرسـیومی تشـکیل دهنـد. این كنسرسـیوم تخمین زده 
بـود كـه مجمـوع سـرمایه گـذار ی هـای الزم برای بهـره بـرداری از ذخایـر نفتی 
دریـای خـزر در محـدوده ی مـورد نظـر رقمی اسـت بین شـش تا هشـت میلیارد 
دالر آمریـکا، و نیـز در نظـر گرفتـه شـده بود كه سـاالنه چهار میلیارد بشـکه نفت 
سـفید تولید شـود . جالب این اسـت كه شـركت روسـی خصوصی شـده ی لوک 

اوپـل نیـز بـا سـهمی 10 درصدی عضو این كنسرسـیوم می باشـد.
وقتـی دو دهـه پیـش آذربایجـان اعام كرد كه شـركت دولتی نفت ایـران نیز قرار 
اسـت بـه عضویـت كلـوب در آیـد و صاحـب سـهمی 5 درصدی شـود، روسـها بر 
آشـفته شـدند . دلیـل پیوسـتن ایران تنهـا و تنها اقتصـاد ناتوان آذربایجان اسـت، 
بـه ایـن دلیـل آذری هـا بـه ایـران پیشـنهاد »خریـد« یـک چهارم سـهم خـود را 
دادنـد ))جمعـاً 20 درصـد((. وزیـر نفت وقت ایران هـم در آن دوره اعـام كرد كه 
ایـران بیـن 300 تـا 350 میلیون دالر سـرمایه گـذاری خواهد كرد. امـا آذربایجان 
تحـت فشـار آمریکایی ها از پیشـنهادش منصرف شـد و سـهمی را كه قـرار بود به 

ایـران واگـذار كند، بـه تركیه داد.
از ژوئـن سـال 1992 میادی كنسرسـیوم مشـابهی نیـز در ارتباط بـا ذخایر نفت 

و گاز قزاقسـتان بـه ویژه
ذخایر قره چگنک تشـکیل شـده اسـت كه بریتیش گاز و شـركت ایتالیایی اگیپ 
بـه منظور مذاكره با شـركت هـای دیگر در خصوص تولید گاز قزاقسـتان از حقوق 
یـک جانبـه برخـوردار بـوده اند ولی تاكنـون به دلیل بـروز اشـکاالتی در مذاكرات 
بـا شـركت روسـی گازپـروم، كـه تحت كنتـرل دولت روسـیه اسـت، هیـچ نتیجه 

ی مثبتـی عاید نشـده اسـت . قزاقسـتان كـه نیازی مبـرم بـه ارز دارد و قصد دارد 
ذخایـر گازش را بـه بـازار جهانـی صـادر كند ، بیـش از این نپذیرفت كه پیشـرفت 
در مذاكـرات بـه تاخیـر بیفتـد  بنابرایـن نظربایف رییـس جمهور وقت قزاقسـتان 
در نوامبـر 1994 بریتیـش گاز و اگیـپ را تهدیـد نمـود كه چنانچه هـر چه زودتر 
بـا گازپروم به سـازش نرسـند، حـق مذاكـره شـان را از اعتبار سـاقط خواهد كرد.

ایـن تهدیـد آشـکارا موثر واقع شـد و مذاكرات در دسـامبر همان سـال سـر گرفته 
شـد كه صحبت بر سـر

یک سرمایه گذاری شش میلیارد دالری بود.
خطوط لوله

یـک چیز مسـلم اسـت : تمـام خطوط لولـه بایـد نفـت و گاز را به بازارهـای غرب 
و ژاپـن انتقـال دهند.

برای این كار چهار امکان وجود دارد، كه هر یک مزایا و معایبی دارد.
راه اول كـه بیـش از همـه مـورد بحـث قـرار گرفتـه ، كشـیدن خـط لولـه از میان 
روسـیه اسـت ، هـم بـه دلیل اینکه كلیـه ی جمهوری های آسـیای میانـه و قفقاز 
همراه با روسـیه عضو كشـورهای مشـترک المنافع هسـتند و هنوز با مسکو روابط 
نزدیـک دارنـد ، و هـم بـه ایـن دلیل كـه قسـمتی از لوله های مـورد نیـاز از زمان 

شـوروی همچنان پابرجاست.
در راه دوم نفـت آذربایجـان را می توان از قلمـرو چچن )) نه چندان دور از گروزنی 
(( به تخورسـک و از آنجا به نووروسیسـک واقع در سـاحل دریای سـیاه انتقال داد، 
و نیـز چنانچـه آذربایجـان بخواهد از روسـیه پرهیـز كند، از لحاظ فنـی امکانش را 
خواهـد داشـت كـه نفتـش را از میان گرجسـتان به پوتـی واقع در سـاحل دریای 
سـیاه انتقـال دهـد، و ایـن راه كوتاهتـری خواهـد بـود. اما بـه علت درگیـری بین 
گرجسـتان و آبخازیـا ))كـه پوتـی در آنجـا واقع اسـت(( ایـن راه بنا بـه ماحظات 

امنیتـی واقع بینانه نیسـت.
در راه سـوم نفـت قزاقسـتان مـی تواند بسـته به محـل تولیـدش از دو راه مختلف 
انتقـال داده شـود . نفـت پاالیشـگاه تنگیـز را می تـوان از میان آتیراو و اسـتراخان 
)) واقـع در تاتارسـتان (( بـه گروزنـی منتقـل كـرد ، كـه از آنجا می توانـد به لوله 
ی نفتـی كـه از آذربایجـان می آیـد وصل شـود. راه چهارم نیز ایـن خواهد بود كه 
نفـت را بـه طور مسـتقیم بـه نووروسیسـک منتقل كننـد. گاز تركمنسـتان را می 
تـوان از میـان قلمـرو ازبکسـتان و قزاقسـتان و در امتـداد دریای خزر به روسـیه و 
از آنجـا بـه لهسـتان و سـپس بـه اروپـا منتقل كـرد.  در راه چهـارم نیـز راه تركیه 
بـرای پرهیـز از ارمنسـتان ، از میـان گرجسـتان می گذرد و به بندر تركی سـیهان 
واقـع در سـاحل دریـای مدیترانـه می رسـد . این راه بـه طور كلی دو اشـکال دارد 
، كـه هـر دو از نـوع امنیتـی هسـتند . اولیـن اشـکال بـه ارمنسـتان مربـوط مـی 
شـود كـه كمابیـش در حـال جنـگ بـا آذربایجـان اسـت . از آنجـا كـه خـط لوله 
طبـق پـروژه بایـد از امتـداد مرز ارمنسـتان بگـذرد ، این كشـور می توانـد جریان 
انتقـال نفـت را تهدیـد كنـد . همیـن تهدیـد در صورتـی كه خـط لولـه از آناتولی 
بگـذرد از سـوی كردهـای تركیه نیـز می تواند صـورت گیرد ، زیـرا اكثریت عظیم 
ایـن منطقـه را كردهـا تشـکیل مـی دهنـد، كه خواسـتار خـود مختاری هسـتند.                                                                                                                                
و شـاید در ایـن میـان مهمتریـن نکته ای كه بایسـت بـه آن توجه شـود این مورد 
اسـت كـه كشـمکش هـای قومی امـکان سـوم ایران می باشـد چـرا كـه از لحاظ 
ژئواسـتراتژیک واجـد موضع ممتازی اسـت . در اینجا چند امـکان وجود دارد ؛ یک 
امـکان ایـن اسـت كـه خـط لوله از باكـو به قلمرو ایران كشـیده شـود و بـه تركیه 
ادامـه پیـدا كنـد . امـکان دیگـر انتقـال نفـت دریـای خزر بـه خلیج فارس اسـت. 
مزیـت ایـن كار در این اسـت كـه جمهور ی های حـوزه ی دریای خـزر از رابطه با 
روسـیه پرهیـز مـی كننـد و از ایـن راه امکان می یابنـد كه خود به طور مسـتقیم 
بـا بـازار جهانی وارد معامله شـوند . اما ایـراد این كار در این اسـت كه به جمهوری 
اسـامی وابسـته خواهند شـد و عالوه بر ایـن، مخارج احـداث 1200 كیلومتر خط 
لولـه از دریـای خـزر تـا خلیـج فارس چنـان رقـم باالیی را تشـکیل مـی دهد كه 
ایـن جمهـوری هـا به دشـواری قـادر بـه تأمیـن آن خواهند بـود . راه حـل جالب 
توجـه دیگـر آن اسـت كـه جمهـوری هـای حـوزه ی دریای خـزر نفت خـود را به 
پاالیشـگاه هـای تهـران و تبریز انتقـال دهند ، در عـوض ایـران آن را از جانب این 
كشـورها بفروشـد كـه ایـن به نوعی یـک نوع مبادله ی نفت محسـوب می شـود . 
چهارمیـن و آخریـن راه انتقـال ، به خصوص در ارتباط با ذخایر گاز تركمنسـتان و 
نفت و گاز قزاقسـتان، راه چین به ژاپن و دیگر كشـورهای آسـیایی اسـت . تمامی 
ایـن پـروژه هـا از لحـاظ فنـی امـکان پذیر هسـتند . طبق نظـر كارشناسـان عبور 
دادن نفـت از میـان تركیـه و ایـران به لحـاظ اقتصادی از همه با صرفه تر اسـت اما 
هنـوز بـه دلیل ماحظات امنیتی از نوع سیاسـی و نظامی اجـرای چنین پروژه ای 
بـه علت ناخوشـی و سـنگ انـدازی روسـیه در حال حاضـر بعید به نظر می رسـد 
. اتفـاق روسـیه علیرغـم كشـمکش ها با غرب بخاطـر اوكراین دقیقـا بهترین برگ 
بـازی را در دسـت دارد چراكـه چه جنـگ گروزنی چه جنـگ در كریمه آنگونه كه 
مسـکو ادعـا كرده ومی كند جنگی علیه دسـتجات اشـرار نیسـت بلکـه این جنگ 
هـا قبـل از هـر چیـز جنگـی بـرای دسـتیابی به كنتـرل بر سـومین منبـع عظیم 

نفـت دنیا بوده و میباشـد .
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تاریخچه 
شركت هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در تاریخ 2 آذر ماه 
مالکیت  و  ثبت شركت ها  اداره  ثبت 238423 در  به شماره  و  تاسیس  سال 82 

صنعتی تهران به ثبت رسیده است. 
موضـوع فعالیـت شـركت مدیریـت صنعـت شـوینده، سـرمایه گـذاری همـراه بـا 
كنتـرل و مدیریـت در سـهام شـركت هـای فعـال در صنعت شـوینده، آرایشـی و 
بهداشـتی، شـیمیایی و زنجیـره ارزش صنایـع مذكـور در داخـل و خـارج كشـور 

ست.  ا
تركیـب سـاختار مالکیـت سـهام مدیریت صنعـت شـوینده بیانگر اعتبار و سـرمایه 
بـاالی ایـن هلدینـگ اسـت. هلدینـگ مدیریـت صنعت شـوینده دارای 6 شـركت 

بـزرگ تولیـدی در زیـر مجموعه خود اسـت. 
شركت  گلتاش،  بهداشتی  و  آرایشی  شركت  پاكسان،  از  عبارتند  شركت ها  این 
آرایشی و بهداشتی ساینا، شركت تولیدی مروارید هامون، شركت آلی شیمی قم 
و شركت مدیریت یاران توسعه صنایع بهشهر. همچنین هلدینگ مدیریت صنعت 

شوینده از خدمات گسترده شركت پخش بهپخش برخوردار است.
محصوالت  بازار  نیاز  40درصد  تولید  ظرفیت  شوینده  صنعت  مدیریت  هلدینگ 
بازار  از  توجهی  قابل  سهم  و  بوده  دارا  را  كشور  بهداشتی  و  آرایشی  شوینده، 
بازار  در  شوینده  صنعت  مدیریت  سهم  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  داخلی 
صادرات نیز با توجه به شرایط سخت اقتصادی و تحریم ها قابل توجه است چرا 
صادرات  به  متعلق  شوینده  صنعت  مدیریت  سالیانه  فروش  تناژ  درصد   23 كه 

است. 
مدیریـت صنعـت شـوینده بـه پشـتوانه نیـروی انسـانی كارآمـد و متخصـص، كار 
گروهـی، هماهنگـی بـی نظیـر و فضـای تعاملـی در تاش اسـت با ایجـاد خاقیت 
و نـوآوری در عرصـه صنعـت شـوینده زمینـه رشـد اعتبـار و تعالـی سـازمان را 

سـازد.  فراهم 
بـا نـگاه اجمالـی بـه سـهم ویـژه محصـوالت تولیـدی شـركت هـای زیـر مجموعه 
هلدینـگ مدیریـت صنعـت شـوینده در بـازار ایـران میتوان بـه جایـگاه ممتاز این 

هلدینـگ در ایـن صنعـت پـی برد.
مدیریت صنعت شوینده در گروه صابون رتبه اول بازار كشور، در گروه خمیر دندان 
ماشینی  و  دستی  لباسشویی،  های  پودر  گروه  در  بازار،  اول  جایگاه  صاحب  نیز 
جایگاه سوم و در گروه مایع ظرفشویی و دستشویی جایگاه پنجم را در اختیار دارد. 

چشم انداز
- یکی از 5 شركت برتر در زمینه محصوالت شوینده ، بهداشتی و آرایشی باشیم

- جزء 100 شركت برتر ایران باشیم
- یک شركت صادراتی باشیم

ـــتی  ـــوینده ، بهداش ـــوالت ش ـــه محص ـــاق در زمین ـــوآور و خ ـــركت ن ـــک ش - ی
ـــیم ـــی باش و آرایش

- همــکار تــراز اول شــركت هــای بیــن المللــی در صنعــت شــوینده ، بهداشــتی 
و آرایشــی باشــیم

هلدینگی که سالمت و بهداشت را ارمغان می آورد

ماموریت
ما به عنوان یکی از شركت های برتر و سرآمد ایرانی ، با تکیه به حفاظت و صیانت 
از سامت جامعه در مسیر رشد و اعتای اقتصادی و كسب و كار ایرانی از هیچ 
تاشی فروگذار نخواهیم كرد و به اتکای نوآوری ، تغییر و بهبود مستمر و فرهنگ 
كارآفرینی خود در تاش هستیم تا نقش موثر و سازنده ی خود را در اقتصاد ملی 
به نحو موثری انجام داده و در تراز شركت های بین المللی از نام محصوالت ایرانی 

صیانت نماییم .
بین   ، كشور  شوینده  موثر صنعت  و  بهینه  راهبردی  مدیریت  و  افزایی  هم  ایجاد 
شركت های عضو و غیرعضو گروه با تمركز بر ارایه محصوالت و خدمات با كیفیت 
و ارزش برتر ، با تکیه بر كاركنان با انگیزه و نوآوری كه با كار خوب و با كیفیت 
و  اخاقی  ارزش های  به  تعهد  با  و  آورده  فراهم  را  تعالی جامعه  و  موجبات رشد 
و  نموده  درخشنده  و  اعتبار  پر  را  ایرانی  محصوالت  نام  اجتماعی  های  مسئولیت 

از این طریق برای مشتری ، كاركنان ، سهامداران و جامعه ارزش آفرینی نماید .
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برای خدمت  كردن نه میز را مانعی باشد نه زمان و نه كسوت و سمت كه دو صد البته سرداری 
در جنگ اقتصادی حمایت درخور از سربازان سنگر تولید با پشتیبانی ها از ایشان و مانع زدایی 

در برابر نامایمات می باشد .                                                 
آمارهای موفق شركتهای تابعه » بیدسیم « در جهش تولید ، فزونی فروش ، رشد صادرات 
، تنوع بخشیدن به بازارهای هدف خارجی و داخلی ، شناساندن هرچه بهتر برندها و كیفیت 
ممتاز محصوالت ، معرفی محصوالت جدید و... كه متعاقبا باعث افزایش درآمدها  و سود 

آوری شركتها گردید در سالی كه به فرموده مقام معظم 
رهبری سال حمایت از تولید با پشتیبانی ها و مانع 
زدایی ها میباشد نشانگر این مهم می باشد كه اگر زمام 
كارها به دست مدیریت كاردان و كاربلدی كه بخوبی 
هم از اقتصاد و جامعه شناخت كافی داشته و هم 
بخوبی پتانسیل های نهفته در دل مجموعه و مدیران 
زیر مجموعه را میداند باشد در سخت ترین شرایط هم 
میتوان موفقیت و عملکردی درخشان را حاصل ساخت 
. دكتر امیرعلی نعمت الهی در مقام مدیرعامل شركت 
مدیریت صنعت شوینده با یک برنامه ریزی مدون از 
روز اول قبول تصدی این پست توانست یک هارمونی 
و هماهنگی ایده ال را در بین شركت های تابعه جاری 
و ساری سازد كه برای خیلی از مدیران هلدینگ های 

بزرگ سرمشقی شد برای نیل به توسعه و تعالی .
باور این مدیر جوان به خرد جمعی و بهره بردن از 
نظرات كارشناسان و محققین و البته تشکیل كمیته 
های متعدد از كمیته ریسک و بازاریابی تا كمیته های 
برنامه ریزی و استراتژیک و  از كمیته های جهش تولید 
و صادرات تا كمیته های علمی و فناورانه  توانست 
از هلدینگ تخصصی »بیدسیم« یک مجموعه ای 
را تجلی سازد كه با برنامه و سند راهبردی نوین در 
پی كسب عملکردی هرچه صعودی تر از شركت های 
زیر مجموعه اش باشد . دكتر نعمت الهی از روز اول 
مسئولیت خود در این شركت نشان داد كه نه منصب و 
پست میشناسد و نه شب و روز و ساعت برای خدمت 
و در میدان بودن برای او یک رسم و دكترین اصلی 
می باشد كه این رسم مردان بزرگ است كه حتی در 
كسوت سرداری خود را سرباز مینامند و بسان یک سرباز 
جان بركف برای مام وطن و آبادانی و آزادی آن سینه 
ستبر كرده و در خط مقدم به دیدار همه نامایمات 
و سختی ها می روند و از هیچ آسیب و دشواری نه 
ترسشان باشد و نه خیالشان مکدر. امثال دكتر نعمت 

الهی در عین جوانی هم ذخیره مدیریت روزهای سخت برای این مرز پرگهر هستند و هم طیب 
خاطر برای مردمانی شریف كه باورشان هست برای فائق آمدن به دشواریها مردان و زنانی مسلح 
به علم و عمل شایسته و بایسته در گام دوم انقاب الزم و ضروری میباشد . سکاندار »بیدسیم« 
با بازدید و سركشی های وقت و بی وقت از شركتهای تابعه و خطوط تولیدی، برگزاری جلسات 
متعدد با مدیران و معاونین شركتها ، رایزنی با با نمایندگان و وزرا و دست اندركاران دولتی برای 
حمایت از سنگرهای تولید به طور جدی به دنبال گره گشایی از مشکات اعم از تامین مواد 

اولیه تا تسهیل قوانین و از قوت قلب و تکریم مدیران تحول خواه و پیشتاز تا رفع موانع فروش 
بود ونشان داد برای خدمت به این ملک و مردم گر عرصه خدمت در میدان و دیپلماسی با هم 

ادغام شود جز ظفر و پیشرفت پشت در پشت هم ره آورد و نتیجه ای در بر نخواهد داشت  .
مدیرعامل »بیدسیم«یکی از اهداف این بازدیدهای میدانی را رفع موانع در تولید بیشتر و تامین 
زیرساخت خوب برای شركت های تابعه در آینده می داند تا شاهد سرمایه گذاری جدید و 
اقداماتی باشیم كه بر روی بهره وری كلیت مجموعه تاثیر مثبت داشته باشد. به گفته امیرعلی 
نعمت الهی همچنین با برگزاری جلسات راهبردی با 
مدیران ارشد شركتهای آلی شیمی ، پاكسان ، ساینا ، 
گلتاش، مدیریت یاران توسعه و مدیریت هامون سعی 
گردید كه دكترین مدنظر برای ارتقائ هم افزایی و 
همکاری بین شركتهای تابعه بخوبی تبیین و تشریح 
گردد تا همکاران در شركت زیر مجموعه با توجه به 
رویکردهای بیانیه گام دوم انقاب ، برای هرچه بیشتر 
عقب  جبران  و  عزیزمان  میهن  پیشرفت  و  توسعه 
ماندگی ها بهترین رویکردها اتخاذ كنند و به طور قطع 
با عملکردی كه شركتها چه در بخش تولید و فروش و 
چه سودآوری و ارزش آفرینی داشته اند در این مسیر 
توانسته اند نقشی خوش را برای خدمت به مردم در 
دولت مردمی  ودر ارتقای سطح بهداشت و سامت 

ایفا كنند .
وی با اشاره به اهمیت نگاه به آینده و هدف گذاری برای 
كسب سهم بیشتر از بازارهای داخلی و خارجی برای 
شركتهای تابعه »بیدسیم« اعام داشت: با همراهی و 
همکاری مدیران شركت های تابعه و با در نظر داشتن 
ظرفیت ها، امکانات و راه كارهایی كه با خردجمعی 
مهندسان ، متخصصان ، نخبگان و پیشکسوتان صنعت 
شوینده تهیه و تنظیم شده است، حركت به سمت 
سند چشم انداز ترسیمی را با تعریف و عملیاتی ساختن 

استراتژی ها متناسب عجین ساخته ایم  .
كرد  تصریح  همچنین  اللهی  نعمت  امیرعلی  دكتر 
هرچند صنعت شوینده قدمتی در خور در جهان و 
سابقه تولید صنعتی حدودا 60ساله در كشورمان دارد 
ولی بایددر نظر گرفت كه پس از پاندمی كوئید 19 ، 
مردم بیش از پیش به بهداشت و اقام بهداشتی با این 
تفکر كه توجه به امر بهداشت مانع دربرگیری بیماری 
می شود، توجه داشتند كه همین امر اقتضا میکرد كه در 
این مقطع از زمان نیازمند بازبینی در طرح های توسعه 
باشیم . به گفته وی تبیین دیدگاه و سند چشم اندازی 
جدید برای تعریف پروژه های اثربخش با در نظر داشتن ظرفیت های شركتها كه به افزایش 
تولید ، فروش ، بهره وری و كارایی و باور به توان متخصصان داخلی و از همه مهتر توجه به 
شركت های دانش بنیان برای توسعه هرچه روافزون تر فعالیتهای توسعه ای در این دو سال 
اخیر باعث شد كه با همراهی مدیران شركت های تابعه و كاركنان زحمتکش و تاشگرشان گام 
های موثری در افزایش سودآوری و ارزش آفرینی مجموعه »بیدسیم« را در صنعت شوینده و 

گروه توسعه ملی شاهد باشیم .

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

بیدسیم؛هلدینگی برای توسعه و تعالی صنعت شوینده
گام دوم با مدیرانی کارآزموده

شرکت مدیریت صنعت شوینده یا هلدینگ »بیدسیم« یک هلدینگ 
تخصصی سرمایه گذاری در صنعت شوینده و صنایع وابسته است که 
با تکیه بر منابع خود و استفاده بهینه از آن، نقش رهبری در صنایع 
ارزش سرمایه سهامداران  ارتقا  و  . حفظ  ایفا می کند  را  یاد شده 
برای هلدینگ یک اصل و در کنار آن سرمایه های انسانی )انتخاب 
است.  هلدینگ  ارزش آفرینی  محور  مهمترین  شایسته(  مدیران 
کنار  در  تابعه  شرکت های  و  واحدها  پشتیبانی  و  نظارت  راهبری، 
انسجام بخشی و هم افزایی  ایجاد کردن بین آنها مهمترین رویکرد 

و فعالیت شرکت مدیریت صنعت شوینده میباشد 
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شـركت مدیریـت صنعـت شـوینده در عملکـرد یـازده ماهـه خود با كسـب درآمـد عملیاتی بـه مبلـغ 1/570/897 
میلیـون ریـال توانسـت سـود خالـص 1/386/050 میلیـون ریالـی كسـب نمایـد و نسـبت بـه عملکرد سـال قبل با 

افزایـش 630درصـدی بـه میـزان  1/196/220 میلیـون ریـال سـود خالـص خـود را افزایش دهد.
شـایان ذكـر اسـت شـركت مدیریـت صنعت شـوینده بـا مدیر عاملـی دكتـر امیرعلی نعمـت الهی در مقام سـومین 
هلدینـگ بـزرگ صنعت شـوینده كشـور و داشـتن شـركتهای تابعه بورسـی، فرابورسـی و غیر بورسـی با سـهم 10 
درصـدی از بـازار صنعـت شـوینده كشـورمان توانسـته اسـت با یک انسـجام و هـم افزایی هـم در امر جهـش تولید 
و همچنیـن افزایـش در صـادرات بسـیار موفـق عمـل كند بـه طوری كـه مدیر عامل هلدینگ شـوینده نشـان عالی 

مدیرسـال و شـركت پاكسـان توانسـتند مـدال افتخـار صادرات را در سـال جـاری به خود اختصـاص دهند.

 دوره آموزشی دكتری حرفه ای صنعت شوینده در راستای آموزش ، برنامه ریزی و توانمندسازی 
دانشجویان مشتاق با حضور مدیران و اساتید با تجربه این صنعت در سطوح مقدماتی و پیشرفته برگزار 
خواهد گردید تا با ارائه یک پکیج درسی كامل و بصورت علمی و عملی دانشجویان بتوانند مباحث مهم را 

در این صنعت فرابگیرند.
رئیس سازمان مدیریت صنعتی در این نشست صمیمی با اعام اینکه سازمان مدیریت صنعتی، سازمانی 
است پیشرو و مورد تایید موسسات معتبر جهانی در زمینه مشاوره، آموزش و تحقیقات مدیریت كه با 
پشتوانه بیش از نیم قرن حضور موثر در فضای اقتصادی و صنعتی كشور، می كوشد تا با هدف كمک به 
توسعه ظرفیت مدیریت و تحول و بهسازی سازمان ها و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی 
كشور، دانش نظری و مهارت های مورد نیاز حال و آینده رهبران، مدیران و كارشناسان سازمان ها را 
ارتقاء دهد افزود: تفکر خاقانه و محققانه دكتر نعمت اللهی را برای برگزاری این دوره های تربیت مدیران 
متخصص ارج می نهیم و ار آن به عنوان یک حركت مدبرانه برای توسعه فرهنگ مدیریت در صنعت 

شوینده استقبال میکنیم .
وی با تصریح اینکه حضور دكتر امیرعلی نعمت اللهی در شركت مدیریت صنعت شوینده سرآغازی برای 
یک تحول در دیدگاه ها و تفکر این مجموعه و هم افزایی و انسجام بخشی بین شركت های تابعه، استفاده 
از تمام توان مدیران قبلی و فعلی برای چاره جویی در برابر مشکات با تشکیل كمیته ای متعدد در جهت 
پیشبرد اهداف »هلدینگ« بسترسازی برای استفاده از پتانسیل شركت های دانش بنیان شركت مدیریت 
صنعت شوینده بوده است افزود: در كنار تشکیل كمیته های متعدد در خود شركت شوینده برگزاری شب 
نشینی های فناورانه با حضور صاحب نظران و كارشناسان خبره نیز  یکی از این اقدامات درخشان بود كه 
هم ایده مناسبی بود و هم ثمرات خیلی خوبی به گواه آمار برای شركت داشته است تا جایی كه از این ایده 

و طرح بسیاری از شركت های دیگر هم الگو برداری كردند.
به گفته دكتر ابولفضل  كیانی در سازمان مدیریت صنعتی بعد از مطرح شدن ایده و اندیشه های بدیع دكتر 
نعمت اللهی برای برگزاری دوره های آموزشی و دكتری حرفه ای در صنعت شوینده یک سری آمادگی 
ها و برنامه ریزی های اولیه صورت پذیرفت تا این بینش و طرح بصورت یک برنامه راهبردی به كاركنان 
و مدیران مشتاق یادگیری، ارائه گردد و بسیار خرسندیم كه در این راه مدیران ارشد پیشین این صنعت با 

درایت دكتر نعمت اللهی به یاری ما آمده اند تا با اشتراک گذاری تجربیات خود باعث غنی بخشی به مباحث 
و یک انسجام و هارمونی در ارایه مطالب گردند.

دكتر امیرعلی نعمت اللهی مدیرعامل مجموعه »بیدسیم« نیز در ابتدای سخنان خود با تقدیر  و تشکر 
از حضور مدیران و بزرگان صنعت شوینده در این جلسه هم اندیشی با مدیرعامل و كارشناسان سازمان 
مدیریت صنعتی در مورد لزوم برگزاری این دوره آموزشی گفت : پتانسیل و ظرفیت باالی سازمان مدیریت 
صنعتی و همچنین تجربیات گرانقدر مدیران عامل پیشین این صنعت ، بیدسیم را بر آن داشت كه فصلی 

نو را برای آموزش مدیران آینده صنعت شوینده كلید بزنیم .
به گفته وی، دانش و تجربه مدیران پیشین این هلدینگ و توان سازمان مدیریت صنعتی پتانسیل هایی 
با ارزش هستند  كه بایست به عنوان یک فرصت مغتنم مورد استفاده قرار می گرفت . مدیرعامل شركت 
مدیریت صنعت شوینده در ادامه تاكید كرد برپایی این دوره های آموزشی نویدبخش آن خواهد بود كه 
دانشجویان و كارآموزان خروجی این دوره ها در جهت گره گشایی مشکات و تبدیل تهدیدها به فرصتها 
در صنعت شوینده اعم از بیدسیم و حتی شركت های بخش خصوصی كمکم به سزایی به آینده ایران 

اسامی پرافتخار خواهند داشت .
مدیرعامل بیدسیم همچنین برگزاری این دوره های تخصصی را حركتی نوآورانه در صنعت شوینده اعام 
كرد كه در آن از تجربیات و تخصص مدیران ارشد سابق هلدینگ  كه همگی از افراد صاحب نام و صاحب 
نظر در این حوزه هستند بهترین استفاده را میبرد چرا كه با تهیه ، تدوین وتدریس سرفصل های راهبردی 
مدیریتی یک آموزش كارآمد و راهگشا برای داوطلبین حضور در دوره خواهد داشت كه ثمرات آن در 

سالهای آتی و در جهت پیشرفت صنعت شوینده بسیار كارگشا خواهد بود.
شایان ذكر است دروس این دوره بصورت تئوری و عملی و بصورت 20 واحد به دانشجویان مشتاق ارائه 
خواهد شد و سیاستگذاری برای استمرار برگزاری این دوره ها بصورت مقدماتی –  پیشرفته و بین المللی 

لحاظ شده است .
اصول و مبانی مدیریت ، اصول بازاریابی حرفه ای در صنعت شوینده، اصول و فنون مذاكره، تفکر سیستمی 
، مدیریت برند شوینده ، بازاریابی دیجیتال در صنعت شوینده ، مدیریت تکنولوژی و فرآوری در صنعت 
شوینده، مدیریت فروش و توزیع در صنعت شوینده  از جمله سرفصل های ارایه شده در این دوره می باشد.

عملکرد هلدینگ مدیریت صنعت شوینده فراتر از پیش بینی ها

دوره IMBA  صنعت شوینده در سازمان مدیریت صنعتی با همکاری شرکت مدیریت صنعت شوینده تشکیل می شود.

