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دکتر حجت اله برامکی؛مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
دكتر حجت اله برامکی از مدیران جوان و فرهیخته بازار سرمایه كشورمان می باشد كه نوع مدیریت وی در اتمسفر اقتصادی 
كشورمان و راه كارهای وی برای تعالی و توسعه، برندی برتر از مدیریت خاق و هوشمندانه نام گرفته است. وی با توجه به 
دانش و علم روز خود در كنار تجربه و توان عملی توانسته است در »وپترو« به عنوان یکی از هلدینگ های بزرگ كشورمان 

بانی پیشرفت شركت های زیرمجموعه گردد.
مشارالیه نشان داده است كه نگاهی چند بُعدی به تمام عوامل دخیل در صنعت داشته و از اهتمام جدی به مقوله طرح 
های توسعه گرفته تا تحوالت روز بازار و از ارتقاء بهره وری تا نگاه جدی به عقد قراردادهای جدید در زمینه رشد و جهش 

تولید مورد توجه ویژه وی می باشد.
دكتر برامکی در مقام مدیری جوان و پر انرژی با رویکردها و سیاست گذاری دقیق و صحیح در سمت های پیشین توانسته 
نقشی خوش از حضور مدیری محقق كه هم به خرد جمعی باور دارد و هم خود برترین و ناب ترین برنامه ها را برای پیشرفت 
در ذهن پرورانده متجلی سازد و باعث ارتقاء جایگاه مجموعه هایی شود كه در آن حضور داشته است. از جمله این شركت 
ها می توان به حضور پر بركتش در شركت های دوده صنعتی پارس و هلدینگ كشتیرانی شستا اشاره كرد. وی با داشتن 
مدرک دكترای مدیریت قراردادهای بین المللی و نفت و گاز، اشراف خوبی بر این حوزه داشته و در مقام مدیری دانشمند به 

دنبال كسب منفعت صد در صدی برای مجموعه هایی است كه ناخدایی آن بر عهده هلدینگ می باشد.
دكتر حجت اله برامکی با ذهن خاق خود و با سر پنجه هنر مدیریتیش تعالی سازمانی را در هر سنگر خدمتی نهادینه 
ساخته و كارنامه كاریش در هر شركتی، نقطه عطفی برای جهش در عملکرد گردیده بطوری كه بواسطه درایت و تدبیرش 
كه نتیجه دانش و سبقه علمی در كنار تجربه و توان عملی مشارالیه در پست های مختلف مدیریتی بازار سرمایه می باشد 
نقشی ماندگار از تعالی سازمانی و تحول به سوی پیشرفت را در رگ و پی شركت های جاری و ساری ساخته است. تشویق 
های مکرر در روز مجمع »وپترو« به پاس خدمت شایسته و بایسته مدیریت این جوان و تصدیق سهامداران خرد و الكن بر 

كارنامه درخشان این مدیرعامل نخبه نشانه صدق گفتار ما می باشد.
دكتر برامکی با راهکارهایی از جنس موفقیت توانسته در هلدینگ سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با ایجاد یک هم افزایی 
و انسجام مثال زدنی بین شركت های تابعه؛ بانی افزایش تولید ، رشد سود آوری و كسب سهم بیشتر از بازارهای داخلی 
و خارجی گردد و با حمایت تمام قد از مدیران شركتها جهت بسط فعالیت ها حضوری مانا و پویادر صنعت كشورمان ایفا 

نماید .                                  
 براستی كه امروز و در این شرایط حساس و با وجود همه معضاتی كه اقتصاد و كشور عزیزمان را هدف قرار داده اند 
می طلبد كه از این همت مدیران دلسوز ُملک و مملکت كه فارغ از جناح بندی های سیاسی، كمر به خدمت بسته اند 
حمایتی در خور صورت پذیرد . دكتر برامکی باورش است منابع انسانی، ارزشمندترین دارایی های یک سازمان هستند  و 
این باورش در مجموعه را عیان ساخته و با توانمندی و انتخاب مدیران و معاونین خبره و نخبه در خود هلدینگ و شركت 
های زیرمجموعه توانسته است با سیاست هایی مناسب و متناسب ، شركتهای تابعه را به سوی نقش آفرینی بیشترو بهینه 

تر برای ارزش آفرینی توامان با سودآوری رهبری كند . 
»وپترو« كه اكنون ناخدایی خود را در دستان با كفایت دكتر حجت اله برامکی می بیند مجموعه ای میباشدكه طیف وسیعی 
از صنایع را رهبری می كند و با تکیه بر دانش فنی روز و زنجیره ارزش در صنایع پایین دستی پتروشیمی و فعال در بازارهای 

سودآور، زمینه ساز دسترسی به سودآفرینی باالتر برای سهامداران و ذینفعان می گردد.
این مدیر جهادی در این راه همه اجزاء را به تاش و مجاهدت دو چندان می خواند كه در گام دوم انقاب با مدیرانی نواندیش 
و علمی و عملگرا می توان بهترین بازده را در آتیه از درخت كار و اندیشه چید. با نامگذاری سال 1401 توسط مقام معظم 
رهبری مبنی بر حمایت از تولید؛ اشتغال زایی و دانش بنیان ها می بایست حمایت از مدیران انقابی و خدومی كه می توانند 
زمینه سازبه بار نشستن آرمان بزرگ ایجاد تمدن نوین اسامی شوند یک تکلیف ملی و الهی است كه باید توسط مسئولین 

و دست اندركاران به آن همت ویژه مبذول گردد .

شرح عکس جلد

ما در این چند سال اخیر روی تولید خیلی تکیه کرده ایم و معتقدم تولید خیلی تأثیر دارد که حاال 
شماها خوب میدانید، من هم اجماالً خواهم گفت. آنچه من حاال در مرتبه ی اّول میگویم این است که 
تولید یک جهاد است: اَشَهُد اَنَّک َجاَهدَت  ِفی  اهلِل  َحقَّ  ِجهاِده؛)۳( این را به ائّمه ی هدیٰ )علیهم  الّسالم( 
خطاب میکنیم و همیشه میگوییم؛ جهاد! امروز تولید جهاد است؛ چرا؟ برای خاطر اینکه در معنای جهاد 
مکّرر گفته ایم که جهاد عبارت است از آن تالشی که ناظر به حمله ی دشمن و تحّرک دشمن باشد؛ در 
مقابل دشمن باشد. هر تالشی جهاد نیست؛ تالشی که متوّجه به حمله ی دشمن است، این جهاد است .

خب، امروز دشمنِی دشمنان در مورد اقتصاد کشور از این واضح تر؟ دشمن از دو طرف وارد شد که تولید 
کشور را به زانو در بیاورد: یکی از جهت نفت و گاز بود که خب مهم ترین منبع ارزی کشور محسوب 
میشد؛ یکی هم از ناحیه ی مبادالت بود؛ یعنی چیزی عاید کشور از ناحیه ی نفت و گاز که منشأ مهم و 
منبع مهّم ارزی است، نشود؛ مبادالت با دنیا هم محدود بشود، مشکل درست بشود، دچار تحریم بشود. 
یعنی در واقع تولید به زمین بخورد، به زانو دربیاید، بکّلی از بین برود؛ معنایش این است دیگر. وقتی 
شما ارز نداشتید، مشتری خارجی هم نداشتید، دیگر تولید معنا ندارد؛ هدفشان این بود. خب در مقابل 
این هدف، در مقابل این دشمنی صریح، هر کسی که اقدام بکند، جهاد کرده؛ شما تولیدگرها در این 
زمینه دارید عمل میکنید؛ این جهاد است. بنابراین به این نکته توّجه کنید که یک کار این جوری است. 
اگر نّیت شماها خدمت به کشور، خدمت به مردم برای خاطر خدا باشد، این بزرگ ترین عبادتها است 

که دارید انجام میدهید.
البّته دشمن خوشبختانه نتوانست سنگر تولید را به شکست بکشاند و فتح بکند؛ نتوانست؛ بله، به معیشت 
مردم مشکل وارد شد، ضربه هایی وارد شد، اّما نتوانست در این چند سال ]سنگر تولید را به شکست 
بکشاند[ که نمونه اش را شماها دارید عمالً نشان میدهید. خب خوشبختانه امروز خود آن دشمن اعتراف 
میکند که سیاست فشار حّداکثری به شکست خّفت بار آمریکا منتهی شد؛ اینها تعبیرات وزارت خارجه ی 
آمریکا است که سخنگویشان همین چند روز قبل از این اعالم کرد؛ گفت سیاست فشار حّداکثری علیه 
ایران به شکست خّفت بار آمریکا منتهی شد؛ این تعبیر او است. الحمدهلل؛ این به خاطر تالشی بود که در 

کشور بحمداهلل انجام شد. این شکست را در واقع شما کارآفرینان و کارگران بر دشمن تحمیل کردید.

کالم رهبری

استاد ارجمند و بزرگوار جناب آقای دکتر سید فرید میرموسوی
مدیر محترم روابط عمومی و حوزه مدیریت بیمه دی

مــا را در غــم از دســت دادن پــدر عزیزتــان شــریک بدانیــد. بــرای خانــواده جنابعالــی صبــر و بــرای 
روح آن عزیــز از دســت رفتــه مغفــرت را از درگاه خداونــد مســئلت داریــم .

امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر اقتصاد و بیمه
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خسرو امیرحسینی
مانند روز قبل، هفته قبل و سال قبل  به  بازار سرمایه  امروز هم همه ریسک          های مرتبط 
هستند. اما در این شرایط پر ریسک، مساله برجام، تورم جهانی، احتمال ركود اقتصاد جهانی، 
جنگ روسیه و اوكراین و مجموعه          ای عظیم از عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر بورس ایران 
را اگر بخواهیم از باال نگاه كنیم به چه شکل است؟ آیا همچنان بازار سرمایه و یا بورس، بازار 

جذابی برای سرمایه          گذاری است یا خیر؟ كارشناسان اظهارنظرهای متفاوتی دارند.
با  عده          ای  ندارد.  چندانی  توجیه  سرمایه          گذاری  فعلی  شرایط  در  كه  می گویند  برخی 
تاكید معتقدند كه در شرایط فعلی بورس بهترین محل برای سرمایه          گذاری است. برخی 
قیمت گذاری دستوری، دخالت          ها و بخشنامه          های متعدد را عامل عدم امنیت سرمایه          گذاری در 
ایران معرفی می كنند. گروه زیادی دل          نگران برجام و قطعنامه          های جدید هستند و به چشم 
تهدیدی برای بازار سرمایه و سرمایه          گذاران به آن نگاه می كنند، اما اكثر آنها در كافگی و 
بی          حوصلگی نسبت به نوسانات اقتصادی و تاثیر آن در بازار سرمایه اشتراک نظر دارند. این 
موضوع را در عدم تمایل آنها برای اظهارنظر و بی حوصلگی در مرور عوامل تاثیرگذار در بازار 

و خستگی در روند تکرار بایدها و نبایدها می شود دید.
انگار كه افسانه سیزیف شده است. همان كه محکوم شد تا تخته سنگی را به دوش گرفته و 
تا قله یک كوه حمل كند، اما همین كه به قله می رسید، سنگ به پایین می          غلتید و سیزیف 
باید دوباره این كار را انجام می داد، اما نتیجه آن كار این بود كه پیروزی او در آگاهی          اش 
است. حرفی كه كارشناسان و فعاالن بازار سرمایه هم به آن اشاره می كنند. آنها هرقدر هم 
كه خسته و كافه باشند اما معتقدند كه سرمایه          گذاران در این شرایط باید با آگاهی و دوری 
از هیجان          ها سرمایه          گذاری كنند تا دیگر اتفاقات سال های گذشته پیش نیاید و البته معتقدند 
كه ترس و لرزهای سرمایه          گذاری در بورس دیگر فقط مختص به سهامداران حقیقی نیست.
نبود گزینه          های دیگر در شرایط فعلی، از جمله موضوعاتی است كه وقتی صحبت از شرایط 
سرمایه          گذاری در بورس می شود، كارشناسان اقتصادی و بورسی به آن اشاره می كنند. به 
اعتقاد آنها ظرفیت بازارهای سکه و طا محدود است و ریسک          هایی را در پی دارد. بازار 
ارز هم محدودیت های خاص خود را دارد و در شرایط فعلی مخصوصا همراه با ریسک و 
نوسان است. در نهایت با فرض بر اینکه سرمایه          گذار، سرمایه زیادی هم برای خرید ملک 
و زمین ندارد، این گزینه هم كنار گذاشته می شود. تنها گزینه          ای كه برای سرمایه          گذاری 
می          ماند، بورس است. بدین ترتیب اگر شخصی در بورس سرمایه          گذاری كرده است، بهتر 
است همچنان در این بازار سرمایه دوام بیاورد و فکر خروج نداشته باشد. چرا كه همان 
محدودیت انتخاب          ها برای سرمایه          گذاری با سرمایه كم و عدم ریسک          پذیری است. در نگاهی 
دیگر باید اذعان كرد كه نسبت به سال گذشته بازار سرمایه و دالر حدود 30 درصد رشد و 
طا و مسکن هم حدودا 20 تا 25 درصد رشد داشته          اند، این موضوع را نشان دهنده این 
مساله می          داند كه مانند بهار 1398 بازده بازارهای موازی نسبت به سال 1397 صد درصد و 

نزدیک به یکدیگر بودند.
درمیان دومینوی خبرها و اتفاقات، باید تصریح كرد كه بازارها در حال آماده شدن هستند 
تا نسبت به یکدیگر حركت متفاوتی را انجام بدهند. در آن زمان حركت بازار سرمایه كه با 
دستکاری همراه بود، نرخ بهره بین بانکی از 20 درصد در فروردین ماه به 8 درصد در خردادماه 
رسید  كه این موضوع چراغ سبز رفتن پول          ها به سمت بازار سرمایه بود. چراغ سبزی كه باعث 
شد مردم هم سوار آن موج شوند و سرمایه          های خود را وارد بورس كنند، اما در شرایط فعلی 
، این موضوعات دیگر مطرح نیست و بعید است كه بازار سرمایه حركت عجیب و غریبی 
داشته باشد. در شرایط فعلی دالر خیلی هیجانی است. دالر و رسیدن آن به عدد باالی 
30 هزار  تومان روی بازار مسکن حركت ایجاد كرده و ترانه خط كف قیمتی دالری مسکن را 
به صدا درآورده است. در این شرایط دالرها به فروش می رسد و بازار اماک سریع تر حركت 
می كند نمی شود منکر این مساله  شد كه حتی در شرایط فعلی دالر و طا هم طرفداران 
خاص خود را دارند، اما مطمئن هستم كه حداقل رشد بورس به اندازه تورم خواهد بود و 
»در پتروشیمی، فوالد و سهم های دیگر كه در آنها مزیت نسبی داریم به لحاظ ارزش ذاتی 
خود پایین تر از چیزی كه هستند، نمی          آیند خیلی          ها هم هستند كه در صحبت          هایشان به 
این موضوع می          پردازند كه شرایط بورس، بدتر از این چیزی كه امروز است، نمی شود. یعنی 
باید تاكید كرد كه حتی در شرایط امروز و با وجود تمام مجموع عواملی كه روی اقتصاد 
كشورمان تاثیرگذار است، »بورس پتانسیل رشد و سرمایه          گذاری دارد اما اینکه این پتانسیل 
كی به شکوفایی برسد به این موضوع بستگی دارد كه قانون گذار منابع مالی جدید پیدا كند. « 
منابعی كه می تواند در صادرات نفت، پتروشیمی، مواد معدنی و عقد قرارداد با شركت های 
بزرگ برای سرمایه گذاری در ایران باشد. و این موضوع بین فرجام – برجام یا هر توافقی 
بین ایران و آمریکا)بخوانید 1+5( بستگی دارد. با طوالنی شدن روند احیای برجام و اخبار 
بین          المللی بعید نیست كه در آینده با ریسک          ها و واكنش          های منفی در بازار روبه رو شویم، 
امااین سوال و پاسخ هم بسیار مهم و حیاتی است كه با وجود مساله برجام و احتمال ارسال 

پرونده ایران به شورای حکام و زمزمه          های خروج ایران از ان          پی          تی، پیدا كردن منابع جدید 
مالی امکان          پذیر است؟

پس باید تکرار كنیم كه ریسک ها همچنان با همان فاز قدرتی قبل تر پابرجا هستند و 
ایران از ان          پی          تی خارج شود كه شاهدیم این مسئله از سوی برخی از مسووالن كشور هم 
مطرح شده است كه با این اقدام احتمال بازگشت تحریم های بین          المللی و جدید و همچنین 
صدور قطعنامه ها بیشتر می شود كه در نتیجه درآمدهای كشور نه تنها كم می شود، بلکه 
منابع جدید مالی هم در دسترس قرار نمی گیرد. »از سال 90 و 91 هر سال  به طور متوسط 
10میلیارد دالر از ایران سرمایه           خارج شده است و با این اقدامات و اتفاقات، با میلیاردها دالر 
دیگر هم تقاضا برای خروج سرمایه از كشور روبه رو خواهیم شد. « در چنین شرایطی دیگر 
كسی سهام نمی          خرد و همه در تاش هستند كه سرمایه                    های خود را از بازار خارج كنند كه 
در نتیجه بازار با افت شدیدی روبه رو خواهد شد، اما آیا شرایط امروز بازار با توجه به این 

موضوعات پیش بینی پذیر و طبق پیش بینی          ها جلو می          رود؟
در  حقیقی          ها  به  نگاهشان  صرفا  گذشته  مثل  بورسی،  و  اقتصادی  فعاالن  و  كارشناسان 
دو گروهی  توجه هستند.  كانون  در  نیست. حاال حقوقی          ها هم  و حركت          ها  پیش بینی          ها 
كه حاال به اعتقاد اكثر كارشناسان با ترس و لرز در حال فعالیت در بازار هستند و دیگر 
اتفاقات دیگر صرفا  از آن حقیقی          ها نیست. تمام ریسک          ها، خبرها و  ترس و لرزها صرفا 
حتی  شده          اند.  به عصا  دست  هم  حقوقی          ها  شرایطی  چنین  در  و  نیست  حقیقی          ها  برای 
دیگر.  افراد  به  برسد  چه  است،  شده  حرفه ای خدشه دار  سرمایه گذاران  پیش بینی پذیری 

موضوعی كه از شرایط حاكم بر اقتصاد كشور تاثیرگرفته كه این رویه را ایجاد كرده است.
دولت رئیسی، كار خود را با وعده كنترل تورم و افزایش رشد تولید و اشتغال آغاز كرد؛ ولی 
در یک سال گذشته مشاهده شد كه این دولت، با وجود برخورداری از حمایت جدی قوای 
مقننه و قضاییه و دیگر نهادهای قدرتمند كشور، نه تنها قادر به ایجاد تغییر مثبت در اقتصاد 
ایران نبوده، بلکه كشور را وارد شرایط نگران كننده   تری كرده است. رشد تورم ماهانه به نرخ 
بی سابقه 2/ 12 درصد، زنگ خطر را به طور بسیار جدی به صدا درآورده است و می تواند 
اخطاری برای بروز تورم سه رقمی، در صورت مهار نشدن این جهش قیمتی باشد. اقدام اخیر 

دولت تحت عنوان »جراحی اقتصادی« به افزایش شدید قیمت ها دامن زده است.
با توجه به رشد سریع نقدینگی، فشارهای تورمی در ماه   های آینده متوقف نخواهد شد 
اقتصادی  نماگر  آخرین  كرد.  خواهد  دشوارتر  را  كشور  مردم  از  بزرگی  بخش  زندگی  و 
منتشرشده برای سه ماه سوم سال 1400 نیز نشانگر آن است كه سرمایه گذاری، همچنان 
به روند منفی خود ادامه می دهد. سرمایه گذاری، مهم ترین متغیر كان اقتصادی است كه 
هم نگاهی به عملکرد گذشته   بنگاه   ها دارد و هم به چشم انداز آینده می نگرد. افت چشمگیر 
ایران  اقتصاد  نیز نشان می دهد كه در یک سال گذشته، تحول مثبتی در  سرمایه گذاری 

شکل نگرفته است.
در صورت عدم افزایش ظرفیت های تولیدی، رشد اشتغال به قیمت كاهش مداوم بهره وری 
حاصل خواهد شد كه به معنای حركت نیروی كار از مشاغل با بهره وری باال به سوی مشاغل 
كم بازده است. شمار بیش از 8/ 4میلیون راننده تاكسی های اینترنتی صرفا یکی از عائم این 
روند نگران كننده است. افرادی كه ناامید از یافتن كار متناسب با مهارت و تخصص خود، 
به رانندگی روی آورده اند. افزایش تعداد دستفروشان و بازارهای شبانه در درون شهرها و 
حومه ها همه نشانه عدم توانایی اقتصاد ایران برای ایجاد مشاغل مولد و پایدار است. كارنامه 
یک سال گذشته دولت رئیسی نشان می دهد كه تداوم مسیر گذشته، با هدایت هر دولتی كه 

صورت پذیرد، به تشدید بحران های اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد.
ایران  اقتصاد  تاكید كرده اند،  بارها  اجتماعی  اقتصادی و  اغلب كارشناسان  همان گونه كه 
مانند  رئیسی،  دولت  كه  است  خارجی  و  داخلی  عرصه های  در  اساسی  تحول  نیازمند 
به تحول در  قادر  رئیسی  است. دولت  نبوده  انجام آن موفق  تاكنون در  قبل،  دولت های 
كاهش  و  شبه دولتی  بزرگ  بنگاه های  مالیاتی  معافیت  حذف  طریق  از  بودجه  ساختار 
هزینه   های انواع نهادهای اجتماعی و فرهنگی كه از بودجه منابع مالی دریافت می كنند، 
نبوده است. به همین دلیل، برای مقابله با كسری بودجه به كاهش یارانه   كاالهای اساسی 
اقدام كرده كه مشابه سیاست های اعمال شده در دولت های احمدی نژاد و روحانی، تاثیر 

تعیین كننده ای بر حل مشکل كسری بودجه نخواهد داشت.  
در عرصه   بین المللی نیز تداوم تنش   های بین المللی و نهایی نشدن توافق برجام و عدم حل 
مشکل FATF، اقتصاد ایران را تحت فشار محدودیت های سنگین در تجارت بین المللی 
نگه داشته است. بدون ایجاد تحولی اساسی در ساختار بودجه از طریق گسترش پایه   مالیاتی 
و حذف هزینه های اضافی و صرفا با تاكید بر تغییر روش پرداخت یارانه   كاالهای اساسی و 
فشار بر زندگی اقشار متوسط و فقیر و بدون ایجاد آرامش در عرصه های داخلی و خارجی، 

دولت رئیسی در ماه   های آینده، همچنان با چالش های بسیار جدی مواجه خواهد بود.