سود »بیدسیم« رکورد زد 

گام ارزشمند »بیدسیم« برای نهادینده کردن دانش در صنعت شوینده
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در ششمین اجاس سراسری نشان 
عالی مدیر سال كه با حضور مقامات 
امیرحسین  سید  جمله  از  مختلف 
قاضی زاده هاشمی معاون رییس جمهور 
و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
امور  معاون  حسینی  محمد  سید   ،
مجلس رییس جمهور ، هادی قوامی 
اقتصادی و  امور  معاون حقوقی وزیر 
مجلس  نمایندگان  برخی  و  دارایی 
شورای اسامی و اعضای هیات علمی 
عامل  مدیران  و  كشور  دانشگاه های 
شركت های  مدیره  هیئت  اعضای  و 

تجاری، صنعتی تولیدی و نهادهای مالی در مركز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار 
شد، نشان عالی مدیر سال 1400 به پاس خدمات شایسته در پویایی شركت های كشور به 

مدیرعامل هلدینگ بیدسیم تعلق یافت.
گفتنی است این هلدینگ بعنوان یک نهاد مالی و شركت چند رشته ای شركت های 
تولیدی عظیمی چون پاكسان، گلتاش، ساینا، مروارید هامون ، آلی شیمی قم ومدیریت 
یاران توسعه صنایع بهشهر را تحت مالکیت خود دارد و دكتر امیرعلی نعمت الهی از 
مدیران جوان، جهادی، آینده نگر و گام دومی می باشد كه با قبول مدیریت در هلدینگ 
صنعت شوینده توانست با یک مدیریت كان، انسجام بخشی و هم افزایی بین شركت 
های تابعه تحولی جدی در جهش تولید، فروش، عرضه محصوالت جدید و صادرات 

را در آن ها و همچنین تدوین نقشه 
رقم  بهره وری  جهش  و  جامع  راه 

بزند.
همایش نشان مدیرعالی سال با هدف 
تقدیر از تاش های مدیران مجموعه 
های بزرگ تولیدی، صنعتی و نهادهای 
مالی و اقتصادی كشور برگزار می شود 
هلدینگ  آن،  دوره  ششمین  در  كه 
بیدسیم به واسطه تحوالت بنیادینی 
كه در زمینه حمایت از تولید و جهش 
های  شركت  سودآوری  و  صادرات 
تابعه خود داشته و فرآیندهای كان 
مدیریتی و راهبردی خود را برای نزدیک تر شدن به استانداردهای جهانی، اصاح كرده، حائز 

دریافت این نشان عالی شد
دیگر اهداف این گردهمایی می توان به انسجام و اقتدار ملی برای احیای امید در مردم، 
ایجاد انگیزه برای نیل به موفقیت در قشر مدیران موفق و پویا، ارزیابی نقش مدیریت 
و كارآفرینی و ارائه راهکارهای نوین در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، انتقال تجارب 
و آگاهی از عوامل موفقیت و شکست مدیران و بنگاه های تولیدی و صنعتی، بررسی 
فرصت ها و چالش های توسعه مدیریت در چشم انداز آینده صنعت ایران و نقش آن در 
توسعه پایدار و ارائه راهکارهای ملموس و انجام پذیر در توسعه كّمی و كیفی مدیریت 

جهادی اشاره كرد

نشان عالی مدیرسال برای مدیرعامل هلدینگ، شرکت مدیریت صنعت شوینده

انتظارات سهام داران گروه شوینده با کمیته ریسک برآورده می شود؟
و سیاست گذاری  اقتصاد  مفید شوراهای تخصصی  و خروجی های  موفق  تجربۀ  از  پس 
سرمایه گذاری، جهش تولید، جهش صادرات، پدافند غیرعامل و شورای راهبردی انتقال فناوری 
و نوآوری، شركت مدیریت صنعت شوینده )بیدسیم- سهامی عام( در اقدام بدیع دیگر، كمیته 

ریسک شوینده را با حضور نخبگان بازار سرمایه و اقتصاد تشکیل داده است.
كمیته ریسک هلدینگ بیدسیم امروز در حالی نخستین جلسۀ خود را پشت سر گذاشت كه 
اعضای آن به طرح كلیات وضعیت گروه محصوالت شیمیایی در بازار سرمایۀ كشور پرداختند و 
مقرر شد در جلسات آتی، ضمن بررسی گزارش های اختصاصی از شركت های تابعه، برنامه های 

عملیاتی برای بهبود و ارتقای ارزش سهام گروه تدوین شده و در دستور كار قرار گیرد.
در این نشست سه ساعته، مدیرعامل هلدینگ عنوان كرد كه انتظار دارد فعالیت این شورا بتواند 

در راستای اهداف تعیین شده برای شورا ازجمله پیش بینی موقعیت های با ریسک باال در حوزۀ 
شوینده و ارائۀ راهکارهای كوتاه،میان و بلندمدت برای كاهش اثر ریسک ها باشد و به مانند حلقۀ 
اطمینانی عمل كند كه وظیفۀ آن تنظیم عملکرد شركت های گروه، سهام داران و بازار سرمایه 
است. امیرعلی نعمت الهی همچنین ابراز امیدواری كرد كه به واسطۀ ایجاد كمیته ریسک، نظارت 
و مدیریت مؤثر بر نوسان های اقتصادی و مالی نظام مند و حفاظت بیشتر از اموال سهامداران 
و سرمایه انسانی شركت صورت پذیرد و سهام داران با اعتماد و آسودگی خاطر بیشتری در این 
گروه سرمایه گذاری كنند. اعضای كمیته به بیان دیدگاه های خود پرداختند و مقرر كردن كه 

هرگونه اقدام با هماهنگی كامل و بر اساس منشور مصوب  هیئت مدیره باشد.
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حضور دکتر حسین معین زاد در هلدینگ شوینده

صنعتگران و تولیدکنندگان به یاد سردار دلها در حرم مطهر امام خمینی)ره( گرد هم آمدند

دیدار با خانواده شهید یاور اسالم

حسین  معین زاد كه روز گذشته بر اساس تصمیم هیات مدیره شركت توسعه صنایع بهشهر به سرپرستی این شركت منصوب شد، امروز، نخستین روز كاری خود را به بازدید سرزده از هلدینگ مدیریت صنعت شوینده 
اختصاص داد.

در این دیدار، او ضمن گفت وگو با مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و معاونان، بر ادامۀ حمایت ها از اقدامات و طرح های توسعه ای در این هلدینگ و شركت های تحت مدیریت آن تأكید و ابراز امیدواری كرد كه این اقدامات 
در قالب حمایت از تولید و كاهش واردات، به افزایش دارایی سهام داران شركت های گروه مدیریت صنعت شوینده منجر شود.

گفتنی است كه با وجود تغییرات مدیریتی در شركت بهشهر، حضور سرپرست این شركت در هلدینگ شوینده، آن هم در حالی كه این هلدینگ در كوران برنامه ریزی و پیگیری برگزاری مجامع شركت های تابعه است، 
می تواند هماهنگی و تعامل بیشتر و برگزاری هرچه بهتر مجامع شركت های گروه شوینده را در پی داشته باشد.

تجدید میثاق خانواده بزرگ مدیریت صنعت شوینده با آرمانهای سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و سردار شهید حسین پورجعفری در حرم بنیان گذار كبیر انقاب امام خمینی رحمت اهلل علیه
اجتماع بزرگ سربازان میدان تولید به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور جمعی از مسئولین كشوری و لشکری در روز چهارشنبه مورخ 15/10/1400 برگزار شد.

در این تجمع انقابی، مدیرعامل شركت مدیریت صنعت شوینده و جمعی از كاركنان در عمل به تکلیف دینی و ملی خود در این گردهمایی بزرگ حضور یافتند و جایگاه واالی حاج قاسم و مخزن االسرار ایشان سردار 
شهید حسین پورجعفری و مکتب فاطمی ایشان را گرامی داشتند.

در ضمن مدیر عامل از حضور پرشور بسیجیان خانواده بزرگ مدیریت صنعت شوینده تشکر و قدردانی ویژه نمودند.

به همت پایگاه ویژه مقاومت بسیج شهدای جبهه سامت هلدینگ مدیریت صنعت شوینده، حسین معین 
زاد سرپرست شركت توسعه صنایع بهشهر و امیرعلی نعمت الهی مدیرعامل هلدینگ شوینده با مادر شهید 

یاور اسام، از شهدای شركت پاكسان دیدار و از ایشان تجلیل كردند.
در این دیدار صمیمی، حسین معین زاد ضمن اباغ سام بابک سعیدی مدیر عامل گروه سرمایه 
گذاری توسعه ملی، با بیان اینکه خانواده معظم شهدا مایه خیر و بركت نظام و انقاب اند، اظهارداشت: 

امنیت و آرامش امروز كشور مرهون ایثار و از جان گذشتگی شهدای واال مقام و خانواده معظم 
شهداست.

وی با اشاره به اینکه دیدار از خانواده شهدا ، روحیه خدمت گزاری را در جامعه دوچندان می كند، روحیه 
جهاد و فداكاری و ایستادگی شهدا و جانبازان دوران هشت سال دفاع مقدس را نیاز امروز كشور برای حل 

مشکات دانست.
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- لطفا ماموریت و رسالت اصلی هلدینگ صنعت شوینده را برای ما شرح دهید. 
شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر، شركت سرمایه گذاری و نهاد 
در  سرمایه گذاری  هلدینگ،  این  رسالت  است.  بورس  سازمان  نزد  شده  ثبت  مالی 
شركت های زیر مجموعه شوینده اعم از پاكسان، گلتاش و سایناست كه 3 شركت 
یاران  بورسی ما هستند و شركت های مروارید هامون و آلی شیمی قم و مدیریت 
توسعه كه شركت های سهامی خاص هستند. البته سهامداری 55 درصدی در شركت 

پاكسان ایروان نیز از دیگر مراتب شركت داری این هلدینگ به حساب می آید .
هلدینگ  صنعت شوینده به دلیل تمركز بر سبد محصوالت شوینده، برای توسعه 
صنایع بهشهر بسیار حائز اهمیت است. ماموریت اصلی شركت، سرمایه گذاری، تامین 
مالی و كمک به چرخه تولید از زنجیره تامین تا پخش است. البته در بخش توزیع، 
ماموریت اصلی به عهده شركت معظم به پخش قرار دارد كه از دیگر زیرمجموعه 

گروه توسعه صنایع بهشهر است.
و  سخت  چالش های  چه  هلدینگ  مالی  مدیریت  بخش  در  اکنون  هم   -

بحران زایی وجود داشته و چه برنامه ریزی هایی دارید؟
تامین منابع بزرگترین چالش امروز و  دیروز مجموعه صنعت شوینده است. از این 
های  چالش  تمامی  و  گیرد  می  تولید صورت  زیرمجموعه  شركت های  در  كه  نظر 
انسانی  سرمایه  و  نیرو  بکارگیری  كیفیت،  تامین  اولیه،  مواد  تهیه  از  اعم  عملیاتی 
انجام می دهند. به دلیل تخصصی كه این شركت ها در  برند را  متخصص و حفظ 
مقوله تولید پیدا كرده اند  در هر صورت مشکات خود را مرتفع می كنند، به نظر 
می رسد كه این كار به راحتی انجام می شود، اما باید بدانیم كه تمامی مراحل تولید، 
سختی خاص خود را دارد. پس از تولید به مرحله توزیع می رسیم. در این مرحله 
شركت بزرگ به پخش كه قریب به 70 سال قدمت  و ناوگان بزرگی دارد، به مشکل 
اینکه شركت های  )به دلیل  برنمی گردد  تولید  به چرخه  نقدینگی  می خورد و تمام 
تولیدی مواد اولیه را بصورت نقد خریداری می كنند و با اصاح الگوی مصرف كننده 
اینکه  برای  بنابراین   . فعلی(  شرایط  در  مصرف كنندگان  محصوالت  سبد  تغییر  و 
شركت ها بتوانند بقای خود را حفظ كنند و تولید متوقف نشود و بتوانند مواد اولیه 
را خریداری كنند مجبور می شوند كسری منابع خود را از طریق استقراض از بانک 
ها تامین نمایند در نتیجه این جریان هزینه مالی 18 تا 22 درصدی به شركت ها 

تحمیل می شود. 
معضل مکمل این مشکل، این است كه همانند سایر رقبا، با مصرف كننده و فروشنده 
از  حاصل  نقدینگی  بتوانیم  كه  نداریم  مستقیم  فروش  و  نیستیم  ارتباط  در  نهایی 
فروش را دریافت كنیم، بنابراین تنها مشکل ما تامین منابع است. نقدینگی گیر است 
و حل این مشکل تنها در گروی پخش بهتر و فروش بهتر است.)با توجه به تغییر 

مدل رفتار مصرف كننده( 
- برای این مشکل راه حلی در نظر گرفته شده است؟

بـا توجـه بـه اینکه شـركت بـه پخـش، ماموریـت توزیـع و فـروش نهایی را بـر عهده 
دارد. قـرارداد زیرمجموعه هـا بـا بـه پخـش قـرارداد فروش قطعی اسـت. آنهـا تولید را 
بـه شـركت به پخـش می دهنـد و انتظار دارنـد تمام تولید از این مسـیر فـروش برود. 

2 سـال كرونـا بـود و مـردم مرتبـا در حـال شستشـو بودنـد امـا امروز سـبد محصول 
مصـرف كننـده تغییـر كـرده اسـت. الگوها و مـدل عوض شـده و حجم خریـد پایین 
آمـده اسـت. و لـذا به پخش نیز امـروز درگیر اسـت. بنابراین اسـتفاده روش های نوین 
ماننـد فـروش اینترنتـی، مـی توانـد به حـل بخش عمـده ای از مشـکات كمک كند. 
- 2 شرکت شما بورسی و یکی فرابورسی است. آیا تابحال با نهاد ناظر به 

چالش و مشکلی برخورده اید؟
خیـر. شـركت های زیرمجموعـه گـروه توسـعه صنایع بهشـهر و گروه معظم سـرمایه 
گـذاری توسـعه ملـی بـه دلیـل اینکـه هـر مـاه بـه شـركت هـای بـاال دسـتی خود 
گـزارش می دهنـد، از ایـن رو در گزارش دهـی بـه بـورس مشـکلی ندارنـد. اما گاهی 
بـه دلیـل دوگانگـی نظـارت، یعنـی نظـارت سـازمان بـورس از یـک سـو و نظـارت 
انجمـن صنایـع شـوینده از سـوی دیگر، دچار دوگانگـی در زمان افشـای اطاعات و 

كیفیـت افشـای اطاعات بـوده ایم. 
همچنین در بخش تقویت واحد سهام شركت نیز كوشیده ایم كه با افزایش بهره وری، 

ایجاد بستری برای پرسش و پاسخ با سهامداران محترم داشته باشیم. 
- برنامه ای برای عرضه سهام سایر شرکت های خود در بورس ندارید؟

را  افزایش سرمایه خود   ، ریال  میلیون  با سرمایه 22،020  قم  آلی شیمی  شركت 
به 140،020 میلیون ریال خواهد رساند و  را  ثبت كرده است كه سرمایه شركت 
قصد دارد با افزایش سرمایه دوم به 300 میلیارد ریال برسد. هم اكنون این شركت 
حدود 170 میلیارد ریال سود ساخته و آمادگی ارائه درخواست پذیرش آن در بازار 

سرمایه را داریم. 
از طـرف دیگـر در حـال رایزنـی بـا هلدینـگ توسـعه صنایـع بهشـهر هسـتیم كـه 
پاكسـان صنعتـی را تقویـت نماییـم ، زیـرا محصوالت صنعتی، سـودآوری بیشـتری 
دارنـد و می توانـد ضمـن حـل معضـل چرخه معیـوب تامیـن نقدینگـی، نرخ گذاری 
متناسـب بـا افزایـش قیمـت نفـت و مشـتقات آن و همچنیـن كاهـش دوره وصول 
مطالبـات و تامیـن مـواد اولیـه شـركت های زیرمجموعـه گـروه بـه ارتقـای شـرایط 

شـركت در امـر بازدهـی نیـز منجر شـود. 
را هم  اقتصادی  برنامه ریزی  فعالیت خود، تشکیل شورای  زمان  - شما در 

انجام داده اید. لطفا در خصوص آن نیز بفرمایید.
تشــکیل شــورای برنامه ریــزی و اقتصــادی بــا حضــور اشــخاص برجســته و فعــاالن 
ــازار ســرمایه نظیــر  جنــاب آقایــان دكتــر ســیدعلی حســینی، دكتــر جواهــری  ب
ــری  ــم گی ــی زاده و .... و تصمی ــر تق ــی و دكت ــر عباس ــر، دكت ــر كانت ــی، دكت تفت
ــن  ــای تامی ــرمایه ، روش ه ــش س ــوص افزای ــر در خص ــراه تدبی ــه هم ــه ب مبتکران
منابــع و مشــکات اقتصــادی شــركت های زیرمجموعــه انجــام شــده اســت. 
ــن  ــانی و تدوی ــای انس ــرمایه ه ــوزه س ــت ح ــوان در  تقوی ــی ت ــل آن را م ماحص
ــه  ــکیل كمیت ــل، تش ــای قب ــه ه ــن نام ــری آیی ــد، بازنگ ــای جدی ــه ه ــن نام آیی
ــا حضــور متولیــان ایــن بخــش در  ســرمایه انســانی هلدینــگ صنعــت شــوینده ب
شــركت های زیــر مجموعــه بــا محوریــت شــركت شــوینده، ایجــاد واحــد آمــوزش، 

ــوان كــرد.  ــش پرســنل عن ــا ســطح دان آســیب شناســی و ارتق

به فکر عرضه اولیه آلی شیمی قم هستیم
معاون مالی اقتصادی و نیروی انسانی صنعت شوینده

شرکت مدیریت صنعت شوینده که قدیمی ترین شرکت های تولیدکننده محصوالتی شوینده و بهداشتی در کشور را راهبری می کند، هم اکنون با 
تمرکز بر سبد صنعت شوینده از بهداشتی تا آرایشی و زیبایی را دربرمی گیرد. برای درک بهتر از وضعیت مالی این هلدینگ با مجید نژوری، معاون 

مالی، اقتصادی و منابع انسانی شرکت به گفت وگو نشستیم. 
نژوری معضل تامین مالی و برگشت نقدینگی را مهمترین مشکل این هلدینگ برشمرده و توانمندی در سطح عالی شرکت های 6گانه تولیدکننده 

هلدینگ را به عنوان نقطه قوتی بر مدیریت صنعت شوینده می داند. در ادامه شرح این گفت و گو آمده است. 
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 - وقتی راجع به مجموعــه و هلدینگی صحبت میکنیم که با فروش مستقیم کاال به حیات 
خود ادامه میدهد بخش بازاریابی و برندینگ به عنوان نقطه ثقل آن مطرح میشود. شما چه 

چالشها و معضالتی در مسیر فعالیت خود دارید؟
بازاری كه در آن فعالیت میکنیم، بازار رقابتی شدید است. اینجا هم اقیانــوس قرمز و هم اقیانوس آبی وجود 
دارد. كاركرد اصلی این صنعت، تقدم پیشگیری بر درمان است. در واقع وقتی میگویند پیشگیری مقدم بر 

درمان اســت دقیقا به همین صنعت شوینده و بهداشتی برمیگردد.
مهمترین دارایی ما برندهای ما هستند كه با توجه به قدمت و ذهنیتی كه نزد مخاطب دارند نیازمند 
سازوكاری هستیم تا بتوانیم برای مخاطبمان نقطه تماس ایجاد كنیم. مخاطب نسبت به برخی اقام 
شوینده نظیر مایعات ظرفشویی، پودرهای شست وشو، مایعات سفیدكننده، شیشه شویها و... حس خوبی 
در زمان اســتفاده ندارد. لذا میزان وفاداری به برندها در این اقام كم است و آنچه نقطه تمایز ایجاد میکند، 
نحوه صحیح پوشش بازار و توزیع مویرگی محصوالت است تا نقطه تماس با مشتری ایجاد شود. در كنار 
این كار ترویج و تبلیغ مناسب میتواند به شناخت بهتر مشتری از برند بی انجامد. تمام مساعی ما ایجاد 
ارتباط نزدیک مصرف كننده نهایی با تمام محصوالت و برندهایمان است تا بتوانیم ذهنیت مثبت و خوبی 
در تجربه استفاده از محصوالتمان ایجاد كنیم. قصد ما بعد از بازار شوینده ها و بهداشتی ها ورود به بازار 
بزرگ آرایشی هاست كه جنبه مراقبتی از پوست و مو را دارند و میتوانیم سبد تکمیل تری از محصوالت 

خودمان را در اختیار آحاد جامعه قرار دهیم.
در صنعت شوینده سبد بسیار كاملی از انواع شوینده ها در حال ارائه به بازارهای داخلی و صادراتی است. 
همین چند روز گذشته شركت »پاكسان« به عنوان بزرگترین شــركت تابعه این هلدینگ موفق شد برای 
اولین بار در صنعت شــوینده مدال افتخار صادرات را كســب نماید . همانگونه كه میدانید عمده بازار 

شوینده ها مربوط به شوینده های البسه و ظروف است.
این اقام با برندهای سپید ، برف و گلی سالهاست كه عرضه میشوند و حتی پدربزرگها و مادربزرگهای ما با 
آنها خاطره دارند و زندگی كرده اند.  3 شركت بزرگ این هلدینگ كه شامل شركتهای پاكسان، گلتاش و 
ساینا هستند، بورسی شده اند. پاكسان تولیدكننده پودرهای البسه دستی و ماشینی، كفشوی و محصوالت 
ماشین ظرفشویی در كنار انواع صابونهای حمام و دستشویی است. شركت گلتاش، محصوالت مراقبتی بدن 

را تولید میکند كه شامل انواع مایع دستشویی، شامپو، صابون و خمیردندان میشود.
گلتاش طراحی كرم آرومکس را به انجام رسانده و اكنون در 2بخش كرمهای عمومی و كرمهای ضدآفتاب 
فعال است. بازار این دسته از كرمها به لحاظ تناژی، بزرگترین بخش بازار كرم هستند، هرچند سودآورترینها 
كرمهای تخصصی به شمار میروند از جمله كرمهای دور چشم و كرمهای ضدچروک و... كه سودآوری خوبی 
دارند. با توجه به امکانات ما و وضعیت فروش فعال روی كرمهای عمومی كار میکنیم، اما ورود به بخش 

كرمهای تخصصی در برنامه های توسعه ای خواهد بود.
سومین شركت بورسی ما، سایناست كه در بخش شوینده های خانگی فعالیت دارد. این بخش شامل انواع 
مایع ظرفشویی، مایعات البسه، مایعات نرم كننده، شیشه شوی، توالت شوی و... است. اكنون این شركت در 

حال ایجاد برند اختصاصی پریمکس است كه شامل تمامی مجموعه كاالهای فوق االشاره است.
 - با توجه به مفاهیمی که توضیح دادید، وضعیت فروش به چه شکل است؟

اگر تولیدكنندهای بهترین تركیب و فرموالســیون را داشته باشد، اما سیستم فروش مناسبی نداشته باشد، 
تمام كار آن به هدر میرود. پارادایمهای فروش نشان میدهند شركت های ما باید به سمت فروشهای مجازی 
حركت كنند. زیرا ما بعد از این و در دوران پساكرونا خواهیم بود و پارامترهای فروش و بازاریابی متفاوت 
خواهد شــد. البته حضور شركت »بهپخش« به عنوان توزیع كننده انحصاری محصوالت تولیدی شركتهای 
تابعه مدیریت صنعت شوینده، موضوع را كمی متفاوت میکند. با این حال اگر نوآوری در فروش، رساندن 

محصول به خرده فروش و مصرف كننده نهایی و ایجاد شرایط فروش
آناین رخ ندهد، سهم بازار ما آهسته آهسته از دست میرود. هم اكنون شركتهای گروه مدیریت صنعت 
شوینده در 3بخش اقدام به فروش محصوالت تولیدی خود مینمایند : نخست در بخش محصوالت داخلی 
و احجام خانوار، شركت »بهپخش« توزیع كننده انحصاری این بخش از بازار است. در موضوع برندینگ 
مایع ظرفشویی گلی، خمیردندانهای پونه و نسیم، شامپوی شبنم، پودر سپید و صابون گلنار با توجه 
به ســابقه طوالنی و درخشان این محصوالت در بازار، شــناخته شدن توسط مشــتری و محبوبیت 

نزد مغازه دار و مراكز فروش نیازمند ایجاد نقطه تماس 
با مشــتری هستند. در دسترس بودن برای مشتری 
مثال  برای  میرود.  به شمار  عامل خرید  مهمترین 
زمانی كه چندین برند صابون حمام در یک فروشگاه 
در دسترس باشد در شرایط برابر اولین انتخاب مصرف 

كننده »گلنار« خواهد بود . استراتژی برند برای
محصوالت بالغ، حفاظت از برند یعنی حفظ كیفیت 
مبنا  برهمین  است.  محصول  بودن  دسترس  در  و 
طرحهای انگیزشی كه در شركت توزیع كننده اعمال 
میشود، ترغیب كننده فروشندگان در جهت افزایش 
نقطه تماس با مشــتریان است. مابقی محصوالت با 
برندهایی نوپایی نظیر پریمکس، آرومکس، دنتامکس 

و... نیازمند معرفی بیشتر به مصرفکنندگان هستند.
با توجه به بهینه ســازی بودجه برندینگ و تبلیغات، 
مکانهای مؤثر در این عرصه نظیر فروشگاه های زنجیره 

ای و پلتفرمهای فروش مجازی در اولویت هستند.
در خصوص محصوالت صنعتی هم با تمام توان در حال 
پیشرفت روزافزون هستیم. برای مثال شركت آلی شیمی قم ؛ گلیسیرین با خلوص 99.99درصد تولید 

كرده است كه ورای مصارف خوراكی در مصارف دارویی كاربرد دارد .
در رابطه با امر صادرات، بیش از یک چهارم تولیدات شركتهای گروه مدیریت صنعت شوینده صادر میشود 
و در سال جاری نیز شركت پاكسان برای اولین بار در صنعت شوینده نائل به دریافت مدال افتخار صادرات 

شد.
با توجه به هدایتهای هوشــمندانه مدیرعامل محترم هلدینگ مدیریت صنعت شوینده كه موجب تشکیل 
كمیته جهش صادرات شده است، در انتظار تحولی بسیار مثبت در جهت توسعه بازار به ویژه در بازار 
كشورهای سوریه، لبنان، روسیه و آفریقا هستیم. هم اكنون در حال بررسی پارامترها و متغیرهای این بخش 
از بازار هستیم و با تعدادی از تجار و بازرگانان در این حوزه رایزنی كرده ایم تا بتوانیم به حول و قوه الهی 

پوشش مناسبی در این مناطق داشته باشیم.
با عنایت به موارد گفته شده و اینکه ما سهامی عام هستیم درصددیم رضایت سهامداران، مسئولیتهای 
اجتماعی، رضایت كاركنان مؤمن و متعهد شركتها و درنهایت حمایت از اشــتغالزایی كه منجر به ایجاد 
جامعه ای پویا خواهد شد را كسب كنیم. از آنجایی كه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در سال تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها هستیم، با تمام وجود و با دل و جان تاش خواهیم كرد مطلوب معظم له 

حاصل شود.
انتظار داریم همکاران ما در شركتهای گروه تابعه توسعه ملی به جهت معرفی برندها و محصوالت و دسترنج 
همکاران خودشان در این مجموعه، همزمان با اعیاد و مناســبتها كه بسته هایی را به عنوان هدایا به پرسنل 
اهدا میکنند محصوالت تولیدی در این مجموعه را نیز برای هم افزایی و آشنایی بیشتر ســایر همکاران گروه 
به طور دورهای و منظم مدنظر قرار دهند. ضمن اینکه تمامی همکاران گروه توسعه ملی از طریق سایتها و 

نشریات وزین اینچنینی باید دائما با محصوالت ما آشنا شده و مصرف
روزانه آن را تجربه نمایند.

 -  یکی از ماموریتهای شما در شرکت، برندینگ محصوالت تولیدی است. تاکنون در این زمینه 
چه اقداماتی انجام شده است؟

شركتهای تابعه گروه شوینده هم اكنون با طراحی محصوالت بازارپسند با برندهای جدید مبتنی بر نیاز 
روز مشتریان داخلی و بازارهای صادراتی در حال گسترش بازار محصوالت خود هستند كه در این راه، 
موفقیتهایی نیز كسب كردند. اما با وجود ایجاد برندهای جدید، باید واقعیت را بپذیریم كه شخصیت و 
پرسونالیتی برخی از برندهای قدیمی در حال پیر شدن است. ذهنیت سازی و شخصیت دادن به یک برند 

متاسفانه مقوله مغفولی در صنعت است .
طی سالیان گذشته خدمات بازاریابی برای برندهای قدیمی كمتر انجام شده است و به نوعی خود این 
برندها جور خودشان را كشیده اند و با توجه به قدمت و بزرگی كه در بازار داشتند، توانسته اند خودشان 
را جلو ببرند. از سوی دیگر خرید اینترنتی كه از زمان كرونا بیش از پیش رونق گرفت ، الگوی مصرف را به 
طور كلی تغییر داده است. به نحوی كه اگر شركتها در ظرفیت باالیی فروش اینترنتی نداشتند، عما سهم 

بازار خود را از دست میدهند.
 -  شما محصوالت تان را آنالین عرضه میکنید؟

خودمان فروش آناین نداریم ولی شركت »بهپخش«، صرفه ماركت را دارد كه فعا در سطح تهران و با 
محصوالت خودش فعالیت میکند . در ماركتینگ اصطاحی داریم كه به آن اثر طعمه میگویند . اثر طعمه 
بیان میکند كه اگر برنــد خاصی را از كاالیی خاص مدنظر دارید و آن مورد را در مغازه و محل عرضه ببینید 
و اگر فقط همان باشد آن را میخرید ولی ذهنیت مثبتی نسبت به آن پیدا نمیکنید، بلکه ترجیح میدهید 
كه این محصول را از جمع چندین محصول دیگر انتخاب كنید . در صرفه ماركت هنوز این حس وجود 
ندارد و مشتری مجبور است از برندهایی كه آنجا عرضه میشود خریداری كند كه طبعا جذابیت كمتری 
دارد. بنابراین بهبود شرایط فروش آناین محصوالت شوینده با بهبود اوضاع عملکردی صرفه ماركت، ارتباط 
مستقیم دارد . ضمن اینکه هم اكنون از بســیاری از پلتفرمهای آماده فروش مجازی در شركت »بهپخش« 

استفاده میشود، ولی به نظر من هنوز كافی نیست.
 -  بزرگترین چالشی که با آن مواجهید و در حال رفع و رجوع آن هستید، چیست؟

برندینگ ما باید 360درجه، هدفمند و همه جانبه باشد . هرجا كه ما برندمان را تمشیت نکردیم و با آن 
مهربان نبودیم ، از دست ما دلخور شده است . برند مثل بچه انسان است كه باید سعی كنیم بهترین لباس 
را به او بپوشانیم و بهترین امکانات را برای رشد و تعالی آن فراهم كنیم . برندینگ باید محصوالت را از تولید 
تا زمانی كه مشتری آن را انتخاب میکند و برای مصرف به خانه خود میبرد، همراهی كند و درمجموع باید 
كاری كنیم كه از لحاظ محصول، قیمت، ترویجات فروش و نحوه توزیع برند ما از ذهن مخاطب خارج شده 

و در قلب او جای بگیریم و در یک كام مصرف كننده برند ما را دوست داشته باشد.

برندهای شوینده متحول میشوند
معاون برندینگ و بازاریابی هلدینگ صنعت شوینده

معاون برندینگ و بازاریابی هلدینگ صنعت شوینده میگوید که »برند« مثل یک 
نهال است و اگر آبیاری مناسب داشته باشد و مراقبت و رسیدگی شود، ثمر میدهد. 
برند از زمان تولد تا بلوغ و در هر مرحله رشد و بالندگی یک استراتژی مراقبتی نیاز 
دارد تا به نقطه کمال و مطلوبیت برسد. سیدعباس حسینی نسب، معاون بازاریابی 
و برندینگ هلدینگ مدیریت صنعت شوینده طی گفتوگویی از وضعیت تولید، 

بازاریابی، فروش و برندینگ محصوالت این هلدینگ میگوید.
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-  در فرآینـد تدویـن نقشـه راه هلدینـگ صنعت شـوینده قصـد دارید 
چـه اقداماتـی انجام دهیـد و به چـه جایگاهی برسـید؟

شـركت مدیریـت صنعـت شـوینده در راسـتای اسـتفاده بهینـه از منابع سـازمانی 
و شـركتهای تابعـه و ایجـاد هـم افزایـی، جهـش تولیـد و گسـترش بـازار، در حال 

تدویـن یـک نقشـه راه جامـع و یکپارچـه بـر مبنـای دو رویکرد
كلـی اســـت: رویکـرد اول اسـتفاده از اسـناد كان و باالدسـتی ملی نظیـر بیانیه 
گام دوم انقـاب، نقشـه جامـع علمـی كشـور، سـند جامع بهـره وری و... اســـت. 
در ایـن راسـتا 18سـند بررسـی و بندهـای مهـم و اجرایـی آنهـا اسـتخراج شـــد 
و متناســـب بـا ایـن بندهـا، اقدامـات اجرایـی متناظـر در هلدینـگ شـــوینده و 
شـــركتهای تابعه تعریف شـد؛ لذا در این فرایند توانســـتیم با اسـتناد به اسـناد 
ملـی مذكـور، اقدامـات اجرایی كاربردی و ارزندهای را در هلدینگ داشـته باشـیم. 

رویکـرد دوم بهینـه كاوی و بنـچ ماركینـگ شـركتهای مطـرح دنیـا بود.
بـــه ایـن معنـا كـه اقدامـات آنهـا كـه منجـر بـه افزایـش بهـره وری، كیفیـت و 
ســـهم بـازار شـده اســـت را مطالعـه و شناسـایی كـرده و بـا تجمیـع آنهـا بـا 
مـوارد اخذشـده از اسـناد باالدسـتی، بـه سـبد جامعـی رسـیدیم كـه حـوزه های 
مختلـف، از منابـع انسـانی و فـروش تـا چابکسـازی تولیـد و بـه طـور كلـی بهبود 
اوضـاع در تمامـی بخشـهای سـازمان را شـامل میشـود. قـرار اسـت در آیندهـای 
نزدیـک ســـند تدویـن شـده بـه عنـوان یـک پلتفـرم جامـع در اختیـار شـركتها 

شود. گذاشـته 
 - هـم اکنـون نـوع تعامـل شـرکتها بـرای بهبـود ایـن سـند جامـع 

دارد؟ قـرار  وضعیتـی  چـه  در  اسـتراتژیک 
حـدود 6 مـاه اسـت كـه تعامل گســـترده با شـركتهای هلدینگ برقـرار كرده ایم. 
اكنـون در فراینـد بازنگـری اســـناد اســـتراتژیک و تدویـن نقشـــه راه، در حال 
ارزیابـی شـركتها در حوزههـای مختلـف و امتیازدهـی هســـتیم تـا در نهایـت بـا 
توجـه بـه اطاعـات جمع آوری شـــده و نقـاط ضعف و قوت و تهدیـــد و فرصتی 
كه در هر یک از زمینه ها وجـــود دارد بتوانیم اولویتهای اقـــدام را تعیین كنیم. 
درنهایـت هـم بـرای اولویتهای اقدام محدودیـت زمانی و هزینهـای تعیین میکنیم.                                                                                                                                          

 -  محـدوده زمانـی جمـع آوری داده هـا چه بازه زمانی اسـت؟
انشـــاهلل پـس از دریافـت اطاعـات از شـركتها تـا 2 ماه دیگر نسـخه اولیه نقشـه 
راه را خواهیـم داشـت و تـا پایـان سـال نسـخه مدونـی از نقشـه راه جامـع را در 
هلدینـگ شـــوینده و شـركتها منتشـر خواهیـم كرد. مـا در این فرایند بـه دنبال 
ایـن هســـتیم زیرســـاختی ایجاد كنیم تا در بسـتر آن شـــركتها بـا یکدیگر هم 
افزایـی داشـــته باشـند. بـه ایـن معنـا كه اگر دانشـی در شـــركتی پیاده سـازی 
میشـود، سـایر مجموعـه هـا نیـز بتواننـد از آن دانـش اســـتفاده كننـد و دوبـاره 
كاری و اتـاف منابـع وجـود نداشـته باشـد. بـه طـور مثـال در حـوزه نـوآوری مـا 
پـس از مطالعـه و بررسـی بـه این نتیجه رسـیدیم كه مانند بسـیاری از شـركتهای 
مطـرح كـه زیرسـاخت مراكـز نـوآوری را در مجموعـه هـای خـود ایجاد كـرده اند 
مـا نیـز در هلدینـگ شـوینده ، مركـز نوآوری متمركزی داشـته باشـیم كـه بتواند 
خدمـات خـود را بـه همـه شـركتها ارائـه دهـد و امـروز ایـن مركـز ایجاد شـده و 
در حـال ارائـه خدمـات اسـت. در ایـن مسـیر شـركتهای زیرمجموعـه هلدینـگ 

میتواننـد از انـواع حمایتهـای ایـن مركـز نظیـر همـکاری بـا شـركتهای دانـش 
بنیـان، ایجـاد اسـتارتآپ موردنیـاز، آینـده پژوهـی و... اسـتفاده كنند تـا درنهایت 
بـا بهـره گیـری از قابلیتهـای نـوآوری بـه بهبـود ارائه خدمـات در ســـازمان خود 

دسـت پیـدا كنند.
 -  پیـش بینـی شـما از میـزان افزایـش بهـره وری هلدینـگ بعـد از 

اجـرای نقشـه راه چیسـت؟
تأكیـد مـا بـر ایـن اسـت كـه مـوارد عملکـردی از جملـه بهـره وری حتمـا بـه 
صـورت كمـی دربیایـد و در دوره هـای مختلـف انـدازه گیـری شـــود تـا بتوانیم 
خروجـی اقدامـات خـود را بســـنجیم. عاوه بر ایـن، ایجاد خروجی هـای مطلوب 
و افزایـش بهـره وری بـه عوامـل مختلفی وابسـته اسـت از جمله اینکه شـركتهای 
هلدینـگ تـا چـه حـد خـود را همسـو با ایـن تغییـرات كرده و چـه مقـدار خود را 
مقیـد بـه عمـل به نقشـه راه بداننـد و تا چه میـزان فرهنگســـازی در این موضوع 

میافتد.  اتفـاق 
اگـر ایـن مســـیر بـه درسـتی طی شـود قطعا رشـد نمایی وجـود خواهد داشـت، به 
عبـارت دیگـر ممکن اسـت این تغییـرات در سـالهای اول آنچنان محسـوس نباشـد، 
امـا جهـش و رشـد نمایـی آن در سـالهای بعـد اتفـاق خواهد افتـاد. بایـد تاكید كنم 
ادعـای مـا ایـن اســـت درحال حاضر مشـــکاتی در سـازمان وجود دارد كـه اگر در 
گذشـته تدبیر الزم انجام میشـد، امروز بخـــش زیادی از آنها وجود نداشـــت. حال 
اگر امروز تدبیر مناســـب اندیشـیده شـــود، مشـکات ما در سـالهای آینده بسـیار 
كمتـر خواهـد بـود؛ یعنی باید از قبل بیاندیشـــیم، مســـیر را ترسـیم كنیـم و خود 
را بـرای مســـیر پیشـرو آمـاده كنیم. اینجاسـت كه خروجـی اصلی فراینـد بازنگری 
اســـناد اسـتراتژیک و نقشه راه مشـخص شـده و میتواند نمود عملیاتی داشته باشد.
 - هلدینـگ شـــوینده، رویـدادی تحـت عنوان شناسـایی شـرکتهای 
دانـش بنیـان و فنـاور فعـال در صنعـت شـوینده کشـور برگـزار کـرد. 

دلیـل برگـزاری ایـن رویـداد و آورده آن چیسـت؟
ایـن رویـداد بـه جهـت شناسـایی ظرفیـت اسـتارتآپها و شـركتهای دانـش بنیـان 
كشـــور بـرای رفـع چالشـها و نیازهـای صنعت شـوینده، در 30شـــهریور 1400 
و بـا همـکاری سـازمان مدیریـت صنعتـی و شـركت نـوآوران توسـعه ملـی برگزار 
شـــد. در ایـن رویـداد، بیـش از 20مجموعـه بـــه ارائـه توانمندیهـا و محصوالت 
و خدمـات خـود پرداختنـد و بیـش از 100نفـر بـه صـورت حضـوری و بیـش از 
200نفـر بـه صورت مجـازی و آناین در ایـــن برنامـه حاضر بودند. عـاوه بر این 
پنلـی بـا محوریـت چالشـها و فرصتهـای صنعـت شـــوینده بـا حضـور قائـم مقام 
رئیـس دانشـــگاه آزاد اســـامی، معاون صنعت و بازار سـتاد نانـو و معاون برنامه 

ریـزی توسـعه صنایـع بهشـهر برگزار شـد.
محورهـای ایـن رویـداد شـــامل تامین مـــواد اولیه، مالـی و اقتصـادی، بازاریابی 
و فـروش، ماشـــین آالت و هوشمندسـازی ، فرایندهـای تولیـد و فروش، بســـته 

بنـدی، اسـتفاده از فناوریهـای نویـن و همچنیـن اهمیت
آب، انـرژی و محیـط زیسـت بـود . پـس از برگـزاری رویـداد، جلسـات گسـترده 
بـرای پیگیـری تعامـات برگـزار شـد و شناسـایی دقیـق ظرفیتهـای همـکاری 

صـورت گرفـت و همچنـان ادامـه دارد.

 راه اندازی مرکز نوآوری شوینده
مشاور برنامه ریزی استراتژیک هلدینگ شوینده خبر داد

در محیط اقتصادی امروز که از هر سو، مشکالت و معضالتی پیرامون فعالیت بنگاههای اقتصادی وجود دارد، عملیات تولید و فروش، ســرمایه گذاری و یا 
هر اقدام اقتصادی دیگر که بر اساس نقشــه راه استراتژیک مدون و تعریف شده و براساس حداکثر صرفه و صالح بنگاه های اقتصادی نباشد، اشــتباهی 
مهلک است و نمیتوان به سادگی از آن عبور کرد. با علم به این موضوع، اسناد استراتژیک هلدینگ صنعت شوینده در حال بازنگری بوده و نقشه راه جامعی 

نیز در این شرکت در حال تدوین است. در همین راستا با دکتر افشین آشفته، مشاور برنامه ریزی استراتژیک این شرکت گفتوگویی صمیمانه داشتیم.
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مهنــدس كریــم حــاج نایبــی مدیرعامــل شــركت آلــی شــیمی قــم  بــا اعــام اینکه 
در ســالی كــه مقــام معظــم رهبــری بــه عنــوان ســال تولیــد، پشــتیبانی و مانــع 
زدایــی هــا نــام گــذاری كــرده انــد و بــا حمایــت شــركت توســعه صنایــع بهشــهر، 
ــاش شــبانه  ــا ت ــع بهشــهر و ب ــت صنعــت شــوینده توســعه صنای شــركت مدیری
ــی  ــوردی ب ــت رك ــه ثب ــق ب ــركت موف ــش، ش ــنل زحمتک ــکاران و پرس روزی هم
ســابقه در تاریــخ 24 ســاله خــود گردیــدم افــزود : ایــن شــركت موفــق بــه ثبــت 

ــوالت  ــواع محص ــد ان ــن تولی ــورد 1037 ت رك
صنعتــی در آبــان مــاه ســال 1400 گردیــد كــه 
حاكــی از آن اســت ركــورد تولیــد ماهانــه خــود 
را بــه میــزان 12 درصــد افزایــش داده اســت.                        

ــق  ــركت موف ــن ش ــه ای ــح اینک ــا تصری  وی ب
ــه افزایــش 35 درصــدی تولیــد خــود نســبت  ب
ــده اســت  ــته ش ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ب
ــرای  ــد ب ــن تولی ــوع ای ــه مجم ــرد  ك ــه ك اضاف
ــیمی  ــی ش ــركت آل ــه در ش ــت ك ــن باراس اولی
بــه همــت مدیریــن و پرســنل زحمتکــش ایــن 

ــده اســت. ــق ش ــركت محق ش
ــان  ــن خاطرنش ــی همچنی ــاج نایب ــدس ح مهن
ــازده  ــم در ی ــی شــیمی ق كــرد كــه شــركت آل
ماهــه ســال 1400 موفــق بــه افزایــش 35 
ــدت  ــا م ــه ب ــد در مقایس ــاژ تولی ــدی تن درص
همچنیــن  و  گذشــته  مالــی  ســال  مشــابه 
انحــراف مثبــت 15درصــدی نســبت بــه بودجــه 
ــا عنایــت  تعدیلــی شــده اســت. بــه گفتــه وی ب

افزایش 250 درصدی سود آلی شیمی قم

بــه بازاریابــی ایــن شــركت و همچنیــن كشــف و بــازار ســازی محصــوالت تولیــدی 
ــوالت  ــواع محص ــروش ان ــه ف ــق ب ــركت موف ــن ش ــرب ای ــید چ ــیرین و اس گلیس
صنعتــی خــود بــه میــزان 1220 تــن شــده اســت كــه ایــن مقــدار از تنــاژ فــروش 
در تاریــخ ایــن شــركت بــی ســابقه مــی باشــد و در مجمــوع میــزان فــروش ایــن 
ــه 30 آذر مــاه ســال 1400  ــی منتهــی ب شــركت در 11 ماهــه ابتــدای ســال مال
بــه مقــدار 8881 تــن رســیده اســت كــه نســبت بــه فــروش مــدت مشــابه ســال 
ــروش  ــاژ ف قبــل شــاهد 30 درصــد افزایــش تن
گردیــده و  بــه امیــد خداونــد متعــال تــا پایــان 
ســال مالــی جــاری شــاهد ثبــت ركــورد 9،500 
ــی  ــی م ــوالت صنعت ــواع محص ــروش ان ــن ف ت

باشــیم.
ــر  ــوق منج ــات ف ــوع اقدام ــب مجم ــن ترتی بدی
افزایــش 250 درصــدی ســود خالــص  بــه 
شــركت آلــی شــیمی قــم گردیــده اســت. الزم 
ــابه  ــدت مش ــص م ــود خال ــت س ــر اس ــه ذك ب
ــال  ــون ری ــدد 57،847 میلی ــته ع ــال گذش س
ــال،  ــدای س ــه ابت ــه در 11 ماه ــت ك ــوده اس ب
ســود خالــص محقــق شــده بــه عــدد 157،948 

ــت. ــیده اس ــال رس ــون ری میلی
بــا توجــه بــه مــوارد مطــرح شــده فــوق و پــس 
از كســب مجــوز از ســهام دار عمــده و شــركت 
ــركت  ــن ش ــهر ای ــع بهش ــعه صنای ــرم توس محت
قصــد افزایــش ســرمایه تــا مبلــغ 500،000 
میلیــون ریــال را دارد.كــه ایــن موضــوع بیانگــر 

مهندس حاج نایبی ضمن خاطرنشان کردن اینکه با عنایت 
سازی  بازار  و  کشف  همچنین  و  شرکت  این  بازاریابی  به 
شرکت  این  چرب  اسید  و  گلیسیرین  تولیدی  محصوالت 
موفق به فروش انواع محصوالت صنعتی خود به میزان 1220 
تن شده که این مقدار از تناژ فروش در تاریخ این شرکت بی 
سابقه می باشد افزود: در مجموع میزان فروش این شرکت 
در 11 ماهه ابتدای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه سال 1400 
به مقدار 8881 تن رسیده است که نسبت به فروش مدت 
مشابه سال قبل شاهد 30 درصد افزایش تناژ فروش گردیده 
است . به گفته وی به امید خداوند متعال تا پایان سال مالی 
جاری شاهد ثبت رکورد 500،9 تن فروش انواع محصوالت 

صنعتی خواهیم بود .



| دی 1400|  | شــماره 133  بیمــه  و  اقتصــاد  ماهنامــه   | اقتصــادی کشــور  نشــریه  پرتیراژتریــن   17

افــق روشــن شــركت آلــی شــیمی قــم در مجموعــه شــركت هــای توســعه صنایــع 
بهشــهر مــی باشــد.

ــک  ــده نزدی ــركت در آین ــن ش ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــاج نایب ــدس ح مهن
ــع  ــه یکــی از محصــوالت پرمصــرف در صنای ــد اســید اســتئاریک را ك قصــد تولی
مختلــف كشــور مــی باشــد را دارد كــه بنــا بــر منویــات مقــام معظــم رهبــری و بــا 
ــد  ــه واردات اســید اســتئاریک در كشــور، تولیــد ایــن محصــول مــی توان توجــه ب
ــی  ــن شــركت آل ــرد : همچنی ــه ك ــی كشــور باشــد اضاف گام مهمــی در خودكفای
ــیرین  ــد گلیس ــه تولی ــذ پروان ــه اخ ــق ب ــاری موف ــی ج ــال مال ــم در س ــیمی ق ش
بهداشــتی بــا برنــد گاره و گلیســیرین صنعتــی بــا برنــد پرنــد نیــز شــده اســت.                                                                                                                                             
                                   بــه گفتــه وی از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در ایــن 
شــركت، اصــاح خطــوط تولیــد، اورهــال و تعویــض كلیــه ادوات تولیــد شــركت 
بــوده كــه اصــاح یــاد شــده باعــث افزایــش 20 درصــدی در تولیــد شــده اســت.

تاریخچه
شــركت آلــی شــیمی قــم بــه عنــوان تولیــد كننــده تخصصــی مــواد اولیــه صنعــت 
ــت  ــت صنع ــگ مدیری ــای هلدین ــركت ه ــی از ش ــن، یک ــگ و رزی ــوینده و رن ش
ــد از  ــركت عبارتن ــن ش ــوالت ای ــت. محص ــهر اس ــع بهش ــعه صنای ــوینده توس ش

گلیســیرین صنعتــی و بهداشــتی ، انــواع اســیدچرب ،اســیداولئیک و تالــو صنعتــی؛ 
ایــن واحــد صنعتــی در شــهرک صنعتــی شــکوهیه قــم فعالیــت میکنــد.

علیرغــم تحریــم هــای ظالمانــه و محدودیــت هــای ایجــاد شــده بــرای واردات مواد 
ــا تــاش  اولیــه مــورد نیــاز تولیــد و نوســانات نــرخ ارز، در ســال جهــش تولیــد ب
شــبانه روزی پرســنل زحمتکــش شــركت، میــزان تولیــد شــركت از 5300تــن در 

ســال 98بــا 30% درصــد افزایــش بــه 7149 تــن در ســال 1399 رســید.
ــال 99 و  ــن در س ــش از 1700ت ــه بی ــد گلیســیرین ب ــورد تولی ــه رك ــتیابی ب دس
دســتیابی بــه تولیــد گلیســیرین گریــد بهداشــتی بــا خلــوص 99/6 درصــد واخــذ 
ــگاه  ــذا و دارو دانش ــت غ ــتی از معاون ــیرین بهداش ــاخت گلیس ــد وس ــوز تولی مج
علــوم پزشــکی و ثبــت برنــد گاره وهمچنیــن اســتقرار سیســتم مدیریــت كیفیــت 
ــای  ــتاورد ه ــن دس ــم تری ــت از مه ــا كیفی ــرای محصــوالت ب iso9001:2015 ب

ــود. شــركت در ســال جهــش تولیــد ب
ــا  ــال در ســال 98، ب درســال 99 میــزان فــروش ایــن شــركت از 423میلیــارد ری
64 درصــد رشــد بــه 693 میلیــارد ریــال و ســود ناخالــص شــركت نیــز بــه 114 

میلیــارد ریــال افزایــش یافتــه اســت .
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مدیرعامل پاکسان در نشست خبری؛                                          
حوزه تولید بهترین سنگر مبارزه در اقتصاد دفاعی کشور

به مناسبت 59 مین سالروز تاسیس شركت پاكسان روز یکشنبه پنجم دی ماه سال جاری 
نشست خبری با حضور مدیرعامل، قائم مقام عضو 
هیئت مدیره و رئیس مركز مطالعات استراتژی این 
و  برگزار شد  رسانه  اصحاب  از  و جمعی  مجموعه 
خبرنگاران سواالت خود را در خصوص اقدامات دكتر 

بقائی در سال مالی گذشته مطرح كردند.
در ابتدای این جلسه حسن بقائی ضمن خیر مقدم 
را  مجموعه  این  تاسیس  سالروز  رسانه  اصحاب  به 
به خانواده بزرگ پاكسان، سهامداران و مخاطبین 

محصوالت این شركت تبریک و تهنیت گفت.
از  گزارشی  ارائه  ضمن  سپس  بقائی  حسن  دكتر 
عملکرد این مجموعه در یک سال گذشته، به افزایش 
میزان تولید و فروش به عنوان شاخص سنجش قابل 
اعتنایی برای یک مجموعه تولیدی اشاره كرد و گفت: 
ما در حوزه تولید موفق شدیم در سال مالی اخیر 
عملکرد مناسبی را به نمایش بگذاریم كه در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشت و 
در بعد فروش نیز موفق شدیم با تحقق اهداف و برنامه 
های مجموعه نتایج بسیار اثر بخش را به ثبت برسانیم.

مدیرعامل پاكسان در ادامه خود را سرباز جبهه تولید 
معرفی كرد و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در 
خصوص علت پذیرفتن مدیریت یک واحد تولیدی 
افزود: شركت پاكسان یکی از قدیمی ترین و بزرگترین 
شركت های كشور به ویژه در حوزه تولید محصوالت 
شوینده و بهداشتی است كه با قدمت شصت سال 
صاحب نوستالژیک ترین برند هایی است كه معرف 
همگان است . از سوی دیگر، همانطور كه اطاع دارید 
رهبر معظم انقاب در سال های اخیر تاكیدات بسیاری 

بر مساله رونق تولید، جهش تولید، پشتیبانی از تولید و… داشتند و به نوعی هركسی كه 
می تواند در این برهه حساس كشور خدمتی در این راستا انجام دهد، باید به این وظیفه 

خود عمل نماید . ما نیز به عنوان سربازان اقتصادی باید تاش كنیم تا به منویات حضرت 
آقا جامه عمل بپوشانیم.

به گفته وی دلیل دیگر نیز نیاز مبرم كشور به مواد شوینده و بهداشتی بود كه شیوع بیماری 
كرونا در دو سال اخیر و لزوم ارتقای بهداشت عمومی 
كشور، باعث شد تا این مسئولیت را برای خدمت به 

ایران اسامی قبول نمایم.
وی حوزه تولید را بهترین سنگر مبارزه در اقتصاد 
دفاعی كشور عنوان نمود و افزود: حركتی كه شهید 
عزیز سردار سلیمانی در میدان آغاز كرد، همچنان 
ادامه دارد و انقاب در حال حركت است و ما در هر 
سنگری كه می توانیم بیشترین تاثیر مثبت را داشته 
باشیم باید وارد شویم و برای آرمان های انقاب تاش 

كنیم.
دكتر بقائی در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه 
به پاكسان در پاسخ به سوالی در خصوص تغییرات 
پاكسان پیش از حضور خود اشاره كرد و یادآور شد: 
بسیاری از افرادی كه در گذشته پاكسان را دیدند و 
امروز آن را مشاهده می كنند، اذعان می دارند كه آنچه 
امروز در پاكسان شاهد آن هستیم متفاوت از گذشته 
است و خدا را شاكریم كه توانستیم منشاء اتفاقات 
مثبت در این مجموعه باشیم و جنگ تمام عیاری كه 
در بُعد اقتصادی به كشور ما تحمیل شده را با صابت 

پشت سر بگذاریم.
مدیرعامل پاكسان جنگ اقتصادی بَعد از شبیخون 
فرهنگی را از توطئه های دشمنان قسم خورده علیه 
ایران عنوان نمود و خاطر نشان كرد: برای غلبه بر 
تحریم های اقتصادی باید تولید صادرات محور را در 
دستور كار كشور قرار دهیم چرا كه اگر وارداتی هم 
داریم باید بر پایه صادرات باشد تا به موفقیت پایدار 

برسیم.
وی دستیابی به تولید فزاینده و باكیفیت و تامین نیاز داخلی را از ویژگی های مهم 
یک مجموعه تولیدی صادرات محور عنوان كرد و قدرت رقابت را در این میان الزم 

هدف گذاری پاکسان برای تولید ۱50هزار تن از محصوالت در سال مالی جدید خود
پیشگام در ایران ، خوشنام در منطقه

اینکه در سال گذشته عالوه  با تصریح  بقائی  دکتر حسن 
محصوالت  به  کشورمان  مردم  داخلی  نیازهای  تامین  بر 
صادرات  دالر  میلیون   13 حدود  شوینده  و  بهداشتی 
بزرگ  شکنی  رکورد  یک  در  توانستیم  داشته  محصوالت 
توانایی این شرکت را با تولید 869/ 135 تن از محصوالت 
که 6 درصد بیشتر از سال گذشته بوده است نشان دهیم 
تولیدات در  این  این در حالی است که میزان  اضافه کرد: 
سال 2020 میالدی ۷36/ 12۷ تن و در سال 2019 میالدی 

503/ 124 تن بوده است.
فروش  میزان  شده  استخراج  آمار  طبق  افزود:  وی 
بوده  تن  نیز 135/826   2021 در سال  پاکسان  محصوالت 
است و به این معنا می باشد که هرچه در این سال تولید 
کرده ایم به فروش رفته و ما هیچ چیزی را انبار نکرده ایم.  

سرمایه اصلی نیروی انسانی مجموعه است.

شرکت پاکسان با 59 سال سابقه یکی از قدیمی ترین تولیدکننده های انواع مواد شوینده بهداشتی و صنعتی در ایران است که با بهره گیری از فناوری روز دنیا و با 
به کارگیری متخصصین و مهندسین مجرب، هم اکنون به عنوان ً از موفق ترین شرکت های پیشتاز در صنعت مواد شوینده و بهداشتی، فعالیت می کند و از آن می توان 
به عنوان یکی از بزرگ ترین و معتبرترین شرکت های تولیدکننده مواد شوینده بهداشتی و صنعتی نام برد. این شرکت قدیمی به عنوان یک تولیدکننده خوشنام مواد 
شوینده و بهداشتي و صنعتي، از جمله صابون، پودر لباسشویي، مایع ظرفشویي و دیگر محصوالت است که با برندهای سپید، رخشا، گلی، پوش، ارکید، برف، کیمیا، نسیم، 

پونه، سیو، شبنم، گلنار و عروس در ایران و خارج از کشور در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد.
 مجموعه پاکسان در مقام سال مالی سپری شده توانسته رکوردهای بسیاری را ثبت کند که بی شک ثبت آنها بدون همراهی 1200 پرسنل قابل دستیابی نبوده است . 

مدیرعامل شرکت در نشست خبری خود ضمن بیان مطلب فوق به تشریح آخرین دستاوردهای شرکت پاکسان در سال مالی گذشته پرداخت.
مدیرعامل پاکسان با برشمردن سه خط تجاری این مجموعه ادامه داد: در این مجموعه ما با داشتن سه خط تجاری محصوالت صنعتی، بازار داخلی و صادرات در تالش 
هستیم که بهترین خدمات را ازئه دهیم و بدون شک با تدوین »منشور جهش صادرات« در این مجموعه شاهد جهش صادرات برای پاکسان در سال 2022 خواهیم بود.

به گفته وی هدف گذاری پاکسان برای صادرات بیشتر مربوط به کشورهای همسایه و منطقه است که این هدف به خوبی محقق شده است . ما برای سال آینده آمادگی 
گسترش صادرات و افزایش ان نسبت به سال قبل را داریم.

دکتر بقائی با تاکید بر موضوع »تولید صادرات محور« یادآور شد: یکی از تاکیدات اصلی هم در هلدینگ شوینده و هم در شرکت پاکسان، تولیدات صادرات محور بود به 
گونه ای که عالوه بر داشتن نگاه ویژه به موضوع تولید بتوانیم نیازهای داخل کشور را رفع  و امکان صادرات را نیز به وجود بیاوریم. 
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و ضروری دانست.
خبرنگار دیگری به موفقیت های صادراتی پاكسان در دو سال اخیر به عنوان نقاط قوت 
مدیریت بقائی اشاره كرد و در خصوص افتخارات و دستاورد های ارزشمند وی توضیحاتی 
خواست . مدیرعامل پاكسان نیز در پاسخ به این پرسش گفت: همانطور كه می دانید مساله 
صادرات و ارزآوری جزء مواردی است كه در سیاست های كان كشور نیز به آن توجه ویژه ای 
شده است و باتوجه به تحریم ها و محدودیت های حاصل از این مشکل، یکی از راهکار هایی 
كه می تواند به ما در تامین ارز كمک كند، همین مساله صادرات است كه باید با برنامه ریزی و 
عملکرد مناسب بتوانیم نسبت به توزیع محصوالتمان در بازار های هدف صادراتی اقدام كنیم و 
درآمد های حاصل از آن را صرف بهبود فضای كسب و كار و افزایش بهره وری شركت نمائیم.
بقائی همچنین تصریح كرد كه هدف گذاری ما در حوزه صادرات در چندین بخش صورت 
گرفته است كه می توان به رشد فروش، توسعه جغرافیایی بازار های هدف و خلق محصول 
جدید اشاره كرد. با اقدامات صورت گرفته در این حوزه ما توانستیم كشور های مقصد صادراتی 
را به 24 كشور در قاره های آسیا، اروپا و آفریقا افزایش دهیم كه حاصل آن فروش و صادرات 

نزدیک به 13 میلیون دالری برای مجموعه است.
به گفته وی با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مختلف طی دوسال اخیر موفق به كسب تندیس 
زرین صادركننده ممتاز سال 1399 و همچنین در سال جاری موفق به دریافت مدال افتخار 
صادرات در بین 500 شركت برتر ایران شدیم كه این اتفاق برای اولین بار در تاریخ صنعت 
شوینده كشور افتاده است و تنها واحد تولیدی كشور در حوزه شوینده هستیم كه این نشان 

را دریافت كرده است.
منافع حاصل از اقدامات عملیاتی به سازمان باز می گردد

بقائی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص برنامه های راهبردی پاكسان كه اجرایی یا هدف 
گذاری شده اند، یادآور شد: شركت پاكسان به جهت ظرفیت و پتانسیل باالیی كه در خود 
دارد، این امکان را فراهم می كند كه با برنامه ریزی و تعریف هدفمند پروژه های بنیادی بتوان 
از تمامی این ظرفیت ها استفاده نمود. بر همین رویکرد، ما در سال مالی گذشته پروژه های 
متعددی را طراحی  كردیم كه بسیاری از آن ها عملیاتی شدند ، برخی در مرحله آزمایشی قرار 
دارند و برخی دیگر در مراحل پایانی فاز مطالعاتی قرار دارند كه انشااهلل به حول قوه الهی در سال 
جاری مالی تمامی این اقدامات عملیاتی شده و منافع حاصل از آن به سازمان باز خواهد گشت.

وی به بهره برداری از سازه پایلوت سولفوركس پس از دو دهه در این مجموعه اشاره كرد و 
افزود : راه اندازی خط تولید مایعات، بومی سازی مواد اولیه از جمله پاكسامید و پاكساپون 
صدفی، بومی سازی دستگاه و ماشین آالت از جمله دستگاه كاتر صابون، ابتکار و ایجاد روشی 
جدید برای ذوب مواد اولیه جامد به منظور مدیریت مصرف انرژی، پروژه مربوط به راه اندازی 
پاكسان صنعتی و … كه عملیاتی شده اند و بسیاری از طرح ها و پروژه هایی كه تیم تحقیق 
و توسعه پاكسان در حال فعالیت روی آن ها هستند كه اتفاقات خوشایندی را در این حوزه 

شاهد خواهیم بود.
دكتر بقائی سپس در حوزه های مطرح شده از سوی خبرنگاران، به پیشرفت های این 
مجموعه در بُعد محصوالت صنعتی اشاره كرد و افزود : شركت پاكسان در یک سال گذشته 
توانست با افزایش 15 درصدی تولید محصوالت صنعتی به ركورد شگفت انگیزی در این 
حوزه دست پیدا كند .به گفته وی این مجموعه در حال حاضر قادر است تا نیاز های شركت 

های گروه به محصوالت صنعتی را تامین كند.
وی همچنین از تولید محصوالت صنعتی جدید خبر داد كه به زودی از آن ها رونمایی 

خواهد شد.

سرمایه اصلی نیروی انسانی مجموعه است
توجه به منابع انسانی از دیگر مواردی بود كه خبرنگاران حسن بقائی را مورد پرسش قرار 
دادند. مدیرعامل پاكسان در این خصوص ضمن تاكید بر جایگاه نیروی انسانی به عنوان 
سرمایه های اصلی مجموعه ، خاطر نشان كرد: همواره تاش كرده ایم كه پرسنل دغدغه 
ای نداشته باشند و به عنوان مدیر مجموعه همواره قدردان زحمات آن ها هستیم و این را به 
منزله توفیق الهی میدانیم كه شامل حالمان شده و دعای خیر پرسنل را نصیبمان كرده است.
وی كسب موفقیت پاكسان را مرهون اعتقاد همکاران این مجموعه عنوان كرد و افزود 
: خودباوری ، تعهد و تعلق خاطری كه پرسنل نسبت به پاكسان دارند ، نتیجه اقدامات 
مثبتی است كه پیرامون منابع انسانی در پاكسان عملیاتی شد و باعث شده كه همه 
در این مجموعه با انجام درست كار محوله موفقیت چشمگیری را نصیب این مجموعه 

كنند.
مدیرعامل شركت پاكسان یادآور شد: ما در تاش هستیم كه كیفیت محصوالت و 
قیمت آنها را به نفع مصرف كنندگان تقویت كنیم. همان طور كه می دانید محصوالت 
با  آنچنان همخوانی  فعلی  قیمت  و  اولیه ساخته می شوند  مواد  بهترین  از  پاكسان 
كیفیت محصوالت ما ندارد ولی با این حال پاكسان تاش كرده تا با پایبندی به شعار 
»پاكسان به سامت خانواده می اندیشد« بیشتر بر رضایتمندی مصرف كنندگان توجه 

داشته باشد.
نتیجه برنامه ریزی افزایش 950 درصدی سرمایه

بقائی در بخش دیگری از گفتگوی خود با اصحاب رسانه به افزایش سرمایه در دست 
اقدام شركت اشاره كرد و در این خصوص یادآور شد: ما در جهت توسعه تجهیزات، 
به  همچنین  و  شركت  مالی  ساختار های  بهبود  و  اصاح  و  آالت  ماشین  نوسازی 
روز رسانی ارزش دارایی های شركت به منظور ارزیابی دقیق سهامداران و شركای 
تجاریمان موضوع افزایش سرمایه را در دستور كار قرار دادیم و برای اینکه با سرعت 
بیشتری بتوانیم این فرایند را پیش ببریم ، در فاز اول افزایش سرمایه از محل سود 
انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها را در برنامه كاری گنجاندیم. در این مرحله از 
افزایش سرمایه، مجموعا 950 درصد افزایش سرمایه انجام خواهد شد و در فاز بعدی 
برای سال های آینده افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی نیز مد نظر 

قرار دارد.
وی با اشاره به اعتماد سهامداران به مدیران این مجموعه گفت : از همه سهامداران 
گرامی شركت پاكسان بابت حمایت هایی كه از این مجموعه دارند، كمال تشکر و 
قدردانی را دارم و این اطمینان خاطر را می دهم كه در راستای صیانت از منافع آن 
ها و در جهت افزایش سودشان تمام تاش خودمان را می كنیم . به گفته وی در حوزه 
و  پاكسان  ارتقای جایگاه  امروز 100 درصد هدفمان  به  تا  اختیاراتمان در مجموعه 

حداكثر سازی سود جهت صیانت از حقوق سهامداران بوده است.
مدیرعامل پاكسان در خاتمه ضمن تشکر از اصحاب رسانه یادآور شد: نگاه مقام معظم رهبری 
به تولید و صادرات بسیار حکیمانه است. ایشان همواره با رهنمود های به موقع خود مسیر را 

به همه نشان داده اند و موارد كلیدی را به دولتمردان كشور گوشزد كرده اند.
بقائی نگاه معظم له به اقتصاد و تولید را عامل حركت دانست و افزود: این دیدگاه ها همواره 
موجب ایجاد انگیزه در مدیران كشور می شود و ما در جایگاه سربازان خط تولید باید بدانیم 
كه نیاز حال حاضر كشور مدیران جهادی است و به عقیده من مدیران جهادی می توانند 

ناجی مشکات كشور باشند.
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سرپرست جدید شرکت گلتاش معرفی شد

در آستانه سالروز والدت حضرت زهرا)س( نشست صمیمی پرسنل شركت گلتاش با سرپرست جدید این شركت برگزار شد.
در حاشیه این مراسم، مدیران و كاركنان شركت گلتاش طی حركتی خودجوش اعام كردند كه از تمام توانمندی های خود در مسیر اعتای شركت گلتاش بهره گیرند و میثاق نامه ای با 

شركت امضا كردند.
بهرام خسروی، سرپرست شركت گلتاش با حضور در جمع پرسنل شركت گلتاش، با آنان دیدار كرد و به شنیدن سخنان آن ها پرداخت.

خسروی در حاشیه این دیدار ضمن ادای احترام به پرچم شركت گلتاش گفت: این پرچم برای ما ارزشمند است، این پرچم را دوست داریم.
سرپرست شركت گلتاش با نوید تحوالت جدید در این شركت گفت: امروز یک موج در شركت گلتاش ایجاد شده، این موج انکار شدنی نیست، این موج، موج غیرت و شهامت است. شهامت 

مبتنی بر دانش و مبتنی بر تجربه.
در پی برگزاری این مراسم پرشور و صمیمی، مدیران و كاركنان شركت گلتاش هم قسم شدند تا با بهره گیری از تمام توانمندی های خود در مسیر اعتای جایگاه شركت گلتاش گام بردارند.

برگزاری نشست صمیمی پرسنل شرکت گلتاش با مدیریت

طی مراسمی با حضور مدیران شرکت توسعه صنایع بهشهر، سرپرست جدید شرکت گلتاش معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گلتاش، در این مراسم که امروز با حضور حسین معین زاد، سرپرست شرکت توسعه صنایع بهشهر، امیرعلی نعمت الهی، مدیرعامل شرکت 

مدیریت صنعت شوینده و اعضای هیات مدیره شرکت گلتاش برگزار شد بهرام خسروی به عنوان سرپرست شرکت گلتاش معرفی گردید.
معین زاد، سرپرست شرکت توسعه صنایع بهشهر به تشریح سوابق و فعالیت های “خسروی” سرپرست جدید شرکت گلتاش پرداخت و برای ایشان آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه نعمت الهی ضمن تشکر از تالش های توفیق افشارنژاد، مدیرعامل سابق گلتاش، گفت: علت اصلی تغییر مدیریت در مجموعه ها، فرایند استفاده از فکر و اندیشه نو در 
جهت تحقق اهداف سازمان ها و شرکت ها است.