ریـــــسک
سرمایه گذاری
در بــــورس
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مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان سـهام شـركت سـرمایه گـذاري صنایـع پتروشـیمي 
)سـهامی عام( مـورخ 1401/05/12 در محـل مجموعـه فرهنگـي و ورزشـي تـاش برگـزار گردیـد.
در ایـن مجمـع كـه بـا حضـور 70/2 درصـد سـهامداران حقیقـی و حقوقـی ، اعضـاء هیـات مدیره، 
نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونی برگـزار گردید، ریاسـت مجمع 
برعهده آقای علیرضا بني اسـدي بود، كه جنابان  قاسـم عابدزاده شـوكي و احمد دارسـتاني فراهاني 
در مقـام نظـار اول و دوم و آقـای حجـت الـه برامکي یزدي بـه عنوان دبیر مجمع انتخـاب گردیدند. 
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیات مدیره به مجمع مربـوط به اهم فعالیتهای صـورت پذیرفته در طی 
سـال مالـی منتهـی بـه 1401/02/31 و پس از اسـتماع گزارش حسـابرس و بـازرس قانونی، مجمع 
نشـینان بـا طنین صلوات خـود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشـمول ماده 129 

و بـا تقسـیم سـود 1/500 ریـال به ازای هر سـهم به كار خود پایـان دادند.
دكتـر حجـت الـه برامکی در ابتدای گزارش مبسـوط خود با تشـریح اینکه شـركت سـرمایه گذاری 
صنایع پتروشـیمی به عنوان نخستین شركت خصوصی سـرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و یکی از 

بزرگترین هلدینگ های تخصصی چند رشـته ای شـروع 
بـه فعالیـت نمـوده و اكنـون با گذشـت 28 سـال از زمان 
شـروع فعالیت توانسـته با به كارگیری نیروهای متخصص 
ریزی هـای كوتـاه مـدت،  برنامـه  و  امکانـات موجـود  و 
میـان مـدت و بلندمـدت به یکـی از بزرگتریـن هلدینگ 
هـا تبدیـل شـود افـزود: فعالیت این شـركت مشـتمل بر 
5 بخـش اصلـی، مـی باشـد. بـه گفته ایـن مدیر جـوان و 
جهادی دو سـهامدار عمده این هلدینگ، شـركت سرمایه 
گذاری تأمین اجتماعی )شسـتا( و شـركت سرمایه گذاری 
نفـت و گاز و پتروشـیمی تأمیـن )تاپیکو( می باشـند كه با 
هـدف اسـتفاده از تـوان بالقـوه بخـش خصوصـی و دانش 
فنـی درصدد توسـعه كمـی و كیفـی فعالیتهای شـركت 

هستند.
دكتر برامکی در ادامه با تبیین اینکه : 

• ارتقای ارزش سرمایه شركت
• دسترسـی بـه سـهم بیشـتر در صنایـع پاییـن دسـتی 

پتروشـیمی
• دستیابی به باالترین سطح سودآوری

• توسـعه كیفـی منابـع انسـانی بـا فرهنـگ سـازی، ایجـاد 
انگیـزش و آمـوزش مسـتمر و اثر بخش در راسـتای افزایش 

وری بهره 
• رضایتمندی سهامداران و سایر ذینفعان
• برخورداری از كاركنان و مدیران كارآمد

و افزایـش بازدهـی سـرمایه گذاری هـا جـزو اهـداف اصلـی 
مجموعـه مـی باشـد اضافه كرد: شایسـته سـاالری و عدالت 
محـوری، اسـتقرار روش راهبری كنترل اسـتراتژیک، تاكید 
بـر رویکردهـای نوین مدیریتی و سیسـتم جامـع اطاعات، 
ارتقـای هـم افزایـی بین شـركتهای تابعـه، تاكید بـر بهبود 
ارزیابـی عملکرد و ارتقای سـطح بهـره وری منابع، تمركز بر 
صنایع پایین دسـتی پتروشـیمی، ورودبـه بازارهای خارجی 
و تقویـت مشـاركتی بـا سـرمایه گذاران توانمنـد، تاكیـد بـر 
تکمیـل زنجیـره ارزش و صرفـه مقیـاس، توسـعه سـرمایه 
گـذاری در حـوزه های پربازده، بهینه سـازی سیسـتم منابع 
انسـانی، تقویـت خاقیـت، كارآفرینی و كار تیمـی و نظارت 
جـدی بـر عملکـرد شـركتهای تابعه و حـوزه هـای فعالیت 
جـزو ارزش هایـی مـی باشـد كـه بـا جدیـت بـر ان تمركز 
داریـم. مدیـر عامل »وپتـرو« در فرازی دیگـر از گزارش خود 
با تبیین اینکه فعالیت های شـركت سـرمایه گـذاری صنایع 
پتروشـیمی مشـتمل بر پنـج حوزه اصلـی، تولیـد، خدمات 

فنـی و مهندسـی، بازرگانـی و سـرمایه گـذاری، پروژه هـا و بازار سـرمایه اسـت افزود: در سـال مالی 
گذشـته در گـروه سـرمایه گـذاری – گـروه خدمات فنی مهندسـی- گروه شـیمیایی – گـروه لوله 

سـازی – گـروه دوده و حتـی گـروه شـركت هـای غیـر مدیریتـی توانسـتیم بـا اتخـاذ راهبردهایی 
عملیاتـی بـه نتایج درخشـان دسـت یازیم. 

بـه گفتـه حجـت الـه برامکی افزایش سـود خالـص در شـركت های كربن – شـیمی بافـت – دوده 
صنعتی – صنایع السـتیکی سـهند – گاز لوله – شیمیایی قشـم- لوله جداره های قدر و نگهداشت 
داران و خـروج از زیـان دو شـركت سلسـله آب حیـات كرمـان و تکیـن كـو باعث شـده كه شـركت 
»وپترو« در مسـیر سـودآوری و ارزش آفرینی و كسـب سـهم بیشـتر بازار كارنامه ای درخشـان برای 
سـهامداران و ذینفعان خود ارمغان بیاورد. به گفته وی بر اسـاس گزارش های مالی حسابرسـی شـده  
عـاوه بـر افزایـش 67 درصدی درآمد، سـود خالص هلدینگ سـرمایه گذاری صنایع پتروشـیمی در 
سـال مالی منتهی به  اردیبهشـت 1401، 86 درصد رشـد داشـته اسـت كه این خود نشـان دهنده 

عملکـرد مطلوب این مجموعه اقتصادی اسـت.
مدیرعامـل »وپتـرو« در بخـش پایانـی گـزارش خود تصریـح كرد كه : خوشـبختانه در سـال تولید، 
پشـتیبانی هـا و مانـع زدایی ها شـاهد عملکرد مطلـوب هلدینگ در حـوزه تولید بودیم و بر اسـاس 
صـورت هـای مالی حسابرسـی شـده، شـاخص تولیـد در 
6 شـركت از 12 شـركت تابعـه هلدینگ سـرمایه گذاری 
صنایـع پتروشـیمی افزایـش داشـته و حتـی در برخـی 
شـركت ها شـاهد شکسـته شـدن ركورد تولید سـنواتی 

بـوده ایم.
اهم موارد مطرح شده در مجمع:

- وپتـرو از 4 شـركت گروه دوده و السـتیک، 2شـركت را 
در اختیـار دارد.

- استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در تامین مالی
- شـركت سـرمایه گذاری هامون كیش، امـورات مرتبط با 

حـوزه بـورس را بر عهده گرفته اسـت.
- هیـچ كـدام از شـركت هـای تابعـه »وپتـرو« زیانـده به 

شـمار نمـی رود.
- تعیـن تکلیـف مالکیـت سـهام هلدینـگ در شـركت 

ایـران سـرمایه گـذاری سـاختمان 
- هلدینـگ سـرمایه گـذاری صنایـع پتروشـمی تركیبی از 
سـرمایه گـذاری هـای مدیریتی و غیـر مدیریتـی - را در بر 

دارد.
- آخریـن افزایش سـرمایه این شـركت به سـال 84 باز می 

گردد.
- اصـاح سـبد سـرمایه گـذاری شـركت اصلـی و شـركت 

گـروه های 
- سـودآوری سـرمایه گـذاری صنایـع پتروشـیمی ، معادل 

22درصـد افزایش داشـت.
- مركز نوآوری صنعت پتروشیمی راه اندازی خواهد شد.
- محصول كربن بلک شركت كربن ایران صادر می شود.

- راه اندازی مجدد كارخانه اسید سیتریک كرمانشاه
- هلدینـــگ دارای ســـبدی از ســـرمایه گـــذاری هـــای 
مختلـــف در ســـهام شـــركت هـــای فعـــال در صنعـــت 
مـــواد و محصـــوالت شـــیمیایی، واســـطه گـــری هـــای 
مالـــی )ســـرمایه گـــذاری در اوراق بهـــادار(، الســـتیک و 
پاســـتیک، انبـــوه ســـازی امـــاک و مســـتغات، خدمـــات 

ـــد ـــی باش ـــی و .... م ـــی و مهندس فن
- آخریـن سـرمایه ثبتـی شـركت: 820.1  میلیـون ریـال 

ست. ا
-  تولیـد تسـمه نقالـه سـیمی و افزایـش ظرفیت شـركت 
صنایـع السـتیک سـهند از طـرح هـای »وپتـرو« در سـال 
جاری به شـمار مـی رود كه این طرح هم اكنـون 54درصد 

پیشرفت داشـته است.
- تأمین روغن های مورد نیاز به صورت پیوسته برای شركت دوده صنعتی  

- افزایش سـرمایه شـركت های صنایع السـتیکی سـهند، مهندسـی و نصب فیرمکو پارس، سلسـه 

اجرای طرح های توسعه ای در زیر مجموعه های »وپترو«
دکترین موفق حجت اله برامکی برای تعالی هلدینگ سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

دکتر حجت اله برامکی در بیان دستاوردهای شرکت سرمایه 
گذاری صنایع پتروشیمی در سال مالی مورد گزارش گفت: به 
صفر رسیدن تعداد شرکت های زیان ده تابعه هلدینگ و سود ده 
شدن تمامی شرکت ها، افزایش تولید در ۶ شرکت از 8 شرکت 
تولیدی تابعه نسبت به سال گذشته و شکستن رکورد تولید 
سنواتی در سه شرکت ، تملک کامل کارخانه اسید سیتریک 
کرمانشاه پس از تسویه بدهی و پرداخت اقساط قرارداد اجاره به 
شرط تملیک با بانک کشاورزی، توسعه صادرات و ایجاد بازار در 
کشورهای همسایه توسط شرکت های دوده صنعتی- پتروشیمی 
شیمی بافت و کربن ایران ،ورود محصوالت شرکت های پتروشیمی 
به بورس کاال،  ایران  شیمی بافت، دوده صنعتی پارس و کربن 
تسویه کامل بدهی های بانکی شرکت  تولیدی گاز لوله، کاهش قابل 
مالحظه دوره وصول مطالبات در شرکت های فنی و مهندسی، 
ورود شرکت های  گروه فنی و مهندسی به بازارهای جدید خدمات 
فنی و مهندسی) صنایع برق، سلولوزی، سیمان( از اقدامات مهم 

گروه  PIIC  در سال مالی گذشته بوده است.
به گفته مدیر جوان و جهادی مجموعه که نشان داده با برنامه 
ریزی و رویکردهای مدبرانه به دنبال تحول و ایجاد نقطه عطف 
در عملکرد شرکت های تابعه است در سال مالی مورد گزارش در 
کنار ارتقاء ۶7 درصدی درآمدها، سود خالص شرکت اصلی بیش 

از 8۶ درصد افزایش داشته است.
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آب حیـات كرمان و نگهداشـت كاران
-  طـرح رآكتورهـای شـركت دوده صنعتـی پـارس 48 درصـد اجرا شـده و تـا پایان سـال جاری به 

بهره بـرداری می رسـد.
- طرح نوسازی و افزایش ظرفیت كارخانه دوده صنعتی پارس

- سال 99 در این هلدینگ 2 شركت زیانده بوده كه سال گذشته از زیان خارج شدند.
- افزایش سرمایه شركت فیرمکو پارس در حال بررسی می باشد

- بررسی طرح افزایش ظرفیت وطرح بهبود خطوط لوله و تکنولوژی شركت گازلوله
- تقویت حضور شركت سهند در بخش معدن و صنایع معدنی

- افزایش تولید در 6 شركت به عنوان یکی از برنامه های اصلی این هلدینگ به شمار می رود.
- گسترش حضور شركت شیمی بافت در بازارهای منطقه ای

- اقداماتـی درخصـوص سـرمایه گذاری در شـركت هـای دانـش بنیان انجـام شـده و در همین باب 
تفاهـم نامـه ای میـان »وپتـرو« و معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری منعقـد گردیده.

-  اقتصادی سازی تولید در شركت های تولیدی اوره
- افزایـش سـرمایه شـركت تولیـدی كربن ایـران از محل مازاد تجدید ارزیابی و شـركت نگهداشـت 

كاران از محـل مطالبـات حـال شـده انجام و به اتمام رسـیده اسـت.
-  وپترو معادل 305میلیارد تومان سود انباشته قابل تقسیم دارد.

رعایـت دقیق پروتـکل های بهداشـتی، تاکید مدیرعامـل مبنی بر برنامه ریـزی مدون 
بـرای اسـتمرار روند رو به رشـد در عملکرد شـرکت هـای تابعه، تقدیر ریاسـت مجمع 
از راهبردهـا و برنامـه هـای مدبرانـه دکتـر برامکی و مجاهـدت کلیه مدیـران متعهد و 
متخصص در جهت اعتالی شـرکت، تایید حسـابهای شـفاف و کلین مدیریت پاکدسـت 
و تیم مالی مجرب شـرکت توسـط حسـابرس و بازرس قانونی، نهایـت تعامل و همکاری 
جنـاب موسـوی مدیر فرهیخته روابـط عمومی شـرکت و کارشناسـان کاردان آن واحد 
بـا اصحـاب رسـانه جهت پوشـش خبـری مجمـع، لطـف و بزرگـواری دکتر اسـدزاده 
معاون ارشـد شـرکت و از خوشـنام ترین مدیـران جوان کشـور در حمایـت از اصحاب 
قلـم، تاکید دکتـر برامکی مبنی بـر اینکه رعایت صرفه و صالح شـرکت و سـهامداران 
خـط قرمـز وی مـی باشـد، تشـکر مدیرعامـل از زحمـات جنـاب عالمـه مدیرعامـل 
پیشـین ، ارائـه توضیحات جنـاب مظاهری مدیرمالی شـرکت در مورد بندهـای گزارش 
حسابرسـی، حضور پرشـمار مدیران عامل شـرکت های تابعـه و تجلیل از سـهامداران 
قدیمـی هلدینـگ از نـکات خواندنـی ایـن مجمع بـود که حیفمـان آمد به اسـب قلم 

سـپرده نشود.
پیام هیأت مدیره 

مقـدم كلیـه صاحبان سـهام، نمایندگان محتـرم آنها، نماینده محترم سـازمان بـورس و اوراق بهادار، 
حسـابرس و بـازرس قانونـی شـركت و اصحـاب رسـانه را به مجمع عمومی صاحبان سـهام شـركت 
سـرمایه گـذاری صنایـع پتروشـیمی گرامی میداریـم و خداوند را شـکرگزاریم كه بار دیگر در سـایه 
الطـاف بـی دریغـش توفیـق خدمت و پاسـخگویی بـه سـهامداران را به ما عطا فرمـوده و مـا را برآن 
داشـت تا با اتکا به حمایت های شـما سـهامداران محترم، تمام توان خود را در توسـعه و شـکوفایی 

گوشـه ای از اقتصـاد ایران عزیزمان بـه كار گیریم. 
علیرغم تمام مشـکات و نوسـانات سیاسـی و اقتصادی كه درسـال گذشـته حادث گردید، با توكل 
بـه نیـروی الیـزال الهـی، ما در این شـركت با انسـجام كامل مدیریتـی و همدلی تمامی همـکاران و 
بـا تکیـه بر اعتبار و اعتماد سـهامداران، همـواره در جهت ارزش آفرینی و ایجاد ثـروت برای صاحبان 
سـهام كوشـیده ایـم و معتقدیـم كه حفظ دسـتاوردهای گذشـته و دسـتیابی بـه اهداف پیـش رو، 
رویکـردی دقیـق تر و تخصصی تر از گذشـته را، به همراه تاشـی مسـتمر و همـه جانبه می طلبد و 
امیـد داریـم كه شـاهد نیـل به اهداف سـازمانی و حضور قدرتمند و موفق شـركت در فضای كسـب 

و كار در سـال های آتی باشـیم. 

درخاتمه توفیق و سرافرازی سهامداران، كاركنان شركت و همه ذینفعان را از ایزد منان خواستاریم.
تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت 

مشخصات كلی شركت بصورت مختصر و اجمالی به شرح زیر می باشد: 
- ثبت شركت : 27 اسفند ماه 1370 به شماره ثبت 89245 

-  شناسه ملی: 10101336320 
-  حوزه ثبتی: اداره ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری تهران 

-  شخصیت حقوقی: سهامی عام 
طـی مجمـع عمومـی فوق العـاده صاحبان سـهام مـورخ 1398/12/04 ،اساسـنامه شـركت با نمونه 
اساسـنامه شـركتهای هلدینـگ سـازمان بـورس و اوراق بهـادار جایگزیـن شـد و مورد تصویـب قرار 
گرفـت. طبـق اساسـنامه موضـوع فعالیت شـركت به دو دسـته موضـوع فعالیتهای اصلـی و موضوع 
فعالیتهای فرعی تقسـیم می شـود كه به طور خاصه موضوع فعالیت اصلی شـامل سـرمایه گذاری 
در سـهام، سـهم الشـركه، واحدهای سـرمایه گذاری صندوق ها یا سـایر اوراق بهادار دارای حق رأی 
بـا هـدف كسـب انتفاع به طـوری كه به تنهایی یا به همراه اشـخاص تحت كنترل یا اشـخاص تحت 
كنتـرل واحـد، كنترل شـركت، مؤسسـه یا صندوق سـرمایه پذیـر را در اختیار گرفته یـا در آن نفوذ 
قابـل ماحظه یابد و شـركت، مؤسسـه یا صندوق سـرمایه پذیر )اعـم از ایرانی یا خارجـی( در زمینه 
یـا زمینـه هـای تولیـد مواد شـیمیایی و پلی اتیلـن و خدمات فنی مهندسـی فعالیت كنـد. موضوع 
فعالیت فرعی نیز به طور خاصه شـامل سـرمایه گذاری در انواع ابزارهای مالی نظیر گواهی سـپرده 
بانکـی، سـهام، واحدهـای صندوق های سـرمایه گـذاری و غیره و یا سـرمایه گذاری در سـایر دارایی 

هـای فیزیکـی، پروژه هـای تولیدی و پروژه های سـاختمانی با هدف كسـب انتفاع اسـت. 
از طرفــی بــر اســاس تبصــره 2 مــاده 6 اساســنامه الزامــات فعالیــت شــركت بــه نحــو زیــر تعییــن 
شــده اســت: تركیــب دارایــی هــای شــركت در مقــررات مصــوب ســازمان تعییــن میشــود، ولــی 
ــی هــای شــركت  ــی- هــای خــود را )كــه از نصــف دارای ــر دارای ــد اكث در هــر حــال شــركت بای
كمتــر نخواهــد بــود( بــا رعایــت حداقــل هــای مصــوب ســازمان بــه موضــوع فعالیــت اصلــی خــود 
ــوع از ســرمایه هــا و دارایــی هــای  اختصــاص دهــد. در شــرایط خــاص و هنــگام تبدیــل یــک ن
موضــوع فعالیــت اصلــی بــه نوعــی دیگــر، شــركت موقتــاً مــی توانــد بخشــی از ایــن دارایــی هــا 
را بــه صــورت دارایــی هــا و ســرمایه گــذاری هــای موضــوع فعالیــت فرعــی نگهــداری نمایــد. ایــن 
شــركت دارای چندیــن شــركت فرعــی و تابعــه میباشــد و خــود جــزء واحدهــای تجــاری فرعــی 
شــركت ســرمایه گــذاری نفــت و گاز پتروشــیمی تأمیــن )تاپیکــو- ســهامی عــام( بــوده و واحــد 
تجــاری نهایــی، شــركت ســرمایه گــذاری تأمیــن اجتماعی اســت. تركیب درآمدی شــركت شــامل 

مــوارد زیــر میباشــد:
1( سـود حاصل از سـرمایه گذاری ها )سـود تقسـیمی DPS (( شـركت های سـرمایه پذیر اعم از 

مدیریتی و غیرمدیریتی(
2( سـود )زیان( حاصل از فروش سـرمایه گذاریها )سـود )زیان( حاصل از فروش سـهام شـركت های 

مدیریتی و غیرمدیریتی و سـایر اوارق بهادار
3( سایر درآمدها )سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سود سپرده ها و ...(

جایگاه شرکت در بازار سرمایه 
وضعیت کلی نماد در تابلوی معامالت 

-  ثبـت شـده نـزد سـازمان بـورس و اوراق بهادار به شـماره ثبت 10171 و تاریخ ششـم اسـفند ماه 
 1385

-  ناشـر بورسـی: سـهام شـركت قابل معاملـه در تابلوی فرعی بـازار اول شـركت بـورس اوراق بهادار 
تهران

-  سال مالی : 1401/02/31
- نماد معاماتی سهام شركت : »وپترو« 

-  گروه صنعت: » صنعت و محصوالت شیمیایی » 
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-  آخرین سرمایه ثبتی شركت: 1/820 میلیارد ریال 
- سهام تعداد : 1/820/000/000 سهم 1/000 ریالی

-  قیمت معاماتی سهام شركت در مقطع پایان سال مالی )تاریخ 02/31 /1401(: 11/510ریال 
 :)1401/ )(تاریـــخ 02/31  مالـــی  پایـــان ســـال  بـــازار شـــركت در مقطـــع  ارزش    -

ریـــال  20/948/200میلیـــون 
-  قیمت معاماتی سهام شركت در تاریخ تایید گزارش ) 1401/05/01(: 9/250 ریال 

-  ارزش بازار شركت در تاریخ تایید گزارش )1401/05/01(16/835/000 میلیون ریال 
ـــال  ـــدال، درح ـــی ك ـــامانه اطاعات ـــدرج در س ـــات من ـــق اطاع ـــوز: طب ـــی دارای مج ـــاد مال -  نه
ـــام(  ـــادر )هلدینـــگ( )ســـهامی ع ـــوع » م ـــی دارای مجـــوز از ن حاضـــر شـــركت جـــزء نهادهـــای مال

ـــردد. ـــی گ ـــوب م » محس
)میزان سهم شناور آزاد Float Free ( شرکت 

ـــرای  ـــهیل اج ـــور تس ـــه منظ ـــد ب ـــی جدی ـــای مال ـــا و نهاده ـــعه ابزاره ـــون توس ـــاده 6 قان ـــق م طب
سیاســـت هـــای كلـــی اصـــل 44 قانـــون اساســـی )موضـــوع اصاحیـــه مـــاده 143 قانـــون 
ـــه  ـــرای معامل ـــا ب ـــهام آنه ـــه س ـــی ك ـــركت های ـــد ش ـــادل10% از درآم ـــتقیم(، مع ـــای مس مالیاته
ـــه  ـــا ســـالی ك ـــرش ت ـــی شـــوند، از ســـال پذی ـــه م ـــا خارجـــی پذیرفت ـــی و ی ـــای داخل ـــورس ه در ب
ـــا  ـــوند، ب ـــارج نش ـــا خ ـــا بازاره ـــا ی ـــورس ه ـــن ب ـــده در ای ـــه ش ـــای پذیرفت ـــركت ه ـــت ش از فهرس
ـــورس و اوراق بهـــادار بخشـــوده مـــی شـــود. همچنیـــن در صورتـــی كـــه شـــركت  تأییـــد ســـازمان ب
ـــل %25  ـــادار حداق ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــد س ـــه تایی ـــی ب ـــان دوره مال ـــور در پای ـــای مزب ه
ســـهام شـــناور آزاد داشـــته باشـــند، معـــادل دو برابـــر معافیـــت هـــای فـــوق از بخشـــودگی مالیاتـــی 