در پایان مراسم، بهرام خسروی با بیان اینکه شرکت گلتاش را همیشه مدیرانی بزرگ راهبری کرده اند گفت: امید است ضمن پیگیری برنامه های قبلی، با استفاده از تجربه مدیران و 
پرسنل گلتاش در جهت تحقق اهداف شرکت گام های مثمر ثمری برداشته و عالوه بر بهبود خدمت رسانی به مردم، آرامش در محیط کار را برای پرسنل فراهم آوریم.
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شركت گلتاش،در سومین همایش و نمایشگاه بین المللی  فرآورده های آرایشی، بهداشتی، 
المپیک تهران برگزار شد حضوری  شوینده، سلولزی و صنایع وابستهکه در در هتل 

شایسته داشت .
معرفی توانمندی های صنعت كشور در تولید فرآورده های آرایشی، بهداشتی، شوینده، 
سلولزی، بررسی مشکات محصوالت قاچاق در این حوزه، دستیابی به بازارهای جدید 
انتخاب  به  مصرف كنندگان  ترغیب  و  تشویق  و  صادرات  مشکات  حل  و  منطقه ای 
محصوالت سالم و با كیفیت برخی از اهداف و محورهای سومین همایش و نمایشگاه 
ایران كازمتیکا بوده و گروه های كاالیی نمایشگاه ایران كازمتیکا شامل محصوالت آرایشی، 
بهداشتی، شوینده، مراقبت از پوست و مو، تجهیزات پزشکی و زیبایی، مواد اولیه آرایشی 
و بهداشتی، كلینیک ها و مراكز ارائه خدمات مشاوره  زیبایی، محصوالت سلولزی و… بود.
از  تحقیقاتی  مراكز  و  دانشگاه ها  مشاركت  با  آموزشی  و  علمی  كارگاه   های  برگزاری 
)فرآورده های  ایران كازمتیکا  بین المللی  نمایشگاه  و  ویژگی های دیگر سومین همایش 

در حاشیه بازدید از شركت گلتاش داود عابدی آملی پدر صنعت شوینده ایران از عملکرد 
شركت گلتاش در حوزه استاندارد سازی محصوالت تقدیر كرد.

تولیدكنندگان  ترین  بزرگ  از  یکی  و  تاژ  گروه صنعتی  بنیانگذار  آملی،  عابدی  داوود 
محصوالت بهداشتی ایران از شركت گلتاش بازدید كرد.

در این بازدید عابدی آملی ضمن ابراز خرسندی از توانمندی ها و تجهیزات مجموعه 
گلتاش كه توانسته نیاز داخل را مطابق با استانداردهای روز دنیا تولید كند، نوید آینده ای 

درخشان برای شركت گلتاش را داد.
آینده ای  شاهد  گلتاش  ارزشمند شركت  فعالیت های  با  بدون شک  كرد:  تصریح  وی 

درخشان در حوزه تولیدات مواد شوینده و بهداشتی خواهیم بود.
بنیانگذار گروه صنعتی تاژ اضافه كرد: شركت گلتاش یکی از شركت های ارزشمند است 

كه با حمایت های خود می تواند نقش قابل توجهی در بهداشت جامعه داشته باشد.
داود عابدی آملی اضافه كرد: امیدوارم فعالیت های شركت گلتاش با قدرت گذشته تداوم 
داشته باشد و در آینده نزدیک شاهد آن باشیم كه خطوط مختلف این شركت زمینه 

صادرات هر چه بیشتر محصوالت بهداشتی كشور و ارز آوری را فراهم كند.

حضور گلتاش در سومین همایش و نمایشگاه بین المللی ایران کازمتیکا 

تمجید پدر صنعت شوینده ایران از توانمندی های شرکت گلتاش
 داود عابدی آملی نوید آینده درخشان برای بهداشت کشور داد

تاریخچه گلتاش
با   ( بهداشتي گلتاش  و  آرایشي  نام شركت  به  شركت گلتاش )سهامي عام( درمردادماه 1361 
مسئولیت محدود ( به شماره 3601 در اداره ثبت شركت هاي اصفهان به ثبت رسید و بر اساس 
مبایعه نامه في مابین سهامداران قبلي شركت و شركت پاكسان )سهامي عام( در خرداد ماه 1374 
خریداري و براسـاس مـصوبه مـجامع عمومي فـوق العاده مـورخ 1361/07/24 و 1378/10/20 
ابتدا به » سهامي خاص » و سپس به » سهامي عام » تبدیل گردید. كارخانه داراي 42700 مترمربع 

مساحت كه حدود 21200 مترمربع آن زیربنا )ساختمان اداري - سالن هاي تولید، انبار( است.
موضوع شرکت

بر اساس ماده 2 اساسنامه موضوع شركت عبارتست از تهیه و تولید انواع مواد و محصوالت شوینده و 
پاک كننده بهداشتي و آرایشي و مواد صنعتي مرتبط، انجام كلیه امور خدمات بازرگاني و انجام امور 
صادرات و واردات كاالهاي موضوع شركت، سرمایه گذاري در سایر شركتها وایجاد شركت هاي جدید، 
انجام امور مربوط به تامین مالي در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و در جهت منافع شركت و 
همچنین انجام خدمات فني و آزمایشگاهي است. شركت در تاریخ 1380/04/16 بعنوان سیصد و 
یازدهمین شركت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و نماد آن »شکل« است. شركت در 
حال حاضر انواع خمیردندان، انواع شامپو، انواع مایع دستشویي، صابون هاي بهداشتي، انواع كرم، انواع 
شامپو بدن، انواع نرم كننده موي سر، ژل ضدعفوني كننده دست، محصوالت صنعتي و ادوات بسته 
بندي تولید مي كند و محصوالت از طریق شركت پخش )به  پخش( در سراسر كشور توزیع مي گردد.

چشم انداز
گلتاش ، مجموعه اي پیشتاز و سرآمد كه به تمایز ، اعتبار و كیفیت برتر در محصوالت بهداشت 

فردي شناخته مي شود
ماموریت

طراحي و تولید محصوالت با كیفیت و متنوع بهداشت فردي ، در راستاي ارتقاء بهداشت جامعه 
رویکرد  و  نگرش زیست محیطي  با   ، و خارجي  داخلي  براي مصرف كنندگان  ارزش  و خلق 

تعاملي در كسب رضایت ذینفعان
بیانیه کیفیت

فلسفه وجودي محصوالت شوینده و بهداشتي ارتقاء سطح سامتي در بین آحاد جامعه است 
و حفظ و ارتقاء كیفیت این فرآورده ها الزمه نیل به این هدف مهم مي باشد. شركت گلتاش با 
تمركز بر موضوع كیفیت در همه تولیدات خود، ساالنه هزاران تن انواع محصوالت بهداشتي 
مورد نیاز جامعه را تولید و به بازار عرضه نموده است.توجه ویژه به نیازهاي متفاوت مشتریان 
ما را بر آن داشته تا با استفاده از نیروهاي مجرب و متخصص و آزمایشگاه هاي مجهز و مدرن و 
ماشین آالت پیشرفته مبادرت به تولید انواع محصوالت با ویژگي هاي متفاوت بر اساس آخرین 
استانداردهاي كیفي ملي و بین المللي نماییم و با همکاري مراكز دانشگاهي و علمي كشور از 
میزان ایمني و اثربخشي این محصوالت اطمینان یابیم.به امید روزي كه جهانیان با اطمینان و 

افتخار محصوالت ایراني را مصرف نمایند.

آرایشی، بهداشتی، شوینده، سلولزی و صنایع وابسته(بود كه استقبال فراوانی از آن صورت 
پذیرفت .  اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، انجمن صنایع شوینده، بهداشتی 
و آرایشی ایران و انجمن واردكنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران و 

از جمله حامیان این رویداد بودند
در پایان مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی ایران كازمتیکا ، كه اداره آرایشی و بهداشتی 
سازمان غذا و دارو، انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران و انجمن واردكنندگان 
فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران از جمله حامیان این رویداد بودند ،از 
شركت های برگزاركننده نمایشگاه و شركت های برگزیده تقدیر به عمل آمد و از دكتر 

مهرداد زمانی، رئیس هیات مدیره و معاون مالی شركت گلتاش نیز تقدیر بعمل آمد .
شایان ذكر است شركت گلتاش همچون گذشته و همسو با سازمان غذا و دارو ضمن 
حمایت مالی و علمی از نمایشگاه، ضمن برپایی غرفه  با اهدای بسته های تبلیغاتی به 

بازدیدكنندگان به معرفی فرآورده های تولیدی خود در این نمایشگاه پرداخت .
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در این بازدید یک روزه حجت االسام والمسلمین مراد پور امام جمعه شهرستان ابهر 
به همراه  محمد رضا داداشیان رییس اداره صنعت ، معدن وتجارت این شهرستان 
از دپارتمان هاي مختلف و خطوط تولیدي مجتمع بهداشتي ساینا بازدید نمودند و 
در نشست پایاني بازدید ضمن قدرداني از مدیریت وكاركنان شركت ساینا ، نقش 
این مجموعه را در اعتاي بهداشت و سامت شهروندان و مهمتر از آن ایجاد اشتغال 

پایدار در سطح منطقه حائز اهمیت برشمردند.
این گزارش مي افزاید ؛ در این بازدید رسول كارگر زاده عضو هیئت مدیره و مدیر 
كارخانجات بهداشتي ساینا گزارش مبسوطي از برنامه ها و دستاوردهاي اخیر شركت 
ارائه و از آمادگي كامل مجموعه ساینا در تولید وتامین حداكثري محصوالت شوینده 

در سطح استان زنجان وكشورخبر دادند.

بسم رب الشهداءوالصدیقین
»َواَل تَْحَسَبَنّ الَِّذیَن ُقِتُلوا فِي َسِبیِل اهلَلّ أَْمَواتًا بَْل أَْحَیاٌء ِعْنَد َربِِّهْم یُْرَزُقوَن«

»البته نپندارید كه شهیدان راه خدا مرده اند، بلکه زنده اند )به حیات ابدی و( در نزد خدا 
متنّعم خواهند بود«

سردار سرافراز سپاه اسام شهید حاج قاسم سلیمانی مرد میدان های مبارزه و جهاد بود كه 
با تمام سوابق فرماندهی پرآوازه خود در عرصه دفاع از میهن و اسام، همواره خود را سرباز 
خاضع اسام و والیت می دانست. فرماندهی كه حاال در مقام شهید بیش از پیش مایه ترس 
دشمنان اسام و ایران است و حماسه تاریخی تشییع پیکرش، مؤید آن است كه شعله های 
تابناک مکتبی كه او بنیان  گذاشت؛ گزندهیچ تندبادی گزند را نخواهد دید ودرخت تنومند 

انقاب اسامی را با خون پاک خود ویاران با وفایش سیراب نمود.
اینجانب دومین سالگرد شهادت شهید واالمقام حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی 
المهندس و همرزمان شان را در تقارن با ایام فاطمیه، به محضر رهبر فرزانه انقاب، ملت 

بزرگ ایران و تمام آزادگان جهان تسلیت عرض نموده
و از خداوند منان توفیق استمرار راه و مکتب پرافتخار این شهید عزیز را خواهانم. مکتبی 
كه مطابق گفته های آن شهید واال مقام در تمام مرزهای جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی 

و فرهنگی بسط یافته تا به عنایت خداوند این كشور، كشور امام حسین)ع( باشد و بماند.
محمد نظری مدیرعامل شركت صنایع بهداشتی ساینا

ساینا؛ سبد کاملی از محصوالت شوینده خانگی و بهداشتی

پیام مدیر عامل ساینا بمناسبت سالگرد بازدید امام جمعه ومسئولین ابهر از ساینا
شهادت حاج قاسم سلیمانی

زما خدمت آید، خدایی توراست“ “خدایا جهان پادشاهی توراست       
پس از حمد و سپاس به درگاه خداوند حکیم به پاس همه نعمت ها وفرصت هایي 
كه به بندگانش ارزاني مي دارد ؛ در ابتدا برخود الزم می دانم با عرض سام و اداي 
ارجمند،  از سهامداران  اعم  به همه ذینفعان شركت صنایع بهداشتي ساینا  احترام 

امام جمعه جدید شهرستان ابهر بهمراه رییس اداره صنعت 
، معدن وتجارت شهر از خطوط تولید ساینا بازدید نمودند. 

همکاران بزرگوارم و همه شخصیت هاي حقیقي وحقوقي كه به نحوي مرتبط با این 
مجموعه جوان هستند؛ قدردان همکاري و هم افزایي آنان باشم.

پرواضح است كه ما برفراز آنچه دیگران ساخته و برافراشته  اند مسیر خود را جهت 
توسعه و رشد و اعتای شركت و ارائه خدمات بهتر و با كیفیت  تر ادامه خواهیم داد؛ 
از این رو قدردان همت وتاش همه مدیران سابق شركت بهداشتي ساینا نیزهستم.

شركت ساینا با بیش از چند دهه سابقه تولید در سایه همت و تاش همه مدیران 
و كاركنان متعهد توانسته هم اكنون در كنار سایر رقبا، با عرضه برندهای خوشنامی 
محصوالت  گروه  در  اركید  و  رخشا  برف،  سپید،  پریمکس،  پاس،  گلی  گلی،  بنام 

صنایع بهداشتی و شوینده كشور بدرخشد.
اكنون آینده برای آغاز گامی نو و ایجاد یک حماسه دیگر در عرصه خدمات بهتر 
به مردم عزیز كشور فراروی ماست. خلق این حماسه با تاش، كوشش، انسجام و 
بطور قطع در سایه هوشیاری، سرمایه انسانی آینده نگر و كارآمد و مدیریت حرفه 

ای رقم خواهد خورد.
سرمایه  گذاری پایدار، رفتار حرفه ای، تولید دانش محور، كارآیی، اثر بخشی، تعامل 
با رقبا، ارائه خدمات برتر، شایسته ساالری و هم افزایی و مشاركت با كلیه ذینفعان 
روی  پیش  اندازهای  چشم  جمله  از  شركت  متعالی  اهداف  به  دستیابی  جهت  در 
ماست كه ضمن استعانت از خداوند بزرگ، با تاش جمعی بدان دست خواهیم یافت.

بدون تردید تاش خانواده بزرگ ساینا براي تحقق اهداف واالي این شركت ، بخش 
مهمي از موفقیت هاي گروه مدیریت صنعت شوینده، هلدینگ توسعه صنایع بهشهر 
وگروه معظم توسعه ملی محسوب مي شود و نهایتا موجبات سرافرازي وسربلندي 

میهن عزیزمان ایران را به دنبال دارد.
در پایان از مردم عزیز كشورم نیز تشکر مي كنم كه با سرمایه اعتماد ، محصوالت 

ساینا »انتخاب برتر« آنها
سخن مدیرعامل 
محمد نظری
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بیست سال پیش در چنین روزهایي ، جمعي از مدیران كوشا و خاق در شركت معظم پاكسان برآن شدند 
تا با تاسیس و راه اندازي شركت صنایع بهداشتي ساینا در شهرستان ابهر و استان پر آوازه زنجان ، تولید 
محصوالت شوینده خانگي را با نشان هاي ریشه داري چون گلي ، سپید ، رخشا ، برف و … در گستره 

بزرگتر و مستقل دنبال نمایند.
و امروز پس از بیست سال شاهد بالندگي این شركت جوان و پویا هستیم كه در سایه همت جوانان مبتکر 
و تاشگر شهرستان ابهر، استان زنجان و به طور كل صنعت گران ایران اسامي، عاوه بر حفظ و صیانت 
از كیفیت برند هاي قدیمي خود، چندین محصول متنوع با نشان پریمکس را نیز تولید و به بازار مصرف 

عرضه نموده اند.
به همین بهانه ضمن اداي احترام به روح صنعتگر بزرگ و موسس فقید شركت پاكسان زنده یاد حاج احمد 
الجوردي ، در مقابل تاش و همت همه مدیران و كاركنان شركت ساینا كه از بدو تاسیس شركت تا كنون 
، نقش تعیین كننده اي در اعتاي این مجموعه داشته اند سر تعظیم فرود آورده و براي همه مردان و زناني 
كه امروز با تاش هنرمندانه خود در هر پست و مقامي اسباب رونق و پیشرفت كارخانجات ساینا را فراهم 

مي نمایند؛ آرزوي سامتي و موفقیت روز افزون داریم .

بیستمین سالگرد تاسیس ساینا
درباره ساینا

شركت صنایع بهداشتي ساینا كه زیر مجموعه هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع 
بهشهر می باشد در 2 بهمن 1380 تحت شماره 181802 در اداره ثبت شركتها و مالکیت صنعتی 
تهران بر مبنای توافقات و هماهنگی به عمل آمده فیمابین مدیریت شركت پاكسان و مدیریت گروه 
توسعه صنایع بهشهر در زمینی به مساحت 5/59898 متر مربع در ناحیه صنعتی شهرستان ابهر 
روبروی روستای قِروِه تاسیس گردید. این شركت در مورخ 7 اردیبهشت 1394 از سهامی خاص به 
سهامی عام تبدیل شد. موضوع شركت طبق ماده 2 اساسنامه به تهیه و تولید انواع مواد شوینده و 
پاک كننده، محصوالت آرایشی، بهداشتی، شیمیایی و كارهای تولیدی و بازرگانی، سرمایه گذاری، 
صادراتی و واردات و انجام هر نوع عملیات و معاماتی كه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با 

موضوع شركت باشد
  مدیریت شركت ساینا طي سالهاي اخیر تمام همت و تاش خود را بر خلق و عرضه سبد كاملي از 
محصوالت جدید معطوف كرد تا از این رهگذر ضمن تولید محصوالت تحت لیسانس، سهم خود در بازار 
پر رونق محصوالت سطح باال و روزآمد را توسعه دهد. نتیجه این مشاركت وهم افزایي گروهي به طراحي 
متنوع و مشتري محور برند پریمکس انجامید. امروز  نشان پریمکس با عرضه سبد كاملي از تولیدات شوینده 
خانگي و بهداشتي از قبیل مایع ظرفشویي ، مایع دستشویي ، ژل ماشین ظرفشویي وسایر محصوالت ، 

میهمان قفسه بزرگترین فروشگاه ها و انتخاب مطمئن مصرف كنندگان است. 
چشم انداز

ما مصمم هستیم تا با تبدیل برند و محصوالت ساینا به نماد
بهداشت محیط زندگی ،سامت و تندرستی خانواده تا سال 1404و باتکیه  بر:

-  تنوع سبد محصوالت
-  ارتقاء سطح بهره وري سازماني

-  خاقیت، نوآوری وارائه محصوالت و خدمات متمایز با كیفیت باال  و قیمت مناسب
همواره انتخاب مردم باشیم.

مأموریت
ارتقـا بهداشـت منـازل و البسـه خانـواده ها همـراه با تأمیـن نیازهـای متنوع مـردم در عرصه، 
حفـظ  قوانیـن محیط زیسـت، سـامت كار و زندگـی در راسـتای تأمین منافع كلیـه ذینفعان 
و اسـتانداردهاي مدیریـت كیفیـت  بـا تولیـد محصـوالت شـوینده بهداشـتي، پـاک كننـده، 
شـیمیایی و تکمیـل سـبد كاالیـی گـروه مدیریت شـوینده در بازارهـاي داخلي و بیـن المللي  

بـا ویژگی
-  نوآورانه

-  كیفیتی متمایز
-  همیشه در دسترس در منطقه و كشور

اهداف کالن شرکت صنایع بهداشتي ساینا
- حفظ و ارتقا سهم بازار، افزایش توان  فروش و بازاریابي شركت  از منظر داخلي و صادراتي

- ارتقاء سطح بهره وري سازماني
- ایجاد ارزش افزوده براي ذینفعان

ارزش هاي محوري شرکت صنایع بهداشتي ساینا
1- حفظ شاخص های محیط زیست و ایمني شغل و توسعه پایدار برای تقویت دورنمای اهداف 

شركت و رعایت حقوق كلیه ذینفعان.
2- تقویت فرهنگ كار گروهی در جهت حفظ سرمایه و افزایش احساس مسئولیت به اهداف 

سازمان و هلدینگ با رویکردی هم افزایانه.
3- رفتار توام با انصاف و تقویت شایسته ساالری در محیط كاری از طریق توسعه و عقائی 

نمودن ساختار سازمانی و روابط بین بخشی.
4- ارتقاء دائم كیفیت و توجه به تنوع خواست مشتریان
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ـــی  ـــی در زندگ ـــیار مهم ـــش بس ـــول نق ـــای محص ـــه بازاره ـــروزه ك ـــای ام در دنی
ـــدد  ـــوع و تع ـــه تن ـــه ب ـــا توج ـــد و ب ـــردم دارن م
محصـــوالت ایـــن مخاطبیـــن و مشـــتریان 
هســـتند كـــه براســـاس ســـایق خـــود محصـــول 
را انتخـــاب مـــی كننـــد یکـــی از مهمتریـــن 
ـــک  ـــتریان ی ـــلیقه مش ـــردن س ـــع ك ـــل قان دالی
بســـته بنـــدی شـــکیل و خـــوب مـــی باشـــد 
كـــه در ایـــن مهـــم صنعـــت بســـته بنـــدی 
كـــه كمـــک فراوانـــی بـــه زیبایـــی محصـــول 
ـــب و  ـــاع و جل ـــش اساســـی در اقن ـــد نق ـــی كن م
ـــای  ـــركت ه ـــی از ش جـــذب مشـــتریان دارد. یک
ــدی  ــته بنـ ــاپ و دسـ ــه چـ ــق در زمینـ موفـ
ـــاران  ـــركت ی ـــامی ش ـــران اس ـــوالت در ای محص
ـــر  ـــی دكت ـــا مدیرعامل ـــع بهشـــهر ب توســـعه صنای
ـــته در  ـــه توانس ـــد ك ـــی باش ـــی م ـــا خلیل علیرض
امـــر بســـته بنـــدی شـــکیل محصـــوالت شـــوینده 
ــی  ــعه صنعتـ ــه توسـ ــتی در مجموعـ و بهداشـ
ـــی  ـــش اساس ـــک« نق ـــگ »وبان ـــهر و هلدین بهش
محصـــوالت  بیشـــتر  ســـهم  كســـب  در  را 

هلدینـــگ ایفـــا كننـــد.
ــام یـــک شـــركت  ــا در مقـ بـــه گفتـــه وی مـ
صنایـــع  توســـعه  شـــركت  زیرمجموعـــه 
ــد  ــبد خریـ ــه در سـ ــندیم كـ ــهر خرسـ بهشـ
ســـاینا،  پاكســـان،  از  محصوالتـــی  مـــردم 
گلتـــاش، مرواریـــد هامـــون و ... قـــرار دارنـــد 
ــام  ــا را انجـ ــدی آنهـ ــته بنـ ــا كار بسـ ــه مـ كـ
ـــام  ـــا اع ـــا ب ـــی نی ـــا خلیل ـــم. علیرض ـــی دهی م
اینکـــه یکـــی از نقـــاط قـــوت مـــا بســـته 
بنـــدی و اســـتانداردهایی اســـت كـــه مدنظـــر 
ـــر  ـــته در ام ـــوع توانس ـــن موض ـــم و ای ـــته ای داش
صـــادرات بـــه شـــركت هـــا كمـــک بســـیاری 

ـــی  ـــی خوب ـــروش خارج ـــدید ف ـــی ش ـــازار رقابت ـــا در ب ـــوالت آنه ـــا محص ـــد ت كن

همدلی و سخت کوشی راز موفقیت شرکت مدیریت یاران توسعه صنایع بهشهر
در مسیر توسعه

ــند. ــته باشـ داشـ
مدیرعامـــل شـــركت یـــاران توســـعه صنایـــع 
بهشـــهر در ادامـــه بـــا تاكیـــد بـــر اینکـــه در 
خطـــوط تولیـــد و چـــاپ و بســـته بنـــدی ضمـــن 
ـــم  ـــعی كردی ـــد س ـــای جدی ـــتگاه ه ـــد دس خری
ـــای  ـــتگاه ه ـــش دس ـــانی و افزای ـــه روز رس ـــا ب ب
ـــم  ـــاز اشـــتغال بیشـــتر را فراه ـــه، س چـــاپ زمین
كنیـــم افـــزود: بـــا توجـــه جـــدی در مبحـــث 
كیفیـــت باعـــث ارتقـــای كیفیـــت تولیـــدات 
ـــای  ـــتگاه ه ـــری دس ـــا بکارگی ـــده و ب ـــود ش خ
ـــده  ـــام ش ـــای تم ـــش به ـــاهد كاه ـــر ش ـــه روزت ب

ـــم. ـــده ای ـــه گردی ـــن مجموع در ای
ـــل  ـــه عوام ـــدم هم ـــه معتق ـــرد ك ـــد ك وی تاكی
فـــوق یعنـــی اســـتفاده از تمـــام ظرفیـــت 
ـــای  ـــای تمـــام شـــده و ارتق ـــدی، كاهـــش به تولی
كیفیـــت ســـه ضلعـــی اســـت كـــه بـــا بهـــره 
بـــودن از ایـــن مثلـــث راهبـــردی مـــی تـــوان 
ـــهم  ـــوان س ـــی ت ـــدید م ـــی ش ـــای رقابت در فض
ـــاص داد. ـــود اختص ـــه خ ـــازار را ب ـــتری از ب بیش
ــب  ــهر كسـ ــاران بهشـ ــعه یـ ــل توسـ مدیرعامـ
ــد  ــتلزم تولیـ ــازار را مسـ ــتر از بـ ــهم بیشـ سـ
ــتری  ــت و مشـ ــا كیفیـ ــول بـ ــتر محصـ بیشـ
پســـند و اعـــام كـــرد كـــه متعاقبـــا نیازمنـــد 
ـــن  ـــا ای ـــد و ب ـــی باش ـــتغال م ـــش ســـطح اش افزای
ـــد خـــود در  ـــا اســـتمرار رون ـــوان ب راهبـــرد مـــی ت
ـــتغال  ـــش اش ـــوع افزای ـــه موض ـــعه ب ـــیر توس مس
ـــردد. ـــوف گ ـــر معط ـــدی ت ـــه ج ـــز توج ـــی نی زائ
دكتـــر خللـــی همچنیـــن بـــا تاكیـــد بـــر 
ـــتغال و  ـــا اش ـــور م ـــی كش ـــوع اصل ـــه موض اینک
ـــردن  ـــر ك ـــم اث ـــرای ك ـــد ب ـــت و بای ـــد اس تولی
ـــه  ـــد توج ـــت از تولی ـــر حمای ـــه ام ـــا ب ـــم ه تحری
بیشـــتری معطـــوف گـــردد افـــزود: مـــا بـــه عنـــوان یکـــی از شـــركت هـــای 

یاران  مدیریت  شرکت  نیا  خلیلی  علیرضا  دکتر  گفته  به 
بزرگترین چاپخانه صنعت  به عنوان  توسعه صنایع بهشهر 
کشور  در  مقوایی  های  جعبه  انواع  تولیدکننده  و  شوینده 
با بیش از نیم قرن تجربه و با حدود 100 نفر پرسنل کوشا 
از  خیلی  بندی  بسته  و  چاپ  دار  عهده  خود  متعهد  و 
صابون  دارند.  خاطره  آن  با  مردم  که  باشد  می  محصوالتی 
های گلنار، سیو و عروس، خمیردندان های نسیم و شمیم و 
پوردهای سپید  و برف و خیلی از محصوالت دیگر که بیش 
از صد قلم محول شوینده را شامل می شود و حتی چاپ و 
تولید یک بخشی از محصوالت دارویی توانست نقش مهم در 
امر فروش محصوالت شرکت های همکار خود داشته باشد 
. به گفته مدیرعامل شرکت یاران توسعه صنایع بهشهر این 
مدیریت  و همچنین به دنبال افزایش خطوط 6 چاپ و بسته 
بندی خود می باشیم و یکی از برنامه های جدی مدنظر ما 
اندازی خطی برای تولید پوشش های دستمال کاغذی  راه 

می باشد.
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جهش بهره وری، توسعه و گسترش خدمات، نشان دهنده مسیر درست شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر

ـــد  ـــاد و تولی ـــه اقتص ـــه در چرخ ـــدی ك ـــته بن ـــت بس ـــنام در صنع ـــرو و خوش پیش
ـــد  ـــام تولی ـــه ن ـــده ب ـــذاری ش ـــال نامگ ـــم در س ـــتیم امیدواری ـــر هس ـــور حاض كش
ـــه  ـــا توج ـــد ب ـــت از تولی ـــر حمای ـــم در ام ـــی و بتوانی ـــع زدائ ـــا، مان ـــتیبانی ه ـــا پش ب
بـــه رفـــع نیازهـــا، و دغدغـــه هـــای شـــركت هـــا و پشـــتیبانی از طـــرح هـــا و 
ـــود  ـــری وج ـــژه ت ـــگاه وی ـــه و ن ـــدركاران توج ـــت ان ـــط دس ـــای آن توس ـــه ه برنام

ـــیم.  ـــته باش داش
ـــاران  ـــت ی ـــرکت مدیری ـــت ش ـــی راز موفقی ـــخت کوش ـــی و س همدل

ـــهر ـــعه بهش توس
ـــاران توســـعه بهشـــهر  ـــت یکپارچـــه شـــركت ی ـــزی و مدیری ـــه ری ـــاش ، برنام ـــا ت ب
ـــه اســـت .  ـــرار گرفت ـــان چندســـاله خـــارج و در مســـیر ســـوددهي و توســـعه ق از زب
ـــاش  ـــاه، ت ـــد م ـــاه فصـــل زمســـتان در ســـال 1400 و گذشـــت چن در نخســـتین م
ـــا  ـــی نی ـــا خلیل ـــعه، علیرض ـــاران توس ـــركت پ ـــگر در ش ـــنل تاش ـــه پرس ـــی وقف ب
مدیرعامـــل شـــركت از تـــاش هـــای صـــورت گرفتـــه آنـــان تقدیـــر و تشـــکر 

ـــود. نم
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــركت پـــاران توســـعه بهشـــهر در بیســـت و 
ـــه از تـــاش  ـــد از چاپخان دومیـــن روز دی مـــاه ، علیرضـــا خلیلـــی نیـــا ضمـــن بازدی
ـــركت  ـــی ش ـــت بحران ـــروج از وضعی ـــه خ ـــر ب ـــه منج ـــه ك ـــد ماه ـــات چن و زحم

ـــود.  ـــی نم ـــت قدردان ـــده اس گردی
در ایـــن بازدیـــد خلیلـــی نیـــا رمـــز موفقیـــت شـــركت و خـــروج از وضعیـــت 
ـــار  ـــان دانســـت و اظه ـــه آن ـــی وقف ـــاش ب ـــت و ت ـــرد مثب گذشـــته را حاصـــل عملک
ـــات  ـــركت، ثب ـــل ش ـــره و مدیرعام ـــت مدی ـــای هیئ ـــی اعض ـــه اصل ـــت : دغدغ داش
ـــت  ـــه فعالی ـــه جانب ـــعه هم ـــنل، توس ـــر پرس ـــان خاط ـــركت، اطمین ـــن ش ـــل ای كام
ـــور  ـــادی كش ـــخت اقتص ـــه س ـــن بره ـــکاران در ای ـــک هم ـــک ت ـــت ت ـــا و معیش ه
اســـت، كـــه ایـــن مهـــم بـــه لطـــف خداونـــد بـــا برنامـــه ریـــزی هـــای انجـــام 
ـــه درســـتی  ـــاه گذشـــته ب ـــد م ـــت در طـــی چن ـــذاری مســـیر فعالی ـــل گ شـــده و ری
ـــده  ـــت زیان ـــن شـــركت از وضعی ـــک ســـال ای ـــد از ی ـــون بع ـــه ثمـــر نشســـت و اكن ب
ـــرای  ـــی ب ـــیار خوب ـــرایط بس ـــت ش ـــن موفقی ـــر ای ـــاوه ب ـــده و ع ـــارج ش ـــودن خ ب

ـــت.  ـــت آورده اس ـــه دس ـــه ب ـــز چاپخان ـــعه و تجهی توس
در ادامـــه ایشـــان بـــا توجـــه بـــه موفقیـــت بـــه دســـت آمـــده ایـــن مهـــم را 
ـــت :  ـــام داش ـــت و اع ـــنل دانس ـــی پرس ـــاش و همدل ـــی ، ت ـــخت كوش ـــه س نتیج

ـــی و  ـــی ، مال ـــای بازرگان ـــش ه ـــه در بخ ـــه جانب ـــاش هم ـــش و ت ـــق و پژوه تحقی
ـــاش  ـــه ت ـــد ، نتیج ـــازی تولی ـــتاندارد س ـــی و اس ـــاد همدل ـــركت و ایج ـــدی ش تولی
ـــال  ـــد در س ـــوع بای ـــن موض ـــه ای ـــت ك ـــوده اس ـــته ب ـــاه گذش ـــد م ـــن چن ـــای ای ه