ـــوند. ـــی ش ـــوردار م برخ
در راسـتای ضوابط نحوه محاسـبه سـهام شناور آزاد ناشـران پذیرفته شـده در بورس ها و بازار خارج 
بـورس مصـوب شـورای عالـی بـورس و اوراق بهادار مورخ 1389/05/11 ،سـهام شـناور آزاد شـركت 
هـای پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران هر سـه ماه یک بار محاسـبه و اعام مـی گردد.
اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن هدف )برنامه های آتی شرکت(

مهمتریـن هـدف مدیریت در گروه و شـركت اصلـی »افزایش بازدهـی دارایی ها و اسـتفاده بهینه از 
ظرفیـت هـای موجـود« می باشـد، كه در ایـن خصوص راهبردهـای زیر تعریف شـده اند: 

-  اصاح ساختار مالی شركت اصلی و شركت های تابعه
-  پیگیـری مسـتمر وصـول مطالبـات شـركت اصلی و شـركت های تابعـه از طریق كمیتـه وصول 

مطالبات 
- اصاح سبد سرمایه گذاری شركت اصلی و شركت های گروه 

- ارزیابی عملکرد بودجه شركت های تابعه در قالب گزارشات ماهیانه و جلسات سه ماهه 
-  استقرار نظام حاكمیت شركتی و كنترل عملکرد شركت ها در راستای اهداف تدوین شده 

-  عارضه یابی و رفع مشکات شركت های تابعه در قالب كمیته های تخصصی 
- برگزاری مجامع سالیانه شركت های تابعه و پیگیری مصوبات مجامع تا حصول نتیجه 

-  استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در تأمین مالی 
-  فعالیت مؤثر در زمینه بازارگردانی سهام شركتهای گروه 

- تقویت پرتفوی كوتاه مدت بورسی شركت در راستای نقدشوندگی 
- انجام اقدامات الزم به منظور خروج از سرمایه گذاری های ناكارآمد، كم بازده و زیان ده 

- استقرار نظام ارزیابی هیئت مدیره شركت های تابعه 
- گسترش فعالیت های شركت های تابعه و حضور در بازارهای داخلی و بین المللی 

-  افزایش بهره وری شركت های تابعه و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود 

- افزایش بهره وری منابع انسانی با استفاده بهینه از ظرفیت های موجود
NPC پیگیری پرونده های حقوقی از جمله مناقشه حقوقی با -

- تعیین تکلیف شركت های كیمیاورزان مهر غرب و شركت پلیکا)در حال انحال(
- اتخاذ سیاست مناسب در بازپرداخت بدهی های سنواتی شركت گازلوله 

- اصـاح سـاختار شـركت گازلوله )ادغام شـركت های لولـه دوجداره قدر ، تولیـدی گازلوله ، تعیین 
تکلیف شـركت سلسـله آب حیات كرمان) 

- تعیین تکلیف دارایی های غیرمولد )فروش اماک مازاد) 
-  فراهم نمودن شرایط ورود شركت های تابعه به بازار سرمایه 

- راه اندازی كارخانه تولید اسید سیتریک در كرمانشاه 
- اجرای طرح های توسعه ای شركت های زیرمجموعه

طرح های دردست مطالعه
1- اجرای طرح نوسازی رآكتورهای خط هارد دوده صنعتی پارس 

2- اجرای طرح تولید تسمه نقاله سیمی و افزایش ظرفیت برای تسمه نقاله منجیددار 
3-  طرح تولید محصوالت جدید در شركت پتروشیمی شیمی بافت 

4- بررسی و اجرای طرح انتقال كارخانه كربن ایران به خارج از شهر اهواز 
5- بررسی و اجرای طرح مطالعاتی بازیافت اسید در سایت دو مجتمع پتروشیمی شیمی بافت 

6-  طـرح بررسـی بـازار كشـورهای تركیـه، هند، پاكسـتان و كشـورهای آسـیای جنوب شـرقی به 
منظـور توسـعه صـادرات كربن بلک

اهم دستاوردهای كلیدی هلدینگ و شركت های تابعه
- به صفر رسیدن تعداد شركت های زیان ده تابعه هلدینگ

- افزایش تولید در 6 شركت از 12 شركت تابعه و شکست ركورد تولید سنواتی در سه شركت
- تاسیس مركز نوآوری تخصصی نفت و گاز و پتروشیمی 

- تسـویه كامل بدهی و تملک كامل كارخانه اسـید سـیتریک كرمانشـاه با پرداخت اقسـاط قرارداد 
اجـاره به شـرط تملیک با بانک كشـاورزی 

- افزتیش سرمایه شركت های نگهداشت كاران، دوده صنعتی پارس و كربن ایران
- توسـعه صادرات و ایجاد بازار در كشـورهای همسـایه در شـركت های دوده صنعتی، پتروشـیمی 

شـیمی بافت و كربـن ایران
- ورود محصـوالت شـركت هـای پتوشـیمی شـیمی بافـت، دوده صنعتـی پـارس و كربن ایـران به 

كاال بورس 
- تسویه كامل بدهی های بانکی شركت تولیدی گاز لوله

- كاهش قابل ماحظه دوره وصول مطالبات در شركت های فنی و مهندسی
- ورود شـركت هـای گـروه فنـی و مهندسـی بـه بازارهای جدیـد خدمات فنی و مهندسـی )صنایع 

برق، سـلولوزی، سیمان(
سرفصل برنامه های ارتقاء و رشد هلدینگ و شرکت های تابعه

- توسعه حوزه های فعالیت
- مدیریت و بهبود درآمد و فروش

- مدیریت و كنترل هزینه ها
- مدیریت سرمایه های انسانی
- مدیریت و تامین منابع مالی
- توسعه ضفافیت حداكثری

- ساماندهی شركت ها
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت  معدني و صنعتي چادرملو )سهامی عام( مورخ 
1401/04/18 در محل مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت كار و امور اجتماعي ، سالن تاش برگزار 

گردید.
در این مجمع كه با حضور 84/48 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
محمد ابراهیم راعي عزآبادي بود، كه جنابان مرتضی شباني و محمد خزائي كوهپر  در مقام نظار اول 

و دوم و آقای مهندس ناصر تقی زاده 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 1400/12/29 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 1590 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
اهم موارد مطرح شده در مجمع

-  سال گذشته سود خالص شركت 57 درصد افزایش یافت و ركورد در تولید ثبت شد. افزایش بیش 
از 5 درصدی تولید كنسانتره، افزایش 2 درصدی تولید گندله ، افزایش 3 درصدی شمش فوالدی و 

در مجموع افزایش 1.7 درصدی تولید تمام محصوالت رقم خورد.
-  ارزش بازار شركت از رتبه هشتم به ششم در پایان سال ارتقا یافت. در نهایت، تولید بیش از 18 

میلیون محصوالت زنجیره تولید در سال گذشته رخ داد.
-  با تدوام روند داخلی سازی قطعات و تجهیزات بیش از 20 میلیون یورو صرفه جویی ارزی شکل 

گرفت.
-  در دورنما بیش از 20 طرح در دست اجرا و توسعه وجود دارد . مشاركت در ساخت كارخانه 
فراوری و كنسانتره آهن و ساخت كارخانه گندله سازی شماره دو، ساخت كارهانه تولید فرو آلیاژ 
ها و مشاركت در ساخت كارخانه گندله سازی، مشاركت در كارخانه احیای مستقیم ، مشاركت در 

ساخت تو كارخانه اسلب و و روی آلیاژی.
- احداث نیروگاه های خورشیدی 10 مگاواتی اردكان )امید 2( و یزد )امید 3( به منظور بحران 

مدیریت انرژی عاوه بر نیروگاه های سیکل تركیبی 546 مگاواتی اردكان و بهاباد
- طی سه تا چهار سال آینده با طرح های توسعه ای كه شركت در دست دارد به رتبه های باالتری 

دست خواهد یافت.
- در دو زمینه اكتشاف 8 دستگاه خریداری شده و توافقاتی شده تا 20 سال اینده شركت با ذخایر 

مناسبی به شتاب ادامه خواهد داد.
- كاهش 8 درصدی تولید به دلیل قطعی یک ماهه گاز است.

- تولید شمش فوالدی اگر قطعی برق نبود بسیار بیشتر از این می شد.
- حاشیه سود شركت 61 درصد كه رقم قابل توجهی است البته بخشی از هزینه ها قابل كنترل 

نیست همچون پول آب و برق و گاز…
-  سود خالص تلفیقی به نسبت سال قبل 60 درصد افزایش داشت.

-  با انجام این پروژه ها، فروش مجموعه 2 میلیارد دالر در سال خواهد شد.
-  ذخایر شركت با شیوه های مختلف در حال توسعه است.

- عیار معادن 54 درصد است و به اندازه كافی و برای ادامه حیات ذخایر دارد.
- صادرات مقرون به صرفه است و مشتری در این زمینه وجود دارد.

- در دوران تحریم مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خریداری و صادرات تولیدات انجام شد. اگر تحریم 
برداشته شود اقدامات و تعامات راحت و با شتاب بیشتری انجام خواهد شد.

- روسیه از چادرملو برای انتقال فناوری بازدید كرده و در دو دهفته آینده بزرگترین شركت فوالد 
روسیه را بررسی خواهیم كرد.

ــع بانکــی و اســتفاده 40 درصــدی از ســرمایه  ــت اســتفاده 60 درصــدی از مناب ــن حال - بهتری
ســهامداران اســت.

- یکی از برنامه های شركت بازارگردانی مناسب در سال جاری است.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، میزبانی توام با نظم و شایسته از سهامداران، پخش یک 
کلیپ جامع به همت روابط عمومی شرکت که توانمندی ها و موفقیت های مجموعه را به سمع 
و نظر سهامداران برساند، تایید حسابهای شفاف و کلین تیم ملی مجموعه توسط حسابرس و 
بازرس قانونی، اعالم افزایش 57/۶5 درصدی سود خالص، کسب سهم 22/5۶ درصدی و رتبه 
دوم کشور در تولید کنسانتره سنگ آهن، کسب سهم 7/5۶ درصدی و رتبه ششم کشور در 
تولید گندله، کسب سهم 5/1۶ درصدی و رتبه ششم کشور در تولید آهن اسفنجی، کسب 
سهم 4/87 درصدی و رتبه هفتم کشور در تولید شمش و فوالد، نهایت لطف و بزرگواری استاد 
طالبی مدیر برجسته و فهیم روابط عمومی کشور و کلیه کارکنان واحد روابط عمومی در تعامل 
با اصحاب رسانه و خبرنگاران جهت پوشش خبری و پاسخگویی به تمام سواالت سهامداران 

حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط از نکات خواندن این مجمع بود.
پیام هیأت مدیره

ریــال  میلیــون   180/033/180 افزایــش  ضمــن  توانســتیم  گذشــت  كــه  ســالی  در 
در درآمدهــای عملیاتــی )از مبلــغ  275/953/168 میلیون ریال در سال 1399 بـه مبلـغ 
455/986/348 میلیـون ریـال در سـال 1400( افزایــش 57/65 درصــدی در ســود خالــص) از 
مبلــغ 170/932/780 میلیــون ریــال در ســال 1399 به مبلغ 26/476/894 میلیــون ریــال 
در ســال 1400( و كســب 2/268 ریـال سـود بـه ازای هـر سـهم در شـركت معدنـی و صنعتــی 
چادرملــو )ســهامی عــام(، شــاهد رشــد قابــل ماحظــه ای در عملکــرد شــركت باشــیم. 

دستاورد های شرکت در سال مالی مورد گزارش
كسب ركورد در تولید محصوالت شركت به گونه ای كه میزان كل تولید از 17.2 میلیون تن در 
سال 1399 به حدود 17.5 میلیون تن در سال 1400 رسیده است. )افزایش 5.8 درصدی در تولید 
كنسانتره، افزایش 2.1 درصدی در تولید گندله، افزایش 2.9 درصدی در تولید شمش فوالدی، 
كاهش 8.6 درصدی در تولید آهن اسفنجی و در مجموع افزایش 1.7 درصدی در تولید تمام 

محصوالت شركت(.
افزایش 65.24 درصدی در درآمد حاصل از فروش محصوالت شركت و ثبت ركورد در فروش )به 
میزان 455.986.34 میلیون ریال در سال 1400( و افزایش 58.57 درصدی در درآمد حاصل از 

فروش تلفیقی.
افزایش 56.77 درصدی در سود عملیاتی شركت و كسب بیش از 282.022.675 میلیون ریال سود 

عملیاتی در شركت در سال 1400 و افزایش 63.33 درصدی در سود عملیاتی تلفیقی.
افزایش 57.65 درصدی در سود خالص شركت و كسب بیش از 269.476.894 میلیون ریال سود 

خالص در شركت در سال 1400 و افزایش 60.94 درصدی سود خالص تلفیقی.
ارتقاء جایگاه شركت در بازار سرمایه از لحاظ ارزش بازار از رتبه هشتم در پایان سال 1399 به رتبه 

ششم در پایان سال 1400.
ثبت افزایش سرمایه شركت از مبلغ 55.500.000 میلیون ریال به مبلغ 119.000.000 میلیون 
ریال با هدف مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر، خرید دارایی های سرمایه ای و 

پیشبرد طرح های توسعه ای )گندله سازی شماره 2 و آهن اسفنجی شماره 2(
كسب ركورد تولید روزانه 1.363 تن تولید آهن اسفنجی.

- برنامه ریــزی بــه منظــور ایجــاد شــغل بــرای حداقــل 20/000 نفــر در ســطح مســتقیم 
و 100/000 نفـر بـه طـور غیـر مسـتقیم بـا اجـرای طرح هــای توســعه وســیع در زنجیــرة 
فــوالد بــا مخـارج سـرمایه ای بالـغ بـر 9/5 میلیـارد یـورو )حدود 4 میلیارد یورو قطعی شـده 

اسـت و 4/5 میلیـارد یـورو  در حــال مطالعــه می باشــد)، 
ایــن طرح هــا )تنهــا بخــش مصــوب( در مجموعــه در حــدود 20/000/000 تــن محصول 
هــای اصلــی و 545/000 تــن بــه محصول هــای فرعــی شــركت خواهــد افــزود و حداقــل 

1/100 مــگاوات ســاعت بــرق را دربرخواهــد داشــت

شکستن رکورد تولید و افزایش 57 درصدی سود خالص در چادرملو
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مجمع عمومی عادی ساالنه شركت تولید نیروي برق دماوند )سهامی عام ( مورخ 1401/04/07 
در محل بزرگراه كردستان ، خیابان عطار ، كوچه بوستان ، نبش بن بست سبان ، پاک 6  

تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 78/08 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای سعید باقرزاده بود، كه جنابان علیرضا محمدي و حمید نوبهار در مقام نظار اول و 

دوم و آقای محمد كبیري اصفهاني 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 1400/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 

129 با تقسیم سود 500 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
تشریح  با  گزارش خود  ابتدای  در  و محقق شركت  تجربه  با  مدیرعامل  كبیری،  دكتر محمد 
تاریخچه ای از شركت از ظرفیت اسمی تولید 2.868 مگاوات شركت و قدرت میانگین 2.214 

سهم   : نمود  اضافه  و  داد  خبر  نیروگاه  عملی  مگاوات 
نیروگاه های  تولید  نامی  قدرت  از  دماوند  برق  نیروگاه 
كشور حدود 3.3 درصد ،از تولید ویژه كل نیروگاه های 
كشور حدود 4.6 درصد ، از تولید نیروگاه های سیکل 
تهران  استان  انرژی  مصرف  از  و  درصد   8.8 تركیبی 

41.4 درصد است.
در  آمادگی شركت  میزان  به گفته سکاندار مجموعه  
مگاوات   17.431.076 برابر  گزارش   مورد  مالی  سال 
و  بوده  گذشته  سال  با  مشابه  حدودا  كه  بوده  ساعت 
برابر   1400 سال  در  شركت  تولیدی  انرژی  میزان 
با  بوده كه در مقایسه  150.078.028 مگاوات ساعت 
داشته  افزایش  درصد   7 قبل حدود  سال  مشابه  دوره 

است.
دكتر كبیری در ادامه گزارش خود با اعام اینکه درآمد 

میلیارد   12.075 برابر   1400 سال  در  شركت  عملیاتی 
با   1399 سال  در  مشابه  دوره  به  نسبت  كه  بوده  ریال 
افزایش حدود 46 درصدی مواجه بوده است كه از عمده 
دالیل آن می توان به افزایش نرخ سقف قیمت انرژی در 
بازار برق از 600 ریال به 642 ریال به ازای هر كیلووات 
هم  و  نیروگاه  انرژی  نرخ  افزایش  آن  بالطبع  و  ساعت 
چنین افزایش میزان فروش انرژی تولیدی نیروگاه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل اشاره نمود ، اضافه كرد : درآمد 
ناخالص شركت از درآمد حاصل از آمادگی در بازار روز 
چنین  هم  و  فروش  روز  بازار  در  تولیدی  انرژی  فروش، 
فروش در بازار های دو جانبه و بورس انرژی تشکیل شده 

است.
برتر صنعت  اجرایی  استاد دانشگاه و مدیر  این  به گفته 
برق كشورمان درآمد حاصل از آمادگی در بازار روز فروش 
در سال 1400 برابر 3.364.860 میلیون ریال بوده كه در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9 درصد كاهش داشته 
افزایش میزان فروش  این كاهش،  است كه دلیل عمده 
انرژی در خارج از بازار و در نتیجه كاهش میزان آمادگی 

فروخته شده در بازار روز فروش است.
درآمد  اینکه  تصریح  با  ادامه  در  كبیری  محمد  دكتر 
سال  در  سایر  و  فروش  بازار  در  تولیدی  انرژی  خالص 

1400 برابر 8.206.045 میلیون بوده كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 64 درصد 
افزایش داشته است از عمده دلیل این افزایش را افزایش نرخ سقف انرژی در بازار عمده فروشی 
از 600 ریال به ازای هر كیلووات ساعت به 642 ریال ، افزایش نرخ فروش انرژی تولیدی ناشی 
از قیمت دهی در بازار برق و هم چنین كاهش هزینه سوخت ماک بازار برق از 607 ریال به 

100 ریال و هم چنین افزایش میزان تولید انرژی بیان نمود.

مدیرعامل »دماوند« خاطر نشان ساخت كه در سال 1400 با توجه به تصمیم هیأت مدیره 
مبنی بر افزایش قرارداد های دو جانبه میزان معامات خارج از بازار برابر 2.646.639 مگاوات 
مجموع  در  و  است  داشته  افزایش  درصد  در حدود 83  قبل  سال  به  نسبت  كه  بوده  ساعت 
درآمد حاصل از فروش انرژی در معامات خارج از بازار در سال 1400 دارای افزایش حدودا 
119 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل و برابر 1.504.100 میلیون ریال شده است.

همچنیـن در سـال 1400 ، 82 درصـد فـروش شـركت به وزارت نیـرو و 18 درصـد به صنایع 
بـوده اسـت و سـهم فـروش بـه وزارت نیرو نسـبت به سـال 1399 كاهـش پیدا كـرده كه این 
اصـاح سـبد فروش، موجب سـودآوری بیشـتر گردیـده اسـت.دكتر كبیری در فـرازی دیگر از 
گـزارش خـود بـا تبییـن اینکـه  بـا انجام تعمیـرات در سـال 1400 شـركت  توانسـته افزایش 
و رشـد تولیـد را داشـته باشـد و افـزود: بدیـن ترتیـب درآمدهـای شـركت در سـال 1400 به 
نسـبت سـال 1399 حـدودا 46 درصـد، درآمدهـای عملیاتـی 84درصـد و سـود خالص 170 

درصد رشـد داشـته است.
مدیرعامل در بخش پایانی گزارش خود با اعام اینکه شركت برای اصاح نرخ برق در سال 
1401  با هیئت تنظیم بازار در حال رایزنی است اضافه 
تامین قطعات  اولویت های اصلی در سال آینده  كرد، 
استراتژیک، اقدامات برای افزایش ظرفیت، كاهش دوره 
سرمایه  افزایش  دوم  مرحله  اجرای  و  مطالبات  وصول 
است كه در حال تهیه گزارش توجیحی برای افزایش 

سرمایه از محل تجدید ارزیابی هستیم.
اعالم شکسـتن رکـورد لحظه ای و رکـورد روزانه 
از  تولیـد بـرق در سـال 1400 و بهـره بـرداری 
سـد ماملـو پـس از چهار سـال، انجـام تعمیرات 
بـرای  بـرق  تولیـد  نیـروگاه  یـک  در  واحـد   5
اولیـن بـار در کشـور، تامیـن قطعات مـورد نیاز 
داخلـی شـرکت  متخصصـان  بدسـت  نیـروگاه 
و صرفـه جویـی کالن ارزی و ریالـی در همیـن 
بـاب، تقدیر رئیـس مجمـع از تـالش جهادگونه 
کلیـه ارکان شـرکت از مدیرعامـل فرهیختـه تـا 
پرسـنل متعهد و متخصص شـرکت تولیـد نیروی 
بـرق دماونـد، تعییـن تکلیـف و تسـویه بخـش 
عمـده ای از مالیاتهـای سـال های قبـل، افزایش 
80 درصـدی وصـول مطالبـات نسـبت بـه سـال 
گذشـته، اعـالم تامیـن بیـش از 40 درصـد بـرق 
اسـتان تهران توسـط این شـرکت، حضـور دکتر 
قیطاسـه »مدیرعامـل بانـک دی« و تاکید مدیران 
و سـرمایه  دی  اقتصـادی  و  مالـی  گـروه  ارشـد 
گـذاری بوعلـی مبنـی بر نقـش بی بدیل شـرکت 
در سـودآوری برای سـهامداران و ذینفعان ، تایید 
حسـابهای شـفاف و کلیـن تیـم مالـی مجموعـه 
توسـط حسـابرس و بـازرس قانونی ، پاسـخگویی 
دقیق و مسـتند بـه تمامی سـواالت سـهامداران 
حاضـر در مجمـع و ناظر بـه صورت برخط توسـط 
دکتـر کبیـری- مهنـدس عبایـی و اعضـای پنل، 
صحبتهـای مدیرعامل بانـک دی در انتهای مجمع 
و تقدیـر ویـژه ایشـان از عملکرد سـتودنی دکتر 
کبیـری و برق دماوند در خدمت رسـانی به کشـور 
بـا مجاهدت فراوان برای روشـنی بخشـی و تامین 
برق میهن عزیزمان و تاکید مشـارالیه به تشـکیل 
کار گـروه هـای ویـژه جهـت پیشـبرد افزایش نرخ بـرق بـا هماهنگـی وزارت نیرو، 
برگـزاری مجمـع فـوق العـاده جهت انطباق اساسـنامه شـرکت بـا اساسـنامه مورد 
تایید سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و نهایت همکاری کلیـه ارکان مجموعه منجمله 
عنایـت ویـژه مهنـدس محمدباقـر عبایی معاون ارشـد شـرکت بـا اصحاب رسـانه 

بـرای پوشـش خبـری از نـکات خواندنی ایـن دو مجمـع بود.