ـــد.  ـــدا كن ـــه پی ـــدرت ادام ـــا ق ـــز ب ـــده نی ـــای آین ه
ـــگ  ـــوالت در هلدین ـــد محص ـــه تولی ـــن مرحل ـــاپ آخری ـــدی و چ ـــته بن ـــروزه بس ام
ـــل  ـــت كام ـــه موفقی ـــر ب ـــد منج ـــن فرآین ـــه ای ـــت ك ـــوینده اس ـــت ش ـــم صنع معظ
ـــاكریم  ـــدا را ش ـــد. خ ـــی باش ـــور م ـــی در كش ـــول نهای ـــه محص ـــه در ارائ ـــن چرخ ای
ـــان و  ـــم پاكس ـــركت معظ ـــژه ش ـــروه بوی ـــای گ ـــركت ه ـــز در ش ـــکاران عزی ـــه هم ك
ـــال  ـــا كم ـــركت ه ـــن ش ـــره ای ـــت مدی ـــای هیئ ـــران و اعض ـــن مدی ـــاش همچنی گلت
همـــکاری و مســـاعدت را بـــا مـــا داشـــته و ایـــن مجموعـــه بـــه عنـــوان یـــک 
ـــن  ـــا باالتری ـــات ب ـــن خدم ـــه بهتری ـــرد ك ـــد ك ـــاش خواه ـــگی ت ـــراه همیش هم

ـــد. ـــه نمای ـــان ارائ ـــه آن ـــت را ب كیفی
ـــایه  ـــنی را در س ـــده روش ـــر و آین ـــای بهت ـــدد روزه ـــی مج ـــن قدردان ـــر ضم  در آخ

ـــود . ـــان آرزو نم ـــد من ـــان از خداون ـــش آن ـــش از پی ـــی بی ـــی و همدل ـــاف اله الط
ـــخ  ـــاص( در تاری ـــهامی خ ـــهر ) س ـــع بهش ـــعه صنای ـــاران توس ـــت ی ـــركت مدیری ش
ـــی  ـــرمایه ثبت ـــا س ـــران ب ـــای ته ـــركت ه ـــت ش ـــیس و در اداره ثب 1383/10/1 تاس

ـــید. ـــت رس ـــه ثب ـــال ب ـــارد ری 7 میلی
موضوع فعالیت:

طراحـــی، چـــاپ و تولیـــد بســـته بنـــدی پـــودر و مایعـــات صنعـــت شـــوینده و 
ـــد. ـــی باش ـــع م ـــایر صنای س

ـــزات و  ـــتن تجهی ـــار داش ـــعه، در اختی ـــاران توس ـــركت ی ـــوت ش ـــاط ق ـــی از نق یک
ـــد  ـــتگاه رولن ـــه دس ـــوان ب ـــی ت ـــان م ـــن می ـــت. در ای ـــه روز اس ـــین آالت ب ماش
ـــه  ـــدد از جمل ـــای متع ـــت ه ـــتن قابلی ـــا داش ـــتگاه ب ـــن دس ـــرد. ای ـــاره ك 700 اش
ـــگ  ـــاب ، 5 رن ـــم عق ـــاوری چش ـــاعت، فن ـــیت در س ـــرعت 14000 ش ـــا س ـــاپ ب چ
 SPL ـــی واتربیـــس همزمـــان و تکنولـــوژی ـــراه ورن چـــاپ )Hi Print( بـــه هم

ـــت. ـــاپ اس ـــت چ ـــود در صنع ـــوع خ ـــن در ن برتری
ـــوی دارای  ـــی و معن ـــوی مال ـــوان ق ـــتن ت ـــا داش ـــهر ب ـــعه بهش ـــاران توس ـــركت ی ش
ـــن  ـــتوانه ای ـــه پش ـــوده و ب ـــور ب ـــوا در ســـطح كش ـــای مق ـــن انباره ـــی از بزرگتری یک

ـــر دارد. ـــای برت ـــا برنده ـــترده ای ب ـــیع و گس ـــای وس ـــکاری ه ـــا، هم ـــت ه ظرفی

ـــیعیان  ـــتم ش ـــام هش ـــاد ام ـــارک می ـــام مب ـــا ای ـــان ب ـــت و همزم ـــه كرام در ده
ـــل  ـــی مدیرعام ـــت اله ـــر نعم ـــای دكت ـــاب آق ـــا )ع(، جن ـــام رض ـــرت ام ـــان حض جه
هلدینـــگ صنعـــت شـــوینده و جمعـــی از معاونیـــن و مدیـــران ایـــن مجموعـــه 
ـــهر  ـــعه بهش ـــاران توس ـــركت ی ـــل ش ـــا مدیرعام ـــی نی ـــر خلیل ـــی دكت ـــا همراه ب
ـــه  ـــد از چاپخان ـــت قن ـــاش، صنع ـــان، گلت ـــای پاكس ـــركت ه ـــل ش ـــران عام و مدی

ـــد. ـــد نمودن ـــهر بازدی ـــعه بهش ـــاران توس ـــركت ی ش
ایشـــان در جمـــع صمیمانـــه كارگـــران چاپخانـــه ضمـــن تشـــکر و قدردانـــی از 
تـــاش و فعالیـــت آنـــان در توســـعه گســـترش خدمـــات چـــاپ بســـته بنـــدی 
از ماشـــین آالت، تجهیـــزات و رونـــد تولیـــد خدمـــات چـــاپ بازدیـــد نمـــوده 
و باتوجـــه بـــه همـــت بـــاالی پرســـنل ایـــن شـــركت در توســـعه خدمـــات و 
ـــت  ـــای صنع ـــركت ه ـــای ش ـــن نیازه ـــور تأمی ـــه منظ ـــت ب ـــوزه فعالی ـــترش ح گس

شـــوینده آینـــده روشـــنی را بـــرای آنـــان آرزو كردنـــد.
ــعه  ــاران توسـ ــركت یـ ــا مدیرعامـــل شـ ــا خلیلـــی نیـ ــدار علیرضـ در ایـــن دیـ
بهشـــهر ضمـــن خیـــر مقـــدم و تشـــکر از حضـــور مدیـــران ارشـــد هلدینـــگ 
ـــده  ـــام ش ـــات انج ـــا و خدم ـــت ه ـــی از فعالی ـــه گزارش ـــه ارائ ـــوینده ب ـــت ش صنع
در مـــاه هـــای گذشـــته پرداختـــه و توضیحـــات كاملـــی در خصـــوص برنامـــه 
ـــه  ـــت ارائ ـــاز جه ـــورد نی ـــه، ماشـــین آالت م ـــه چاپخان ـــه جانب ـــزی و توســـعه هم ری
ـــت  ـــگ صنع ـــدی در هلدین ـــد و گســـترش حـــوزه چـــاپ و بســـته بن ـــات جدی خدم
ـــد  ـــن تأكی ـــی ضم ـــت اله ـــر نعم ـــاب دكت ـــه جن ـــد. در ادام ـــه نمودن ـــوینده ارائ ش
ـــوزه  ـــترش ح ـــه و گس ـــین آالت چاپخان ـــز ماش ـــانی و تجهی ـــروز رس ـــزوم ب ـــر ل ب
ـــد  ـــریع در فرآین ـــت تس ـــود را جه ـــی خ ـــدی آمادگ ـــته بن ـــاپ و بس ـــات چ خدم

ـــتند. ـــام داش ـــه اع ـــازی چاپخان نوس
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1- در مورد شرکت مروارید هامون توضیحاتی می فرمایید؟ تعداد کارکنان، 
اعضای هیات مدیره، محصوالت

تاریخ  در  شهركي  خانواده  توسط  خاص(  )سهامي  مرواریدهامون  تولیدي  شركت 
1381/06/21 تأسیس و در اداره كل ثبت شركتها و مالکیت صنعتي استان سیستان 

و بلوچستان به ثبت رسیده است.
مبایعه نامه و قرارداد انتقال با حق فسخ از طرف شركت مدیریت صنعت شوینده،  
تاریخ  در  نهایتاً  و  گردیده  منعقد  شهركي  خانواده  با   15/05/1385 تاریخ  در 
1386/04/26 خرید قطعي انجام و اسناد سهام معامله شده ثبت، تحویل، تحول و 
هیأت مدیره و مدیرعامل نیز مشخص گردید همچنین در تاریخ 1386/04/27 به 
ثبت رسیده است. سرمایه شركت دو میلیارد ریال بوده كه بر اساس مصوبه مجمع 
فوق العاده مورخه 1386/03/1386 سرمایه شركت به 8/14 میلیارد ریال منقسم 
به چهارده میلیون و هشتصد هزار سهم هزار ریالي بالغ گردیده و بر اساس مصوبه 
مجمع فوق العاده مورخه 1389/12/17 سرمایه شركت طي سال مالي مورد گزارش 
به چهارمیلیارد ریال منقسم به چهار میلیون سهم یک هزار ریالي تقلیل داده شد. 
آخرین تغییر سرمایه شركت براساس مصوبه مجمع فوق العاده مورخه 1393/03/21 
صورت گرفت و سرمایه شركت به سی میلیارد ریال منقسم به سی میلیون سهم 
یک هزار ریالی افزایش داده شدو همچنین در مورخه 1398/09/04 نیز سرمایه این 

شركت به مبلغ 100.000 میلیون ریال افزایش یافت.
نفر    4 آن  مدیره  هیات  اعضا  دارد.تعداد  پرسنل  این شركت 100  در حال حاضر 

می باشد.
 موضوع فعالیت شركت طبق ماده 3 اساسنامه تهیه و تولید انواع مواد شوینده، پاک 
كننده، محصوالت بهداشتي و آرایشي، كارهاي تولیدي و بازرگاني داخلي و خارجي، 
سرمایه گذاري، صادرات و انجام هر نوع عملیات و معاماتي كه به صورت مستقیم و 

غیرمستقیم مرتبط با موضوع شركت باشد.
2- در مورد بازار فروش محصوالت و برند شرکت توضیحاتی ارائه فرمایید؟

بازار فروش شركت كشورهاي افغانستان،عراق)جنوب عراق و كردستان(، پاكستان، 
تركمنستان و آذربایجان وهمچنین تأمین مصارف قسمت جنوب و شمال شرق و 

جنوب شرق كشور مي باشد.
گلفام  و  راحیل،گلزار،ارزش،سلمان،گلبهار،توكا،سداپ،مریا  نام های  به  برند   9

می باشند.
3- عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به 1400/9/30 چگونه بوده است؟

سیاسی  آرایش های  و  اولیه  مواد  نرخ  باالی  ارز،تغییرات  نرخ  تغییرات  به  توجه  با 
كشورهای همسایه در سال  گذشته رو به زیان بوده كه درصدد هستیم تا با برطرف 

كردن مشکات و به امیدخدا به سوددهی برسیم.

مصاحبه با آقای مهندس شهریار محمدی راد مدیرعامل محترم شرکت مروارید هامون

چه  دارائی یک سازمان  ارزشمندترین  با  عنوان  به  انسانی  منابع  برای   -4
تمهیداتی اندیشیده گردیده است؟

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و همچنین سامت و ایمنی،با توجه به شرایط 
اقتصادی پرداخت كمک های رفاهی بصورت وجه نقد یا كاال و اجرا طرح انگیزشی به 

جهت ترغیب و تشویق همکاران در انجام وظایف محوله
5- برای حمایت از تولید و فروش بیشتر چه راهکارهایی اعمال شده است؟ 
)راه اندازی باشگاه مشتریان، راه اندازی فروشگاه اینترنتی ، ارتقاء کیفیت 

، برندسازی و ...(
در  و  دارد  قرار  كار  دستور  در  اینترنتی  فروشگاه  و  مشتریان  باشگاه  راه اندازی 
و  بازطراحی فرموالسیون   ، ارتقای كیفی  بیشتر  تولید و فروش  از  راستای حمایت 
برند موجود( در راستای پیاده سازی  از 7  برند  بسته بندی محصوالت جاری ) 5 
اصول و چـارچوب مدیـریت برندینگ ) تعریف هویت برند ، شخصیت سازی برند، 
تصویرسازی ، معماری برند ، ارتباطات برند و...(  با توجه به نیازها ، سایق و ذائقه 

بازارهای هدف گذاری شده در حال اجرا می باشد.
6- شرکت در سال گذشته و سال جاری به چه موفقیت هایی دست یافته است؟

۷- با توجه به کمبود فضای مسقف جهت نگهداری ملزومات و محصوالت 
سوله ای به مساحت حدود 2800 مترمربع ساخته شده است.
8- در مورد پروژه های مدنظر شرکت اطالعاتی ارائه نمایید؟

درصدد هستیم كه پروژه های زیر را با توجه به شرایط محیطی و اقتصادی و با دقت، 
ظرافت و كار كارشناسی الزم عملیاتی نماییم:
- راه اندازی سیستم قیمت تمام شده كامل.

- راه اندازی سیستم آموزش منسجم.
 IMS توسعه سیستم های -

 - تلفیق ساختار و فرایند تحقیق و توسعه و بازاریابی.
 - راه اندازی ساخت و تولید خط صابون.

 - تولید محصوالت جدید نظیر مایع دستشویی جهت تکمیل سبد كاال
9- مهمترین برنامه های مدیریت برای سال مالی آتی چه می باشد؟

امیدوار هستیم با یاری خدا و تغییراتی كه در زیرساخت علمی شركت در حال انجام 
هستیم بتوانیم برنامه های زیر را در راستای سوددهی شركت به سرانجام برسانیم:

توسعه سازوكار برنامه ریزی یکپارچه
 ، پاكستان   ، افغانستان  در  فروشی  عمده  صورت  به  بومی  فروش  شبکه  توسعه 

عراق،تركمنستان،عمان و كشورهای همسایه.
ارائه بسته بندی های متنوع برای محصوالت فعلی در بازار افغانستان ، پاكستان ، 

عراق،تركمنستان،عمان و كشورهای همسایه.
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 ، شرق  داخلی  نواحی  در  فروش  افزایش  فروش جهت  و  بازاریابی  سازوكار  توسعه 
جنوب شرق و شمال شرقی كشور.

از ظرفیت خدمات هلدینگ صنعت شوینده و تجار محلی برای تحقیقات  استفاده 
و بررسی بازار.

افزایش ظرفیت تولید و افزایش میزان فروش مایعات ظرفشویی داخلی و صادراتی.
افزایش  تولید و فروش شامپو با برند مستقل)مریا(.

توسعه سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات.
افزایش تمركز فرایند مدیریت مالی در دفتر مركزی.

توسعه سازوكار مکانیزه مالی –بازرگانی.
اتخاذ رویکرد اخذ تسهیات بلند مدت با بهره مناسب بانکی.

10- مهمترین نیاز کنونی شرکت چه می باشد؟
توسعه  و  تحقیق  بخش  تقویت  و  علمی  زیرساخت  شركت  كنونی  نیاز  مهمترین 

می باشد چرا كه این بخش تعیین كننده به سودرسانی در هر شركتی می باشد.
11- حرفی یا موضوعی اگر مانده است لطف بفرمایید؟

از فرصتی كه در اختیار بنده قرار دادید كمال تشکر و سپاسگزاری را دارم و امیدوارم 
كه یکایک ما بتوانیم افراد تاثیرگذاری برای كشورمان باشیم.

تاریخچه
شـركت تولیـدي مرواریـد هامـون )سـهامي خـاص( توسـط خانـواده شـهركي در 
سـال 1381 تاسـیس و در اداره كل ثبـت شـركت هـا و مالکیـت صنعتـي اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان بـه ثبـت رسـیده اسـت. ایـن شـركت در سـال 1386 بـا 
پیوسـتن بـه مجموعـه بـزرگ هلدینـگ مدیریـت صنعـت شـوینده توسـعه صنایع 
بهشـهر )سـهامي عـام(  قرارگرفتـن در زیـر مجموعـه سـازماني شـركت توسـعه 
صنایـع بهشـهر در مسـیر ورود بـه فصلـي نـو در تولیـد انـواع مختلـف محصوالت 
شـوینده قـرار گرفت.زمینـه فعالیـت اصلـي شـركت مرواریـد هامون، تولیـد عرضه 
و فـروش محصـوالت شـوینده، پـاک كننـده و بهداشـتي اسـت كه تولیـدات خود 
را بـه بـازار داخلـي و بازارهـاي صادراتـي عرضه مي نماید.سـبد محصوالت شـركت 
مرواریـد هامـون شـامل محصـوالت: پـودر شستشـوي دسـتي و ماشـیني البسـه، 
مایعـات ظـرف شـویي، شـامپو و مایعات سـفید كننده در بسـته بندي هـا و حجم 

هـاي مختلـف مي باشـد.
اختصاص  به خود  صادرات  بازار  در  را  توجهي  قابل  كه سهم  نیز  برندهاي شركت 
اند شامل برندهاي ارزش، توكا، سداپ، گلزار، مریا،  گلبهار،  گلفام،  راحیل و  داده 
سلمان مي شود.شركت مروارید هامون در تاش است تا با  ارتقای سطح مسئولیت 
پذیری، افزایش انسجام كار تیمی، پایبندی به اصول اخاقی در كلیه مراحل انجام 
وظایف كاری، افزایش عملکرد سیستمی بر مبنای فناوری اطاعات و ارتباطات، الزام 
به پاسخگویی در مقابل مشتریان و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در بین كارمندان 
ارائه  روند  بیشتر  هرچه  بهبود  و  محصوالت  كیفیت  بر  مستمر  صورت  به  شركت، 

خدمات خود بیفزاید.

زمینه فعالیت
زمینه فعالیت اصلی شركت مروارید هامون، تولید عرضه و فروش محصوالت شوینده، 
پاک كننده و بهداشتی است كه تولیدات خود را به بازار داخلی و بازارهای صادراتی 

عرضه می نماید.
تولید محصوالت با كیفیت مناسب، جلب اعتماد و رضایت مشتریان، افزایش سبد 
قیمت  هامون،  مروارید  محصوالت  و  برندها  بازار  سهم  افزایش  محصوالت،  كاالیی 
مروارید  شركت  اقدامات  سرلوحه  آنها  كیفیت  حفظ  با  محصوالت  مناسب  گذاری 

هامون قرار دارد
چکیده افتخارات

چکیده ای از افتخارات مروارید هامون
استان  تجارت  و  معدن  و  اداره صنعت  از   98 سال  در  استان  نمونه  كننده  صادر   

سیستان و بلوچستان
انتخاب واحد نمونه كار استانی از اداره كار و تعاون و امور اجتماعی استان سیستان 

و بلوچستان
و  استان سیستان  دارو  و  غذا  معاونت  از طرف  استانی  نمونه  فنی  مسئول  انتخاب 

بلوچستان
انتخاب واحد نمونه آرایشی و بهداشتی از طرف معاونت غذا و دارو استان سیستان 

و بلوچستان
دریافت لوح استمرار كیفیت از سازمان استاندارد استان سیستان و بلوچستان

انتخاب خانه بهداشت نمونه استان سیستان و بلوچستان
تمدید استانداردهای مدیریتی ایزو 9001 ، ایزو 14001 و دریافت ایزو 45001

شکستن ركورد تولید و فروش در طی 17 سال گذشته

پیام مدیرعامل
اعضای هیئت مدیره و همکاران ارجمند در سال 1400 كه به فرموده رهبر معظم انقاب 
اسامی )مدظله العالی( به نام » تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها « نام گذاری گردیده است. 
امید آن است كه با تاش و همت واال بتوان در عرصه تولید كه منشاء تامین نیاز های مهم 
و اساسی و همچنین نیازهای مرتبط با آسایش زندگی است گام های موثری برداشت اگر 
بپذیریم كه دایره تولید شوینده ها مرتبط با همه عرصه های زندگی است در واقع می توان 
آن را » فرهنگ زندگی« نام نهاد چرا كه با عرصه بزرگ خدمات اعم از آموزشی و پژوهشی 
، بهداشت و سامت ، توریسم و گردشگری و … در ارتباط است. لذا با انگیزه و ایمان 
در این راستا سختی ها را پذیرفته و در عین حال تاش برای » تغییر شرایط « و امید به 
آینده گام برخواهیم داشت و با شناختی درست از مسیر استقال اقتصادی و تاب آوری 
همراه با توانمندی كه منتهی به قدرت بازدارند ه ی اقتصادی می گردد پشتیبانی نموده و 
دست در دست یکدیگر با اتکا بر خداوند منان موانع را مرتفع كرده و برای اعتای عزت 
و سربلندی كشور عزیز و پرتوان جمهوری اسامی بیش از پیش محکم و استوار قدم 

برخواهیم داشت و مسیر را برای حركت هموار خواهیم كرد.
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مجمـع عمومـی فـوق العـاده صاحبان سـهام شـركت سـرمایه گـذاري تأمیـن اجتماعي 
)سـهامی عـام( مـورخ 1400/10/12 در محل  مجموعه فرهنگي ورزشـي تاش تشـکیل 

گردید.
در ایـن مجمـع كـه بـا حضـور 90/06 سـهامداران حقیقـی و حقوقـی، اعضـای هیـات 
مدیـره، حسـابرس و بـازرس قانونـی و نظـارت سـازمان بـورس و اوراق بهاداربرگزار شـد، 

ریاسـت مجمـع برعهـده آقـای مرتضـی لطفـی بود 
و جنابـان محمدعلـی همتـی و محسـن سـرخو بـه 
عنـوان ناظریـن و آقای  مصطفي سـوري بـه عنوان 

دبیـر مجمـع انتخاب شـدند.
در ادامـه و بـا قرائت گزارش توجیهـی هیات مدیره 
مبنـی بـر لـزوم افزایش سـرمایه توسـط مدیرعامل 
و  گـزارش حسـابرس  اسـتماع  از  پـس  و  محتـرم 
بـازرس قانونـی، مجمـع نشـینان بـا طنیـن صلوات 
خـود ضمـن تصویـب افزایـش سـرمایه شـركت به 

تغییـر بنـد اساسـنامه مربوطـه رای مثبـت دادند.
ابتـدای  دكترعلـی رسـتمی مدیرعامـل شسـتا در 
گـزارش خـود بـا تشـریح اینکـه شسـتا در مقـام 
یـک هلدینـگ چندرشـته ای بـا 166 شـركت تابعه 
)مدیریتـی( و 9 شـركت هلدینـگ اصلـی و چنـد 
شـركت هلدینـگ فرعـی، فعالیت هـای گسـترده ای 
ارائـه  بـه  دارد  كشـور  در  مختلـف  صنایـع  در  را 
گزارشـی از آخریـن عملکـرد مالی، فـروش، پروژه ها 
و برنامه هـای آتـی شسـتا پرداخـت. بـه گفتـه وی 
افـق  در  اجتماعـی  تامیـن  شـركت سـرمایه گذاری 
1404 و طـی 4 سـال، معـادل 400 هـزار میلیـارد 
هـدف  صنایـع  در  سـرمایه گذاری  پـروژه  تومـان 
تعریـف و اجـرا خواهـد كرد كـه در این میـان نفت، 
گاز و پتروشـیمی 50 درصـد از حجـم پروژه ها و بعد 
از آن صنایـع معدنـی و فلزات اساسـی بـا 20 درصد 
برنامه هـای  را در  حجـم سـرمایه گذاری مقـام دوم 
سـرمایه گذاری شسـتا به خـود اختصـاص میدهند .                                                                                                                         
سـودخالص  اینکـه  تصریـح  بـا  شسـتا  مدیرعامـل 
شـركت های تاپیکـو، تیپیکـو، تاصیکـو نسـبت بـه 
ترتیـب 155 درصـد، 20  بـه  یـک سـال گذشـته 
درصـد و 99 درصـد افزایش یافته اسـت اضافه كرد:

گـروه شسـتا در مجمـوع 94 پـروژه بـه مبلـغ 63 هـزار و 626 میلیـارد تومان در دسـت 
اجـرا دارد. بـه گفتـه وی راهبردهـای كان شسـتا در حـوزه سـرمایه گذاری در 3 محـور 

اصلـی تعریـف شـده اسـت كه شـامل مـوارد زیر می شـود:
- توسعه سرمایه گذاری در صنایع هدف در راستای خلق ارزش و ایجاد منافع پایدار

- بهره برداری موثر و بهینه از بازارهای مالی داخلی
- بهره مندی از فرصت های بهینه محیط بین الملل

مدیرعامـل شسـتا در ادامـه هدف از افزایش سـرمایه از محل تجدیـد ارزیابی داده ها را در 

راسـتای حداكثـر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتی كشـور و حمایـت از كاالی ایرانی 
دانسـت و بیـان داشـت:  بـه منظور رونـق تولید و ایجاد اشـتغال از طریق اصاح سـاختار 
ارزیابـی دارایی هـا،  از تجدیـد  افزایـش بهـای ناشـی  مالـی شـركت ها و كارآمدسـازی 
افزایـش سـرمایه شسـتا از بیـش از 142 هـزار میلیـارد ریـال بـه 1630 هـزار میلیـارد 

ریال صـورت مـی پذیرد.
بـه گفتـه وی بهبـود نسـبت های بدهـی و نسـبت 
شـركت،  اعتبـاری  وضعیـت  ارتقـای  مالکانـه، 
انعـکاس قیمـت روز و ارزش منصفانـه دارایی هـا در 
ترازنامـه، افزایـش شـفافیت، قابلیـت مقایسـه بهتر 
صورت هـای مالـی در دوره های مالـی مختلف برای 
خـود شـركت و در مقایسـه بـا شـركت های دیگر از 
دالیـل اصلـی دیگر این افزایش سـرمایه می باشـد.
دكتـر رسـتمی در فـرازی دیگـر از گـزارش خـود 
بـا بیـان اینکـه میـزان افزایـش سـرمایه براسـاس 
وضعیـت  درخصـوص  شـده  انجـام  بررسـی های 
شـركت ها و میـزان توسـعه و سـودآوری حوزه های 
شسـتا  تابعـه  شـركت های  و  هلدینگ هـا  فعالیـت 
مبنـا  همیـن  بـر  افـزود:  اسـت،  گرفتـه  صـورت 
بیشـترین افزایـش سـرمایه در حـوزه نفـت، گاز و 
پتروشـیمی بـا حـدودا 50 درصـد و به میـزان بیش 
از 714 هـزار میلیـارد ریـال بـوده اسـت.وی اضافـه 
كـرد همچنیـن هلدینـگ صبا تامیـن بـا فعالیت در 
حـوزه مالـی و بـورس بـا مبلـغ بیـش از 264 هـزار 
میـزان  بیشـترین  تاپیکـو  از  پـس  ریـال  میلیـارد 
افزایـش سـرمایه را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
شـایان ذكـر اسـت شـركت سـرمایه گذاری تامیـن 
از  درصـد   11 بـا  شسـتا  بـه  موسـوم  اجتماعـی 
ارزش بـازار سـرمایه كشـور و بیـش از یـک هـزار 
موثـر  بازیگـران  از  یکـی  تولیـدی  محصـول  نـوع 
اقتصـاد ایـران اسـت كه بـه عنـوان بزرگتریـن بنگاه 
اقتصـادی چنـد رشـته ای در حوزه هـای نفـت، گاز 
و پتروشـیمی، دارو، صنایـع فلـزی، معدنـی، لـوازم 
خانگـی، نیروگاهـی، دامپروری و سـلولزی و ... فعال 

. ست ا
بهداشـتی،  هـای  پروتـکل  دقیـق  رعایـت 
اسـتقبال چشـمگیر سـهامداران از مجمع فوق العاده، تشـریح گزارشـی کامل 
از آخریـن وضعیـت شـرکت های زیـر مجموعه توسـط دکتر رسـتمی، حضور 
پرشـمار مدیـران عامـل هلدینـگ ها و شـرکت هـای تابعـه، اعـالم جزئیات 
بزرگتریـن افزایش سـرمایه تاریخ بازار سـرمایه، اسـتقبال خـوب خبرنگاران 
رسـانه هـای جمعـی از این جلسـه و نهایت همـکاری و تعامل بچـه های خوب 
روابـط عمومـی و البتـه سـکاندار ایـن واحـد جنـاب مهـدی مقدسـی مدیر 
فرهیختـه روابـط عمومـی شـرکت شسـتا بـا اصحـاب رسـانه برای پوشـش 

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

»شستا«؛ بزرگترین بنگاه اقتصادی چند رشته ای ایران
افزایش سرمایه ۱052 درصدی

دکتر علی رستمی با اشاره به اینکه 91 درصد پرتفوی شستا 
ارزش دارایی  افزود: وظیفه اصلی شستا حفظ  بورسی است 
افزایش  با  داریم  تالش  راستا  همین  در  و  بیمه شده هاست 
شفافیت و میزان سودآوری شستا از دارایی بیمه شدگان و 

مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی صیانت کنیم.
مدیرعامل شستا با تاکید بر سیاست های کالن مجموعه در 
اجرای طرح های توسعه ای و ایجاد اشتغال و جهش تولید گفت:

در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 94 پروژه 
به ارزش سرمایه گذاری بیش از 630 هزار میلیارد ریال در دست 

اجرا دارد.
مهمترین  جمله  از  کشورمان  اول  طراز  مدیر  این  گفته  به 
برنامه های آینده شستا، سرمایه گذاری 400 هزار میلیاردی در 
نفت، گاز، پتروشیمی و معدن می باشد که با برنامه ریزی ها و 
سرمایه گذاری های انجام شده، در حوزه های مختلف شرکت 

شستا 2 و نیم برابر، بزرگتر می شود.
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خبـری ایـن مجمـع، تبیین این نکتـه که مدیریت ارشـد شـرکت برنامه جدی 
بـرای تداوم عرضه شـرکت هـای غیربورسـی منجمله آنتی بیوتیک و سـیمان 
آبیـک در بـازار سـرمایه دارد و اهتمام جدی بـرای افزایش شـفافیت از نکات 

خواندنـی ایـن جلسـه بود کـه حیفمـان آمد به اسـب قلم سـپرده نشـود. 
گـزارش بـازرس قانونـي دربـاره گـزارش توجیهـی هیـات مدیـره درخصوص 

سـرمایه  افزایش 
بـه مجمع عمومـي فوق العاده صاحبان سـهام شـرکت سـرمایه گـذاري تأمین 

عام( )سـهامي  اجتماعي 
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 134۷

1- گـزارش توجیهـی مـورخ 1400/08/05 هیات مدیره شـركت سـرمایه گـذاري تأمین 
اجتماعـي )سـهامي عـام( درخصـوص افزایـش سـرمایه آن شـركت از مبلـغ 142 هـزار 
میلیـارد ریـال بـه مبلـغ 1/807 هـزار میلیـارد ریـال از محـل مـازاد ناشـی از تجدیـد 
ارزیابـی دارایـی ها)زمیـن و سـرمایه گذاری هـای بلندمدت(، در اجرای مـاده 14 »قانون 
حداكثـر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتی كشـور و حمایـت از كاالی ایرانی« مصوب  
15 اردیبهشـت 1398 مجلـس شـورای اسـامی و براسـاس اصاح مـاده )10( آئین نامه 
اجرایـی تبصـره )1( مـاده )149( اصاحـی قانـون مالیاتهـای مسـتقیم )تصویـب نامـه 
مـورخ 1398/10/22 هیـات محتـرم وزیران( كه پیوسـت می باشـد، مورد رسـیدگی این 
سـازمان قـرار گرفته اسـت. مسـئولیت گـزارش مذكور با هیات مدیره شـركت می باشـد. 
2- گـزارش مزبـور بـا هـدف اصـاح سـاختار مالـی از محـل تجدیـد ارزیابـی زمیـن و 
سـرمایه گـذاری هـای بلندمـدت تهیـه شـده اسـت. افزایـش سـرمایه از محـل تجدیـد 
ارزیابـی دارایـی هـا منجـر بـه ورود منابع نقدی نمی شـود، لـذا افزایش مزبـور تاثیری بر 

درآمـد و سـرمایه در گـردش شـركت نـدارد.
3- براسـاس رسـیدگي هـای انجـام شـده، به تظر این سـلزمان،افزایش سـرمایه شـركت 
در اجـرای مـاده 14 قانـون حداكثر اسـتفاده از تـوان تولیدی و خدماتی كشـور و حمایت 
از كاالی ایرانـی مصـوب 15 اردیبهشـت 1398 مجلـس شـورای اسـامی و براسـاس 
اصـاح مـاده )10( آئیـن نامـه اجرایی تبصره )1( مـاده )149( اصاحی قانـون مالیاتهای 

مسـتقیم مصـوب 1398/10/22، بامانع اسـت.
4- گـزارش توجیهـی درخصـوص مبانـی تجدیـد ارزیابـی دارائـی هـای موضـوع افزایش 
سـرمایه، توثیـق بخشـی از سـرمایه گذاریهای بلندمـدت در قبال تامین مالـی و تغییرات 
در درصـد مالکیـت و قیمـت سـهام سـرمایه گذاریهـای بلنـد مـدت بورسـی تـا تاریـخ 

1400/7/30 جلـب مـی نماید.
5- افزایـش سـرمایه شـركت از محـل مـازاد تجدیـد ارزیابـی دارایی هـا )زمین و سـرمایه 
گـذاری هـای بلندمـدت(، منـوط به اخذ مجوز از سـازمان بـورس و اوراق بهادار می باشـد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
آخرین افزایش سـرمایه شـركت سـرمایه گـذاری تامین اجتماعی از مبلـغ 80/000/000 
میلیـون ریـال بـه مبلـغ 142/000/000 میلیـون ریـال )معـادل 77/5 درصـد( از محـل 
اندوختـه سـرمایه ای بـوده كـه به منظـور جبران مخـارج انجام شـده بابت مشـاركت در 

افزایـش سـرمایه هلدینـگ هـای صبـا تامین و صـدر تامیـن و همچنین سـرمایه گذاری 
از طریـق خریـد سـهام صورت گرفته اسـت.  نتایـج حاصـل از افزایش سـرمایه مزبور كه 
طـی تصمیمـات مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1399/12/26 تصویـب گردیده در 

تاریـخ 1400/04/13 نـزد مرجـع ثبـت شـركت ها به ثبت رسـیده اسـت.
هدف از انجام افزایش سرمایه

- شـرایط تورمـی حاكـم بـر اقتصـاد كشـور و كاهـش ارزش پـول ملـی در طـول زمـان 
موجـب گردیـده كـه اطاعـات مربـوط به بهـای تمام شـده دارایی هـای ثابت و سـرمایه 
گـذاری هـای بلندمـدت كـه در صـورت هـای مالـی منعکـس مـی شـوند از ارزش های 
جـاری كـه بیـان كننـده واقعیـت هـای اقتصـادی هسـتند فاصلـه قابـل توجهی داشـته 
باشـد. ایـن مسـاله لـزوم بروز رسـانی قیمـت دارایی هـای شـركت را ضروری می سـازد. 
بـروز رسـانی ارزش دارایـی هـای شـركت و انجـام افزایش سـرمایه از محل مـازاد تجدید 
ارزیابـی دارایـی هـا مزایایـی چـون اصـاج سـاختار مالـی و بهبود نسـبت هـای بدهی و 
نسـبت مالکانـه، ارتقـای وضعیت اعتباری شـركت، انعـکاس قیمـت روز و ارزش منصفانه 
دارایـی هـا در ترازنانه و افزایش شـفافیت را بـه همراه دارد و از این طریـق امکان ارزیابی 

دقیـق تـر عملکرد شـركت نیـز فراهم مـی گردد.
هـدف شسـتا از افزایـش سـرمایه از محـل تجدیـد ارزیابـی دارایـی هـا، اسـتفاده از ماده 
14 قانـون » حداكثـر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتـی كشـور و حمایـت از كاالی 
ایرانـی » مصـوب 1398/02/15 مجلـس شـورای اسـامی مـی باشـد. بـه موجـب ایـن 
مـاده بـه منظـور رونـق تولیـد و ایجـاد اشـتغال از طریـق اصـاح سـاختار مالی شـركت 
هـا و كارآمدسـازی افزایـش بهـای ناشـی از تجدیـد ارزیابـی دارایـی هـای اشـخاص 
حقوقـی موضـوع حکـم مقـرر در تبصـره یـک مـاده 149 مالیات هـای مسـتقیم مصوب 
1366/12/03 بـا اصاحـات و الحاقـات بعـدی، افزایـش سـرمایه از ایـن محـل مجـاز و 
مشـروط بـر ایـن اسـت كـه ظـرف مـدت یکسـال پـس از تجدیـد ارزیابـی بـه حسـاب 

سـرمایه افـزوده شـده  ایـن امـر فقـط یـک بـار در هـر پنـج سـال امـکان پذیر اسـت.
براسـاس اصاحیـه دولت در جلسـه هیات دولـت مـورخ 1398/10/18 درخصوص آیین 
نامـه اجرایـی تبصـره )1( مـاده )149( اصاحـی قانـون مالیـات های مسـتقیم، پوشـش 
زیـان از محـل مـازاد تجدیـد ارزیابـی، انتقـال ایـن مـازاد بـه حسـاب سـود و زیـان یـا 
اندوختـه یـا توزیـع آن بـه هـر شـکل بیـن صاحبـان سـرمایه، بـه منزلـه عـدم رعایـت 
اسـتانداردهای حسـابداری و هـم چنیـن تحقـق درآمـد در آن سـال اسـت و مشـمول 
مالیـات بـر درآمـد خواهـد بـود. امـا در صورتـی كـه اشـخاص حقوقـی موضـوع قانـون 
مالیـات هـای مسـتقیم ظرف یک سـال پس از تجدیـد ارزیابی )شناسـایی و ثبت تجدید 
ارزیابـی در دفاتـر قانونـی شـركت(، تشـریفات قانونـی جهت انتقـال مازاد تجدیـد اریابی 
دارایـی هـا بـه حسـاب سـرمایه و نیز ثبـت افزایش سـرمایه نـزد مرجع ثبت شـركت ها 
را انجـام دهنـد، مـازاد تجدیـد ارزیابی كه به حسـاب سـرمایه منتقل می شـود مشـمول 

مالیـات بـر درآمـد نخواهـد بود.
لـذا ایـن افزایـش سـرمایه بـا هـدف اصـاح سـاختار مالـی از طریـق بروزرسـانی ارزش 

دارایـی هـای سـرمایه ای و اسـتهاک ناپذیـر انجـام مـی شـود.
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صنعت برق ایران در حوزه تولید این كاالی استراتژیک در طول چهار دهه اخیر به دستاوردهای قابل 
توجهی دست یافته كه یکی از مهمترین عوامل آن ورود سرمایه گذاران غیردولتی به این حوزه بوده است.

اگرچه امروز صنعت برق در حوزه سرمایه گذاری با مشکات جدی مواجه هستیم، اما هنوز غیردولتی ها 
سهمی نزدیک به 60 درصد از تولید برق كشور دارند و ایران همچنان جایگاه قابل قبولی از لحاظ ظرفیت 

تولید برق در منطقه و دنیا دارد.
در حالی كه كمتر از 70 روز به آغاز سال جدید شمسی مانده است یکی از مهمترین دغدغه ها برای آن 
تامین برق مورد نیاز تابستان می باشد. در نظر گرفتن این مهم كه در سال گذشته و در بهار و تابستان 
امسال شاهد تعطیلی گسترده فعالیت ها بخاطر كرونا بودیم و بالطبع مصرف انرژی در خیلی واحدهای 
صنعتی به حداقل رسیده بود و توامان پیش بینی برای سال آتی مبنی بر یک بهار گرم، ادامه استخراج 
رمز ارزها، مشکات مربوط به تامین سوخت، بارش های كم حادث شده و نرخ برق پایین خریداری شده 
از نیروگاه های خصوصی باعث شده كه برای بازه زمانی بهار و تابستان سال بعد با توجه به افزایش تقاضا 
در واحدهای مسکونی، مدیریت مصرف صنایع سیمان، فوالد و مشتركان عمده صنعتی و كشاورزی برای 
سال 1401 یک قیمت واقعی برای نرخ برق خریداری شده از نیروگاه ها لحاظ شود تا این شركت ها اجرای 
طرح های توسعه ای خود را سرعت ببخشند. با توجه به اینکه تابستان گرمی در پیش رو خواهیم داشت و 
وابستگی روزافزون مشتركان خانگی به برق در شرایط گرمای طوالنی تابستانی در اغلب نقاط كشور محتمل 
بوده و شاهد رونق كسب و كارها بعد از طوفان كرونا خواهیم بود، نیاز به ظرفیت جدید نیروگاهی بیشتر 
از همیشه واجب تر و حیاتی تر می باشد. از این رو می توان گفت مهم ترین مساله بخش صنعت برق، تأمین 
نیاز مصرف تابستان 1401 در شرایط ناترازی احتمالی است و برای تأمین برق تابستان پیش رو تعمیرات 
اساسی و دوره ای به موقع نیروگاه های حرارتی، برای استفاده حداكثری از ظرفیت های موجود و همچنین 

ارتقا ظرفیت تولید حیاتی می باشد.
در این میان مدیریت نیروگاه برق دماوند به عنوان تولیدكننده بخش اعظمی از برق مورد نیاز استان تهران 
برای این مهم یک رویکرد اصولی را مدنظر خود قرار داده و به گفته دكتر كبیری در راستای برنامه ریزی 
های انجام شده به جهت حفظ آمادگی تولید در نیروگاه 2860 مگاواتی شهدای پاكدشت )دماوند(، از 
ابتدای سال جاری تعیمرات 100 هزار ساعته )LTE( دو واحد گازی با موفقیت انجام شده است و تعمیرات 
HGPI دو واحد گازی دیگر در حال انجام است  و همچنین تعمیرات اساسی یک واحد بخار نیز تا پایان 

سال توسط پرسنل شركت مدیریت تولید برق دماوند انجام خواهد گرفت .
به گفته این مدیر شناخته شده و محقق صنعت برق كه سوابق اجرایی چشمگیری در این سه دهه در 
شركتهای متعدد داشته است در بازدید های 4000 ساعته و 8000 ساعته واحدهای نیروگاه نیز، گروه 
مکانیک محفظه های احتراق، اگزوز، پره های ردیف اول و آخر توربین و سیستم های جانبی، گروه الکتریک 
بریکرهای داخل مسا، ترانس اصلی و تغذیه داخلی، ژنراتور، باطریخانه، GCB و ترانسهای خشک وگروه 
ابزار دقیق فلیم ها، فرمان دادن اكچویتور، سیستم اطفا حریق CO2  و  كارتهای كنترلی مورد بازدید قرار 
گرفته و در صورت رویت مشکل و یا پیش بینی آن در جهت رفع عیب و یا پیشگیری از بروز احتمالی 

اقدام گردید .
اما مشکل اینجا است كه صنعت برق با وجود همه این ظرفیت های سرشار به دلیل استمرار اتخاذ تصمیمات 
نادرست به بیماری سختی گرفتار شده و باید در كوتاه ترین زمان ممکن برای عاج آن چاره اندیشی كرد. 
اولین و مهمترین مشکل صنعت برق، ناتراز بودن دخل و خرج آن است كه متاسفانه همچنان راهکار 
موثری برای آن اندیشیده نشده است. این ناترازی در بطن اقتصاد برق نتایج زیانباری برای اقتصاد كشور و 
این صنعت در پی داشته كه بخش زیاد اثرات آن را در خاموشی های فاجعه بار سال جاری دیدیم و قطعا در 

سال های آتی هم شاهد آن خواهیم بود.
نکته ای كه نباید از نظر دور داشت این است كه جنس صنعت برق با سایر صنایع متفاوت است. 
سرمایه گذاران حوزه تولید برق نمی توانند نیروگاه را خاموش كنند تا نشان دهند كه عدم توازن دخل و 
خرج چه عواقبی دارد، چرا كه خاموشی یک یا چند نیروگاه مشکات عدیده و جبران ناپذیری برای مردم 

و كشور ایجاد می كند.
در همین نیروگاه دماوند بواسطه رویکردها و تمهیدات اندیشیده شده مدیریت ارشد و سیاستهای تدوینی و 
عملیاتی گشته مدیرعامل و جمله مدیران خدوم این نیروگاه، هر چند با اعمال سیاستهای دستوری و واقعی 
نکردن قیمت برق مجموعه در سودآوری و اجرای طرح های توسعه ای دچار مشکل گردید ولی مجموعه 
لحظه ای خدمت رسانی را تعطیل نکرده تا مسکن و معبری محروم از روشنایی و خط تولید و میدان كاری 

شركتی از استمرار فعالیت باز نماند.
شایان ذكر است نیروگاه سیکل تركیبی شهدای پاكدشت )دماوند( در تداوم روند افزایش تولید خود نسبت 
به سال گذشته، موفق به تولید 1.210.849 مگاوات ساعت انرژی در آبان ماه سال جاری گردیده و با عبور 
از مرز تولید 11 میلیون مگاوات مجموع تولید خود در 8 ماهه سال 1400 را به میزان 11.252.573 
رسانده است.شایان ذكر است این آمار رشد 11 درصدی تولید این نیروگاه را نسبت به مدت مشابه سال 

كذشته نشان می دهد.
در روزهای پاییزی كه مشکات محیط زیستی و آلودگی هوا مردم شهرهای مختلف منجمله تهران را دچار 
خود كرده بود و اتهام های زیادی متوجه صنایع بود یکی از ابر نیروگاه هایی كه به كار خود با قدرت ادامه 
داد بدون آنکه محیط آلوده سازد یا نفس هموطن را دچار تنگی كند همین نیروگاه سیکل تركیبی پاكدشت 
))دماوند(( بود كه اتفاقا از جمله برترین و بزرگترین تامین كنندگان برق پایتخت می باشد چرا كه به واسطه 
استفاده از سوخت گاز و پاک جهت تامین برق، این نیروگاه برای محیط زیست منطقه هیچ آلودگی نداشته 

و جزو صنایع سبز استان تهران قرارگرفت.
دكتر محمد كبیری، این مدیر با سابقه صنعت برق پیشتر در مصاحبه ای با اعام اینکه سوخت اصلی 
واحد های نیروگاه سیکل تركیبی شهدای پاكدشت گاز طبیعی است و سوخت پشتیبان آن گازوئیل 
بوده كه گازوئیل را در 9 مخزن به ظرفیت 240 میلیون لیتر ذخیره سازی می كند تصریح داشته بود كه 
هزینه ساخت نیروگاه زمان تاسیس یعنی دهه هشتاد شمسی معادل دو میلیارد یورو بوده و از همان زمان 
منطبق بر استانداردهای روز جهانی برای سوخت و چرخش توربین ها راهکارهای پاک اندیشیده و پیاده 

نیروگاه برق دماوند تامیین کننده اصلی برق پایتخت
نبض صنعت برق را دریابیم
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سازی شده است. 
در واقع سوخت مورد نیاز این نیروگاه گاز و گازوئیل بوده كه گاز به عنوان سوخت اصلی و گازوئیل نقش 
جایگزین را دارد. گفتنی است كه نیروگاه سیکل تركیبی پاكدشت )) دماوند(( به عنوان بزرگترین نیروگاه 

تولید برق در كشور و تامین كننده بیش از 40 درصد برق استان تهران می باشد.
بیش از یک دهه از اجرای آنچه كه خصوصی سازی در صنعت برق گفته می شود، می گذرد و با وجود همه 
حمایت هایی كه در برنامه ها و گفته های سیاست گذاران و مدیران دولتی از بخش خصوصی وجود دارد، 
ولی با این حال فعاالن و سرمایه گذاران غیر دولتی در این صنعت به ویژه در حوزه تولید برق با چالش های 
متعددی دست به گریبانند. به گفته بسیاری از صاحب  نظران، مشکات بخش خصوصی صنعت برق و 
چاره یابی برای حل آن ها تا زمانی كه سازوكار خصوصی سازی در این صنعت و چگونگی اجرای قوانین 
حمایتی از آن مورد نقد و بررسی دقیق قرار نگیرد و دستگاه های مجری ملزم به تمکین از قانون نشوند، 
نمی توان به حل ریشه ای این نارسایی ها و برون رفت از آن امیدوار بود. نتیجه این بی توجهی ها، خاموشی های 
گسترده ای بود كه در تابستان امسال بروز كرده و موجب خسارت سنگین اجتماعی و اقتصادی به كشور 

شد.
صنعت برق در اواخر دهه هشتاد با شروع واگذاری نیروگاه ها از طریق مزایده و ورود بخش خصوصی به 
سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه و انجام اقدامات الزم در خصوص نحوه خرید برق از آن ها، در جذب 
سرمایه ها و افزایش تولید برق موفق بود، اما كاستی هایی در اجرا داشت كه مشکاتی به همراه آورد، 
زیرا دولت از فرصت واگذاری نیروگاه ها استفاده كرد تا از منابع به دست آمده از این محل،  برای پرداخت 
بدهی های خود به بخش های مختلف استفاده كند، به گونه ای كه نیروگاه های وزارت نیرو كه به بخش 
خصوصی سازی، واگذار شدند ولی بخاطر همین عدم تعیین نرخ مناسب نیروگاه ها با كاهش سودآوری از 

یک سو و از سوی دیگر معطل ماندن طرح های توسعه ای مواجه گردیدند.
باید بپذیریم كه ساختار اقتصادی برق و انرژی در كشور نیاز به یک بازنگری جدی دارد. اكنون كه دولت 
مردمی جناب آقای دكتر رئیسی بر صدر امور است و شعار سال نیز حمایت از تولید با پشتیبانی ها و مانع 
زدائی ها است می طلبد كه حمایت از دیدگاه ها و راه كارهایی مدیران مسلح به علم و عمل استفاده شود تا 

بتوانیم از صنعت برق به عنوان صنعت مادر بیشترین بهره را برای جهش در صنایع دیگر ببریم.
فراموش نکنیم كه اگر برق نداشته باشیم، عما همه بخش های كشور دچار مخاطرات جدی خواهند شد و 
ازاین رو منطقی ترین اقدام این است كه دولتمردان همت كنند و اصاح اقتصاد برق را هر چه سریع تر و به 

شکلی شفاف و قاطع در دستور كار خود قرار دهند.
یکی دیگر از گایه های بخش خصوصی، نحوه ارتباط دولت با تولیدكنندگان بخش خصوصی است و به 
همین جهت انتظار می رود دولت منتخب مردمی سیزدهم، دیوار بلند موجود بین دولت و بخش خصوصی 
را خراب كرده و در كنار فعاالن این بخش قرار بگیرد. در این صورت عاوه بر تامین منافع كان صنعت برق، 
از یک سو بخش خصوصی به پیشبرد اهداف دولت كمک خواهد كرد و از سوی دیگر زمینه برای ارتقا و 

توسعه  سرمایه گذاری در كشور با حمایت دولت فراهم خواهد شد.
دكتر كبیری كه از مدیران شریف و پاكدست صنعت و بازار سرمایه بوده و سابقه درخشانی در صنعت 
برق داشته و پیش از این در پژوهشگاه نیرو منشاء خدمات گسترده بوده است از زمان قبول مدیریت در 
این نیروگاه توانسته با تدوین برنامه های كوتاه مدت - میان مدت و بلند مدت و البته عملیاتی نمودن آنها 
ضمن شکستن مستمر ركوردهای تولید روزانه و ماهانه با جمله تمهیدات و سیاستهای خود در ارتقای بهره 
وری و بهینه سازی امور، نقشی اثر گذار و شایان را به شایستگی و بایستگی ایفا نماید . رویکرد این مدیر 
توانمند در صیانت از محیط زیست و حفاظت از صنعت سبز نقش خوش یک مدیر كاركشته كه بخوبی 
نقاط ضعف و قوت نیروگاه ها و فراز و فرودهای بازار سرمایه و صنعت را شناخته و برای آن تدبیر دارد را 

برای مجموعه ارمغان آورده است.
و شهادت این گفته آمارهای شركت در دوره های 3 ماه ، 6 ماه و 9 ماهه كه حاكی از استمرار یک روند 
رو به رشد و صعودی علیرغم تمام دشواریها و معضات پیش رو حاكم بر صنعت برق می باشد بطوری 
كه بررسی آمارهای شركت تولید نیروی برق دماوند در دوره منتهی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه سال 
1400 حاكی از آن می باشد كه میزان سود ناخالص شركت در این دوره برابر با 170 میلیارد تومان بوده 

كه نسبت به دوره مشابه سال 1399 كه در حدود 80 میلیارد تومان بوده بیانگر آن است كه »دماوند« 
توانسته 90 میلیارد تومان سود ناخالص خود را افزایش دهد.

بدین ترتیب در 3 ماهه منتهی به خرداد ماه سود خالص این شركت مبلغ  126 میلیارد تومان اعام 
گردید كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته كه برابر با 60 میلیارد و 162 میلیون تومان بوده است، 66 

میلیاردتومان افزایش را نشان می دهد.
همچنین با نگاهی به ولتاژی که از سوی فروش شرکت اعالم شده در این مدت، فروش 
»دماوند« 9۷ میلیارد و 400 میلیون تومان رشد را نسبت به آمارهای سال گذشته تجربه کرده 
و این مجموعه آمارهای سال گذشته که در حدود 162 میلیارد و 612 میلیون تومان بود را 

گذرانده و در آخرین آمارهم، فروش به 260 میلیارد تومان را حاصل کرده است.
از این میزان فروش بیشترین سهم مربوط به فروش انرژی نیروگاه با مبلغ 195 میلیارد در سال 
1400 و مبلغ 102 میلیارد و 112 میلیون در سال 1399 بوده و نرخ فروش انرژی نیروگاه در دوره 

3 ماهه منتهی به 31 خردادماه سال 1400، 55 میلیون تومان بوده است.
در گزارش 9 ماهه نیز كه در سایت اطاع رسانی بازار بورس درج شده است تولید نیروی برق دماوند در 
9 ماهه منتهی به آذر 1400 حدود 1006 میلیارد تومان فروش داشته كه 76 میلیارد تومانش در آذرماه 
گردیده و بدین ترتیب نیروگاه برق دماوند توانسته است در فعالیت 9 ماهه خود مبلغ 533 میلیارد تومان 

سود بسازد و از این میزان درآمد به ازای هر سهم سود 763 ریالی شناسایی كند.
از مهمترین عوامل رشد ابراز آمادگی با وجود ثابت بودن ظرفیت واحدهای نیروگاه می توان به انجام بموقع 
تعمیرات واحدها، كاهش مدت زمان تعمیرات اساسی و دورها، تأمین آب پایدار نیروگاه از طریق سد ماملو، 
راه اندازی كامل سیستم مدیا در تابستان با قابلیت افزایش تولید 180 مگاواتی در تابستان، رفع اشکاالتی 

كه باعث محدودیت واحدها می گردید و كاهش خروج اضطراری اشاره كرد. 
شرایط کلی شرکت

نیروگاه شهدای پاكدشت )دماوند( با ظرفیت اسمی 2.868 مگاوات و ظرفیت عملی 2.234 مگاوات و با 
موقعیت جغرافیای موجود، بعنوان بزرگترین نیروگاه حرارتی كشور مشغول بکار می باشد. شركت دماوند 
در زمینه تولید و فروش برق فعالیت دارد. سهامدار اصلی نیروگاه دماوند بانک دی می باشد و سرمایه فعلی 
شركت 552 میلیارد تومان می باشد. در حال حاضر عمده فروش برق تولیدی نیروگاه سیکل تركیبی 
شهدای پاكدشت )دماوند( از طریق بازار برق ایران كه متولی آن شركت مدیریت شبکه برق ایران می باشد 
صورت می گیرد. این نیروگاه با عقد قرارداد با شركت مدیریت شبکه و حضور در بازار رقابتی در كنار سایر 
نیروگاه های كشور و با قیمت رقابتی، برق خود را به فروش می رساند. ضمناً در حال حاضر فروش برق از 
طریق بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه )فقط برای مشتركان جدید و متقاضی افزایش قدرت باالی 5 
مگاوات بر اساس اعام توانیر( نیز امکان پذیر می باشد ولیکن زمینه صادرات برق برای بخش خصوصی 

تاكنون مهیا نشده است.
مصرف برق در داخل به دلیل جمعیت باالی كشور و جوان بودن سن جامعه و حركت كشور به سمت 
توسعه، افزایش مصرف انرژی را دربردارد. مصرف 340 میلیارد كیلووات ساعت مصرف برق در كشور نشان 

از پیشی گرفتن تقاضا در این بخش نسبت به عرضه برق دارد.
و اما نکته آخر آنکه شركت به منظور آماده سازی، بهینه سازی و تامین قطعات نیاز به تامین برخی لوازم 
یدكی خارج از كشور دارد كه در ارتباط مستقیم با نوسانات ارزی و منابع ارزی در دسترس است و نوسانات 
موجود در این زمینه تاثیر قابل توجهی در قیمت تمام شده تعمیرات و بهره برداری از نیروگاه ایجاد خواهد 
نمود. بنابراین ریسک نوسانات نرخ ارز در این مقوله قابل شناسایی و مطرح می باشد كه با اقدامات داخلی 
سازی انجام شده در فرآیند تأمین قطعات، این ریسک تا حدودی كاهش یافته است. از طرفی با توجه 
به فروش بیش از 1000 میلیارد تومانی سال جاری و مطالبات سنوات گذشته، مجموع مطالبات نیروگاه 
دماوند از شركت مدیریت شبکه برق ایران كمتر از 700 میلیارد تومان بوده ، كه پیگیری در خصوص وصول 
و تهاتر مابقی مطالبات نیز در حال انجام است كه این امر می تواند موجب افزایش نقدینگی و كاهش ریسک 
نقدینگی شركت گردد. به طور كلی چشم انداز شركت با وجود شرایط موجود و پیگیری های الزم جهت 

افزایش نرخ فروش محصوالت مثبت ارزیابی می شود.
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سال 1400 برای شركت پتروشیمی پردیس سالی پر از تاش و كوشش در جهت افزایش تولید و صادرات 
محصوالت بوده و شركت توانست با توجه به مشکات تحریم و بیماری كرونا گام هایی اساسی را در جهت 

رسیدن به این منظور بردارد. 
استمرار تولید با حداكثر ظرفیت و حداقل توقف و كسب ركوردهای تولید در كلیه واحدهای مجتمع 

به رغم شیوع ویروس كرونا، رفع صددرصدی تعهدات ارزی، 
اخذ موافقت سازمان امور مالیاتی مبنی بر افزایش معافیت 
مالیاتی شركت از 10 سال به 20 سال، استفاده از توانمندی 
های مخترعان جوان و ابداعات شركت های داخلی در جهت 
رفع مشکات عمده فرآیندی و رفع موانع تولید و شروع و 
پیاده سازی سیستم یکپارچه )IFS( در سطح شركت از 
جمله دستاوردهای قابل توجه شركت پتروشیمی پردیس كه 
در دوره حضور دكتر غامرضا جمشیدی به عنوان مدیرعامل 

پتروشیمی پردیس به ارمغان آمده است
شركت  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
پتروشیمي پردیس  )سهامی عام( مورخ 1400/10/06 در 
محل مركز همایش هاي بین المللي دانشگاه شهید بهشتي 

برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 83/59 درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای  مهرداد نعمتي بود، كه جنابان علي رزمجوئي  و 
علي اصغر صالحي در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد علي 

اكبري  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 
1400/06/31 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 13/500 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
همچنین با توجه به پایان یافتن دوره دو ساله اعضای حقوقی 
هیئت مدیره شامل شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، 
شركت سرمایه گذاری غدیر، شركت بازرگانی پتروشیمی، 
شركت خدمات مدیریت هامون سپاهان، شركت بازرگانی و 
تجارت هامون سپاهان و عدم وجود متقاضیان جدید، با اجماع 
سهامداران، حضور اعضای حقوقی فعلی در هیئت مدیره تمدید 

شد.
دكتر غامرضا جمشیدی مدیرعامل پتروشیمی پردیس در 
ابتدای گزارش خود با ارائه آماری از تولید، مصرف و صادرات 
اوره كشاورزی در كشورهای جهان افزود: ایران 6 میلیون و 
200 هزار تن معادل 3 درصد تولید اوره دنیا را در اختیار دارد 
و این در حالی است كه كشورمان در سال 2020 در حدود 

2 میلیون و 200 هزار تن مصرف عمده اوره را داشته است.
دكترجمشیدی در ادامه با تبیین اینکه شركت پتروشیمی 
پردیـس عظیم ترین مجتمع تولیدكننده آمونیـاک و اوره در 

خاورمیانـه و یکی از بزرگ ترین تولیدكنندگان این محصوالت در سطح جهان با تولید بیش از 5 میلیون 
تن محصول آمونیاک و اوره در سال می باشد اضافه كرد: سال مالی 1400 نقطه عطفی در تاریخ فعالیت 
14 ساله پتروشیمی پردیس بوده و بی تردید می توان این سال را كه با ثبت ركوردهای بی نظیر و پی 

در پی در حوزه تولید، فروش و صادرات محصول همراه بوده را سال طایی پتروشیمی پردیس دانست.
مدیرعامل توانمند پتروشیمی پردیس در فرازی از گزارش خود كسب رتبه اول در بین شركت های 
زیرمجموعه هلدینگ پارسیان، كسب نشان شركت برتر در رتبه بندی شركت های زیر مجموعه شركت 
سرمایه گذاری غدیر، بهره برداری از سیستم های ارتقا یافته انبارهای پتروشیمی پردیس و افزایش 
با  تولید  استمرار  كاال،  نگهداری  ظرفیت  درصدی   350
حداكثر ظرفیت و حداقل توقف و كسب ركوردهای تولید 
در كلیه واحدهای مجتمع به رغم شیوع ویروس كرونا، رفع 
صددرصدی تعهدات ارزی، اخذ موافقت سازمان امور مالیاتی 
مبنی بر افزایش معافیت مالیاتی شركت از 10 سال به 20 
سال، اجرای پروژه ها و طرحهای بهره وری و محیط زیستی و 
تحقیقاتی، استفاده از توانمندی های مخترعان جوان و ابداعات 
شركت های داخلی در جهت رفع مشکات عمده فرآیندی 
و رفع موانع تولید و شروع و پیاده سازی سیستم یکپارچه 
)IFS( در سطح شركت را از جمله دستاوردهای قابل توجه 

شركت پتروشیمی پردیس در سال مالی 1400 برشمرد.
به گفته دكتر جمشیدی تشکیل اولین كارگروه صنعت اوره 
ایران به میزبانی پتروشیمی پردیس و با توافق شركت گروه 
گسترش نفت و گاز پارسیان و شركت های اوره ساز، شركت 
ملی صنایع پتروشیمی و انجمن صنفی پتروشیمی از جمله 
اتفاقات مهم دیگر حادث شده در سال 1400 بود كه تأثیر 

بسزایی در افزایش قیمت اوره صادراتی ایران داشته است.
مدیر جوان و برجسته صنعت پتروشیمی كشورمان در ادامه با 
اعام اینکه پتروشیمی پردیس در یکسال گذشته 5.381.591 
تن محصول اوره و آمونیاک تولید كرده است كه 12 درصد 
نسبت به برنامه ، 2/2 درصد نسبت به ظرفیت اسمی و18/48 
درصد نسبت به سال مالی 99 افزایش داشته است خاطر نشان 
كرد این میزان تولید محصول در شرایطی صورت گرفته است 
كه بسیاری از صنایع به دلیل بروز شرایط كرونایی و مشکات 
عدیده اقتصادی با ركود و كاهش ظرفیت تولید مواجه شده اند.

 16/83 افزایش  و  آمونیاک  تولید  21/19درصدی  افزایش 
درصدی تولید اوره و در كل افزایش 18.48درصدی تولید 
محصوالت نسبت به سال مالی 99 از جمله دستاوردهای 
درخشان دیگر پتروشیمی پردیس در سال مالی 1400 بوده 

است.
با  خود  گزارش  پایانی  بخش  در  »شپدیس«  مدیرعامل 
اشاره به اینکه پتروشیمی پردیس در سال 1400 به میزان 
و  اوره  و  آمونیاک  صادراتی  فروش  دالر   639.657.935
50.828 هزار میلیارد ریال )بر اساس قیمت مصوب هیئت 
وزیران در مهرماه 98 ( فروش داخلی اوره داشته كه ركورد 
جدیدی در میزان فروش ارزی و ریالی كل محصوالت شركت 
است افزود: و فروش كل نسبت به برنامه 96/3 درصد افزایش 

یافته است. 
شایان ذكر است-مجتمع پتروشیمی پردیس با بهره برداری 
از 3 واحد آمونیاک به ظرفیت 3 میلیون تن نقش مهمی در 

تامین كود منطقه ایفا می كند
مجمع،  برگزاری  از  سهامداران  خوب  استقبال  بهداشتی،  های  پروتکل  دقیق  رعایت 
پاسخگویی صادقانه مدیران ارشد پیرامون سواالت و ابهامات سهامداران حاضر در مجمع 

بزرگترین  بدو حضور دکتر غالمرضا جمشیدی در رأس  از 
شرکت تولیدکننده اوره و آمونیاک خاورمیانه، مشارالیه با 
همراهی تیم مدیریتی جوان و متخصص ، نقشه راهی برای 
توسعه و تحول در حوزه تولید، فروش، ارتقای شاخص های 
رفاهی سرمایه انسانی و تثبیت جایگاه جهانی پتروشیمی 
پردیس ترسیم گردید که با برنامه ریزی اصولی، آینده پژوهی 
بالقوه و نهفته، پتروشیمی  و به فعل رساندن ظرفیت های 
گرفت  قرار  افتخارآفرینی  و  شکوفایی  مسیر  در  پردیس 
بطوری که با همت پرسنل متخصص پیشین و البته حضور 
پردیس،  پتروشیمی  در  متعهد  نیروهای  و  جوانان  و جذب 
اتفاقاتی در این شرکت افتاده است که می توان ادعا کرد 
مسیر 8 ساله طی 8 ماه طی شده و رکوردهای بی نظیری در 
حوزه تولید، فروش و صادرات محصول به ثبت رسیده است.                                                                                                                                             
کسب  فروش،  و  تولید  حوزه  در  نظیر  بی  رکوردهای  ثبت 
رتبه اول در بین شرکت های زیرمجموعه هلدینگ پارسیان 
و کسب نشان شرکت برتر در رتبه بندی شرکت های زیر 
از  برداری  بهره  غدیر،  گذاری  سرمایه  شرکت  مجموعه 
و  پردیس  پتروشیمی  انبارهای  یافته  ارتقا  های  سیستم 
افزایش 350 درصدی ظرفیت نگهداری کاال، اهتمام جدی به 
مقوله صیانت از محیط زیست و توجه ویژه معطوف داشتن به 
عدم خام فروشی از مهمترین دستاوردهای دکتر جمشیدی 
و مجموعه پرافتخار پتروشیمی پردیس در سال مالی مورد 

گزارش بوده است  .

شکستن رکوردهای متعدد تولید و فروش و افزایش چشمگیر ظرفیت نگهداری کاال
سال طالیی پتروشیمی پردیس

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ
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و ناظر به صورت برخط، اعالم دریافت رتبه اول و شرکت ممتاز در بین دیگر شرکت های 
دکتر  توسط  مدیر سال  نشان  دریافت  برتر کشور،  های  گذاری  و سرمایه  ها  هلدینگ 
جمشیدی، تعامل شایسته با اصحاب رسانه و نهایت همکاری سرکار خانم مهرآوند مدیر 
فرهیخته روابط عمومی برای پوشش خبری مجمع، تاکید رئیس مجمع مبنی بر انجام رایزنی 
های گسترده مدیریت برای جلب موافقت دولتمردان و دست اندرکاران صنعت پتروشیمی 
جهت متناسب ساختن قیمت دریافت خوراک و قیمت عرضه محصوالت، تشریح موفقیت 
های شرکت در رکوردشکنی میزان تولید و فروش و اهتمام جدی مدیریت برای صیانت از 
محیط زیست و صنعت سبز بودن شرکت از نکات مهم مطرح شده در این مجمع بود که 

حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود.
اهم فعالیت های انجام شده طی سال

- تولید بیش از17/95 میلیون تن محصول آمونیاک و 26/30 میلیون تن محصول اوره از ابتدای راه اندازی 
واحدها )سال 1386( تا پایان شهریور ماه 1400   

- صادرات بیش از 2/99 میلیون تن محصول آمونیاک و 18/40 میلیون تن محصول اوره از ابتدای راه 
اندازی - واحدها )سال 1386( تا پایان شهریور ماه 1400  

- ركورد تولید در سال مالی 1400 از ابتدای راه اندازی واحدها تاكنون با تولید 5/381/591 تن )%112 
نسبت به برنامه ، 102% نسبت به ظرفیت اسمی و 118%  نسبت به سال 1399(

-  ركورد فروش در سال مالی 1400 بمیزان 3/628/594 تن )116% نسبت به برنامه و 123% نسبت 
به سال 1399( 

-  دستیابی به تولید سالیانه واحد آمونیاک فاز 1 در سال مالی 1400 با تولید 615/600 تن )101 درصد 
نسبت به ظرفیت اسمی(

- دستیابی به باالترین ركورد تولید سالیانه واحد اوره فاز 1 در سال 1400 با تولید 989/000 تن )102 
درصد نسبت به ظرفیت اسمی(، از ابتدای راه اندازی تا كنون در واحد خود 

- دستیابی به باالترین ركورد تولید سالیانه واحد آمونیاک فاز 2 در سال 1400 با تولید 625/600 تن )107 
درصد نسبت به ظرفیت اسمی( از ابتدای راه اندازی تاكنون در بین سه واحد آمونیاک

-  دستیابی به باالترین ركورد تولید سالیانه واحد اوره فاز 2 در سال 1400 با تولید 989/000 تن )107 
درصد نسبت به ظرفیت اسمی(، از ابتدای راه اندازی تاكنون در بین سه واحد اوره

- دستیابی به تولید 612/000 تن )99 درصد نسبت به ظرفیت اسمی( برای واحد اوره فاز 3 در سال 1400 
كه ركورد تولید ساالنه از ابتدای راه اندازی تاكنون در واحد خود می باشند.