تامین بیش از 41 درصد برق استان تهران توسط شرکت تولید برق دماوند
افزایش 170 درصدی سود خالص

افزایش 44 درصدی درآمدهای عملیاتی، رشد 57 درصدی سود 
ناخالص، ارتقاء 84 درصدی سود عملیاتی و ماحصل؛ افزایش 170 
درصدی سود خالص تنها گوشه ای از دستاوردهای شرکت تولید 
برق دماوند با مدیریت دکتر محمد کبیری، چهره ماندگار و استاد 

فرهیخته صنعت برق ، در سال مالی مورد گزارش بوده است.
به گفته مدیرعامل موفق شرکت تولید برق دماوند ؛ توسعه زیر 
درآمد  ،افزایش  نیروگاه  به  ماملو  سد  از  آب  تحویل  ساخت های 
و بهبود فرآیند فروش، کاهش دوره وصول مطالبات از دولت  و 
برق  نرخ  قیمت  اصالح  و  واقعی سازی  پیرامون  پیگیری مجدانه 
خریداری شده توسط دولت با توجه به بهای تمام شده و حاشیه 
سود معقول از مهمترین راهبردها و برنامه هایی بوده است که در 
سال مالی مورد گزارش مدنظر بوده و درحصول آن موفقیت های 
خوبی حاصل شده که مدیریت شرکت در سال 1401 با قدرت این 
موارد را تا رسیدن به نتیجه صد درصدی پیگیری خواهد کرد . به 
گفته سکاندار مجموعه  میزان آمادگی شرکت در سال مالی مورد 
گزارش  برابر 17.4۳1.07۶ مگاوات ساعت بوده که حدودا مشابه با 
سال گذشته بوده و میزان انرژی تولیدی شرکت در سال 1400 برابر 
150.078.028 مگاوات ساعت بوده که در مقایسه با دوره مشابه 

سال قبل حدود 7 درصد افزایش داشته است.
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2- تمركز اطاعات فنی نیروگاه در دفتر مركزی بمنظور برنامه ریزی بهینه
Conditional Monitoring 3- راه اندازی سیستم

4- افزایش درامد و بهبود فرآیند فروش.
- پیگیری در جهت اصاح نرخ های بازار برق؛

- افزایـش و توسـعه معامـات خـارج از بازار در قالـب فروش انرژی بصورت مسـتقیم به صنایع 
و در بـورس انرژی؛

- اخذ گواهی ظرفیت ارتقاء یافته ناشی از سیستم مدیای نیروگاه؛
- پیگیری در جهت اعمال خسارت تاخیر در قرارداد با شركت مدیریت شبکه برق ایران؛

- پیگیری در جهت اجرای حکم دیوان عدالت اداری؛
5- كاهش دوره وصول مطالبات از دولت

6- اخذ سند مالکیت زمین.
7- كاهش بهای تمام شده.

- توسعه ظرفیت ساخت داخل برای تامین قطعات نیروگاه و كاهش هزینه خرید خارجی؛
- افزایـش سـطح رقابـت بیـن تامین كننـدگان و پیمانـکاران بمنظور خرید قطعـات و خدمات 

بصـورت رقابتی تر؛
8- تامین قطعات استراتژیک نیروگاه برای سنوات آتی.

9- برطرف نمودن موضوعات مالیاتی شركت.
10- بررسی و طرح های اقتصادی در حوزه نیروگاهی بمنظور سرمایه گذاری

11- ارتقای سطح علمی پرسنل نیروگاه
12- بهبود سیستم حفاظت پیرامونی و تجهیزات نیروگاه

پیگیری های صورت گرفته درخصوص اصالح نرخ های بازار برق برای سال 1401
اقدامات

- پیگیری از وزارت نیرو جهت اعام . اصاح نرخ های بازار برق
- اعـام مشـکات نیـروگاه هـای پذیرفتـه شـده در بـورس بـه رئیس سـازمان بـورس و اوراق 

بهادار
- اعتـراض و پیگیـری از وزیـر نیـرو در خصـوص مـدل نـرخ گذاری هیـات تنظیم بـازار برق با 

امضـای مالکیـن 37/000 مـگا وات نیـروگاه های بـزرگ حرارتی خصوصی
- اعام موضع نیروگاه های خصوصی در مدل نرخ گذاری به هیات تنظیم بازار برق

- پیگیـری از معـاون اول رئیـس جمهـور در خصـوص مشـکات نیـروگاه های حرارتـی و نرخ 
گـذاری در ایـن صنعت

پیام هیات مدیره
خــدا را شــاكر و سپاســگزاریم كــه یــک ســال دیگــر بــه مــا ایــن توفیــق را داد كــه در عرصــه 
ــه تعبیــری زیرســاخت زیرســاخت هــا  ــن نیازهــا و ب ــرق كــه یکــی از اساســی تری تولیــد ب
اســت، فعالیــت نمــوده و خدمتگــزار مــردم عزیــز باشــیم. ایــن شــركت بــه عنــوان بزرگتریــن 
تولیــد كننــده بــرق حرارتــی كــه ســهمی 3/4 درصــدی از كل تولیــد بــرق كشــور را بــه خــود 
اختصــاص داده، چشــم انــداز منتهــی بــه ســال 1401 خــود را انتخــاب اول ســرمایه گــذاران، 
ــدون خــروج اضطــراری و ارتقــای دانــش فنــی و  آمادگــی حداكثــری واحدهــای نیــروگاه ب
ــذاری تجــارت  ــون گ ــه در قان ــذاری فعاالن ــه و اثرگ ــان در محیطــی نوآوران ــی كاركن مدیریت
بــرق قــرار داده و بــا ماموریــت ســودآوری حداكثــری در نیــروگاه ســیکل تركیبــی دماونــد بــا 
مدیریــت بهینــه و فــروش حداكثــری خــود را موظــف نمــوده كــه بــا هــدف گــذاری هــای 
ســالیانه و برنامــه ریــزی الزم ضمــن تحقــق اهــداف تعییــن شــده، بیشــترین درآمــد را نیــز 

كســب و موجبــات رضایــت ذینفعــان شــركت را فراهــم ســازد.
همـه ایـن اقدامـات در زمانـی انجـام مـی گیـرد كـه مشـکات زیـادی در راه تولیـد مسـتمر 
و مطمئـن بـرق وجـود دارد. هیـات مدیـره تمـام سـعی و تـاش خـود را در جهـت رفـع ایـن 
مشـکات بـکار گرفتـه و ایـن اطمینـان را دارد كـه بحـول و قـوه الهی این مسـیر دشـوار ولی 
شـیرین و پـر افتخـار را مصمـم تـر از پیـش ادامـه خواهـد داد و در همین راسـتا دسـتیابی به 

میـزان آمادگـی 17/431/076 مـگاوات سـاعت، فـروش 2/646/639 مـگاوات سـاعت قرارداد 
فـروش انـرژی در قالـب قـرارداد دوجانبـه و فـروش در بـورس انرژی بـه صنایع بزرگ كشـور، 
اصـاح سـاختار بازرگانـی و اسـتفاده از ظرفیـت سـاخت داخـل، تأمیـن مالـی و انجـام چهـار 
تعمیـرات اساسـی واحدهـای گازی و انجـام یـک تعمیـرات نیمـه اساسـی در واحـد بخـار در 
یکسـال كـه در كشـور بـرای یـک نیـروگاه بـی سـابقه بـوده اسـت، تامیـن آب پایدار نیـروگاه 
از سـد ماملـو، ثبـت باالتریـن ركـورد تولید لحظـه ای و انـرژی روزانه كل كشـور در تابسـتان 
1400، سـاماندهی و حـل پرونـده هـای مالیاتـی شـركت و تأیید سـالیانه پروانه بهـره برداری 

بـرای تولیـد بـرق از وزات نیـرو از اهـم فعالیـت هـای این سـال بوده اسـت .
بدیهـــی اســـت موفقیـــت هـــای كســـب شـــده عـــاوه بـــر تـــاش روزافـــزون مدیـــران و 
ـــیله  ـــه بدینوس ـــوده ك ـــرم ب ـــهامداران محت ـــغ س ـــی دری ـــای ب ـــت ه ـــل حمای ـــان، حاص كاركن
ـــه حفـــظ ســـرمایه هـــای ســـهامداران  ـــم و تعهـــد ب ـــی را از شـــما داری كمـــال تشـــکر و قدردان

ـــم. ـــی دهی ـــرار م ـــود ق ـــه خ ـــداف و برنام ـــرلوحه اه ـــواره س ـــا را هم ـــع آن ه و مناب
برنامه های آینده شرکت:

1- توسعه زیر ساخت های تحویل آب از سد ماملو به نیروگاه.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت  پتروشیمي شازند )سهامی عام( مورخ 1401/04/08 در 
محل مركز همایش هاي بین المللي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ایران، تاالر قلم برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 86/3 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای دانیال آستانه بود، 
كه جنابان علیرضا بني اسدي  و حمید فهیمي در مقام نظار اول و دوم و آقای سیروس صالحي 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 1400/12/29 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 6/900 ریال به 

ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
در ابتدای این جلسه پس از ارائه گزارش تصویری از فعالیت ها و عملکرد شركت پتروشیمی شازند در 
سال 1400، دكتر آستانه نماینده شركت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی طی سخنانی بیان داشت: 

سال 1400، سالی پر افتخار برای شركت پتروشیمی شازند 
بوده است و نتایج تحصیل شده در گزارشی كه در اختیار 
سهامداران محترم می باشد، حاكی از آن است كه عملکرد این 
شركت در سال گذشته درخشان بوده و نقطه اتکایی است در 
تاریخ فعالیت این شركت؛ كه جا دارد از زحمات جهادی كلیه 
تاشگران، خصوصا اعضای محترم هیات مدیره و كاركنان 
پتروشیمی شازند تقدیر و تشکر نماییم كه چنین عملکرد 

درخشانی را به منصه ظهور رسانده اند.
در ادامه ولدخانی مدیرعامل پتروشیمی شازند گفت: این 
واحد   6 و  تولیدی  واحد   17 با  صنعتی  عظیم  مجتمع 
سرویس های جانبی، با ایجاد اشتغال 4 هزار نفری به صورت 
مستقیم و 100 هزار نفر به صورت غیرمستقیم، مواد اولیه و 
میانی موردنیاز بیش از 5 هزار واحد پایین دستی در كشور 
را تامین می كند و در سال 1400 با وجود مشکات عدیده 

اقتصادی اعم از اعمال تحریم های ظالمانه بین المللی و نیز شیوع 
جهانی ویروس كرونا موفق به ثبت ركورد بی نظیر و تاریخی 
فروش بیش از 200 هزار میلیارد ریالی شد كه این میزان از 

فروش در عمر كاری شركت بی سابقه است.
مدیرعامل پتروشیمی شازند به موضوع بااهمیت و اساسی تامین 
خوراک این شركت اشاره و اظهار كرد: خوراک این مجموعه از 
نوع سوخت مایع است و از طریق یکی از برش های نفت خام 
)نفتا( تامین می شود كه البته با افزایش بهای جهانی نفت، قیمت 
این نوع خوراک نیز افزایش پیدا می كند. در حال حاضر نرخ 
خوراک موردنیاز پتروشیمی شازند حدود 110 درصد افزایش 
تولیدی  محصوالت  قیمت  كه  است  حالی  در  این  و  یافته 
فقط75درصد افزایش یافته است كه این امر منجر به ایجاد 
مشکاتی برای شركت شده است؛ اما با وجود مشکاتی از این 
قبیل، در راستای ایجاد سودآوری و افزایش ارزش سود سهام 

سهامداران گام های موثری برداشته شده است.
ولد خانی گفت: این مجتمع در جهت استمرار خطوط تولیدی 
خود، روزانه به سه هزار تن خوراک نفتا نیازمند است كه برخی از 
تولیدات این مجتمع نظیر گریدهای پزشکی موردنیاز كشور، به 
صورت كاما انحصاری و یونیک در این شركت تولید می شود، اما 
تا به امروز پیگیری های شركت از طریق وزارت نفت در خصوص 
تامین به موقع خوراک به میزان كافی منجر به نتیجه نشده 

است.
مدیرعامل پتروشیمی شازند یادآور شد: به رغم فشارهای وارده 
از سوی شركت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر تولید اجباری 

برخی محصوالت توسط پتروشیمی شازند، با توجه به محدودیت های این شركت در تامین اتیلن و پروپیلن 
موردنیاز 17 واحد پایین دستی مجتمع، تولید بهینه با ارزش افزوده باال، جزو فرهنگ كاری و مستمر 
كاركنان پتروشیمی شازند بوده و این امر منجر به كاهش قیمت تمام شده محصوالت و افزایش سودآوری 

شركت شده است.
در ادامه مجمع عمومی عادی ساالنه شركت پتروشیمی شازند، ولدخانی به ارائه گزارشی از عملکرد شركت 

در سال 1400 اشاره و عنوان كرد: فروش این شركت در سال 1400 با رشد 84 درصدی به بیش از 
200 هزار میلیارد ریال رسید كه از این میزان فروش، بالغ بر 56 هزار میلیارد ریال سودآوری نصیب شركت 

شده است.
وی افزود: مسائل بین المللی نظیر جنگ میان روسیه و اوكراین سبب افزایش بهای جهانی نفت و به تبع 
آن افزایش بی سابقه 1000 دالری نرخ نفتا شد. بنابراین از سوی دیگر بخشی از بازارهای صادراتی كشور 
در بخش هایی مانند پتروشیمی، فوالد و اوره به تصاحب كشور روسیه درآمده است. به طور مثال محصول 
A80 تولیدی پتروشیمی شازند سالیان متمادی به كشور افغانستان صادر می شد كه در شرایط كنونی 
جهانی، روسیه بنزین 1200 دالری را با نرخ 500 دالر به این كشور صادر می كند و الزم به ذكر است در 
گذشته پتروشیمی شازند به بیش از 40 كشور دنیا صادرات انجام می داد ولی در حال حاضر شرایط بازار 

صادراتی شركت تغییر محسوسی داشته است.
مدیرعامل پتروشیمی شازند یادآور شدند: شركت ملی پخش و پاالیش، نفتای موردنیاز این شركت را با 
فرمول و قیمت گذاری 95درصد FOB خلیج فارس تامین می كند كه با توجه به افزایش حدود 200 تا 
300 درصدی كرایه های حمل ونقل و همچنین اتاف حدود 
8 درصدی خوراک پتروشیمی شازند از طریق حمل ونقل جاده 
ای، نرخ خوراک دریافتی بالغ بر 120درصد FOB خلیج 
فارس می شود و این در حالی است كه در گذشته قرار بود 
پتروشیمی و پاالیشگاه شازند به عنوان یک شركت پترو 
پاالیش مشغول به فعالیت باشند. همچنین یادآور می شود در 
شرایط كنونی اولویت پاالیشگاه های كشور ساخت بنزین بوده 
و به تامین خوراک مجتمع پتروشیمی شازند توجه چندانی 

نمی شود.
ولدخانی به برخی از برنامه ها و اقدامات پیش بینی شده شركت 
پتروشیمی شازند در سال 1401 اشاره كرد كه از اهم این 
برنامه ها می توان به تاش جهت سرمایه گذاری در تامین 
خوراک از طریق شركت های مینی ریفاینری، برنامه ریزی 
جهت كاهش مصرف انرژی در شركت و اخذ گواهی نامه 
و  قطعات  ساخت  هدف گذاری   ،50001 ISO بین المللی 
تجهیزات موردنیاز واحدهای تولیدی با استفاده از توان بالقوه 
موجود در شركت و همچنین بهره مندی از توانمندهای شركت 

داخلی با صرفه جویی ارزی 30 میلیون یورویی اشاره كرد.
افزایش  اعالم  بهداشتی،  پروتکل های  دقیق  رعایت 
بیش از صددرصدی سود خالص و بیش از 80 درصدی 
مالی  تیم  کلین  و  شفاف  حساب های  تأیید  فروش، 
تبیین   ، قانونی  بازرس  و  حسابرس  توسط  مجموعه 
ساخت محصوالت جدید و رویکردهای تیم مدیریت 
برای باال بردن بهره وری و راندمان کاری ، پاسخگویی 
دقیق و مستند به سواالت سهامداران حاضر در مجمع 
و ناظر به صورت برخی  و نهایت همکاری کلیه ارکان 
شرکت من جمله جناب هندی عزیز مدیریت فرهیخته 
روابط عمومی و  جناب فرجی کارشناسی ارشد واحد 
در همکاری با اصحاب رسانه و خبرنگاران برای پوشش 
خبری مجمع از نکات  خواندنی مجمع بود که حیفمان 

آمد به رشته تحریر درنیایید .
برنامه هاي آتی شرکت 

- حضور فعال در بازارهاي منطقه ای و كشورهاي هم جوار 
ازجمله كشور تركیه، افغانستان و كشورهاي واقع در حاشیه 

دریاي خـزر و اروپا
- انجام تحقیقات بازار در راستاي برنامه های استراتژیک شركت، 

در چارچوب تیم های پژوهش، تکنولوژي و بازار
- بازنگري استراتژي فروش محصوالت خاص به منظور افزایش 

سود در بازارهاي خاص منطقه ای و جهانی
- تعیین اهداف كان سازمان )حفظ و ارتقاي ارزش بلندمدت سهام، رضایت ذی نفعان كلیدي، افزایش 

سهم بازارهاي هدف جدیـد و تولید محصوالت جدید(
- تعریف پروژه هایی در حوزه مدیریت فناوري اطاعات و ارتباطات به منظور بهبـود عملکـرد و افـزایش 

بهره وری در راسـتاي استراتژي ها و اولویت هاي سازمانی

رشد بیش از 84درصدی فروش 
از ساخت محصوالت جدیدی تا باالبردن راندمان کاری در پتروشیمی شازند طی سال 1400

عامل  مدیر  این  از  پیش  که  راد  مهندس محمد حسین حمیدی 
فارس  خلیج  پتروشیمی  هلدینگ  در  آریا  تفتا  پتروشیمی 
پتروشیمی  دارای سابقه سی ساله در شرکتهای مختلف  و  بوده 
امام و  ، بندر  ، تبریز  کشور از جمله پتروشیمی رازی ، خراسان 
خلیج  پتروشیمی  صنایع  شرکت  تولید  هماهنگی  کل  ریاست 
فارس می باشد از جمله مدیران اجرایی موفق و طراز اول کشور 
زمینه  در  کتاب  ،تالیف چند  مقام یک مدیر محقق  در  که  است 
فرایندهای صنعت پتروشیمی را در رزومه کاری موفق خود دارد .                                                                                                                                                
بدون شک برای پتروشیمی شازند با حضور این مدیر الیق که هم 
پتروشیمی  بزرگترین  در  کاراجرایی  و  ای عملی  سابقه سه دهه 
می  علمی  پشتوانه  با  مولف  مدیر  یک  هم  و  داشته  کشور  های 
باشد در سال جاری و آتیه شاهد رکورد شکنی در تولید ، فروش 

و کسب سود خواهیم بود .
بزرگترین  و  باالترین  براینکه  مبنی  راد  حمیدی  مهندس  تاکید 
این  انسانی  نیروی  شازند،  پتروشیمی  شرکت  ثروت  و  سرمایه 
نیروهای  این  پشتوانه  و  حمایت  با  امیدوارم  و  است  شرکت 
متخصص، با ارزش و کارآمد در پتروشیمی شازند، بتوانیم اهداف 
کارکنان  کلیه  برای  بود  ، طیب خاطری  نماییم  را محقق  شرکت 
آفرینی  ارزش  و  برای سود آوری  تر  و پرسنل دلسوز که مصمم 
مجموعه تالش مضاعف نمایند که سکاندار آنها باور دارد با حضور 
موثر نیروهای انسانی ، شرکت به یک هم افزایی مادی، معنوی و 
بهره  آنها  ایده ها و نظرات کلیه  از  انسانی خواهد رسید و قطعا 

برداری و استفاده خواهد شد .
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مجمع عمومی عادی ساالنه شركت  تولید و توسعه سرب و روي ایرانیان )سهامی عام ( مورخ 1401/04/22 
در محل مجموعه فرهنگي ورزشي تاش-سالن تاش تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور 70/35 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محسن عطائیان 
بود، كه جنابان حسین سلیمي و  امیر پرویز فرزان در مقام نظار اول و دوم و آقای تورج نصیري 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 1400/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 100 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
این شركت با سرمایه ثبت شده 950.000 میلیون ریال در بورس فعالیت دارد و سود خالص هر سهم 604 

ریال و سود نقدی هر سهم 100 ریال است . سود انباشته 
پایان دوره شركت 1.036.444 میلیون ریال است.