- دستیابی واحد آمونیاک فاز 3 به باالترین ركورد تولید ماهیانه در واحد خود از ابتدای راه اندازی تاكنون 
در فروردین ماه سال 1400 با تولید 63/843 تن )111 درصد نسبت به برنامه و 100 درصد نسبت به 

ظرفیت اسمی(

- دستیابی واحد اوره فاز 1 به باالترین ركورد تولید ماهیانه در واحد خود از ابتدای راه اندازی تاكنون در 
فروردین ماه سال 1400 با تولید 100/639 تن )108 درصد نسبت به برنامه و 100 درصد نسبت به 

ظرفیت اسمی(
- دستیابی واحد اوره 2 به باالترین ركورد تولید ماهیانه در بین سه واحد اوره از ابتدای راه اندازی تاكنون 
در اردیبهشت ماه سال 1400 با تولید 101/556 تن )109 درصد نسبت به برنامه و 101 درصد نسبت 

به ظرفیت اسمی(
- استمرار تولید با حداكثرظرفیت و حداقل توقف تولید در كلیه واحدهای مجتمع با سخت كوشی تمامی 

همکاران علی رغم شیوع ویروس كرونا در كشور
- اجرای پروژه ها و طرح های بهره وری و محیط زیستی و تحقیقاتی و مرتبط با واحد پژوهش و توسعه 

- ایجاد تعامل بسیار مناسب با مراكز علمی كشور از جمله مراكز دانش بنیان، پژوهشگاه ها و دانشگاه ها در 
جهت رفع معضات تولید و همچنین بهینه سازی فرآیندهای مجتمع

- استفاده از توانمندی های مخترعان جوان و ابداعات شركتهای داخلی در جهت رفع مشکات عمده 
فرآیندی و رفع موانع تولید

- در اولویت قرار دادن پروژه هایی با هدف كاهش آلودگی زیست محیطی در جهت ایجاد توسعه پایدار
- استفاده از دانش روز در جهت توسعه سبد محصوالت شركت با هدف افزایش رضایت مشتری، 

درآمدزایی، ذخیره انرژی و حفظ محیط زیست

- اجرای پروژه های مرتبط با انرژی در جهت كاهش مصرف انرژی به ازای هر تن محصوالت آمونیاک و اوره
- اجرای پروژه تحلیل بخار فاز با هدف شناسایی انحرافات مصارف بخار نسبت به طراحی

- استخراج و ثبت دانش حاصل از نصب و راه اندازی پروژه فاز 3 توسط كمیته ثبت تجارب فاز 3
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و منطقه و جهان و وضعیت رقابتی آن در سال مالی 1400

با توجه به ظرفیت تولید و سبد محصوالت شركت پتروشیمی پردیس، شركت های داخلی رقیب عبارتند 
از : شركت پتروشیمی شیراز، پتروشیمی كرمانشاه و پتروشیمی خراسان می باشد. ظرفیت اسمی فاز اول 
و دوم مجتمع ساالنه مجموعا حدود 2/150/000 تن اوره )كود شیمیایی( و 1/360/000 تن آمونیاک 
بوده كه با بهره برداری از فاز سوم این میزان ساالنه به بیش از 3/225/000 تن اوره و 2/040/000 تن 

آمونیاک افزایش یافت.
شركت پتروشیمی پردیس بزرگترین تولیدكننده اوره و آمونیاک در سطح كشور است كه حجم باالی 
تولیدات و فن آوری برتر، هماهنگی با استانداردهای فنی و زیست محیطی به روز، سهولت دسترسی 
به خوراک گاز طبیعی، خطوط حمل و نقل دریایی و برخورداری از تاسیسات ذخیره سازی محصوالت 
و اسکله بارگیری اختصاصی برای صادرات محصوالت، قرار گرفتن در كنار دریا از جمله مهمترین مزیت 
ها و ویژگی های این شركت بوده كه چشم انداز روشنی را برای جایگاه این شركت در بازارهای داخلی و 

بین المللی ترسیم می نماید.
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شركت معدني و صنعتي گل گهر در مقام یک بنگاه عظیم تولیدی و اشتغالزا برای منطقه 
به واقع  بزرگترین  قطب فعال معدنی، صنعتی در خاور میانه است كه در راستاي توسعه 
و تحولي بزرگ در  منطقه گل گهر با اجرای  طرح هاي توسعه متعدد و بهره بردن از 

پتانسیل باالی منابع انسانی خود زمینه ساز رشد و توسعه كشور عزیزمان شده است .
این مجتمع بزرگ تولیدی با درایت مدیران ارشد خود در دوسال اخیر یکی از اهداف 
اصلی خود را عرضه  سهام شركت های زیر مجموعه به عموم هموطنانمان اختصاص داده 
تا دركنار بهره بردن سهامداران از عایدی و منافع این شركتها ، نقدینگی  و منابع مالی 
مورد نیاز برای توسعه و تعالی فعالیت ها در گل گهر تامین گردد. افزایش چشمگیر سود 
آفرینی در همین بازه زمانی گذشته از سال 1400 در مقام مقایسه با  سال 1399 شاهد 
این مدعا است كه تیم مدیریت باتجربه گل گهر بخوبی توانسته است با شناسایی نقاط 
قوت و ضعف حاكم بر اقتصاد كشورمان مسیر صعودی خود را در نیل به اهداف عالیه 

بخوبی طی نماید .
بدین ترتیب با عرضه عمومی سهام شركت های زیر مجموعه گل گهر و مشاركت عمومی 
در تامین مالی شركت های زیر مجموعه گل گهر، خروج منابع مالی از شركت گل گهر 
كاهش یافته و این نقدینگی به سمت افزایش ظرفیت تولید و توسعه سوق می یابد ، كه 

در بلندمدت سودآوری شركت گل گهر را افزایش خواهد داد.
پیرامون روند سوددهی و نقش این مجموعه در تامین مواد اولیه شركت های فوالدی 
سواالتی را با سید محسن نبوی، معاون سرمایه گذاری و امور شركت های شركت گل گهر 

مطرح كردیم كه وی اینگونه پاسخ داد.
1-با توجه به رشد سود 6ماهه 1400 گل گهر نسبت به سال گذشته، آیا چنین 
رشدی را تا پایان سال نیز خواهید داشت؟ و پیش بینی شما از روند رشد درسال 

1401 چیست؟
با توجه به رشد 150 درصدی سودخالص شركت گل گهر، و همچنین با توجه به افزایش 
نرخ فروش دو محصول »گندله« و »كنسانتره« در دوره شش ماهه نخست سال 1400 
در مقایسه با دوره شش ماهه سال گذشته، انتظار می رود كه سود خالص گل گهر در سال 
مالی منتهی به 1400.12.29  بیشتر از سال قبل گزارش شود.  همچنین انتظار می رود 
با افزایش حجم تولید و فروش، و نرخ فروش محصوالت در سال 1401 روند فروش و 

سودآوری كگل، در سال 1401 صعودی و بیشتر از سال 1400 باشد. 
2-با توجه به طرح ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم و نیاز به 
محصوالت فوالدی، آیا زیرساخت های الزم برای تامین مواد اولیه فوالدسازان از 

سوی شرکت های معدنی و گل گهر فراهم است؟ 
شركت گل گهر بعنوان بزرگترین تامین كننده مواد اولیه  فوالدسازان كشور و بزرگترین 

تولید كننده دو محصول  راهبردی »گندله » و »كنسانتره« در كشور،  همواره پشتیبان 
فوالدسازان بوده است. بنابراین گل گهر به عنوان یک بنگاه اقتصادی بسیار بزرگ كه در 
ابتدای زنجیره تولید فوالد  نقش آفرینی می كند، دارای اثری با اهمیت و راهبردی بر 
حجم ساخت مسکن در دولت سیزدهم خواهد بود، زیرا بخش عمده ای از مواد اولیه مورد 
نیاز )كنسانتره و گندله(  جهت تولید محصوالت فوالدی مورد استفاده در ساخت مسکن، 
توسط شركت معدنی و صنعتی گل گهر تولید می شود. همچنین شركت مجتمع جهان 
فوالد سیرجان به عنوان یکی از زیر مجموعه های شركت گل گهر، با دارا بودن ظرفیت 
اسمی تولید ساالنه 300.000 تن میلگرد، دارای نقشی اساسی در تامین مواد اولیه مورد 

نیاز جهت ساخت مسکن توسط دولت سیزدهم خواهد بود. 
3-با توجه به تاسیس شرکت پروژه محور تجلی و سهامدار بودن گل گهر در این 

شرکت، پذیره نویسی این شرکت چه تاثیری بر نماد کگل دارد؟ 
بطور كلی شركت گل گهر از طریق عرضه سهام شركت های زیرمجموعه خود در بازار 
سرمایه، عموم مردم را از منافع آتی این شركت ها بهره مند می كند.  عرضه عمومی 
سهام شركت های زیرمجموعه گل گهر و مشاركت عمومی در تامین مالی شركت های زیر 
مجموعه گل گهر، خروج منابع مالی از شركت گل گهر را كاهش داده و این نقدینگی به 
سمت افزایش ظرفیت تولید و توسعه سوق می یابد، كه در بلندمدت سودآوری شركت 

گل گهر را افزایش خواهد داد. 
 4-در صورت توافق در مذاکرات هسته ای، آیا می توان شاهد روزهای خوب به 
لحاظ فروش و صادرات در شرکت گل گهر  و به طور کل شرکت های صنعتی و 

معدنی باشیم؟
طبق دستور العمل وزارت صمت و تاكید بودجه سال 1401 مبنی بر عدم صادرات مواد 
»خام« و »نیمه خام«  و همچنین تامین مواد اولیه مورد نیاز فوالدسازان كشور، در 
راستای سیاست های دولت، اولویت اصلی شركت گل گهر تامین خوراک شركت های 
داخلی است.همچنین گل گهر بطور مستقیم اقدام به صادرات دو محصول »كنسانتره« 
و »گندله« نمی كند اما با این وجود افزایش حجم صادرات فوالد سازان  كشور در دوره 
»پساتحریم« می تواند حجم تقاضای داخلی برای دو محصول گندله و كنسانتره و حجم 
تولید و فروش و همچنین مبلغ فروش  شركت گل گهر و سایر شركت های معدنی و 

صنعتی را افزایش دهد. 
همچنین الزم به ذكر است كه برخی از شركت های گروه گل گهر نظیر شركت مجتمع 
جهان فوالد سیرجان بعنوان تولید كنندگان محصوالت میانی و نهایی در زنجیره فوالد، 
می توانند در دوره پساتحریم صادرات خود را افزایش دهند، كه این موضوع نیز موجب 

افزایش درآمد و سود خالص گروه گل گهر خواهد شد.

عرضه سهام شرکت  های تابعه تضمین کننده تداوم سودآوری پایدار در گل گهر
هدایت نقدینگی به سوی تولید و توسعه
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شركت، ونفت، متشکل از یک هلدینگ و تعدادی شركت های زیر مجموعه میباشید كه مهمترین آن 
شركت سرمایه گذاری نفت قشم است.

شركت نفت قشم، مخازن نفتی در قشم دارد كه 6 مخزن آن تکمیل شده و در اجاره شركت ملی نفت بوده 
و 7 مخزن دیگر در حال ساخت و اجرا است و تا پایان سال به بهربرداری می رسد.

شركت مهم دیگر زیر مجموعه »ونفت«  شركت سوخت رسانی اوج است كه كار سوخت رسانی هواپیماهای 
فرودگاه امام را بر عهده دارد و هرچند در دوران كرونا با محدودیت مواجه بود ولی در سال جاری با توجه به 

كم رنگ شدن محدودیت ها، فعالیت هایش رو به گسترش میباشد.
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت سرمایه گذاري صنعت نفت )سهامی عام( مورخ 
1400/10/08 در محل جنب پردیس سینمایي ملت، درب اورژانس بیمارستان شهید رجایي، مركز 

همایشهاي هتل قلب تشکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 52/09 درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقی، اعضای هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی و 
نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد، ریاست مجمع 
برعهده آقای علي كریمي بود كه جنابان محمدجواد راضي 
وند و سید محمد ایمان رحیمي فر درمقام نظار اول و دوم و 
آقای هادي خان محمدي 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.   
دكترسید احمد روحانی پور مدیر عامل مجموعه در ابتدای 
گزارش خود با تشریح اینکه این شركت، یک هولدینگ در 
صنعت نفت است كه فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در 
شركت ها، مجتمع ها و طرح های تولیدی، صنعتی،  تجاری،  
خدماتی و فرهنگی به منظور ایجاد، راه اندازی و مشاركت در 
توسعه این گونه واحدها می باشد خاطرنشان كرد: با تصویب 
این افزایش سرمایه شاهد سرعت بخشی در عملیاتی سازی 
و پیاده سازی برنامه های مدون مدنظر خود خواهیم بود . به 
گفته این مدیر موفق ، این مجموعه با پایبندی به اصول و 
اخاق حرفه ای، رعایت مقررات حاكمیت شركتی و مدیریت 
كسب وكار و با بهره مندی از ظرفیت  نیروهای جوان، متخصص 
و متعهد و بر پایه خردجمعی در راستای نیل به اهداف واالی 
سازمانی بیش از پیش میکوشد تا با افزایش بهره وری و هم 
انگیزش  توانمندسازی،  ارتقاء  افزوده،  ارزش  ایجاد  افزایی، 
كاركنان، تأمین مالی در شركت های زیرمجموعه و توسعه 
سرمایه گذاری های مولد جدید به دنبال تحقق سودآوری پایدار 

در جهت حداكثرسازی منافع ذینفعان به خصوص افزایش ارزش دارایی ها ومنافع سهامداران باشد.
دكتر روحانی در حاشیه این مجمع با اعام اینکه سرمایه گذاری های شركت مختلف بوده و در بزرگترین 
آن هم كه مربوط به نفت قشم می باشد سرمایه گذاری زیادی شده است تصریح كرد كه در این پروژه از 

اعتبارات بانکی به جای منابع شركت استفاده شده است.
به گفته سکاندار »ونفت« دو شركت سرمایه گذاری نفت قشم و شركت سوخت رسانی اوج بیشترین 
بازدهی را برای شركت» ونفت« دارند و همچنین ورود شركت نفت قشم به بورس در حال انجام مراحل 
است و شركت كنترل گاز اكباتان )كه كار تولید لگراتور و كنترل گاز را در همدان انجام می دهد( در مراحل 

درج نماد خود در سازمان بورس می باشد.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، توضیحات مبسوط دکتر روحانی پور مدیرعامل شرکت 
پیرامون پتانسیل و توانمندی های مجموعه و نقش این افزایش سرمایه در تعالی و توسعه 
فعالیت های شرکت، پاسخگویی دقیق به سواالت سهامداران، حرمت نهی شایسته مدیران 
ارشد به اصحاب رسانه و نهایت تعامل و همکاری جناب مهندس نبی زاده با خبرنگاران برای 
پوشش خبری شایسته مجمع و تایید سکاندار »ونفت« مبنی بر برنامه های مدنظر برای عرضه 
اولیه شرکت های تابعه از نکات خواندنی مجمع بود که حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاري صنعت نفت )سهامي عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 134۷

1- گزارش توجیهی در مرداد 1400 هیات مدیره شركت سرمایه گذاري صنعت نفت )سهامي عام( 
درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 1/650 میلیارد ریال به مبلغ 5/000 میلیارد ریال ، مشتمل 
بر اطاعات مالی 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 می باشد. 
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه 
شركت از سود انباشته به منظور افزایش سرمایه گذاری در طرح های مایع سازی گاز اتان در شركت 
پیشگامان توسعه مایع سازی پارس هرمز و مخازن نگهداری فرآورده های نفتی در شركت سرمایه گذاری 
نفت قسم، 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 هدفهایی جز 

هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات ، این 
نکرده است كه متقاعد شود  برخورد  به مواردی  موسسه 
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- در گزارش توجیهی افزایش سرمایه، برای شركت های 
فرعی و وابسته فعال، در سال 1400 و سال های بعدی 20 
درصد افزایش سود پیش بینی گردیده و بابت طرح های مورد 
اجرا در شركت های سرمایه گذاری نفت قشم و توسعه مایع 
سازی گاز هرمز، تاریخ بهره برداری سال 1401 در نظر گرفته 
شده است. سود و زیان پیش بینی شده سالهای آتی بابت 
طرحهای نفت قشم و مایع سازی گاز اتان به موجب برآورده 
های )FS( تهیه شده توسط شركت های مذكور ، صورت 

گرفته 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- گزارش توجیهی هیات مدیره و تاییدیه مدیران به تائید 2 

نفر از اعضای هیات مدیره )فاقد نماینده حقیقی( نرسیده است.
7- شركت مشمول اجرای قانون افزایش سرمایه شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران 

از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم نمی باشد.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 1/223/600 میلیون ریال به مبلغ 1/650/000 میلیون ریال و از محل 
سود انباشته بوده كه به منظور سرمایه گذاری در شركت سرمایه گذاری نفت قشم 265/090 میلیون ریال 
و سرمایه گذاری در پرتفوی بورسی 161/310 میلیون ریال صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش 
سرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/11/17 تصویب شده و در تاریخ 

1394/12/12 نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسیده است.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شركت سرمایه گذاري صنعت نفت ) سهامی عام(، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به 
شرح زیر می باشد.

سرمایه گذاری و جبران هزینه های انجام شده در پروژه های ذیل:
- پروژه مایع سازی و انتقال گاز اتان شركت پیشگامان توسعه مایع سازی پارس هرمز )سهامی خاص(

- پروژه مخازن قشم سرمایه گذاری نفت قشم )سهامی خاص(

برنامه های مدیریت برای اجرای طرح های توسعه ای و افزایش سهم بازار
افزایش سرمایه 20۳ درصدی »ونفت«

های  دارایی  ارزش  افزایش  اینکه  تبیین  با  پور  روحانی  دکتر 
فعالیت  طریق  از  نفت  صنعت  گذاری  سرمایه  شرکت  سهامداران 
در کسب و کارهای صنایع میانی صنعت نفت و گاز ماموریت اصلی 
مدیریت ارشد »ونفت« است اضافه خاطرنشان کرد: این افزایش 
کفایت  نسبت  بهبود  منظور  به  و  انباشته  سود  محل  از  سرمایه 
سرمایه شرکت، تامین مالی منابع مورد نیاز طرح های پیشنهادی 
و همچنین جهت حفظ و افزایش سهم بازار انجام خواهد گرفت. 
افزایش  این  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  مدیرعامل مدبر مجموعه در 
سرمایه 203 درصدی ازمحل سود انباشته تامین خواهد شد افزود:  
بدین ترتیب سرمایه »ونفت« از مبلغ 165 میلیارد تومان به 500 

میلیارد تومان افزایش می یابد.
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با موافقت سهامداران بانک سامان سرمایه این بانک بزرگ كشورمان طی دومرحله به 
میزان 320 درصد افزایش می یابد . براساس آنچه سهامدران در مجمع فوق العاده مصوب 
كردند در مرحله نخست، افزایش سرمایه 198 درصدی بانک از محل مازاد تجدید ارزیابی 
دارایی ها به مبلغ 22770000 میلیون ریال  رسیده  و سپس مرحله دوم صورت میپذیرد 
.در مرحله دوم كه در اختیار هیئت مدیره بانک سامان قرار دارد  افزایش سرمایه 122 
درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی و همچنین سود انباشته پس از ثبت و اجرایی 

شدن مرحله نخست، عملیاتی خواهد شد  .
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت 
بانک سامان )سهامی عام( مورخ 1400/10/25 در 
محل مجموعه فرهنگي ، ورزشي و تفریحي تاش 

تشکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 62/72 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، حسابرس 
اوراق  و  بورس  نظارت سازمان  و  قانونی  بازرس  و 
بهاداربرگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای احمد 
و  هاشمي  فخیم  خسرو  جنابان  كه  بود  مجتهد 
محمود عبدالهي نمین درمقام نظار اول و دوم و 
آقای حمید تهمتن به عنوان دبیر مجمع انتخاب 

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

اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
اول ماه زمستانی خشک كرونا  افتان و خیزان در 
1400، از دفتر نشریه كه به تازگی همسایه وزارت 
ارشاد و مجلس نشینان در بهارستان شده به سوی 

به پای  تا  ُگلی در منقار داشتم  سالن تاش در چهارراه پارک وی راهی شدم. برگ 
پیرروشن ضمیری كه پاک دستی و درست پیمانی و راست گفتاری را در چندین دهه 
ثابت كرده تقدیم كنم . به رادمردی كه نشان داده ورای هر مدركی با عشق و عاقه و 
درک ازنیازهای موطن میشود كارهایی كرد سترگ كه در حافظه تاریخی برای همیشه 

یادگار بماند .
در جلسه با دوربین در دست به دنبال شکار لحظه كه ذهن كهنه من رفت به دهه چهل 
شمسی و نشستی كه دكتر مجید رهنما، دكتر خلیل كازرونی با دكتر اكبر اعتمادی »پدر 
اتم ایران« داشتند و من در آن روز به حکم وظیفه كاری حاضر در نشست و نه در باب 

برابری علم و دانش با آن اسوه های دانش و علم.
سخن آن جلسه تغییر روسای دانشگاه ها بود در پی ساختار سازی برای وزارت علوم تازه 
تاسیس شده با تشریح وظایفش و مركز تحقیقات برنامه ریزی علمی و آموزشی اش و 

نظام قانون مند آموزش عالیش ...
در آن نشست چند نفره ، لیست چندنفر از روسای دانشگاه كه باید جایگزین داشته باشند 
اینگونه قرائت میشد ؛                                                                                                                                   دانشگاه 
تهران : دكتر اقبال برود و جایگزین شود پرفسور رضا »سردر دانشگاه تهران با هزینه كرد 

20 میلیون یادگار است«-
مهر-  فرهنگ  دكتر  شود  جایگزین  و  برود  اعلم  اسداهلل  دكتر  شیراز:  دانشگاه 
                                                              ... جدبابایی  دكتر  شود  جایگزین  و  برود  حائری  دكتر   : تکنیک  پلی  دانشگاه 
یکی از حاضرین كه نامش نمی برم به اكبر اعتماد كه لیست را می خواند تا به شرف 

عرض برساند تَشر زد كه معلوم هست این اول كاری چه می كنید؟!!
اقبال نخست وزیر بوده حاال بر می دارید!!! اعلم نخست وزیر بوده حاال بر می دارید!!! دكتر 
مجید رهنما كه برای وزیر علوم معرفی شده بود 
برآشفت و گفت: اعلم دریاست ولی دكتر فرهنگ 

مهر یک اقیانوس است.
جال   ، فر  فروزان  كه  بکشم  چقدرخجالت  من 
و  بهزاد   ، صدیق   ، آبادی  شاه   ، معینی   ، همایی 
الف  مالی  امور  در  پشت  مفاخركشورم  بسیاری 
ناخوانده برای چندرغاز لب فرو بندند كه بدبختی 
است آقایی كه وزیر ورییس بوده حال با استاد و 
دانشجو هم كام نمی شد و آنرا كسرشان خود می 
داند. . در اواخر دهه پنجاه شمسی دكتر مطهری  
هم همین حرفها را میزد كه شان و جایگاه اساتید 
به مدرک  و پست و مقام نیست كه میزان الحراره 
بایست دانش فرد باشد و بایست بگذاریم شمع حوزه 
چراغ شود و علم حوزه در دانشگاه تبادل شود و برای 
حرمت استاد فرش دیبا پهن گردد كه سواد فرد نه 

به مدرک كه به درک اوست.
طنین صلوات مجمع نشینان مرا از گذشته جدا كرده 
و به زمان حال آورد . در سالن خود را تنها دیدم . 
بازگشتم بچه های خوب زحمت كش بانک آخرین 
بسته ها را حمل می كردند خانم فرشته ضرابیه در 
راه نیز در حال پاسخگویی كه به عنوان آخرین نفر 
خدمت رسیدم و سامی و خدا قوت بدو گفتم و 
نشریه ای كه در دستم بود را بعنوان هدیه تقدیم كردم و این بانوی اراسته این مطبوع را 

با كمال میل پذیرفت و نشان داد بوی گل از گاب می آید.
و اما بانک سامان طی 23  سال فعالیت خود برای شهروندان یادآور بانکی شده كه 
استانداردهای بانکی و پرستیژ دریافت خدمات را به سطحی باالتر ارتقا داده است و به 
سطحی رسانده كه شهروندان ایرانی آن را در بانک های معتبر خارجی دیده یا تجربه 
كرده اند. در بُعدی دیگر بانک سامان برای سهامداران یادآور یک نهاد اقتصادی پویا 
و پاسخگوست كه زمینه وفاداری آنها را به سهامشان فراهم كرده و در مقامی باالتر 
بانک سامان بانکی است كه در طول بیش از دو دهه هیچگاه حسابش به بانک مركزی 
بدهکار نشده و همیشه در بازار بین بانکی به عنوان یک قرض دهنده عمل كرده است.                          
برنامه های توسعه و تحول بانک سامان به طور منظم و درقالب برنامه های 5 ساله تدوین 
می شود و از طریق هیات مدیره و مدیرعامل به تمام اركان اجرایی بانک اباغ می شود . 
برنامه راهبردی اخیر بانک ، برنامه سامان 1400 بود كه با هدف كاهش هزینه های بانک 
و توسعه زیرساخت ها برای افزایش فروش و درآمدها همراه بود با موفقیت به اجرا درآمد 
و اكنون نیز برنامه راهبردی سامان 1404 تدوین و برای اجرا در اختیار مدیریت های 
مختلف قرار گرفته است. برنامه ای كه سیاست ها و برنامه ها و اهداف فصلی و ماهانه 

تصویب افزایش سرمایه ۳20 درصدی بانک سامان 
بانک اولین ها 

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

با موافقت سهامداران بانک سامان سرمایه این بانک بزرگ کشورمان 
طی دومرحله به میزان 320 درصد افزایش می یابد . براساس آنچه 
سهامدران در مجمع فوق العاده مصوب کردند در مرحله نخست، 
ارزیابی  تجدید  مازاد  از محل  بانک  افزایش سرمایه 198 درصدی 
دارایی ها به مبلغ 22۷۷0000 میلیون ریال  رسیده  و سپس مرحله 
دوم صورت میپذیرد .در مرحله دوم که در اختیار هیئت مدیره بانک 
سامان قرار دارد  افزایش سرمایه 122 درصدی از محل مطالبات و 
آورده نقدی و همچنین سود انباشته پس از ثبت و اجرایی شدن 

مرحله نخست، عملیاتی خواهد شد  .
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همه واحدهای ستادی و شعب را تعیین و پیش می برد. بدون شک این افزایش سرمایه 
در بانک سامان بانی و باعث شتاب در پیاده سازی و عملیاتی شدن راهبردهایی خواهد 
داشت كه مدنظرمدیران ارشد و كاردان برای توسعه و تعالی این بانک دوست داشتنی و 

محبوب می باشد .
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش 

سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت بانک سامان )سهامي عام(

در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 134۷
1- گزارش توجیهی مورخ 7 شهریور ماه 1400 هیات مدیره شركت بانک سامان )سهامي 
عام( - )»بانک«( درخصوص افزایش سرمایه آن بانک از مبلغ 11/500 میلیارد ریال به 
مبلغ 51/500 میلیارد ریال شامل مبلغ 24/000 میلیارد ریال از محل مازاد تجدید 
ارزیابی داراییهای ثابت براساس مفاد ماده 14 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و 
خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی مصوب 1398/02/15 و نیز در چارچوب مفاد 
تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آئین نامه اجرایی آن، مبلغ 8/000 
میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مبلغ 8/000 میلیارد ریال از محل سود انباشته، 
كه مشتمل بر اطاعات فرضی 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 مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصاحیه قانون تجارت )قانون تجارت( و با 
هدف اصاح ساختار مالی و توسعه و گسترش فعالیت های بانک و در نظر گرفتن الزامات 
بانک مركزی جمهوری اسامی ایران، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت با 
توجه به معافیت مالیاتی مقرر در مقررات قانونی فوق الذكر، آورده نقدی سهامداران و 
همچنین سود انباشته تهیه شده است. این گزارش توجیهی براساس 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 گزاش توجیهی ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب 

نباشد.
افزایش سرمایه  از  پیوست، بخشی  انجام شده در گزارش  بینی های  3- طبق پیش 
پیشنهادی كه از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت می باشد، عمدتا باعث بهبود سرمایه 
پایه ، بهبود ساختار مالی بانک ، و در نتیجه افزایش حجم فعالیت های عملیاتی آن 

خواهد گردید.
4- یکی از مفروضات ارزیابی مالی گزارش توجیهی پیوست، استفاده از نرخ سود %16 
بعنوان نرخ سود مورد انتظار جهت تنزیل جریانات نقدی آتی می باشد كه از نرخ بازده 

بدون ریسک )حداقل 18%( كمتر می باشد.
5- بانک مركزی ج.ا.ا. طی نامه شماره 99/346835 مورخ 1399/10/30، افزایش سرمایه 

بانک را به میزان حداقل صد درصد و به روش نقدی الزام آور دانسته است.
باستناد مصوبه صورتجلسه مورخ 1399/7/12 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، 
سرمایه بانک از مبلغ 8/000 میلیارد ریال به مبلغ 11/500 میلیارد از محل سایر اندوخته 
ها افزایش یافته است. همچنین طبق مصوبه مذكور ، افزایش سرمایه بانک از مبلغ 
11/500 میلیارد ریال به مبلغ 16/000 میلیارد ریال از محل آورده نقدی مورد تصویب 
قرار گرفته و اختیار عملی نمودن آن طی مدت دو سال به هیات مدیره بانک تفویض 

گردیده كه این افزایش تاكنون عملی نشده است.
با عنایت به مراتب فوق و در جهت رعایت مقررات ماده 165 قانون تجارت، هیات مدیره 
بانک در صفحه 17 گزارش توجیهی پیوست پیشنهاد انصراف از عملی ساختن مابقی 

مبلغ افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/12 به میزان 
4/500 میلیارد ریال را نموده است. در نتیجه افزایش سرمایه پیشنهادی پیوست موكول 

به تصویب انصراف فوق توسط مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می باشد.
6- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات ندرج در 
بخش مفروضات پیش بینی صورت های مالی آتی گزارش توجیهی پیوست، به استثنای 
موارد مندرج در بند 4 فوق ، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود 
مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی كند. به عاوه به 
نظر این موسسه گزارش توجیهی یاد شده، براساس مفروضات به گونه اس مناسب تهیه 
و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است. همچنین به نظر این موسسه، با توجه 
به مورد مندرج در بند 2 فوق، افزایش سرماه بانک در اجرای مفاد ماده 14 قانون حداكثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی، به شرط رعایت 

مقررات ماده 165 قانون تجارت طبق بند فوق بامانع است.
7- نظر سهامداران محترم را به این موضوع جلب می نماید كه 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. 
8- انجام افزایش سرمایه فوق منوط به دریافت مجوز قبلی از بانک مركزی ج.ا.ا. و سازمان 

بورس و اوراق بهادار می باشد.
هدف از انجام افزایش سرمایه

شماره 98/92847  نامه  طی  ج.ا.ا.  مركزی  بانک  الزام  سرمایه  افزایش  از  بانک  هدف 
مورخ 98/03/22 مبنی بر افزایش سرمایه از محل سود ناشی از افزایش نرخ ارز و ایجاد 
زیرساخت رشد پایدار می باشد. عاوه برآن طبق قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانکها، 
بخش عمدهای از فعالیتهای اصلی یک بانک بر حسب ضرایب و یا درصدهایی از مبلغ 
سرمایه پایه آن بانک تعیین میشود. بنابراین افزایش سرمایه بانک جهت توسعه و گسترش 

فعالیت های بانک ضروری می باشد. 
از جمله اهداف مهم مرتبط با افزایش سرمایه بشرح زیر است: 

1- اصاح ساختار مالی
2- افزایش سهم بازار جهت حفظ قدرت رقابتی

3- بهینه كردن نسبت دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام 
4- بهینه كردن نسبت كفایت سرمایه 
5- افزایش سقف تسهیات پرداختی 

6- افزایش سقف سرمایه گذاری در اوراق بهادار 
7- بهینه كردن وضعیت باز ارزی 

8- حضور موثر و بهبود رتبه اعتباری بانک در بازارهای مالی بین المللی
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

با توجه به برنامۀ ارائه شـده، بانک سامان)شركت سهامی عام( در نظر دارد سـرمایۀ خود 
را از مبلغ11/500/000 میلیون ریال به مبلغ 48/270 میلیون ریال  در دو مرحله طی 
یک سال، از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و سپس از محل سود انباشته و آورده 

نقدی سهامداران افزایش دهد.
- مرحله اول، مبلغ 22/770 میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت.