مهندس تورج نصیری در ابتدای گزارش جامع خود با تشریح 
اینکه ظرفیت ساالنه تولیدی كارخانه مذكور برای كنسانتره 
تن  سرب 25000  كنسانتره  برای  و  تن  روی 255000 
میباشد افزود: این كارخانه با جذب پرسنلی كوشا و توانمند 
اعم از متخصصین و مهندسان و كاركنان با تجربه مشغول 
به فعالیت می باشند. وی اضافه كرد: در سال مالی گذشته 
رقم  به  نسبت  كه   7/123/637 بر  بالغ  فروش  حجم  با 
از 85 درصد  4/111/442 فروش سال 99، رشدی بیش 
داشته است توانستیم عملکردی خوب و شایسته را علیرغم 
تمام دشواریهای محتمل بر فضای تحمیلی بر تولید حاصل 

كنیم. 
مدیر با تجربه و شناخته شده صنعت كانی كشورمان در 
ادامه با تاكید بر اینکه در سال 1400 توانستیم ركوردهای 

خود در تولید و سودآوری را ارتقاء دهیم تصریح كرد برای سال 
مالی جدید برنامه های خوبی برای افزایش توان تولید، افزایش 
صادرات، ارتقاء كیفیت محصوالت نهایی و كاهش سربار تولید 

خواهیم داشت.
مهندس نصیری همچنین خاطرنشان كرد كه بهره بردن از توان 
شركت های دانش بنیان و همکاری با دانشگاه ها و مراكز علمی 
را در دستور كار جدی قرار داده ایم و از متخصصان خوب و 
صاحبنام كشور برای همکاری دعوت به عمل كرده ایم و می 
كنیم تا در كنار هم در مجموعه بتوانیم باالترین راندمان و بهره 

وری را برای سهامداران و ذینفعان ارمغان بیاوریم.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تقدیر رئیس مجمع از عملکرد مدبرانه و خالقانه مهندس 
تورج نصیری در مدیریت شرکت و رصد بازار بطور پیوسته که حاصل آن کسب بیشترین 
عایدی برای سهامداران بوده است، تشریح برنامه های آتی مدیریت برای ارتقاء عایدی 
سهامداران و سودآوری، تایید حسابهای شفاف و کلین جناب زاهدی مدیرمالی شرکت توسط 
حسابرس و بازرس قانونی، نهایت تعامل کلیه ارکان مجموعه با اصحاب رسانه برای پوشش 
خبری مجمع، برگزاری جلسه در کمال نظم و میزبانی شایسته مدیریت امور سهام شرکت از 
سهامداران و خبرنگاران، پاسخگویی به سواالت سهامداران توسط مدیرعامل خبره شرکت و 

ارائه تحلیل از شرایط اقتصادی کشور توسط مشارالیه از نکات خواندنی این مجمع بود.
پیام هیات مدیره

شکر گزاریم كه بار دیگر خداوند منان در سایه الطاف بی دریغش توفیق خدمتگزاری را به ما اعطا فرمود 

تا تمام توان خود را در طبق اخاص گذاشته و در راستای توسعه صنعت و معدن شکوفائی اقتصاد ایران 
عزیزمان ، با اتکاء به حمایتهای شما سهامداران محترم گامهای بزرگی را برداریم. بدینوسیله هیئت مدیره 
شركت مراتب قدردانی و تشکر خود را از شما سهامداران و دست اندركاران عرصه صنعت و معدن و تمامی 

كاركنان شركت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان اعام میدارد
معروض می دارد شركت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان از سال 1388 با هدف تولید كنسانتره روی و 
سرب فعالیت تولیدی خود را آغاز نموده است.  در سالی كه گذشت توانستیم با توكل به نیروی الیزال الهی، 
استفاده از دانش و تجربیات بزرگ مردان عرصه صنعت و معدن و به كارگیری تخصص، تاش خستگی 
ناپذیر و همت پوالدین مدیران و كاركنان شركت ضمن كسب ركوردی تازه در تولید محصوالت نهایی 

شركت، پیشرفتهایی بسیار مطلوب داشته باشیم.
تمامی شاخص ها با توجه به دوره های اندازه گیری خود بطور مداوم پایش شده و سوابق آن جهت بدست 
آمدن نحوه عملکرد فرایند آن نگهداری می شوند و وضعیت مطلوب از طریق پردازش روندهای گشته 
در فواصل زمانی معین به جهت اطمینان از تداوم مناسب، 
شایستگی و اثربخشی و با هدف رسیدن به آن هرگونه مغایرت 
و انحراف بیش از حد به عنوان یک مساله تعریف و جهت رفع 

آن اقدام می شود.
 )LME( با توجه به شرایط بازار و تغییرات نرخ جهانی فلزات
و نوسانات نرخ ارز و شیوع بیماری كرونا، هیات مدیره، مدیران 
و كاركنان شركت، با درایت و تاش فراوان توانستند ضمن 
دسترسی به اهداف كان شركت جهت تولید و پیشرفت و 
توسعه فعالیت های جاری، سهم بیشتری از بازار را كسب 
كنند. در این راستا نظر سهامداران محترم را به آمار و اطاعات 
مربوط در این گزارش جلب نموده و امید است تا در آینده 
نزدیک شاهد تحول عظیمی در بکارگیری سیاستها وروشهای 

اجرائی در چهارچوب منافع اقتصادی شركت باشیم.
جایگاه شرکت

شركت در صنعت تولید كنسانتره روی و سرب فعالیت می 
كند كه در بین شركتهای فعال در این صنعت با حجم فروش 
معادل مبلغ 7/123/637 میلیون ریال در زمره شركتهای عمده 
این صنعت می باشد. همچنین سهم فروش محصوالت مختلف 

این شركت از كل بازار داخلی و صادرات است.
برنامه های آینده شرکت 

برنامه ریزی های الزم به منظور افزایش میزان تولید بهبود 
كیفیت محصوالت و كاهش هزینه های تولید و ایجاد تنوع 
الزم در منابع خرید ماده معدنی و فروش محصوالت )داخلی و 

صادراتی( از اهم برنامه های آینده شركت می باشد.
-  افزایش حاشیه سود با افزایش تولید و كاهش سربار 

-  كاهش ریسک با توجه به عدم توان رقبای محلی در فراوری ماده معدنی سولفوره
- افزایش سهم بازار با حفظ مشتریان و در نتجه حضور مقتدرانه تر در بازار روی

- افزایش كیفیت محصول 
- كاهش سربار تولید 

- افزایش سهم صادرات
- افزایش توان و ظرفیت خطوط تولید فعلی

- افزایش بهره وری نهاده های تولیدی با اعمال سیستم های مدیریت 
-  شركت در مزایده اكتشاف معادن كشور

- همکاری با دانشگاه ها جهت افزیش راندمان و بهبود كیفی محصوالت تولیدی 
-  جذب فارغ التحصیان نمونه دانشگاه ها ، جهت همکاری با شركت

مهندس تورج نصیری با تبیین اینکه علیرغم معضالت حاکم بر صنعت و 
اقتصاد منجمله تداوم تحریم های بین المللی ، همه گیری بیماری کرونا، 
نوسانات ارزی و ... توانستیم در سایه پیاده سازی برنامه های مدون مدیریتی 
خود در سه بعد کوتاه مدت- میان مدت و بلندمدت به نتایج درخشانی دست 
یابیم افزود: و در تولید، فروش و سود و کسب سهم بازار روند صعودی خود 
را استمرار بخشیدیم. مدیر برجسته و طراز اول کشورمان همچنین اظهار 
داشت که سود عملیاتی شرکت در سال 1400 به مبلغ ۶29/404 میلیارد 
افزون گشته و شرکت توانسته است سود خالص 581/1۳1 میلیاردی در 
حسابهای تلفیقی و سود خالص 57۳/58۶ میلیاردی در شرکت اصلی را 

برای ذینفعان خود ارمغان بیاورد.

کسب رکوردهای تازه در تولید

تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان؛ شرکتی برای شکوفایی اقتصاد ایران
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داده گستر نوین؛ از افزایش 143 درصدی سود خالص تا تصویب افزایش سرمایه 260 درصدی

مجمـــع عمومـــی عـــادی ســـالیانه صاحبـــان ســـهام شـــركت داده گســـتر عصـــر نویـــن 
)ســـهامی عام( مـــورخ 1401/04/20 در محـــل مجتمـــع المـــاس ایـــران، مركـــز نـــوآوري 

ـــد. ـــزار گردی ـــردا برگ ف
ـــاء  ـــی ، اعض ـــی و حقوق ـــهامداران حقیق ـــد س ـــور 68/45 درص ـــا حض ـــه ب ـــع ك ـــن مجم در ای
ـــی  ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــادار، حس ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــده س ـــره، نماین ـــات مدی هی

برگـــزار گردیـــد، ریاســـت مجمـــع برعهـــده آقـــای 
ســـید ایمـــان میـــري بـــود، كـــه جنابـــان فرامـــرز 
ــار اول و دوم  ــام نظـ ــر در مقـ اتباعـــي و داود هادیفـ
و آقـــای ســـید مهـــدي جامـــي بـــه عنـــوان دبیـــر 

مجمـــع انتخـــاب گردیدنـــد.
درادامـــه بـــا قرائـــت گـــزارش هیـــات مدیـــره بـــه 
ــورت  ــای صـ ــم فعالیتهـ ــه اهـ ــوط بـ ــع مربـ مجمـ
پذیرفتـــه در طـــی ســـال مالـــی منتهـــی بـــه 
گـــزارش  اســـتماع  از  پـــس  و   1400/12/29
ـــا  ـــینان ب ـــع نش ـــی، مجم ـــازرس قانون ـــابرس و ب حس
ـــای  ـــب صورته ـــن  تصوی ـــود ضم ـــوات خ ـــن صل طنی
ـــا  ـــاده 129 و ب ـــمول م ـــات مش ـــذ معام ـــی و تنفی مال
تقســـیم ســـود 212 ریـــال بـــه ازای هـــر ســـهم بـــه كار 

خـــود پایـــان دادنـــد.
همچنیـــن بصیـــر محاســـب  به عنـــوان بـــازرس 
ـــوان  ـــامنش به عن ـــركت و كوش ـــابرس ش ـــی و حس قانون

ــد. ــاب گردیـ ــدل انتخـ ــازرس علی البـ بـ
ـــه  ـــد ك ـــوب ش ـــاده مص ـــوق الع ـــع ف ـــن در مجم همچنی
ـــدی از 834  ـــش 232 درص ـــا افزای ـــای وب ب ـــرمایه ه س
ـــان  ـــارد توم ـــزار و 760 میلی ـــه 2 ه ـــان ب ـــارد توم میلی
ـــا 3  ـــرمایه ت ـــش س ـــازه افزای ـــب اج ـــن ترتی ـــد. بدی برس
ـــات  ـــه هی ـــز ب ـــال نی ـــان در دو س ـــارد توم ـــزار میلی ه

ـــد. ـــره داده ش مدی
ـــزارش  ـــدای گ ـــری در ابت ـــان می ـــید ایم ـــدس  س مهن
ــای وب«  ــه »هـ ــریح اینکـ ــا تشـ ــود بـ ــوط خـ مبسـ
هـــم در حـــوزه تجـــارت و بازرگانـــی و هـــم تولیـــد 
و خدمـــات فعالیـــت دارد و حـــوزه فعالیـــت و پـــروژه 
ـــركت در  ـــزود: ش ـــی دارد اف ـــده متنوع ـــف ش ـــای تعری ه
ســـال 1400 در دو بخـــش بیمـــه و بـــازار پـــول ورود 
ـــوالت  ـــد محص ـــال بتوان ـــت امس ـــدوار اس ـــته و امی داش
ـــد و  ـــی كن ـــک را عملیات ـــا نئوبان ـــوزه خصوص ـــن دو ح ای
ـــره  ـــل زنجی ـــی تکمی ـــای وب« در پ ـــاظ »ه ـــن لح از ای

ارزش اســـت.
ــی  ــت آی تـ ــی صنعـ ــن المللـ ــته و بیـ ــر شایسـ مدیـ
كشـــورمان در ادامـــه بـــا تاكیـــد بـــر اینکـــه شـــركت 
در 36 شـــهر در كشـــور فعالیـــت دارد و از لحـــاظ 
ـــاده ای  ـــای ج ـــن ه ـــمند و دوربی ـــل هوش ـــل و نق حم

ـــن  ـــای وب« بزرگتری ـــركت »ه ـــن ش ـــزود: همچنی ـــت اف ـــکار اس ـــن پیمان ـــای وب بزرگتری ه
ـــر  ـــرازی دیگ ـــری در ف ـــدس می ـــت. مهن ـــات اس ـــاوری اطاع ـــات و فن ـــکار وزارت ارتباط پیمان
ـــود  ـــدی خ ـــای درآم ـــن ه ـــر دارد الی ـــركت در نظ ـــه ش ـــام اینک ـــا اع ـــود ب ـــزارش خ از گ
ـــور  ـــال مجب ـــزود: امس ـــد اف ـــش ده ـــه افزای ـــل ازائ ـــات قاب ـــه خدم ـــی ب ـــوع بخش ـــا تن را ب

ـــد از  ـــده درآم ـــرا عم ـــم زی ـــر دهی ـــدودی تغیی ـــا ح ـــد را ت ـــب درآم ـــت كس ـــدیم سیاس ش
ـــای  ـــکاندار »ه ـــد. س ـــی ش ـــت م ـــر دریاف ـــا تاخی ـــه ب ـــود ك ـــزرگ ب ـــای ب ـــت و اپراتوره دول
ـــر در  ـــدی ت ـــورت ج ـــه ص ـــم ب ـــر داری ـــال در نظ ـــه امس ـــح اینک ـــا تصری ـــن ب وب« همچنی
ـــه  ـــود را ب ـــای خ ـــتگی درآمده ـــویم و وابس ـــت وارد ش ـــت ثاب ـــی و اینترن ـــرده فروش ـــوزه خ ح
ـــش  ـــوزه چال ـــن ح ـــد ای ـــرد: هرچن ـــه ك ـــم اضاف ـــش دهی ـــزرگ كاه ـــای ب ـــت و اپراتوره دول
ـــرای آن  ـــی ب ـــای مثبت ـــا دورنم ـــی دارد ام ـــای فراوان ه
ـــدی  ـــهم 70 درص ـــذاری س ـــتیم وهدفگ ـــور هس متص
درآمـــد از ارائـــه خدمـــات دیجیتـــال را داریـــم. 
ـــری  ـــش دیگ ـــری در بخ ـــان می ـــید ایم ـــدس س مهن
از گـــزارش خـــود و در پاســـخ بـــه ســـوال یکـــی از 
ـــا  ـــد ب ـــت جدی ـــی دول ـــون همراه ـــهامداران پیرام س
ــح  ــرارداد تصریـ ــرف قـ ــزرگ طـ ــای بـ ــركت هـ شـ
كـــرد كـــه: در 6 ماهـــه اول ایـــن دولـــت، انـــدازه 
ــود را از  ــات خـ ــتیم مطالبـ ــی توانسـ ــال قبلـ 8 سـ
ـــن  ـــوزه دوربی ـــون در ح ـــم. و اكن ـــت كنی ـــت دریاف دول
ـــکار  ـــداری پیمان ـــرا و نگه ـــرای اج ـــاده ای ب ـــای ج ه
هســـتیم. بـــه گفتـــه وی البتـــه از طـــرف شـــركت 
ــرمایه گـــذاری از  ــنهاد شـــده اســـت كـــه سـ پیشـ
ســـمت شـــركت باشـــد و درآمـــد درصـــدی هـــم 
كســـب كنـــد كـــه منتظـــر جـــواب دولـــت در ایـــن 

زمینـــه هســـتیم.
ـــرمایه  ـــازار س ـــی و ب ـــت آی ت ـــرار صنع ـــی تک ـــر ب مدی
ــه: وزارت  ــت كـ ــار داشـ ــن اظهـ ــورمان همچنیـ كشـ
ارتباطـــات و دولـــت ســـیزدهم عـــزم جـــدی دارنـــد  
پـــروژه فیبرنـــوری تـــا پایـــان ایـــن دولـــت انجـــام 
ــروژه ای  ــچ پـ ــزود: هیـ ــری افـ ــدس میـ ــود. مهنـ شـ
در دنیـــا در ایـــن بـــازه زمانـــی بـــه اتمـــام نرســـیده 
ــروژه  ــن پـ ــه ایـ ــت كـ ــی نیسـ ــه معنـ ــن بـ ــا ایـ امـ
انجام نشـــدنی اســـت. امیـــدوارم همـــه شـــركت های 
ــه  ــروژه بـ ــن پـ ــد ایـ ــک كننـ ــد كمـ ــور بتواننـ اپراتـ
ســـرانجام برســـد. ســـکاندار شـــركت در بخـــش 
ـــه در  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــود ب ـــزارش خ ـــری از گ دیگ
»هـــای وب« 500 هـــزار مشـــترک خانگـــی داریـــم 
كـــه بیـــش از 400 هـــزار مشـــترک فعـــال هســـتند 
ــت  ــتراک پرداخـ ــق اشـ ــه حـ ــورت ماهانـ ــه صـ و بـ
می كننـــد اضافـــه كـــرد: بیـــش از 2 هـــزار شـــركت 
ـــن  ـــتند. او همچنی ـــا هس ـــتری  م ـــم مش ـــازمان ه و س
ـــوط  ـــه خط ـــت ك ـــن اس ـــركت ای ـــت ش ـــت: سیاس گف
درآمـــدی متنـــوع شـــود و 70 درصـــد درآمدهـــا در 

خدمـــات دیجیتـــال محقـــق شـــود.
مدیـــر مدبـــر مجموعـــه در بخـــش پایانـــی گـــزارش 
خـــود بـــا تبییـــن اینکـــه ســـرمایه گذاری ایـــن 
ـــه و  ـــودم، بیم ـــاخت و واردات م ـــی، س ـــد واردات گوش ـــی مانن ـــوزه بخش های ـــركت در ح ش
ـــال  ـــای وب« در س ـــروژه »ه ـــن پ ـــن و مهم تری ـــرد: بزرگتری ـــه ك ـــت اضاف ـــوده اس ـــک ب نئوبان

جـــاری، ســـرمایه گذاری در توســـعه فیبرنـــوری خواهـــد بـــود.
رعایـت دقیق پروتـکل های بهداشـتی، اسـتقبال فـراوان سـهامداران از این مجمع، 

های وب با ناخدایی مهندس سید ایمان میری و حضور مدیرانی با تجربه، 
متعهد ومتخصص در طی سالهای حضورش در میهن اسالمی توانسته 
در یک سیر پرشتاب صعودی قرار گیرد و به فتح قله های جدید برسد. 
در تداوم روند رو به رشد و در سایه تمهیدات مدیریتی این مجموعه 
توانست درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی را در سال 1400 نسبت به 
سال 1۳99، 55 درصد افزایش دهد. رشد 110 درصدی سود عملیاتی و 
افزایش  14۳ درصدی سود خالص در کنار ارتقاء حاشیه سود عملیاتی 
از 5۶ درصد به 72 درصد از دیگر دستاوردها و توفیقات این مجموعه 

بوده است.
مخلص کالم آنکه باور به خرد جمعی در کنار مدیریت مثال زدنی 
مهندس میری توانسته »های وب« را به عنوان شرکتی بین المللی که 
با شتاب ، ارزش آفرینی و سودآوری می آورد معرفی کند . ازنظر میزان 
فروش، سود آوری و پوشش شبکه »های وب« را جزو 5 شرکت برتر 

حوزه ارتباطات سازد.
کاهش هزینه ها در شرکت اصلی و روند رو به رشد نسبت های مالی طی 
4 سال اخیر بطوری که حاشیه سود عملیاتی از ۳8 به 49 درصد و بازه 
دارائی ها از ۳2 به 50 درصد ارتقاء یافته از دیگر توفیقات مجموعه »های 
وب« با سکانداری مهندس میری بوده است. افزایش 5۳ درصدی درآمد 
عملیاتی و 12۳ درصدی سود عملیاتی در حسابهای تلفیقی و کسب 
مبلغ 17/8۶9/059 میلیون سود خالص در حسابهای تلفیقی و کسب 
مبلغ 17/۶0۶/85۶ میلیون سود خالص در حسابهای اصلی شرکت نیز 

از آمار مهم ارائه شده در مجمع بود.

»های وب« همیشه در اوج
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پاسـخگویی دقیـق - مسـتند و صبورانه بـه تک تک سـواالت سـهامداران حاضر در 
مجمـع و ناظـر بـه صورت برخـط، ارائـه توضیحـات جامـع از دسـتاوردهای حاصله و 
برنامه های شـرکت توسـط مهنـدس میـری و دیگر مدیران ارشـد شـرکت، تاکید بر 
اینکـه مجـوز صندوق اختصاصـی بازارگردانی از سـازمان بورس دریافت شـده اسـت 
تـا بتـوان حمایت مناسـب تـری از سـهم را صـورت گیرد، اعـالم دریافـت مجوزهای 
اولیـه پارک علم و فنـاوری از وزارت علـوم ، تصویب افزایش سـرمایه ی 2۶0 درصدی 
شـرکت از محل سـود انباشـته و اندوخته در دو مرحلـه که مرحلـه اول 2۳2 درصد از 
سـود انباشـته و مرحلـه دوم از محـل انتقـال اندوخته به انباشـته اسـت، تقدیر دکتر 
سـید نوید مطهری ریاسـت هیات مدیره از عملکرد سـتودنی و روند صعودی شـرکت 
در سـایه کاردانـی و کاربلدی تیـم مدیریت اجرائی شـرکت، تعامل و همـکاری جناب 
حسـن فرهـاد مدیریت فرهیختـه روابط عمومـی با خبرنـگاران برای پوشـش خبری 
مجمـع، اعـالم اینکه قـرارداد نئوبانـک با بانک ایـران زمین اسـت و تـا ده روز آینده 
هـم ثبت شـرکت بیمـه هوشـمند فـردا صـورت پذیرفتـه و در مردادماه بـرای مجوز 
فعالیـت آن اقـدام می گـردد، برگـزاری مجمع فـوق العاده جهـت انطباق اساسـنامه 
شـرکت با اساسـنامه مورد تایید سـازمان بورس، نهایـت لطف و بزرگواری دکتر سـید 
مهـدی جامـی که همبـاره حامی و یـار و یاور اصحاب رسـانه بـوده اند در حـق اهالی 
قلـم و شـاید بیشـتر از همـه زمزمه هـای سـهامداران در پایـان مجمع کـه حاکی از 
طیب خاطر و رضایتمندی از داشـتن سـهام ارزشـمند شـرکت بود از نـکات خواندنی 

بـود کـه حیفمان آمد به اسـب قلم سـپرده نشـود.
پیام هیات مدیره

ـــت  ـــر در خدم ـــار دیگ ـــال ب ـــک س ـــت ی ـــس از گذش ـــه پ ـــگزاریم ك ـــزرگ را سپاس ـــد ب خداون
ـــركت  ـــرد ش ـــت و عملک ـــاالنه فعالی ـــزارش س ـــه گ ـــت ارای ـــركت جه ـــی ش ـــهامداران گرام س
ـــوده  ـــارات ب ـــركت پاســـخگوی انتظ ـــم ش ـــای تی ـــاش ه ـــه حاصـــل ت ـــم ك ـــتیم وامیدواری هس

ـــد. باش
ـــوع  ـــوع متن ـــش موض ـــای كان خوی ـــتراتژی ه ـــتای اس ـــای وب« در راس ـــال 1400 »ه در س
ســـازی جریـــان هـــای درآمـــدی و پایدارســـازی آن را كـــه ســـالهای قبـــل دنبـــال مـــی 
نمـــود، همچنـــان پیگیـــری نمـــوده و خوشـــبختانه توانســـت تـــا بخـــش مهمـــی از ایـــن 
ـــدی  ـــای درآم ـــان ه ـــه جری ـــدی را ب ـــم درآم ـــوزه مه ـــد ح ـــاخته و چن ـــق س ـــرد را محق رویک
ـــش  ـــراه افزای ـــه هم ـــدی ب ـــای درآم ـــان ه ـــن جری ـــودن ای ـــه نم ـــد. اضاف ـــه نمای ـــركت اضاف ش
ـــا  ـــركت ب ـــروش ش ـــم ف ـــول عظی ـــک تح ـــا در ی ـــد ت ـــث ش ـــه باع ـــه هم ـــش گفت ـــروش پی ف
ـــال 1400  ـــادی در س ـــدید اقتص ـــانات ش ـــم نوس ـــی رغ ـــود وعل ـــه ش ـــور مواج ـــدی درخ رش

ـــد. ـــه ده ـــات ادام ـــاوری اطاع ـــات و فن ـــازار ارتباط ـــش  در ب ـــودی خوی ـــد صع ـــه رون ب
ـــه،  ـــه بیم ـــی از جمل ـــوزه مال ـــده در ح ـــذ ش ـــای اخ ـــه مجوزه ـــت ب ـــا عنای ـــد ب ـــال جدی در س
ـــه ورود  ـــر پای ـــان ب ـــركت همچن ـــتراتژی كان ش ـــل، اس ـــای در مکم ـــایر مجوزه ـــک و س بان
ـــاوری  ـــات و فن ـــوزه ارتباط ـــش در ح ـــای خوی ـــت ه ـــتفاده از مزی ـــد و اس ـــای جدی ـــه بازاره ب

ـــت. ـــوده اس ـــع ب ـــایر صنای ـــات در س اطاع
مهمتریـن ریسـک حال حاضر در كشـور همچون سـال گذشـته نوسـانات غیرقابـل پیش بینی 
نـرخ ارز مـی باشـد كـه بـا عنایـت بـه طرح هـای توسـعه شـركت در حوزه شـبکه دسترسـی 
فیبـر نـوری ایـن ریسـک ممکـن اسـت منجـر بـه افزایـش هزینه هـای سـرمایه گذاری شـود 
ولـی بـا توجـه بـه دوره طوالنـی مـدت بهـره بـردرای از شـبکه )بیـش از ارتباطـات و فناوری 
اطاعـات در سـال جـاری عمـده فعالیـت های سـرمایه گذاری برای تکمیل شـبکه دسترسـی 
بـا فنـاوری هـای مختلـف از جملـه فیبر نـوری و 4G .5G خواهد بـود كه انتظار بر آن اسـت 
كـه بتوانـد آینـده شـركت را در بـازار تضمین نماید بـه عاوه در حـوزه نـوآوری و ایجاد پارک 
علـم فنـاوری بـا توجـه بـه مهیـا بـودن زیرسـاخت الزم در سـال جدید توسـعه فعالیـت های 

مکمـل شـركت از ایـن طریـق دنبال خواهد شـد.