- مرحله دوم، مبلغ 14/000 میلیارد ریال از محل سود انباشته و آورده نقدی سهامداران.
برنامه هاي شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 

در صورت عدم انجام افزایش سرمایه تامین منابع مورد نیاز بانک از طریق جذب سپرده 
های مشتریان انجام خواهد شد.
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مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت سبحان دارو )سهامی عام( مورخ 1400/10/12 در محل 
ساختمان جدید دانشکده داروسازي- سالن رازي تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 86/32 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، حسابرس و بازرس 
قانونی و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای سید مهدي ناصري بود كه 
جنابان سیدمهدي رضوی و سید محمد ابراهیم آیت الهي درمقام نظار اول و دوم و آقای دكتر بهمن گنجی 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.   
مهندس علی مرتضوی كه از مدیران باسابقه در صنعت داروسازی 
داروسازی  مانند  شركت هایی  مدیریت  سابقه  و  است  كشور 
البراتوارهای رازک، البرز دارو، داروسازی تولید دارو، داروسازی سها 
و پخش البرز را در كارنامه كاری خود دارد در گزارش خود با 
اعام اینکه رقم 90 میلیارد تومان افزایش سرمایه مدنظر از محل 
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تامین مالی خواهد 
شد اضافه كرد. نوسازی و تجهیز خط تولیدی جامدات، خرید و 
جایگزینی ماشین آالت و تجهیزات تولیدی و پشتیبانی جهت اخذ 
تاییدیه GMP محل مصرف منابع این افزایش سرمایه می باشد.

مدیرعامل »دسبحان« در ادامه با تاكید بر اینکه افزایش تولید، 
كسب سهم بیشتر از بازار و بالطبع سودآوری بیشتر از نتایج مهم 
تصویب این افزایش سرمایه خواهد بود افزود: طبق محاسبات 
صورت پذیرفته دوره بازگشت سرمایه 30 ماه و نرخ تنزیل 25 

درصد میباشد .
شایان ذكر است شركت سبحان دارو از شركت های زیرمجموعه 
هلدینگ دارویی بركت بوده و هدایت شركت در راستای توسعه و 
پیشرفت، اجرای راهبردهای ارزش آفرین و ارتقای فرآیندها از جمله 

برنامه های مرتضوی در این شركت می باشد.
مجامع  برگزاری  بهداشتی،  های  پروتکل  دقیق  رعایت 
باعث  که  داروسازی  دانشکده  در  دارویی  های  شرکت 
آشنایی دانشجویان مشتاق با شرکت های دارویی بطور 
عام و بالخص شرکت بزرگ داروسازی سبحان دارو گردیده 
است، تاکید دکتر ناصری رئیس مجمع و مدیرعامل گروه 
دارویی سبحان مبنی بر اینکه با توجه به درایت و توانمندی 
مهندس مرتضوی شاهد تعالی سبحان دارو خواهیم بود، 
حرمت نهی ارکان مجموعه از دکتر گنجی عزیز مدیریت 
مالی تا کارشناسان آی تی و بازاریابی نسبت به اصحاب 
رسانه و نهایت همکاری با خبرنگاران برای پوشش خبری 
مجمع، تشریح توانمندی های شرکت در تولید انواع داروها 

و تنوع فراوان محصوالت و پاسخگویی شفاف به سواالت سهامداران از نکات خواندنی مجمع بود که 
حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود. 

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت سبحان دارو )سهامي عام(

در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 134۷
1- گزارش توجیهی مورخ 21 شهریور ماه 1400هیات مدیره شركت سبحان دارو )سهامي عام( درخصوص 
افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 1/530 میلیارد ریال به مبلغ 2/430 میلیارد ریال ، مشتمل بر اطاعات مالی 
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 

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 سهامداران 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 

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، 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. 
5- شركت مشمول اجرای قانون افزایش سرمایه شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق 

صرف سهام با سلب حق تقدم نمی باشد.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 1/330/000 میلیون ریال 
به مبلغ 1/530/000 میلیون ریال و از محل مطالبات حال شده 
به مبلغ 179/496 میلیون ریال و آورده نقدی سهامداران به مبلغ 
20/504 میلیون ریال بوده كه به منظور نوسازی و تجهیز خطوط 
تولیدی و پشتیبانی)الزامات GMP( مبلغ 20/000 میلیون 
ریال و خرید و جایگزینی ماشین آالت و تجهیزات تولیدی و 
غیرتولیدی به مبلغ 180/000 میلیون ریال صورت گرفته است. 
نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1400/01/28 تصویب شده و در تاریخ 

1400/06/31 نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسیده است.
مبلغ سرمایه گذاری انجام شده مرتبط با خرید ماشین آالت و 
تجهیزات و تاسیسات تولیدی و غیر تولیدی به مبلغ 687/528 
میلیون ریال منعکس شده در یادداشت 13 صورتهای مالی 6 
ماهه سال 1400 ، عمدتا مربوط به پیش پرداخت یک دستگاه 
كمپرسور هوای فشرده و خرید دوربین ها و سایر اقام مربوط به 
افزایش سرمایه قبلی به مبلغ 183/916 میلیون ریال می باشد كه 
در صورتهای مالی افشاء گردیده است. دالیل مغایرت ایجاده شده: 
مغایرت ایجاد شده در خصوص خرید ماشین آالت و تجهیزات 
تولیدی و غیر تولیدی عمدتا مربوط بخشی از خرید یک دستگاه 
ماشین بلیسترینگ و بسته بندی به مبلغ تقریبی 784 هزار یورو 
می باشد. همچنین ارز مرتبط با ماشین آالت و تجهیزات وارداتی 
پس از ثبت درخواست در سامانه بانک مركزی و تخصیص ارز 
نیمایی بر اساس زمانبندی در خواستها و اولویت ، توسط صرافی 

های مجاز بانک مركزی حواله ارز صورت می پذیرد.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شركت سبحان دارو ) سهامی عام(، از افزایش سرمایه موضوع 
این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.

تامین مالی نوسازی و تجهیز خط تولیدی جامدات و خرید و 
جایگزینی ماشین آالت و تجهیزات تولیدی و غیر تولیدی جهت 

اخذ تاییدیه GMP  معاونت غذا و دارو می باشد. 
به منظور تولید داروهای باكافات باال ،همگام با روند رو به رشد تکنولوژی در صنایع داروسازی دنیا، استقرار سیستم 
مدیریت كیفیت جهت طراحی و اجرای نظام مند اصول عملیات خوب ساخت GMP امری اجتناب ناپذیر می 
باشد 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. 
شركت سبحان دارو )سهامی عام ( در نظر دارد با افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده 
سهامداران عاوه نوسازی و تجهیز خطوط تولیدی و پشتیبانی به واسط رعایت الزامات GMP و خرید و 
جایگزینی ماشین آالت موجود كه بدلیل فرسودگی و قدیمی بودن منجر به توقفات فنی تولید و كاهش توان و 

ظرفیت تولید گردیده است ، از خروج نقدینگی و ایجاد خلل در انجام فرآیندهای جاری و آتی جلوگیری نماید.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

با توجه به برنامۀ ارائه شـده، شـركت سبحان دارو )سهامی عام( در نظر دارد سـرمایۀ خود را از مبلغ1/530/000 
میلیون ریال به مبلغ 2/430/000 میلیون ریال، از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به شرح زیر افزایش 

دهد:
- 900/000 میلیون ریال )معادل 58/82 درصد( از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران.

برنامه های مهندس مرتضوی برای افزایش ظرفیت و سودآوری شرکت
افزایش سرمایه 59 درصدی »دسبحان«

مهندس  مرتضوی مدیر خوشفکر شرکت با تبین اینکه »دسبحان« 
حائز رتبه اول کشوری از لحاظ حجم تولید و پیشرو در تولید داروهای 
اعصاب و روان می باشد افزود: این شرکت با تولید بیش از 124 قلم 
دارو منجمله انواع قرص ودراژه، کپسول، پماد و قطره سهم عمده ای 
از تامین سبد دارویی کشور را به خود اختصاص داده است . وی با 
اعالم اینکه از لحاظ کل تولید محصول بیش از 15 درصد رشد در 
در  کرد:)دسبحان(  نشان  خاطر  ایم  داشته   1400 سال  ماهه  شش 
شش ماهه نخست سال جاری با افزایش 1۷ درصدی نولیدنسبت به 
مدت مشابه در سال مالی قبل، به عدد 1.۷59.230 میلیارد رسیده 
دارویی  های  ماهه شرکت  های شش  گزارش  اساس  بر  توانست  و 
بین  در  را  تعدادی  فروش  اول  رتبه  کدال،  در سایت  منتشر شده 

شرکت های دارویی حاضر در بازار سرمایه به خود اختصاص دهد.
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اخبار بانک و بیمه
پدیده جنوب؛ علی جباری در رابطه با پوشش بیمه ای 
شركت بهره برداری قطار شهری تهران و حادثه مترو 
كه در روز جاری رخ داده است، گفت: تمامی اموال و 
دارایی شركت بهره برداری قطار شهری تهران تحت 
پوشش شركت بیمه رازی است و خسارت وارده به 
مترو در حادثه امروز توسط بیمه رازی رسیدگی و 

جبران می شود.
مدیرعامل بیمه رازی ضمن آرزوی بهبود و سامت مصدومین حادثه مترو تصریح كرد : بیمه رازی عاوه بر 
جبران هزینه های درمان مصدومین حادثه، نهایت همکاری را با مدیران شركت مترو در سریعترین زمان 

ممکن برای ارزیابی و پرداخت خسارت به عمل خواهد آورد.
او با اشاره به اینکه خداوند را شاكریم كه در این حادثه هیچ یک از هموطنان فوت نکرده اند، خاطرنشان 
كرد: مدیران ارشد و كارشناسان بیمه رازی ضمن همکاری كامل با مدیران شركت مترو از لحظات اول این 
حادثه در محل وقوع حادثه حاضر بوده و بافاصله اقدامات فوری در جهت درمان مصدومین را با مراكز 

درمانی طرف قرارداد بیمه رازی جهت بستری و درمان به عمل آوردند.
جباری گفت: الزم است ذكر شود كه تمام هزینه های درمانی و بستری هموطنان كه در این حادثه صدمه 

جانی دیده اند، از سوی بیمه رازی پرداخت خواهد شد.

نامه  تفاهم  امضای  پارسیان درمراسم  بانک  مدیرعامل 
همکاری با وزارت صمت گفت: اجرای تامین مالی زنجیره ای 

تاثیر بسزایی در توسعه تولید ملی دارد.
تفاهم نامه همکاری وزارت صمت و هفت بانک؛ پارسیان، 
صنعت و معدن، صادرات، ملی، ملت، تجارت و مسکن با 
موضوع تامین مالی زنجیره ای تولید با حضور علی صالح 
آبادی رییس كل بانک مركزی، سیدرضا فاطمی امین وزیر 

صمت، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به امضا رسید.

كوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان در این مراسم طی سخنانی به تشریح مزایای این طرح و فراهم 
آوردن زیرساخت های الزم اشاره كرد وافزود: قراردادهای بانکی در قانون رفع موانع تولید و تسهیل كسب وكار 
استاندارد شده است و مصوبه شورای پول و اعتبار را دارد. برهمین اساس اجازه دهید اصاحیه پذیرش اسناد 
الکترونیکی با امضای الکترونیکی در تفاهم نامه جدید امروز قید شود چراكه ما بانک ها حق اضافه كردن موردی 

به قراردادها و تفاهم نامه های بانکی را نداریم و این تفاهم نامه بین 7 بانک متحدالشکل است.
وی با بیان اینکه اجرای تامین مالی زنجیره ای تاثیر بسزایی در توسعه تولید ملی دارد، افزود: در این روش منابع 

و اعتبارات به سمتی خواهد رفت كه ارزش افزوده بیشتری ایجاد می كند كه به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.
با اجرای طرح تامین مالی زنجیره ای بنگاه های تولیدی و اقتصادی به جای شیوه سنتی، دریافت تسهیات 
مستقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاه ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی 

كاال و خدمات صورت می گیرد.

دكتر ایمانی هدف از انجام این سفر را بررسی وضعیت 
عملکردی شعب و میزان تحقق برنامه ها واقدامات به ویژه 
در پروژه های اشتغالزایی در مناطق كمتر برخوردار و سرعت 
بخشیدن به اشتغال فراگیر منطقه عنوان كرد و گفت: بازدید 
از شعب استان و شهرستان های كمتر برخوردار منتج به 
برنامه ریزی صحیح تر و بهره وری بیشتر كاركنان می شود.

وی اظهار داشت: بانک سینا در سال های اخیر علیرغم 
مشکات همه گیر اقتصادی ناشی از كرونا، با تکیه بر توانمندی ها و ظرفیت های موجود، تا حد مطلوبی 

توانسته وظایف خود را در امور مسئولیت های اجتماعی در قبال مردم و كشور انجام دهد.
مدیرعامل بانک سینا بر گسترش بیشتر سهم بازار و جذب منابع تاكید و خاطرنشان كرد: برای ارتقاء شاخص 
های عملکردی و توفیق هر چه بیشتر در آن، می بایست با استفاده از ظرفیت بانک و توانمندی های استان در 
راستای تحقق اهداف اقدام كرد و این امر مستلزم حضور و پیگیری مدیران در منطقه و تعامات كارشناسانه 

با همکاران است.

در نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسامی با 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، راهکارهای تسریع در بهبود 
عملکرد اقتصادی كشور و مشکات حوزه های انتخابیه 

مورد بررسی و توافق قرار گرفت.
در ابتدای این نشست كه با حضور تعدادی از نمایندگان 
اقتصادی  امور  وزیر  دفتر  در  اسامی  مجلس شورای 
كردن  مطرح  نمایندگان ضمن  برگزار شد،  دارایی  و 

دیدگاه ها و نظرات خود در زمینه مسایل مختلف اقتصادی كشور برخی از كمبودها و مشکات مربوط 
به حوزه های انتخابیه خود را نیز طرح كردند.

در این دیدار كه سنگدوینی نماینده مردم گرگان، روشنفکر نماینده یاسوج، البرز حسینی نماینده زنجان، 
عباسپور نماینده بویین زهرا، شارلی انویه تکیه نماینده دوره یازدهم مسیحیان آشوری و كلدانی استان 
تهران و فریدون حسنوند نماینده دوره یازدهم استان خوزستان و شهرستان اندیمشک نیز در آن حضور 
داشتند دیدگاه های حاضرین در خصوص عملکرد دولت و وزارت اقتصاد در حوزه های مختلف اعم از 

بخش های مالیاتی، گمرک، سرمایه گذاری، بانک و بیمه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

به منظور  بانک  این  گفت:  سپه  بانک  مدیرعامل 
نقش آفرینی در حوزه مسئولیت اجتماعی و بر اساس 
اولویت های دولت در بخش محرومیت زدایی، طی یک 
دهه اخیر بیش از 180 طرح عام المنفعه را در مناطق 

كم برخوردار كشور به بهره برداری رسانده است.
دكتر آیت اله ابراهیمی ضمن اعام این خبر اظهار 
داشت: از مجموع 183 طرح عام المنفعه اجرایی بانک 
سپه طی 10 سال اخیر بیش از 153 پروژه در حوزه احداث مراكز آموزشی و بهداشتی و 30 پروژه در حوزه 

آبرسانی عمدتاً در مناطق مرزی و محروم كشور بوده است.

تفاهم نامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و هفت بانک عامل با موضوع تامین مالی زنجیره 
ای تولید با حضور وزرای اقتصاد، صمت، رییس كل 
بانک مركزی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
مدیران عامل بانک های ملت، ملی، صادرات، تجارت، 

پارسیان، صنعت و معدن و مسکن به امضا رسید.
دكتر صالح آبادی رییس كل بانک مركزی با بیان 
اینکه موضوع تامین مالی تولید از اصلی ترین اولویت های نظام بانکی است اظهارداشت: با اجرایی شدن 
طرح تامین مالی زنجیره تولید نیاز به نقدینگی واحدها كمتر می شود و در نتیجه آن فشار بر سیستم 

بانکی كاهش خواهد یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانک ها خواهیم بود.
صالح آبادی با تاكید بر اینکه در این طرح به جای تمركز صرف بر نقدینگی بر ابزارهای اعتباری تکیه 
خواهد شد گفت: سیاست مهم این است كه از انحراف منابع بانکی در بازارهای غیر تولیدی و سفته بازانه 

جلوگیری و هدایت اعتباری در تولید محقق شود.
در ادامه جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشکر از بانک مركزی و بانک های عامل در كار مشترک 
به منظور كمک به تولید گفت: امروز شاهد یک كار مشترک و هماهنگ هستیم و این مثالی  مناسب و 

عینی برای هماهنگی تیم اقتصادی است
در آیین امضای تفاهم نامه، وزیر امور اقتصاد و  دارایی هم با تشکر از همکاری  بانک مركزی و وزرات 
صمت این كار مشترک را نمونه هم افزایی بین بانک ها و وزارت صنعت،معدن و تجارت خواند و 
گفت: امیدواریم این اقدامات و همکاری ها حلقه ای برای زنجیره مقاومت در برابر تحریم ها و برای 

تولیدكنندگان در شرایط كنونی اقتصادی كه تحت فشار تحریم های ظالمانه است كمکی مفید باشد.
دكترخاندوزی تامین مالی زنجیره تولید را منتج به ارزان كردن هزینه تولید و سامانه مند كردن اعطای 

اعتبارت به بنگاه های تولیدی و اقتصادی خواند.

نشست هم اندیشی بیمه دی و سازمان خدمات درمانی 
نیروهای مسلح، در راستای ارتقای كیفیت ارائه خدمات 

به خانواده معزز شهدا و ایثارگران برگزار شد.
طی این نشست، بر بهبود و پایش فرآیندها و ارتقای 
كیفیت ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری تأكید 
شد. همچنین با توجه به این كه تعداد قابل توجهی از 
بیمه شدگان جامعه ی ایثارگری، به طور مشترک تحت 
پوشش این دو بیمه گر قرار دارند، موضوعاتی از قبیل تشکیل پرونده ی الکترونیک سامت بیمه شدگان، 
اجرای طرح نسخه الکترونیک، افزایش تعداد مراكز درمانی ارائه دهنده ی خدمات درمانی، تکمیل زنجیره ی 
ارائه ی خدمات دارویی و اروتز پروتز مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد، گام ها و اقدامات اجرایی 

در این باره، طی تفاهمنامه ای بین مدیران ارشد دو بیمه گر منعقد شود.

گواهی نامه سیستم مدیریت كیفیت شركت بیمه تجارت نو 
بر مبنای iso9001:2015 مورد تأیید قرار گرفت.

این شركت در ادامه كسب موفقیت های خود در عرصه 
ارائه خدمات بیمه ای، با دریافت گواهینامه ایزو از شركت 
TUV كشور اتریش، یک گام دیگر به سوی موفقیت و 

كسب جایگاه بین المللی برداشت.
این گواهینامه بابت ارائه خدمات بیمه ای شامل بیمه های 

مسئولیت، مهندسی و انرژی، اتومبیل، باربری، هواپیما و كشتی، آتش سوزی، عمر، حوادث و درمان، عمر و 
سرمایه گذاری، و خدمات بیمه گری اتکایی صادر شده است.

گواهینامه iso9001 به عنوان مهم ترین استاندارد شناخته شده در عرصه بین المللی برای سیستم مدیریت 
كیفیت یا QMS تعریف می شود.

این گواهینامه یک استاندارد جامع و كامل است كه در بیش از 187 كشور مورد موافقت قرار گرفته 
و اجرا می شود.

آمادگی بیمه رازی جهت جبران خسارت حادثه مترو
امضـای تفاهم نامه همکاری بانک پارسـیان و وزارت صمـت برای تامین 

مالی زنجیـره ای تولید

عملکرد درخشان بانک سپه در توسعه مراکز آموزشی و بهداشتی کشور

تحصیل ساالنه 5000 دانش آموز در مدارس احداثی بانک سپه

تحقق اهداف بانک مستلزم حفظ ارتباط مستمر و موثر با مشتری است

راهکارهای تسریع در بهبود عملکرد اقتصادی

تاکیـد بـر ارتقای کیفیت خدمت رسـانی به جامعـه ی معزز ایثارگری در نشسـت 
هم اندیشـی بیمه دی و سـازمان خدمات درمانی نیروهای مسـلح

گواهینامه ایزو 900۱:20۱5 بیمه تجارت نو صادر شد

بهره برداری از ۱80 طرح عام المنفعه بانک سپه در مناطق محروم

احداث 5۳ بیمارستان تخصصی و خانه بهداشت
امضای تفاهم نامه تامین مالی زنجیره ای بنگاه های اقتصادی

مدیرعامل بانک سینا در بازدید از شعب زابل و زاهدان اعالم کرد:

در نشست مشترک نمایندگان مجلس با دکتر خاندوزی بررسی شد

با هدف نظام مندشدن اعطای اعتبارات به تولید صورت گرفت؛
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استاندار خراسان جنوبی با حضوردركارخانه كویرتایر از بخشهای مختلف خط تولید، 
نمایشگاه داخلی سازی وطرحهای توسعه شركت بازدید كرد.

 دكتر قناعت استاندار خراسان جنوبی كه مدیركل حوزه استاندار ،مدیركل هماهنگی 
امور سرمایه گذاری واشتغال استانداری، رئیس سازمان صمت،مدیركل تعاون، كار 

مدیرعامل شركت كویر تایر در ابتدای این دیدار ضمن خیر مقدم به استاندار خراسان جنوبی 
وهیات همراه ازطرح جدید تولید تایرهای بزرگ دامپ تراک های معدنی وتایرهای ماشین آالت 

راه سازی وساختمانی و تایرهای اتوبوسی وكامیونی آل استیل با ظرفیت50 هزارتن خبرداد .
 مهندس سید محمد حسین زینلی با قدردانی از حمایت های صورت گرفته اظهار داشت: 
اظهار داشت: این طرح بزرگ با سرمایه گذاری بالغ بر6هزار میلیارد تومان اجرا خواهد شد كه 

با راه اندازی آن ظرفیت كارخانه كویرتایر به تولید سالیانه 95 هزار تن انواع تایر خواهد رسید.
وی با بیان اینکه اگر به دنبال محرومیت زدایی در شرق كشور هستیم باید كار اقتصادی صورت 
گیرد ادامه داد: اگر به دنبال رشد و توسعه هستیم باید سرمایه گذاران برای  مشاركت ورود 

كنند.
مدیرعامل كاردان و كاربلد شركت كویر تایر با اشاره به اینکه دولت  ، با برنامه هایی باید زمینه 
سرمایه گذاری بخش خصوصی برای سرمایه  گذاری در خراسان جنوبی و شرق كشور فراهم 
آورد، تصریح  كرد: در این راستا تقاضا داریم دولت به شرق كشور توجه بیشتری مد نظر قرار 

دهد.
آقای مهندس زینلی با بیان اینکه در حال حاضر 32 هزار نفر سهامدار این كارخانه هستند گفت: 
19 درصد تایر سواری كشور توسط این مجموعه تولید می شود و در مجموع 17 درصد از كل 

صنعت تایر كشور در كویرتایر تولید می شود.
وی با بیان اینکه كویرتایر دومین تولید كننده تایر سواری در سطح كشور است ادامه داد: در 
حوزه تایرهای شاسی  بلند با سهم 58 درصدی  از كل تولید كشور، اولین تولید كننده این 

نوع تایرها هستیم.
مدیربر جسته صنعت كانی كشورمان با بیان اینکه در حال حاضر هزار و 300 نفر در مجموعه 
كویرتایر مشغول به كار هستند افزود: 16 درصد از شاغان بخش صنعت استان و 34 درصد 
شاغان شهر بیرجند در این مجموعه مشغول به كارهستندكه از این تعداد 320 نفر را خانواده 

معظم شهدا، ایثارگران وجانبازان تشکیل می دهند.
وی با بیان اینکه این مجموعه با 7 ركورد ملی وانحصاری منحصر به فرد ، دستاوردهای ماندگار 
در 23 سال فعالیت پرافتخار خود كسب كرده است اظهار داشت: جایگاه اولین تولید كننده تایر 

سبز و همچنین اولین سازنده پرس پخت در كشور از آن ماست.
مهندس زینلی با تاكید بر اینکه با صراحت اعام می كنم در حوزه تایر سواری كشور را بی 
نیاز از خرید تکنولوژی كرده ایم گفت : 31 سایز مختلف تایر را بدون اتکا به تکنولوژی خارجی 
طراحی كرده ایم و به همین دلیل درجشنواره علمی نوآوری محصول برتر ایرانی كه هرساله 

برگزارمیشود حائز رتبه برترهستیم.

استاندار خراسان جنوبی:کویر تایر، مثل نگینی در صنعت کشور می درخشد

طرح جدید تولید تایرهای بزرگ دامپ تراک های معدنی وماشین آالت راه سازی در کویرتایر

ورفاه اجتماعی ومدیرعامل شركت شهرک های صنعتی استان وی را همراهی می 
گزارش  واستماع  شركت  ارشد  ومدیران  بامدیرعامل  ونشست  دیدار  ضمن  كردند، 
های  وطرح  سازی  داخلی  نمایشگاه   ، تولید  مختلف خط  های  بخش  مدیرعامل،از 

توسعه شركت كویرتایر بازدید كرد.

وی ارزش افزوده سهم كویرتایردر بخش صنعت را 30 درصد عنوان كردوگفت: در سال گذشته 
كه با عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده بود با رشد 40 درصدی  درتولید سربلند بوده ایم.
مدیرعامل شركت كویر تایر اتکاء به دانش بومی و داخلی سازی طی 8 سال گذشته را از اعجاز 
خلق شده در این كارخانه دانست و گفت:25 درصد سود سال گذشته كویرتایر ناشی از این 

اقدام بوده است.
مهندس زینلی ابرازدر پایان صحبتهای خود ابراز امیدواری كرد در سالی كه از سوی مقام معظم 
رهبری به سال حمایت از تولید،پشتیبانی و مانع زدایی ها نامگذاری شده است و با همت و 
همیتی و نگاه ویژه ای كه در رئیس جمهور نسبت به حمایت از تولید وجود دارد ،زمینه  الزم 

برای توسعه فعالیت ها و تولید در كویرتایر فراهم شود.
دكتر قناعت با بیان این مطلب در جریان دیدار و گفتگو با مدیرعامل و مدیران ارشد شركت 
كویر تایر و بازدید از خط تولید كارخانه اظهار داشت: كویرتایر كه طی سال های گذشته فراز و 
نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته تا به جایگاه فعلی برسد و این اشتغالزایی را رقم بزند، هم 

اكنون  همچون نگینی در كشور می درخشد.
وی ادامه داد: الستیک سازی، صنعتی پیچیده است و تکنولوژی باالیی الزم دارد و كویرتایر به 

این لحاظ شرایط مطلوبی دارد.
مقام عالی دولت در خراسان جنوبی بیان كرد: فعاالن و دست اندركاران این مجموعه، مجاهدان 

عرصه تولید استان و كشور هستند.
دكتر قناعت افزود: آن چه در این مجموعه ارزشمند و قابل تأمل است، عاوه بر تسلط بر كار 

علمی و اجرایی، كار تیمی و گروهی است.
وی اظهار داشت: اعضای تیم در این مجموعه، كار خود را قبول دارند و عملکردشان با اعتقاد و 

باور همراه است كه این بسیار ارزشمند است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تعاریفی كه از داشته های خراسان جنوبی می شود، این 
استان را سرزمین ناشناخته ها خواند و گفت: این استان اگر چه به عنوان منطقه ای محروم 
شناخته شده اما از ظرفیت های بی نظیری برخوردار است و یکی از مهمترین ناشناخته های 

استان، نیروی انسانی ماهر، پیگیر و به روز است.
وی با اشاره به این كه استان زادگاه پدران علوم مختلف از جمله سم شناسی، ارتباطات، تعلیم 
و تربیت و... است، ادامه داد:آقای زینلی به لحاظ برخورداری از توان و تخصص الزم، پدر علم و 

صنعت الستیک سازی استان هستند.
دكترقناعت به فرارسیدن ایام شهادت سردار دلها اشاره كرد و گفت: خراسان جنوبی زادگاه 

دالورمردانی همچون شهید كاوه است.
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تولید،  خط  مختلف  بخشهای  از  كویرتایر  حضوردركارخانه  با  جنوبی  خراسان  استاندار 
نمایشگاه داخلی سازی وطرحهای توسعه شركت بازدید كرد.

،مدیركل هماهنگی  استاندار  مدیركل حوزه  كه  استاندار خراسان جنوبی  قناعت  دكتر   
امور سرمایه گذاری واشتغال استانداری، رئیس سازمان صمت،مدیركل تعاون، كار ورفاه 

اجتماعی ومدیرعامل شركت شهرک های صنعتی استان وی را همراهی می كردند، ضمن 
بخش  مدیرعامل،از  گزارش  واستماع  شركت  ارشد  ومدیران  بامدیرعامل  ونشست  دیدار 
كویرتایر  توسعه شركت  های  وطرح  سازی  داخلی  نمایشگاه   ، تولید  مختلف خط  های 

بازدید كرد.

گزارش تصویری بازدید استاندار خراسان جنوبی ازکارخانه کویرتایر
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ـــه  ـــزارو 449  حلق ـــون و 687 ه ـــد 2 میلی ـــر از تولی ـــركت كویرتای ـــل ش مدیرعام
ـــر داد. ـــه خب ـــن كارخان ـــال در ای ـــه امس ـــواری در 8 ماه ـــال س ـــر رادی ـــواع تای ان

مهنـــدس سیدمحمدحســـین زینلـــی در جمـــع مدیـــران ایـــن كارخانـــه وزن 
ـــال  ـــت: درح ـــار داش ـــرد واظه ـــام ك ـــن اع ـــد را 19هزار839ت ـــزان تولی ـــن می ای
ـــد  ـــه تولی ـــن كارخان ـــا 20در ای ـــگ13 ت ـــال از رین ـــر رادی ـــواع تای ـــایز ان حاضر35س

ـــود. ـــی ش م
ـــاظ  ـــه لح ـــور ب ـــواری كش ـــر س ـــد تای ـــر 19 درص ـــال حاض ـــرد: در ح وی اظهارك
وزنـــی و بیـــش از 18 درصـــد تایـــر ســـواری كشـــور بـــه لحـــاظ تعـــدادی در 

كویرتایـــر تولیـــد مـــی شـــود.
ـــده ای  ـــش عم ـــن بخ ـــه تامی ـــاره ب ـــا اش ـــورمان ب ـــراز اول كش ـــد و ط ـــر توانمن مدی
ـــال  ـــرد، درح ـــح ك ـــف تصری ـــایزهای مختل ـــازان در س ـــاز خودروس ـــر موردنی از تای
حاضـــر كویرتایـــر حـــدود 30 درصـــد از نیـــاز تایـــر خودروســـازان كشـــور را 

ـــد. ـــی كن ـــن م ـــر تامی كویرتای
وی بـــه طـــرح توســـعه تولیـــد 14هزارتـــن تایرهـــای SUV كـــه بیـــش از 60 
ـــرح  ـــن ط ـــاح ای ـــا افتت ـــت: ب ـــرد وگف ـــاره ك ـــی دارد اش ـــرفت فیزیک ـــد پیش درص
در مهـــر مـــاه ســـال آینـــده، ظرفیـــت كارخانـــه بـــه 45 هـــزار تـــن در ســـال 

خواهـــد رســـید.
ـــپ  ـــزرگ دام ـــای ب ـــد تایره ـــد تولی ـــرح جدی ـــه ط ـــه ب ـــی در ادم ـــدس زینل مهن
ــاختمانی و  ــازی وسـ ــین آالت راه سـ ــای ماشـ ــی وتایرهـ ــای معدنـ ــراک هـ تـ
ـــرد  ـــاره ك ـــن اش ـــت50 هزارت ـــا ظرفی ـــتیل ب ـــی آل اس ـــی وكامیون ـــای اتوبوس تایره
ـــزار و856  ـــر5 ه ـــغ ب ـــت بال ـــذاری ثاب ـــرمایه گ ـــا س ـــزرگ ب ـــرح ب ـــن ط ـــزود: ای واف
ـــدازی آن  ـــا راه ان ـــه ب ـــد ك ـــد ش ـــرا خواه ـــال اج ـــدت 3س ـــان  در م ـــارد توم میلی
ظرفیـــت كارخانـــه كویرتایـــر بـــه تولیـــد ســـالیانه 95 هـــزار تـــن انـــواع تایـــر 

ـــید. ـــد رس خواه
ـــی  ـــازی ط ـــی س ـــی و داخل ـــش بوم ـــه دان ـــکاء ب ـــر ، ات ـــركت كویرتای ـــل ش مدیرعام
ـــه دانســـت و گفـــت:25  ـــن كارخان ـــق شـــده در ای 8 ســـال گذشـــته را از اعجـــاز خل

ـــوده اســـت. ـــدام ب ـــن اق ـــی از ای ـــر ناش ـــته كویرتای ـــال گذش ـــود س درصـــد س
ـــود  ـــور وج ـــس جمه ـــه در رئی ـــی ك ـــت و همیت ـــا هم ـــرد: ب ـــدواری ك وی ابرازامی
دارد و نـــگاه ویـــژه ای كـــه ایشـــان بـــه حمایـــت از تولیـــد دارنـــد شـــاهد آن 
ـــت از  ـــال حمای ـــه س ـــری ب ـــم رهب ـــام معظ ـــوی مق ـــه از س ـــالی ك ـــیم در س باش
ـــتری  ـــه  بیش ـــت ، زمین ـــده اس ـــذاری ش ـــا نامگ ـــی ه ـــع زدای ـــتیبانی و مان تولید،پش

ـــود. ـــم ش ـــر فراه ـــد در كویرتای ـــا و تولی ـــت ه ـــعه فعالی ـــرای توس ب

تولیدبیش از 2 میلیون ۶80هزارحلقه انواع تایر رادیال سواری طی 8 ماه
کویرتایر رهبر صنعت تایر ایران 
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