ـــال  ـــركت، كم ـــه ش ـــی ب ـــهامداران گرام ـــما س ـــاد ش ـــن اعتم ـــی و حس ـــان از همراه در پای
ـــه هیـــات مدیـــره ایـــن اطمینـــان  تشـــکر را داریـــم و حضـــور و پشـــتیبانی شـــما ســـهامداران ب
ـــركت را  ـــش روی ش ـــای پی ـــه ه ـــت ، برنام ـــوالت صنع ـــا تح ـــگام ب ـــه هم ـــد ك ـــی ده را م
ـــازند.  ـــرآورده س ـــار را ب ـــورد انتظ ـــج م ـــازی و نتای ـــاده س ـــدی ، پی ـــه زمانبن ـــاس برنام براس

جایگاه شرکت در صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات 
ـــت؛  ـــی اس ـــه اطاعات ـــک جامع ـــه ی ـــدن ب ـــل ش ـــال تبدی ـــرعت در ح ـــه س ـــروز، ب ـــای ام دنی
ـــات، نقشـــی  ـــد از اطاع ـــتفاده مفی ـــزان دسترســـی و اس ـــی و می ـــه در آن، دانای ـــه ای ك جامع
ـــرایطی،  ـــن ش ـــد. در چنی ـــی كن ـــا م ـــریت ایف ـــت بش ـــده در سرنوش ـــن كنن ـــوری و تعیی مح
ـــع  ـــده جوام ـــر آین ـــرات آن ب ـــره و تأثی ـــی روزم ـــف زندگ ـــاد مختل ـــای ICT در ابع كاربرده
ـــا  ـــاخت ه ـــعه زیرس ـــده و توس ـــل ش ـــا تبدی ـــث روز دنی ـــن مباح ـــی از مهمتری ـــه یک ـــری ب بش
ـــش  ـــایر بخ ـــد س ـــل رش ـــن عام ـــوان مؤثرتری ـــه عن ـــت ICT ب ـــای صنع ـــرویس ه ـــوع س و تن
ـــورد توجـــه  ـــه و در حـــال توســـعه( م ـــف )توســـعه یافت ـــای اقتصـــادی، در كشـــورهای مختل ه

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــژه ق وی
معرفی خدمات شرکت 

ـــل  ـــود را از مح ـــد خ ـــده ای از درآم ـــش عم ـــات بخ ـــت ارتباط ـــال در صنع ـــای فع ـــركت ه ش
ـــات )در  ـــن خدم ـــه ای ـــته ب ـــزات وابس ـــا و تجهی ـــوت، دیت ـــرویس( ص ـــات )س ـــروش خدم ف
قالـــب بســـته هـــای تركیبـــی( بـــه مشـــتریان بـــه دســـت مـــی آورنـــد. جریـــان هـــای 
درآمـــدی »هـــای وب« نیـــز از زمـــان تأســـیس تـــا ســـال 1392 ،بـــه صـــورت عمـــده 
متکـــی بـــر فـــروش دیتـــا و مـــودم )مبتنـــی بـــر فنـــاوری + ADSL2 ( بـــوده اســـت. 
ـــه  ـــوده و ب ـــات ب ـــات و ارتباط ـــوزه اطاع ـــركت در ح ـــی ش ـــات اصل ـــر، خدم ـــال حاض در ح
ـــتریان  ـــادی )B2C (، مش ـــتریان ع ـــه مش ـــی ب ـــرده فروش ـــات خ ـــی خدم ـــروه اصل ـــه گ س
ســـازمانی) B2Bو B2B2C ( و مشـــتریان دولتـــی )B2G( تقســـیم مـــی شـــود. ایـــن 
ـــاوری G4(  در  ـــیم )فن ـــی س ـــت( و ب ـــیمی )ثاب ـــی س ـــبکه ارتباط ـــق دو ش ـــات از طری خدم
ـــردد:  ـــی گ ـــه م ـــر خاص ـــرح زی ـــه ش ـــی ب ـــرفصل كل ـــده و در 7 س ـــه ش ـــور ارائ ـــر كش سراس
-  ارائـــه خدمـــات بـــا اســـتفاده از پروانـــه ایجـــاد و بهـــره بـــرداری از شـــبکه ارتباطـــات 

ثابـــت )FCP(؛ 
ـــیم  ـــی س ـــاوری ب ـــر فن ـــی ب ـــال داده مبتن ـــه انتق ـــتفاده از پروان ـــا اس ـــات ب ـــه خدم -  ارائ

ثابـــت )FWA(؛ 
-  ارائه خدمات با استفاده از پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ترانک عمومی؛ 

-  ارائه خدمات با استفاده از پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه )MVNO(؛ 
ـــق  ـــتاها و مناط ـــاری در روس ـــی اجب ـــات عموم ـــب خدم ـــی در قال ـــات دسترس ـــه خدم -  ارائ

ـــور )USO(؛  ـــروم كش مح
-  ارائه خدمات فناوری اطاعات از جمله خدمات ابری و مركز داده؛ 

-  تأمین تجهیزات مورد نیاز مشتركین برای دریافت خدمات.
چشم انداز: تبدیل شدن به اپراتور سوم مخابراتی كشور

مسئولیت های اجتماعی
موضـــوع مســـئولیت هـــای اجتماعـــی در مجموعـــه هـــای وب در دو دســـته زیـــر قـــرار 

ـــرد: ـــی گی م
اقدامات محیط زیست:

اطـــاع رســـانی در حـــوزه حفاظـــت از محیـــط زیســـت در صفحـــات اجتماعـــی بـــرای 
مشـــتركین

اقدامات بشردوستانه:
ـــوزه  ـــزک در ح ـــه كهری ـــاكنین خان ـــی س ـــه تمام ـــی ب ـــای غذای ـــته ه ـــدای بس ـــد و اه بازدی

 MS ـــاران ـــن و بیم ـــالمندان، معلولی ـــای س ه
كمک به كمیته امداد امام خمینی )ره( طرح اكرام ایتام
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت بیمه پارسیان )سهامی عام( مورخ 1401/03/16 در محل سالن 
همایش هاي بین المللي نیایش برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 79/5 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی و با حضور نماینده بیمه مركزی جمهوری اسامی ایران برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای عبدالحسین صادقي بود، كه جنابان محمد حسین رمضاني و مجتبي ستاري قهفرخي 

در مقام نظار اول و دوم و خانم  فرزانه اسمعیلي جعفرزاده 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 1400/12/29 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 50 ریال به ازای هر سهم به كار 

خود پایان دادند.
همچنین موسسه تدوین و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه هوشیار ممیز به 
عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل و روزنامه اطاعات به عنوان روزنامه كثیراالنتشار انتخاب شدند. همچنین 
مبلغ 15 میلیارد ریال نیز به عنوان بودجه در اختیار هیأت مدیره جهت فعالیت در راستای توسعه مسئولیت های 
اجتماعی به تصویب سهامداران شركت رسید و همچنین مقرر گردید هرچه سریعتر فرآیند افزایش سرمایه به مبلغ 
13000 میلیارد ریال نیز اجرایی شود.                                                                                                           شایان 
ذكر است تنها چندروز بعد از مجمع ساالنه و با توجه به تصمیمات مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام 
برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 در مورخ 1401/03/31، در مورد شركت سرمایه گذاری پارسیان مبنی 
بر تقسیم مبلغ 28/000/000 میلیون ریال )7969 ریال به ازای هر سهم( سود بین سهامداران و با توجه به اینکه 
14/29 درصد سهام شركت سرمایه گذاری پارسیان متعلق به شركت بیمه پارسیان می باشد، معادل 4/002/178 
میلیون ریال )334 ریال برای هر سهم( درآمد حاصل از سود سهام در دفاتر شركت بیمه پارسیان شناسایی شد 

و بر این اساس نویدی كه مدیر عامل بیمه پارسیان در مجمع 
عمومی عادی ساالنه این شركت به سهامداران داده بود خیلی 

زود عملی شد.
مهندس اویار حسین در فرازی از گزارش خود با تصریح اینکه 
بیمه پارسیان اكنون به عنوان بنگاهي خوشنام و با امکانات بالقوه 
فراوان جهت رشد و توسعه و دارا بودن نیروي انساني جوان و 
تحصیلکرده، دستیابي به تعالي سازماني و رسیدن به افق هاي 
جدید را سرلوحه اهداف خود قرار داده است افزود : بر اساس افق 
آینده ترسیم شده در چشم انداز و پیروي از استراتژي سازماني، 
معتقدیم تا با به كارگیري استراتژي دانش محور و با به خدمت 
گرفتن فن آوري روزآمد، هدف گذاري درست و حركت برنامه اي، 
اطمینان و اعتماد به سرمایه هاي انساني، پویایي سازماني را حفظ 
نموده و با انعطاف پذیري در شرایط ناپایدار محیط بین المللي 
ضمن شناخت صحیح از فرصتها با چابکي و سرعت عمل به موقع 

چالشها را با موفقیت طي نماییم.
مدیر خوشنام و رزومه دار صنعت بیمه و بازار سرمایه كشورمان 
همچنین خاطرنشان كرد كه میثاق مشترک یکپارچه كاركنان 
و نمایندگان بیمه پارسیان كسب رضایت كلیه ذینفعان باالخص 
رضایت مشتریان گرانقدر است و در این مسیر با تاش و اراده ای 
پو الدین ، شعار راهبردي »همیشه حق با مشتري است« را نصب 
العین خود قرار داده و مصمم هستیم تا تجلي واقعي مشتري مداري 

و تکریم ارباب رجوع را عینیت بخشیم .
مجمع  برگزاری  بهداشتی،  های  پروتکل  دقیق  رعایت 
از  ارکان شرکت  کلیه  شایسته  میزبانی  و  نظم  کمال  در 
سهامداران، گزارش جامع ومبسوط حاج آقا اویار حسین  
مدیر با تجربه و زبده صنعت بیمه کشور از دستاوردها و 
توفیقات شرکت، تایید حسابهای شفاف و کلین تیم مالی 
هرچه  برای  شرکت  ریزی  برنامه  مجموعه،اعالم  مجرب 

سریعتر اجرائی کردن افزایش سرمایه، نهایت همکاری و تعامل جناب افشین نوری مدیر کاردان 
روابط عمومی شرکت و کارشناسان آن واحد با اصحاب رسانه در جهت پوشش خبری ، پاسخگویی 
مستند و دقیق به سواالت سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط توسط مدیرعامل و 
تقدیر ویژه ریاست مجمع از سیاست ها و تدابیر مدبرانه مهندس اویار حسین در تداوم سیر صعودی 

و رو به رشد شرکت بیمه پارسیان از نکات خواندنی این مجمع بود.
پیام هیأت مدیره 

سهامداران ارجمند 
بسیار خرسندیم كه فرصت ارایه گزارشي از عملکرد و اقدامات شركت طي سال 1400 و نیز برنامه 

هاي آتي شركت فراهم شده است تا با بهره گیري از حمایت و همراهي ارزشمندتان، فصلي نوین از 
حركت به سمت تعالي هر چه بیشتر را آغاز نماییم. 

شركت بیمه پارسیان )سهامي عام( در سال 1400 به منظور بهبود شاخص هاي مالي و عملکردي 
خود و در نتیجه، افزایش سودآوري براي سهامداران محترم، تاش نمود با رویکردي نوین به حفظ 
اعمال سیاست  با  توانست  پارسیان  بیمه  بپردازد. شركت  مشتریان فعلي و جذب مشتریان جدید 
هاي مناسب و بهره گیري از نیروهاي مجرب و كارآزموده صنعت بیمه در كنار نیروهاي تحصیل 
كرده، با سربلندي و افتخار سال 1400 را سپري نماید و به كسب پورتفوي 50/200 میلیارد ریالي 
نایل گردد كه حدود 40 درصد آن مربوط به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و حدود 60 درصد آن 
مربوط به سایر رشته هاي بیمه اي است. همچنین شركت بیمه پارسیان در این بازه زماني موفق به 
دریافت عناوین و جوایز مختلفي شد كه مهمترین آنها دریافت تندیس طاي رعایت حقوق مصرف 
كنندگان، كسب سطح یک توانگري مالي در ارزیابي بیمه مركزي جمهوري اسامي ایران و داشتن 
باالترین سهم قبولي اتکایي بین شركتهاي بیمه خصوصي مي باشد. عملکرد و دستاوردها نشانگر 
آن است كه بیمه پارسیان از جایگاه مناسبي در صنعت بیمه و اذهان عموم مردم برخوردار است. 
از جمله عوامل موثر بر موفقیت شركت را میتوان كیفیت مطلوب خدمات، تنوع محصوالت، ارایه 

مناسب خدمات و شبکه گسترده فروش و ارایه خدمات در سطح كشور دانست.
برنامه های آتی 

رئوس کلي اهداف و برنامه هاي آتي شرکت در سال 1401 به قرار زیر است: 
1- استفاده از ظرفیت سهامداران شركت جهت توسعه خدمات بیمه اي و ارتقاي فروش 

و  گذاري  مدیریت سرمایه  اندازي  راه  و  گذاري شركت  هاي سرمایه  فعالیت  و  بهبود ساختار   -2
بررسي هاي اقتصادي

3- بهبود مدیریت و ارزیابي ریسک در جذب حق بیمه به 
منظور افزایش سودآوري و ارتقاي نسبت هاي سودآوري 

4- تدوین راهکارها و راه اندازي واحد وصول مطالبات و 
پیگیري انجام اقدامات جهت كاهش دوره وصول 

تدوین  و  پارسیان  بیمه  نوآوري  اكوسیستم  مدیریت   -5
نقشه راه، برنامه ریزي و اجراي طرح تحول دیجیتال

براي  سازي  آماده  و  مدیریت  هاي  سیستم  استقرار   -6
اجراي طرح تعالي سازماني  

7- بازمهندسي فرایندهاي كسب و كار به منظور چابک 
سازي و افزایش بهره وري 

8- تشکیل كمیته پژوهش و نوآوري و راهبري فعالیتهاي 
پژوهشي در شركت  

9- بهبود فرایند طراحي و توسعه، راهبري كمیته محصول 
و ایجاد محصوالت و خدمات جدید بیمه اي

به مشتریان  ارایه خدمات  و  باشگاه مشتریان  توسعه   -10
به شکایات  و رسیدگي  بازطراحي سنجش رضایت  و  ویژه 

مشتریان
پرداخت  و  برنامه جامع صدور  تهیه  و  اهداف  تعیین   -11
نظارت  و  ارزیابي  و  فروش  شبکه  و  شعب  توسط  خسارت 

دقیق بر تحقق
12- بررسي توزیع جغرافیایي شبکه فروش و جذب نماینده 

در سرپرستي هاي مناطق كشور 
بازنگري و پیاده سازي طرح درجه بندي نمایندگان   -13

حقیقي و حقوقي و بهبود تعامل با كارگزاران
اجراي  و  زندگي  هاي  بیمه  نمایندگان  توسعه شبکه   -14

.)MLM( بازاریابي چندسطحي
15- توسعه تعامل دیجیتال با بیمه گزاران و پیاده سازي 

سیستم فروش اینترنتي بیمه نامه ها 
فرایندهاي  بهبود  و  انساني  منابع  تعالي   34000 مدل  اجراي  براي  شركت  آمادگي  ارزیابي   -16

سرمایه انساني
17- استقرار سامانه مدیریت اسناد )DMS ( و غیركاغذي كردن فرآیندها

18- توسعه خدمات موبایل اپلیکیشن »چتر همراه«
19- ایجاد سامانه داشبورد عملکرد و هوش تجاري 

20- توسعه همکاري با شركت هاي دانش بنیان مراكز رشد و استارت آپها
21- توانمندسازي شركتهاي زیرمجموعه و بهبود روابط متقابل

همچنین هادی اویارحسین نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه 
به  منتهی  مالی  سال  برای  شرکت  این  عملکرد  تشریح  در  پارسیان 
1400/12/29 به کسب پرتفوی 502/000 میلیاردی اشاره کرد و افزود: با یک 
برنامه ریزی مدون به دنبال استمرار روند شرکت به سوی افزایش سودآوری 
، تحول دیجیتال و بهبود فرآیندها هستیم. این مدیر با سابقه صنعت بیمه 
کشور ابراز امیدواری کرد با حمایت سهامداران و تالش مضاعف کارکنان، 
شرکت بیمه پارسیان همچنان در صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از 

توانمندترین شرکت ها، جایگاه خود را ارتقا بخشد.
بیمه پارسیـان همواره در فعالیت بیمه گری خود با اتکا به برنامه ریزی مدون، 
سعی در حفظ سبد پرتفوی مناسب، رشد فروش و توجه ویژه به مدیریت 
ریسک حرفه ای داشته تا همچنان با حفظ جایگاه خود به عنوان یک شرکت 
توانمند و حرفه ای در صنعت بیمه کشور در رشد و ارتقاء شرکت و ارایه 

خدمات هرچه بهتر به بیمه گزاران خود حرکت نماید.

بیمه پارسیان؛ دنیا دنیا آرامش
برنامه های مدون مدیریت برای افزایش سودآوری ، تحول دیجیتال و بهبود فرآیندها
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مجمع عمومی عادی سالیانه شركت توسعه صنایع بهشهر )سهامی عام( مورخ 1401/04/08 در محل سالن آزادگان 
مركز همایش هاي بین المللي پژوهشگاه صنعت نفت واقع در ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور 79/69 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای عباس باباگل زاده بود، كه جنابان 
محمدرضا نجفي و حسن یحیوي رازلیقي در مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا فاطمي  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 1400/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 260 ریال به ازای هر سهم به كار خود 

پایان دادند.
سرپرست شركت توسعه صنایع بهشهر در ابتدای گزارش خود با تصریح اینکه امیدواریم با پشتوانه و هماهنگی همه 
سهامداران راه سال 1401 را كه راه دشواری نیز هست با موفقیت به پایان برسانیم افزود: پیش بینی می شود انشاء 
اهلل حدود 2.700 میلیارد ریال از محل سود انباشته، حدود 2.500 میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارائی ها، 
حدود 3.280 میلیارد ریال از مطالبات حال شده، در حدود 1.500 میلیارد ریال از محل آورده نقدی و حدوداً به 
میزان 1.200 میلیارد ریال از محل صرف سهام و سلب حق تقدم، در شركت های تابعه، افزایش سرمایه انجام پذیرد.

به گفته وی تركیب پرتفوی شركت بر اساس بهای تمام شده به 
صورت 69 درصد پورتفوی بورسی، 4 درصد فرابورسی و 27 درصد 
غیربورسی بوده و سرمایه ثبتی شركت در سال 1400 از 8.250 به 

15.000 میلیارد ریال افزایش یافته است.
حسین معین زاد درباره اقدامات عملیاتی شركت در سال 1400 نیز 
خاطرنشان كرد كه: توسعه اقتصاد كشاورزی، طرح زنجیره تأمین 
مواد اولیه در صنعت شوینده و غذایی، افزایش سرمایه شركت 
اصلی از 8.250 به 15.000 میلیارد ریال، تحقق افزایش سرمایه در 
شركت های تابعه، تقویت صندوق بازارگردانی و تبدیل آن به صندوق 
Multi-NAV، ایجاد تنوع محصوالت شوینده و بهداشتی، تولید 
گلیسیرین با درصد خلوص 99.5 درصد، طراحی واحد فركشنیشن 
و هیدروژناسیون، همینطور خط جدید سولفوناسیون، بهره برداری 
از سامانه اطاعات مدیریتی، گام برداشتن در مسیر دانش بنیان 
شدن شركت ها و … از جمله طرح های عملیاتی شركت بوده است.
سرپرست شركت توسعه صنایع بهشهر در ادامه با اشاره به مشکات 

شركت در سال گذشته بیان كرد: عمده ترین چالش های شركت شامل 
حذف ارز ترجیحی، افزایش بهای نهاده های تولید و انرژی مانند برق 
و گاز، بوده است. وی گفت: دستوری بودن قیمت گذاری محصوالت، 
چالش های نقدینگی ناشی از رشد قابل توجه سرمایه در گردش مورد 
نیاز و هزینه های تامین مالی، فرسودگی ماشین آالت، افزایش بهای 
تمام شده ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت ها، عدم امکان برنامه 
ریزی بلندمدت به دلیل عدم ثبات در سیاست های كان دولت ها، 
مشکات ناشی از پرونده های حقوقی سنواتی، ركود بورس، كاهش 
از دیگر  تغییر فرهنگ مردم در شرایط پساكرونا  و  قدرت خرید 

چالش های اساسی گروه بوده است.
دكتر حسین معین زاد درخصوص عملکرد مالی شركت توسعه صنایع 
بهشهر با بیان اینکه هر چند در سالی كه گذشت، به دلیل شرایط 
نامساعد بازار سرمایه، سود فروش سرمایه گذاری های شركت اصلی 
با كاهش 32 درصدی نسبت به سال قبل همراه بودافزود: لیکن این 

كاهش از طریق رشد 28 درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها جبران شد به نحوی كه سود خالص شركت در 
سطح 7.141 میلیارد ریال محقق گردید كه نسبت به سال قبل رشد یک درصدی را نیز به همراه داشت.

مدیرعامل »وبشهر« درباره عملکرد تلفیقی گروه نیز اعام كرد كه درآمد های عملیاتی گروه از  63 به 94 هزار 
میلیارد ریال افزایش یافته كه رشد 47 درصدی را نشان می دهد و سهم از سود شركت های وابسته نیز رشد 
حدود 100 درصدی را نشان می دهد كه عمدتا مربوط به بهبود عملکرد بانک اقتصاد نوین می باشد. همچنین 
سود خالص تلفیقی، در سال 1400 در مقایسه با سال 1399 رشد 39 درصدی و سود عملیاتی رشد 32 

درصدی را نشان می دهد.
سکاندار »وبشهر« همچنین با اعام اینکه در بحث برنامه ریزی تغییر و تحول مبتنی بر توسعه اقتصادی، اقتصاد 
مقاومتی و دانش بنیان، مزیت رقابتی را بر اساس زنجیره ارزش و زنجیره تامین، جهش تولید، انتقال تکنولوژی، 
مدیریت دانش بنیان، مدیریت برندینگ و تحقیق و توسعه در 27 شركت را  در دستور كار داریم اضافه كرد در نهایت 
كارآفرینی، افزایش اشتغال، افزایش ثروت عمومی و رفاه اجتماعی مدنظر برنامه طرح تحول است كه از دو سال پیش 

در صدر برنامه های گروه می باشد.
وی افزود: در بحث اصاح ساختار مالی به منظور تأمین سرمایه گردش مورد نیاز شركت های زیرمجموعه، كاهش 
هزینه های مالی، افزایش ظرفیت اعتباری برای اخذ تسهیات در دستور كار قرار دارد. در سال 1400، به میزان 9.955 
میلیارد ریال از محل سود انباشته در شركت های شوینده، بهپاک، گلتاش، مارگارین و پاكسان، قند نیشابور، ساینا 
و… هدف گذاری شده بود كه 11.525 میلیارد ریال محقق شد. برای تجدید ارزیابی دارایی ها به میزان 27.796 

میلیارد ریال پیش بینی شده بود كه در قند نیشابور، ترابری بهپخش و آلی شیمی و … 28.560 میلیارد ریال محقق 
شد. از محل مطالبات حال شده در شركت های بسته بندی، ترابری وآلی شیمی، به میزان 465 میلیارد ریال پیش 
بینی شده بود كه 215 میلیارد ریال آن محقق گردید. همچنین از آورده نقدی در شركت های مدیریت شوینده، 
مارگارین، بهپاک، پاكسان، گلتاش، ساینا و .. نیز به میزان 9.886 میلیارد ریال پیش بینی شده بود كه توانستیم 983 

میلیارد ریال آن را محقق نمائیم.
دكتر معین زاد همچنین توضیح داد: در دو سال اخیر در تمامی شركت های مؤثر تابعه، مدیریت برندینگ را هدف 
گذاری نمودیم. كلیه شركت های ما مرحله آماده سازی و خلق برند را پشت سر گذاشتند. شركت های پاكسان، ساینا، 
گلتاش و مارگارین ارتباطات برندینگ را پیاده سازی كردند و برای حوزه پسابرند دستور كار های اكید برای شركت ها 

صادر شده و مورد پیگیری قرار می گیرد.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، حضور پرشمار مدیران ارشد گروه توسعه ملی- شرکت توسعه 
صنایع بهشهر و مدیران عامل و معاونین شرکت های تابعه، پخش یک کلیپ زیبا و جامع به همت 
واحد ارتباطات و اطالع رسانی که بخوبی تاریخچه و دستاوردهای گروه را به سمع و نظر سهامداران 
رساند، تاکید رئیس مجمع مبنی بر رعایت صرفه و صالح سهامداران در اتخاذ کلیه تصمیمات، ارائه 
توضیحات کامل دکتر ابوالحسنی مدیرعامل شرکت سرآمد صنایع بهشهر پیرامون پی گیریهای دعاوی 
قضایی برای دریافت حق و حقوق قانونی شرکت و محکومیت مدیران متخلف، تبیین اینکه قیمت سهم 
به NAV در پایان 1401/02/۳1 به 75 رسیده است، اعالم 
سود 714 میلیاردی شرکت، پاسخگویی دقیق و مستند به 
سواالت سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط، 
الهی مدیرعامل »بیدسیم«  نعمت  ارائه توضیحات دکتر 
پیرامون راهبردهای هلدینگ برای جهش صادرات و لزوم 
اصالح نرخ ها با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه 
های تولید، برگزاری انتخابات هیات مدیره و نهایت همکاری 
و تعامل کلیه ارکان شرکت علی الخصوص جناب سرمدی 
مدیرفرهیخته روابط شرکت با اصحاب رسانه برای پوشش 

خبری از نکات خواندنی این مجمع بود.
طرح های عملیاتی مجموعه در سال 1400

1-توسعه اقتصاد كشاورزی” را در جهت كاهش هزینه های تولید، 
2- طرح زنجیره تأمین مواد اولیه در صنعت شوینده و غذایی،  
3- افزایش سرمایه شركت اصلی از 8.250 به 15.000 میلیارد 
ریال، 4- تحقق افزایش سرمایه در شركت های تابعه، 5- تقویت 
صندوق بازارگردانی و تبدیل آن به صندوق Multi-NAV،  6- ایجاد 
تنوع محصوالت شوینده و بهداشتی، 7- تولید گلیسیرین با درصد 
خلوص 99.5 درصد،  8- طراحی واحد فركشنیشن و هیدروژناسیون 
و همینطور خط جدید سولفوناسیون، 9- بهره برداری از سامانه 
اطاعات مدیریتی، 10- گام برداشتن در مسیر دانش بنیان شدن 

شركت ها و …
برنامه های توسعه ای “وبشهر” 

افزایش سرمایه، 2( برقراری  1( برنامه ریزی و مدیریت منابع و 
روابط شفاف در بین شركت ها و مدیریت زنجیره تأمین، 3( استفاده 
حداكثری از ظرفیت های گروه، هم افزایی و تمركز بر تکمیل زنجیره 
ارزش، 4( بهبود كیفیت محصوالت از نظر تولید و بسته بندی، 5( 
هوشمندسازی فروش، توسعه نوآوری تولید و تنوع بخشی به آن، 
بر مبنای فناوری های نوین دانش بنیان، و 6( برنامه ریزی افزایش 
ظرفیت و رفع موانع تولید، در راستای ایجاد ارزش افزوده و خلق 

ثروت برای سهامداران با طرح های توسعه ای زیرمجموعه های شركت توسعه صنایع بهشهر در سال مالی 1400
اهم سیاستها و برنامه های آتی شرکت

1- تدوین و پیاده سازی استراتژی سرپرستی
2- ارتقا و توسعه خدمات به ذینفعان

3- مدیریت پورتفوی 
4- توسعه نگرش مدیریت فرآیندگرا )آینده نگر(

5- تدوین و پیاده سازی استراتژی هدایتی هلد ینگ )افزایش توانمندی شركت مادر در زمینه مدیریت فرصت های 
سرمایه گذاری، واگذاری، ادغام و مشاركت های راهبردی)

6- بهبود فرهنگ سازمانی در مدیریت نوآوری 
7- تامین منابع مالی )برای تملک دارایی های با مزیت رقابتی (

8- بهینه سازی مدیریت منابع و مصارف 
9- توسعه مدیریت زنجیره ارزش در هلدینگ و مدیریت زنجیره تامین در شركت های تابعه مبتنی بر خلق ارزش 

مشترک 
10- توسعه توانایی های مدیریتی در هلدینگ و شركت های تابعه 
11- مدیریت ارزش های مشترک با دیدگاه ارزش های اجتماعی 

12- بهبهود مستمر سیستم ها و روش ها از طریق راهبردهای زیرساختی

با جذب و  توسعه صنایع بهشهر، یک هلدینگ چند رشته ای است که 
افزایش  مدیریت مطلوب سرمایه ها، بکارگیری شیوه های ارزش آفرین، 
بهره وری و بازدهی دارایی شرکتهای عضو گروه، مدیریت پرتفو، و تقویت 
مزیت رقابتی شرکت ها در بخش های خدماتی و تولیدی به همراه توسعه 
و تحول سرمایه های انسانی خود، و داشتن سازمانی یادگیرنده و منعطف 
آفرینی  کار  بهبود  و  ارزش  خلق  هدف  با  استعدادها،  تمام  بکارگیری  با 
کند.                                                                                                                                              می  فعالیت  سهام،  صاحبان  حقوق  بازده  پایدار  رشد  و  جامعه،  در 
بدون شک با سکانداری دکتر محمد رضا فالح در شرکت توسعه صنایع بهشهر 
و پیاده سازی برنامه های کوتاه مدت- میان مدت و بلند مدت مشارالیه و البته 
همت و تالش مدیران، کارکنان و کارگران خدوم این مجموعه شاهد اعتالی 
بیش از پیش یکی از بنگاه های مهم اقتصادی کشور درمقام اولین شرکتی که 
سهام آن در راستای خصوصی سازی از سوی دولت جمهوری اسالمی ایران به 

عموم مردم واگذار شد خواهیم بود .

افزایش 47 درصدی درآمدهای عملیاتی

توسعه صنایع بهشهر، هلدینگ چند رشته ای با ارائه خدمات گسترده
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مجمـع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سـهام شـركت پتروشـیمی بوعلی سـینا )سـهامی عام( 
مـورخ 1401/04/11 در محـل ضلـع غربـي ورزشـگاه آزادي، مركـز همایشـهاي بیـن المللـي 

پژوهشـگاه صنعت نفـت برگـزار گردید.
در ایـن مجمـع كـه بـا حضـور 91/74 درصـد سـهامداران حقیقـی و حقوقـی ، اعضـاء هیـات 
مدیـره، نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونـی برگـزار گردیـد، 
ریاسـت مجمـع برعهـده آقـای دكتـر حسـین پناهیـان بـود، كـه جنابـان مرتضـي رحیمیـان 
سـرای و محمـد حسـن فامیلـی در مقـام نظـار اول و دوم و آقـای سـید محمـد احمـدزاده به 

عنـوان دبیـر مجمـع انتخـاب گردیدند.
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیـات مدیـره بـه مجمـع 
مربـوط بـه اهـم فعالیتهـای صـورت پذیرفتـه در طـی 
سـال مالی منتهـی به 1400/12/29 و پس از اسـتماع 
گـزارش حسـابرس و بـازرس قانونی، مجمع نشـینان با 
طنیـن صلـوات خود ضمـن  تصویـب صورتهـای مالی 
و تنفیـذ معامـات مشـمول مـاده 129 و بـا تقسـیم 
سـود 10000 ریـال بـه ازای هـر سـهم بـه كار خـود 

دادند. پایـان 
مهنـدس سـید محمـد احمـدزاده ، مدیرعامل شـركت 
گـزارش خـود  ابتـدای  در  بوعلـی سـینا  پتروشـیمی 
بـا اشـاره بـه در پیـش گرفتـن رویکـرد علمـی بـرای 
افزایـش سـودآوری در زمینـه افزایـش درآمـد حاصـل 
از فـروش و كاهـش هزینه هـا از سـال 98 اظهـار كرد: 

بـا انجـام ایـن راهبـرد، سـود ایـن شـركت از رقـم ناچیز 
در سـال 97 بـه 3600 میلیـارد تومان و تولیـد به حدود 
110 درصد ظرفیت اسـمی در سـال مالی 1400 رسـید.
مدیرعامـل شـركت پتروشـیمی بوعلی سـینا با اشـاره به 
اهمیـت تأمیـن خـوراک بـرای تولیـد پایـدار ادامـه داد: 
هزینـه تأمیـن خـوراک، 90 تـا 95 درصـد هزینه هـای 
شـركت را دربرمی گیـرد كه شـركت بـا راهبردهای موثر، 
سـال بـه سـال ایـن رقـم را كاهـش داده اسـت. شـركت 
پارسـال مشـکلی در تأمین خوراک نداشـته و 35 درصد 
كـه  بطـوری  اسـت  داشـته  خـوراک  دریافـت  افزایـش 
حـدود 70 تـا 80 هزار تن خوراک از پارسـال به امسـال 
منتقـل شـده و تأثیـر مطلوبی در سـودآوری امسـال هم 

داشـت. خواهد 
مهنـدس احمـدزاده بـا تأكیـد بـر اینکـه: خوشـبختانه 
هزینـه لجسـتیک تأمیـن خـوراک پتروشـیمی بوعلـی 

سـینا از سـال 97 تاكنـون كاهشـی بوده و این شـركت پارسـال یـک میلیـون و 220 هزار تن 
خـوراک را بـا كشـتی دریافـت كـرده اسـت اضافه كـرد: روند افزایشـی تولیـد متأثـر از تأمین 
به موقـع و كافـی خـوراک، تأمیـن خـوراک از منابع جدیـد، فـروش به موقع و رفـع گلوگاه های 
تولیـد بـوده اسـت و بدیـن ترتیـب تولید شـركت پتروشـیمی بوعلی سـینا در سـال 1400 به 
یـک میلیـون و 900 هـزار تـن رسـید كـه حاكـی از رشـد 32 درصـد نسـبت به سـال 1399 

اسـت. بوده 
مدیرعامـل شـركت در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن شـركت راهبـرد فـروش محصـوالت به 
بازارهـای منطقـه ای را افـزون بـر فـروش دریایـی در دسـتور كار قرار داده اسـت، اظهـار كرد: 

ایـن شـركت در صـورت افزایـش قیمـت فـروش از صـادرات زمینـی نیـز اسـتفاده می كند.
مهنـدس احمـدزاده بـا بیـان اینکـه درآمـد شـركت از 41 هـزار میلیـارد ریال در سـال 97 به 

264 هـزار میلیـارد ریـال در پایان سـال 1400 رسـید، افزود: درآمد پتروشـیمی بوعلی سـینا 
در سـه ماهه نخسـت امسـال هـم 100 هزار میلیـارد ریال بوده و افزایش چشـمگیری نسـبت 
بـه مدت مشـابه پارسـال داشـته اسـت. این شـركت پارسـال 600 میلیـون دالر فـروش ارزی 

داشـته است.
مدیرعامـل شـركت در بخـش پایانـی گـزارش خـود، از برنامـه ایـن شـركت بـرای توسـعه 
پایین دسـت خبـر داد و گفـت: افزایـش تولیـد محصـول بنـزن و توسـعه زنجیـره ارزش ایـن 
محصـول به منظـور جلوگیـری از خام فروشـی در دسـتور كار شـركت اسـت كـه پـس از اخـذ 
مصوبه هـای الزم از شـركت ملـی صنایع پتروشـیمی و 

هلدینـگ خلیـج فـارس اعـام خواهد شـد.
رعایـت دقیـق پروتکل هـای بهداشـتی، پخش 
روابـط  همـت  بـه  جامـع  و  زیبـا  فیلـم  یـک 
آن  در  بخوبـی  کـه  شـرکت  کوشـای  عمومـی 
سـمع  بـه  شـرکت  دسـتاوردهای  و  تاریخچـه 
تاییـد حسـابهای  نظـر سـهامداران رسـید،  و 
شـفاف و کلیـن معـاون مالـی مجـرب مجموعه 
توسـط حسـابرس و بازرس قانونی ، پاسخگویی 
دقیق به سـواالت سـهامداران حاضـر و ناظر به 
صـورت برخط، برگـزاری مجمـع فوق العـاده با 
بیـش از 91 درصـد سـهامداران جهـت انطبـاق 
اساسـنامه شـرکت بـا اساسـنامه مـورد تاییـد 
سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، تعامـل کلیـه 
ارکان و نهایـت همـکاری جنـاب قنواتـی مدیـر 
فرهیختـه روابـط عمومـی و کارشناسـان محترم 
آن واحـد برای پوشـش خبری از نـکات خواندنی 

ایـن مجمع بـود .
نکات مهم مطرح شده در مجمع

پـروژه بازسـازی و ارتقـا واحـد پارازیلیـن بوعلـی سـینا 
منجـر بـه  تکمیـل زنجیـره  دو محصـول اصلـی شـده 

. ست ا
احـداث واحـدی جدید به منظـور تکمیل زنجیـره تولید 
و توسـعه محصـوالت باكمک شـركت هـای دانش بنیان 

از جمله اهداف شـركت اسـت.
پارازیلین جز محصوالت مهم شـركت اسـت اما از سـال 
95 كـه شـركت دچـار حادثـه شـد محصـول ریفورمیت 
جایگزیـن ایـن محصول شـده و سـود آن سـال به سـال 
در حـال افزایـش اسـت، امـا در ایـن سـال هـا در جهت 

بهبـود واحـد پارازیلیـن نیز اقداماتی انجام شـده اسـت.
سـود شـركت به نسـبت سـال قبل افزایش 70 درصدی داشـته اسـت، همچنین تولید شركت 
رشـد قابـل توجهی داشـته اسـت. افزایش تولیـد 110 درصدی در شـركت را شـاهد بودیم كه 

می شود. محسـوب  ركورد 
وابستگی واحد شیرین سازی شركت به شركت پتروشیمی امیركبیر از بین رفته است.

مناطـق نفـت خیـز 40 درصـد خـوراک شـركت را تامیـن میکنـد، 90 درصـد هزینـه هـای 
پتروشـیمی هزینـه خـوراک اسـت امـا امـروزه كمبـود خـوراک بـرای ما مزیت شـده اسـت. با 
توجـه بـه قیمـت محصـوالت در بـازار، در نتیجـه مـا بـه سـمت خـوراک هایـی كـه گازوییل 

بیشـتری تولیـد میکننـد حركـت می كنیـم.
در حـال حاضـر محدودیـت برای تامین خـوراک نداریم و در سـال گذشـته 35 درصد افزایش 

افزایش چشمگیر تولید، درآمد و سود خالص برای پتروشیمی بوعلی

مهندس سید محمد احمدزاده خاطرنشان کرد: افزایش 70 درصدی 
سود و رشد ۳2 درصدی تولید در سال 1400 نسبت به سال 99 از اهم 
دستاوردهای پتروشیمی بوعلی سینا بوده و مفتخریم اعالم داریم با 
بهره برداری از واحد شیرین سازی برش سبک پتروشیمی بوعلی سینا 
در سال 1400 از دالیل افزایش تولید این شرکت بود. به گفته این مدیر 
محقق و برجسته صنعت پتروشیمی کشورمان با بهره برداری از این 
واحد، وابستگی به پتروشیمی امیرکبیر از بین رفت و توانستیم ثبات 
نسبی در تولید داشته باشیم و رکورد تولید 110 درصد ظرفیت اسمی 

را ثبت کنیم.
مدیرعامل برنامه محور شرکت پتروشیمی بوعلی سینا از تولیدی شدن 
واحد پارازایلین این شرکت در نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: تکمیل 
زنجیره ارزش محصول بنزن به منظور جلوگیری از خام فروشی نیز در 

دستور کار شرکت قرار دارد.
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ققنوسی که دوباره برخاست
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دریافـت داشـتیم. امـا قیمت خـوراک و تاثیر آن بر  پرتفو شـركت مهم اسـت.
همچنین با كرایه كشتی ، هزینه لجستیک خوراک نیز كاهش قابل توجهی داشته است.

تجـارت صنعـت محصـوالت شـركت را بـه خوبی بفروش رسـانده اسـت و محصوالت مشـترک 
شـركت بـه خوبی بـه فروش میرسـد.

موجودی سال 99 به 1400 صفر بوده و همه چیز را فروخته بودیم.
درآمـد شـركت در سـال 1400 بـه 26 هـزار میلیارد تومان رسـیده و همچنین در 3 ماه سـال 

جاری افزایش داشـته اسـت.
از جملـه پـروژه هـای شـركت، پـروژه هایی اسـت كه در سـال 98 شـروع شـده و انجام شـده 
بـه جـز واحـد پارازیلیـن كـه  بسـیاری از اقدامـات آن انجام شـده اسـت و تـا پایان بـرج 6 به 
بهره بـرداری می رسـد.)برج  آمـاده شـده و  پمـپ هـا نصـب شـده اسـت ، كـوره ها نیـز در حال 

اسـت(. تکمیل 
در سال 1401 نیز به نسبت 3 ماهه سال قبل افزایش تولید داشته ایم.

در خصـوص بهره بـرداری از پارازایلـن برخـی فراینـد هـا بایـد شـکل بگیـرد اما سـعی میکنیم 

كمتـر از یـک مـاه بعـد از تحویـل واحد بـه بهره بـرداری و محصول برسـد.
مرور کلی بر عملکرد و دستاوردهای مهم شرکت در سال مالی مورد گزارش

در سـال مالـی مـورد گـزارش كـه سـال تولید، پشـتیبانی هـا، مانع زدایـی ها نامگذاری شـده 
بـود شـركت پتروشـیمی بوعلـی سـینا بـا یـاری خداونـد متعـال و تـاش و همـکاری كلیـه 
كاركنـان متعهـد و مسـئولیت پذیر خود، اقدامات موثری انجام داده اسـت . اهم دسـتاوردهای 

حاصـل شـده از ایـن اقدامـات به شـرح ذیل می باشـد:
- عملکـرد مجتمـع در سـال 1400 نسـبت بـه برنامـه تولیـد % 115 و نسـبت بـه ظرفیـت 

اسـمی 109% بـوده اسـت 
- انجـام افتخـار آمیـز پروژه ی واحد شـیرین سـازی مجتمع بـا موفقیت كامل و بـدون حادثه 

)بـدون حضـور شـركت هـای اروپایی صاحب لیسـانس، با تـاش بی وقفه و شـبانه روزی( 
- انجـام افتخـار آمیـز پـروژه ی ارتقـاء برجهـای جـذب واحـد تولیـد پارازایلیـن مجتمـع بـا 
موفقیـت كامـل و بـدون حادثـه. )بـدون حضـور شـركت هـای اروپایـی صاحـب لیسـانس، بـا 

تـاش بـی وقفـه و شـبانه روزی(
- افزایش 18% تولید بنزن نسبت به سال 1399 )تولید 126% نسبت به برنامه 1400( 

- اسـتقرار سیسـتم مدیریـت تغییـر )MOC( مطابق اسـتاندارد CCPS با مشـاوره شـركت 

فالـک هلند
- كب امتیاز 81/02 در ارزیابی فرآیندها توسط شركت تک چی 

ISO 50001:2011صدور مجدد و دریافت گواهینامه سیستم مدیریت انرژی -
شـغلی  بهداشـت  و  ایمنـی  مدیریـت  سیسـتم  گواهینامـه  دریافـت  و  مجـدد  صـدور   -

 45001:2018ISO
-C2001T  تکمیل و بهره برداری پروژه ساخت تانک -

- استقرار مدیریت بحران مطبق استاندارد CCPS با مشاوره شركت فالک هلند
- صدور مجدد و دریافت گواهینامه سیستم مدیریت

جایگاه شرکت در صنعت
طبـق آمـار موجود منتشـره پتروشـیمی بوعلی سـینا در بین شـركتهای فعـال در زمینه تولید 
مـواد آروماتیـک در كشـور، بـا حجم فروش معادل مبلـغ 236/632/351 میلیـون ریال در رده 
دوم قـرار دارد. همچنیـن سـهم فـروش محصـوالت مختلـف ایـن شـركت از كل بـازار داخلی 

و صادرات اسـت.

پروژه های در دست اقدام
VOC مسقف كردن حوضچه پساب در راستای كاهش -

COD و VOC الیروبی حوضچه پساب در راستای كاهش -
 VOC امـکان سـنجی كاهـش ورود هیدروكربـن بـه حوضچـه پسـاب در راسـتای كاهـش -

COD و 
- شناسایی نقاط با پتانسیل انتشار آالیندهای هوا

مهمترین اقدامات شركت در سال 1401
استمرار و افزایش تولید

- تحقق 117 درصدی ظرفیت اسمی شركت در سه ماهه نخست اول
- افزایش سود در سه ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال 1400

راه اندازی واحد پارازیلین
- افزایش تولید محصوالت با ارزش بنزن و پارازایلین افزایش سودآوری

مطالعه و اجرای طرحهای توسعه ای
- مطالعـه و اجراز طرحهای توسـعه ای برای سـه سـال آینـده به منظور تکمیـل زنجیره ارزش 

، ایجـاد ارزش افزوده و اشـتغال زایی
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مجمـع عمومـی عادی سـاالنه شـركت بهنوش ایران )سـهامی عـام ( مـورخ 1401/04/29 در 
محـل هتـل پارسـیان اوین )سـالن تشـریفات كوه نـور( تشـکیل گردید. 

در ایـن مجمـع كـه بـا حضـور 87/36 درصـد سـهامداران حقیقـی و حقوقـی ، اعضـاء هیـات 
مدیـره، نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونـی برگـزار گردیـد، 
ریاسـت مجمـع برعهـده آقـای مرتضي آهنگرسـریزدي بـود، كه جنابان ابوالقاسـم محسـني و 
مجیـد آتشـگر در مقـام نظـار اول و دوم و آقـای یاسـر داوري بـه عنـوان دبیـر مجمـع انتخاب 

گردیدند.
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیات مدیـره به مجمـع مربوط به اهـم فعالیتهای صـورت پذیرفته 
در طـی سـال مالـی منتهـی بـه 1400/12/29 و پس از اسـتماع گـزارش حسـابرس و بازرس 
قانونـی، مجمـع نشـینان بـا طنیـن صلـوات خـود ضمـن  تصویـب صورتهـای مالـی و تنفیـذ 
معامـات مشـمول مـاده 129 بـا تقسـیم سـود 950 ریـال بـه ازای هـر سـهم بـه كار خـود 

دادند. پایـان 
همچنیـن مجمـع عمومی فـوق العاده شـركت بهنوش 
ایـران نیـز پـس از برگـزاری مجمـع عمومی بـا حضور 
87.36 درصـد صاحبـان سـهام و یا نماینـدگان قانونی 
آنهـا ، شـركت سـرمایه گـذاري ملـي ایـران ، بنیـاد 
مسـتضعفان انقاب اسـامي ، شركت توسـعه بازاریابي 
و فـروش بـرق صبـا ، شـركت مادر تخصصي گسـترش 
وحسـابرس  قانونـی  بـازرس  و  سـینا  غذایـي  صنایـع 
بـا  اساسـنامه شـركت  .تطابـق  برگـزار شـد  مسـتقل 
نمونه اساسـنامه سـازمان بورس در مجمع فـوق العاده 
تصویب شـد. همچنین مواد 19 و 38 اساسـنامه طبق 
نمونـه اساسـنامه سـازمان بورس و اوراق بهـادار اصاح 

. شد
جامـع  گـزارش  ابتـدای  در  داوری  یاسـر  مهنـدس 

خـود بـا تشـریح اینکـه شـركت بهنـوش ایـران اولیـن و 
بزرگتریـن تولیدكننده ماء الشـعیر در ایران اسـت افزود: 
ایـن كارخانـه در حـال حاضـر بزرگتریـن تولیـد كننـده 
و صـادر كننـده انـواع ماءالشـعیر در كشـور و بزرگتریـن 
تولیـد كننـده ماءالشـعیر بـدون الـکل در جهان اسـت و 
محصـوالت آن به بیشـتر كشـورهای اسـامی دنیا صادر 
در  مدیـر صاحبنـام صنعـت كشـورمان  ایـن  می شـود. 
ادامـه با اشـاره به اینکه شـركت بهنوش ایـران فعالیتش 
را بـا 1 كارخانـه و 1 خـط تولیـد ماءالشـعیر آغـاز به كار 
كـرد، امـا اكنـون بـا حضـور مهندسـین جـوان و نخبه و 
كارگـران باانگیـزه و پرتاش 9 كارخانـه و 18 خط تولید 
انـواع نوشـیدنی را در گسـتره ایران عزیـز توزیع می كند 
اضافـه كـرد: ایـن مجموعـه  با تنـوع و نـوآوری در تولید 
محصـوالت طعـم دار، تغییـرات شـگرفی در ایـن صنعت 

به وجـود آورد.
بـه گفته مهندس یاسـر داوری این شـركت تولید كننده 
220 نوشـیدنی در دسـته بندی های متنـوع ماءالشـعیر، 
دوغ، آبمیـوه، نوشـابه، نوشـیدنی میـوه ای، آب و انرژی زا 
مهـم  اهـداف  از  سـالم  نوشـیدنی های  توسـعه  و  اسـت 

شـركت مـی باشـد. مدیر خوشـفکر مجموعه در ادامه خاطرنشـان كـرد كه بهنوش بـا فرآوری 
طبیعـی مالـت، عـدم اسـتفاده از مـواد نگهدارنـده و تجهیـز آزمایشـگاه های پیشـرفته كنتـرل 
كیفـی و تحقیقاتـی توانسـته اسـت باالترین اسـتاندارد های ملـی و بین المللـی را دریافت كند.
به گفته وی شركت بهنوش ایران به آزمایشگاه های كنترل كیفیت در زمینه های شیمیایی، 
میکروبیولوژی و تحقیقات D&R مجهز است و با توجه به داشتن امکانات مورد نیاز جهت 
پرورش جو و مالت سازی از امتیاز ویژه ای نسبت به دیگران برخوردار می باشد. مهندس داوری 

با تبیین اینکه غیر از ماءالشعیر كه بیش از سایر محصوالت  در فرازی دیگر از گزارش خود 
بهنوش شناخته شده است، محصوالتی چون: مالت، نوشابه گازدار، نوشابه انرژی زا، آبمیوه و 
نوشیدنی میوه ای گازدار، آب طعم دار، آب گازدار، آب معدنی، دوغ و سایر فرآورده های نوشیدنی 
مجاز را تولید می كنیم. اظهار داشت كه شركت بهنوش ایران دارای استانداردهای بین المللی 
سیستم میریت كیفیت، سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی، سیستم مدیریت زیست محیطی، 
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، سیستم تجزیه و تحلیل خطر و كنترل نفاط كنترل 

بحرانی، سیستم مدیریت یکپارچه آی ام اس است.
مدیرعامـل طراز اول صنعت نوشـیدنی و غذایی كشـورمان در قسـمت دیگـری از گزارش خود 
اعـام داشـت كـه یکـی از سیاسـت های اصلی بهنـوش در حوزه صـادرات، تامین بـازار مصرف 
كشـورهای اسـامی اسـت و از جملـه مقاصـد اصلـی صادراتـی این شـركت عبارت هسـتند از 

عـراق، افغانسـتان، لبنان، پاكسـتان، عمان، كویـت، قطر و…
بـه گفتـه وی عـاوه بـر این كشـورها، مقاصـدی نظیر 
چیـن، تایلنـد، اسـترالیا، كانـادا و انگلسـتان هـم جـزء 

لیسـت صادراتـی شـركت بهنـوش ایـران قـرار دارند.
شـایان ذكر اسـت با توجه به كوشـش شـركت بهنوش 
و اهتمـام ویـژه مدیریـت عامـل مبتنـی بر شـفافیت و 
اطاعـات  ارائـه  منظـور  بـه  مالـی   – كاری  انضبـاط 
روشـن و دقیـق در موعـد تعییـن شـده بـه سـازمان 
بـورس، رابطـه ایـن شـركت بـا سـازمان بورس بسـیار 

اسـت.  خوب 
اشـاره  بـا  خـود  گـزارش  پایـان  در  داوری  مهنـدس 
بـه اینکـه تولیـد پایـدار بـا تمركـز بـر حفـظ كرامـت 
انسـانی و حفاظـت از محیط زیست،توسـعه بازاریابی و 
پیشـبرد فروش.،كاهـش قیمت تمام شـده محصوالت، 
نگهداشـت نیروهـای متخصـص و بـا تجربـه ، تنـوع 
محصـول و بسـته بنـدی، جـزو اسـتراتژی هـای اصلـی 
مـی باشـد تصریح كـرد برنامـه ریزی هـای دقیق جهت 
توسـعه تبلیغـات هدفمنـد و اعتـای و برندینـگ خـود 
بـرای سـال 1400 مدنظـر می باشـد تـا روز بـه روز این 

رونـد صعـودی خـود را اسـتمرار بخشـیم.
بهداشـتی،   هـای  پروتـکل  دقیـق  رعایـت 
توضیحـات و گـزارش جامـع مدیرعامـل مدبـر 
مجموعه از اهم دسـتاوردها و پتانسـیل شـرکت 
بهنـوش و برنامـه های آتـی جهت افزایش سـهم 
بـازار و ارتقـای سـودآوری ، تقدیر ویژه ریاسـت 
مدیریـت  تیـم  درخشـان  عملکـرد  از  مجمـع 
در  بهنـوش  کـوش  سـخت  پرسـنل  و  توانمنـد 
کسـب توفیقـات متعـدد در سـال مالـی مـورد 
گـزارش ، تایـد حسـابهای شـفاف و کلیـن مدیر 
مالـی مجـرب مجموعـه و تیـم مالیـه پاکدسـت 
قانونـی،  بـازرس  و  حسـابرس  توسـط  شـرکت 
پذیرایـی شایسـته و تـوام بـا نظـم از ذینفعان و 
سـهامداران توسـط کلیـه ارکان شـرکت، تبیین 
نقـش بی بدیـل مهندس داوری و بهنوش دوسـت 
داشـتنی در تجلـی تولید ملـی در صنعت فرآورده های نوشـیدنی، پاسـخگویی به 
سـواالت سـهامداران حاضـر در مجمـع و ناظـر به صـورت برخـط و نهایـت تعامل 
و همـکاری جنـاب طهرانی مدیـر فرهیختـه روابط عمومـی و کارشناسـان کاردان 
آن واحـد بـا خبرنـگاران برای پوشـش خبـری مجمع، برگـزاری فوق العـاده جهت 
انطباق اساسـنامه شـرکت با اساسـنامه مـورد تایید سـازمان بـورس و اوراق بهادار 
، ارائـه توضیحـات تکمیلـی جناب محسـن طالع زاری ریاسـت هیـات مدیره مبنی 
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بهنوش ؛ نوشیدنی محبوب

افزایش چشمگیر درآمدهای عملیاتی و سود خالص برای سال 1400 

شـرکت بهنوش ایران اولین و بزرگترین تولیدکننده ماء الشـعیر در 
ایران اسـت و این کارخانـه در حال حاضر بزرگتریـن تولید کننده و 
صـادر کننده انواع ماءالشـعیر در کشـور و بزرگتریـن تولید کننده 
ماءالشـعیر بدون الـکل در جهان اسـت و محصوالت آن به بیشـتر 

کشـورهای اسـالمی دنیا صادر می شـود
مهنـدس داوری بـا خاطرنشـان سـاختن اینکه براسـاس مطالعات 
صـورت گرفته در موسسـات مطالعـات اقتصادی، شـرکت بهنوش 
۳5 درصـد سـهم بـازار داخلـی را تحـت اختیـار خـود دارد افزود: 
این شـرکت توانسـته در سـال مالـی مورد گـزارش به رقـم فروش 
20/0۶8/999 در سـال 1400 دسـت یـازد کـه بـا توجـه بـه فروش 
11/۶4۶/714 سـال 1۳99 حاکـی از افزایـش 72 درصدی می باشـد. 
بـه گفته مدیرعامل برجسـته شـرکت، سـود عملیاتی نیـز از زقم 
1/59۶/484 میلیاردی سـال 1۳99 به رقـم 2/1۳1/9۶0 میلیاردی در 
سـال 1400 ارتقاء پیدا کرده اسـت و بدین ترتیب شـرکت توانسـته 
اسـت سـود خالص را بـه رقـم 1/۳4۳/95۳ برسـاند کـه در مقابل 
سـود خالـص 91۳/07۳ سـال گذشـته نشـان دهنـده افزایش 47 
درصدی و یک رشـد خوب و مناسـب در روندی صعودی می باشـد. 
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برتـالش مدیریـت جهت اجرائی شـدن هر چه سـریعتر افزایش سـرمایه شـرکت و 
عنایـت و لطف ویـژه مهنـدس داوری مدیرعامل جهادی نسـبت به اصحاب رسـانه 
از نـکات خواندنـی ایـن مجمـع بود کـه حیفمان آمد به اسـب قلم سـپرده نشـود.

پیام مدیرعامل
مفتخریـم بـه عنـوان اولین و بزرگترین تولیدكننـده و صادركننده ماء الشـعیر در ایران با بیش 
از نیـم قـرن قدمـت در تولیـد مـاء الشـعیر و نوشـیدنی هـای طعـم دار اعـام كنیـم از همان 
ابتدا، كسـب رضایت مشـتری و افزایش سـطح سـامت مصرف كنندگان سـرلوحه كار شـركت 
بهنـوش ایـران قرار داشـته و در این راسـتا به كمک آزمایشـگاه های پیشـرفته كنترل كیفی و 
تحقیقاتـی و بـا نصـب ماشـین آالت روز دنیا و بهره گیـری از كادر متخصـص در این زمینه به 
 ،ISO22000:2005 ،ISO9001:2015 كسـب اسـتانداردهای ملی و بیـن المللـی از قبیـل
HACCP، FDA ،ISO45001 ،ISO14001:2015، نشـان HALAL و … نائـل آمده 
ایـم. تولیـد بیـش از 100 محصـول، حضـور در 5 قاره جهـان و صادرات  به بیش از 58 كشـور 
جهـان و كسـب بیـش از 200 گواهینامـه و اسـتاندارهای ملی و بین المللـی، از كیفیت جهانی 

و ارتقـای سـطح كیفی و سـامت محصـوالت تولیدی شـركت بهنوش ایـران حکایت دارد. 
چشـم انـداز شـركت بهنـوش ایـران، رهبـری بـازار نوشـیدنی هـای حـال در منطقه اسـت و 
فلسـفه وجـودی شـركت، عرضه نوشـیدنی های  سـالم، حال و رقابتـی به بازارهـای داخلی و 
خارجـی بـا برخـورداری از منابع انسـانی كوشـا، متعهـد و متخصـص و بهره منـدی از فناوری 
هـای نویـن و روزآمـد مـی باشـد و ضمـن توجـه بـه محیـط زیسـت و رعایـت اسـتانداردهای 
زیسـت محیطـی، تامیـن انتظـارات ذینفعـان و ارائـه بهتریـن نوشـیدنی های سـامت محـور 
بـا دلچسـب ترین طعم هـا و باالتریـن كیفیـت در سـرلوحه فعالیـت هـای مـا قـرار دارد تـا بـه 
پـاس 6 دهـه همراهـی 6 نسـل از مـردم عزیـز ایـران با شـركت بهنوش ایـران، برای نشـاندن 
لبخنـد رضایـت بـر لـب هـای آن هـا، همـواره تـاش كنیـم. برای رسـیدن بـه این امـر مهم، 
توجـه بـه ذائقـه مشـتری و تنـوع محصـوالت، قیمـت مناسـب و تولیـد محصـوالت سـامت 
محـور  را سـرلوحه فعالیـت هـای خـود قـرار داده ایم و ویژگـی هایی از جمله تولیـد طبیعی و 
بـدون افزودنـی، پاستوریزاسـیون محصوالت، اسـتفاده از مالـت )جو جوانـه زده( به جای روش 
معمـول و متـداول عصـاره مالـت، اسـتفاده از گیـاه رازک بـه جای اسـانس رازک، اسـتفاده از 
قنـد میـوه بـه جـای شـکر، توجه بـه ذائقه های متنـوع و كیفیـت دائـم و …، اصالـت و اقتدار 
برنـد شـركت بهنـوش ایـران و تفاوت محصوالت این شـركت با محصوالت سـایر شـركت های 

داخلـی را نشـان مـی دهد.
بـرای رسـیدن بـه چشـم انداز و اهداف شـركت، خـود را متعهد بـه حفظ ارزش هـای بنیادین 
در قبـال جامعـه، مشـتریان، فروشـندگان و پیمانـکاران، كاركنـان و سـهامداران مـی دانیـم و 
تـاش مـی كنیم نقش سـازنده در سـامت جسـمانی جامعه انسـانی با اسـتفاده از نوشـیدنی 

هـای بهداشـتی و سـامت محـور و با رعایت مسـائل زیسـت محیطی داشـته باشـیم.
با  دوستانه  و  منصفانه  رفتار  مشتریان،  قبال  در  ایران  بهنوش  شركت  بنیادین  های  ارزش 
مشتریان و تاش جهت جلب رضایت آنان است. در همین راستا با تکریم و احترام به سائق و 
نظرات مشتریان گرامی و با توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود در جهت تولید انواع نوشیدنی 
ها با بسته بندی و طعم های متنوع، گام بزرگی در راستای جلب نظر مشتریان با ذائقه های 
مختلف برداشته ایم و توانسته ایم با رعایت این اصل كه »رضایت مشتریان با كیفیت محصول 

ارتباط دارد«، رضایت مشتریان، اعتماد و وفاداری آن ها به محصوالت خود را بدست آوریم.
ارزش هـای بنیادیـن شـركت بهنـوش ایـران در قبـال فروشـندگان و پیمانـکاران، انتخـاب 
فروشـندگان و پیمانـکاران خـود در شـرایط آزاد و منصفانه اسـت. ارزش های بنیادین شـركت 
در قبـال كاركنـان، رفتـار مبتنـی بر كرامت انسـانی بـا كاركنان، بـا توجه به سـامت و ایمنی 
و مهیـا سـازی شـرایط ابـراز وجـود و ارتقـاء سـازمانی و شـخصیتی آنـان اسـت و در قبـال 
سـهامداران بـه تعامـل بـا سـهامداران بـر اسـاس احتـرام متقابـل و تبـادل دقیـق، صادقانـه و 
شـفاف اطاعـات بـا آنـان پایبندیم و بـرای افزایش بازدهـی دارایی ها به جهت كسـب رضایت 

سـهامداران و تعهـد در پرداخـت بـه موقـع سـود سـهام ایشـان، اهتمام ویـژه داریم.
بـی شـک اصالـت و اقتـدار برنـد شـركت بهنـوش ایـران و طـی ایـن مسـیر پـر از موفقیـت با 
همراهی شـما مشـتریان، فروشـندگان و پیمانکاران، كاركنان و سـهامداران گرامی میسـر شده 

اسـت. از تـک تک شـما عزیزان سپاسـگزاریم.
وضعیت صنعت شركت و تحوالت آن در سال مورد گزارش

- كسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف كننده از سازمان صنعت ومعدن وتجارت
- كسب نشان ملی برترین رعایت كننده ایمنی و كیفیت محصوالت نوشیدنی در ایران

- كسب تندیس جشنواره ملی صنعت سامت محور و ارتقای سامت
- كسب جایزه ملی تعالی و پیشرفت

- ایـن شـركت در راسـتای مسـئولیت هـای اجتماعـی و زیسـت محیطـی از هیـچ كوششـی 
دریـغ ننمـوده اسـت .

برنامه های آتی هیات مدیره
 - توسعه فروش مویرگی به جهت افزایش سهم بازار و گسترش پوشش عاملین توزیع

- حذف گلوگاه ها و استفاده حداكثری از ظرفیت دستگاه ها و ماشین آالت خطوط تولید. 
-  تاكیـد بـر توسـعه صـادرات محصـوالت بـا حفـظ سـهم بـازار داخلـی و تنـوع بخشـی بـه 

محصـوالت داخلـی و صادراتـی بـا رعایـت نیازهـای بـازار
-  بسته بندی جدید محصوالت
-  ارتقا كیفیت محصوالت فعلی

-  تاش برای اخذ تسهیات كم بهره و بلند مدت متناسب با بودجه عملیاتی شركت
- تـاش بـرای خریـد مـواد اولیـه مـورد نیـاز بـا بهترین كیفیـت و كمتریـن قیمـت موجود از 

داخلی بـازار 
-  ارتقـاء سیسـتم هـای مکانیـزه به منظور تسـریع در دسترسـی بـه اطاعـات یکپارچه مورد 

نیـاز و اسـتفاده از سیسـتم هـای یکپارچـه تحـت وب جهـت افزایش كنترل هـای داخلی
- مدیریـت بـر ضایعـات و اتـاف بـه عنـوان یـک فراینـد پویـا و مسـتمر و تـاش در زمینه به 

حداقـل رسـاندن ضایعات
-  اجـرای برنامـه هـای تحقیقاتـی و تقویت واحـد D&R ،بکارگیری روش ها و سـازوكارهای 
مناسـب جهـت ارتقـاء كیفیـت، متنوع كـردن محصوالت و كاهـش هزینه های تولیـد و قیمت 

تمام شـده محصوالت
-  توسـعه نـاوگان فـروش و برنامـه ریـزی ،حفـظ، توسـعه و تقویـت برند های فرعـی درجهت 
گسـترش بـازار. - بررسـی و مطالعـه در خصـوص عوامـل زیسـت محیطـی و توجـه ویـژه بـه 

. اجتماعی  مسـئولیت 
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت  زرین معدن آسیا )سهامی عام( مورخ 1401/04/15 در 
محل مجموعه فرهنگي ورزشي تاش - سالن تاش برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 53/24 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای حسین سلیمی 
بود، كه جنابان حسین جوادی و امیرپرویز فرزان در مقام نظار اول و دوم و آقای شهرام كدخدایی 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 1400/12/29 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 420 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس شهرام كدخدایی در ابتدای گزارش خود با تشریح تاریخچه ای از شركت پیرامون دستاوردهای  
سال مالی مورد گزارش گفت : رشد 12 درصدی در مقدار تولید داشتیم و پیش بینی میکنیم در سال 

1401 رشد 15 درصدی تولید داشته باشیم.
مدیر برجسته و خوشفکر صنعت كشورمان در ادامه با اعام 
اینکه شركت زرین معدن آسیا در سهم بازار فروش كنسانترة 
روی - رتبه سوم و در كنسانترة سرب - رتبۀ چهارم را دارا 
می باشد افزود: در شمش روی شركت فرعی ما »فگستر« 
رتبۀ سوم و در خدمات كانه آرایی شركت مادر، كیمیا، رتبۀ 

اول را دارا می باشد.
مدیرعامل »زرین« در فرازی دیگر از گزارش خود خاطر نشان 
كرد كه برای رعایت حداكثر صرفه و صاح شركت و فروش 
در بهترین موقعیت، بازار را رصد می كنیم تا رعایت حداكثری 

منافع سهامداران و ذینفعان حاصل شود .
 مهندس كدخدایی  همچنین تاكید كرد كه ذخیره مجموعه 
به صورت شمش انجام می شود كه دشواری های ذخیره 

سازی كنسانتره را ندارد.
وی در پاسخ به سوال سهامداران پیرامون شركت سیمین 
معدن البرز كه  مربوط به معدن قزلجا است نیز اضافه كرد 

: بخشهای روباز معدن خاک كم عیاری داشت، اما در قسمتهای 
عمیق به خاک پرعیار و خوش رفتاری رسیدیم. 

به گفته وی در راستای بهره وری بیشتر از معدن ،تونلهایی 
در این معدن حفر كردیم كه ابعادی مناسب برای ورود لودر 

و برداشت خاک از عمق معدن دارد. 
مهندس كدخدایی اضافه كرد : عیار حداقل 9 درصدی و افزایش 
مقدار ذخیره داریم و بزودی از این معدن اخبار خوبی به اطاع 

سهامداران خواهد رسید.  
به گفته وی تعدادی از پروژه های معدنی مربوط به معادن زغال 
حرارتی است و برنامۀ استخراج معدن و احداث پروژة زغالشویی 

داریم.
مدیر ارشد شركت همچنین تبیین داشت كه حذف سهمیه بندی و عرضۀ خاک در بورس كاال بیشتر برای 
واحدهای كوچک دشواری ایجاد كرده و برای ما این تغییر نفع یا ضرر خاصی نداشته است و فقط شرایط 

پرداخت را تا حدی متفاوت كرده است. 
مهندس كدخدایی در ادامه با اشاره به اینکه خاک هر هفته در بورس كاال عرضه می شود و شركت با توجه 
به تجربه و آنالیزهایی كه از خاكها دارد در هر عرضه مشخصات و قیمت را بررسی و تصمیم گیری می كند 

افزود:  بر همین مبنا، ماههای اول سال خریدی نداشتیم و در چند هفتۀ اخیر خریدهای خوبی كرده ایم.
مدیرعامل شركت اظهار داشت كه   اقدامات ما برای تأمین خاک از تركیه نهایی شده و فقط فرآیند اداری 
برای واردات باقی مانده است و به زودی واردات به منابع قبلی تأمین خاک یعنی معادن در اختیار و بورس 

كاال افزوده می شود. 
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، گزارش جامع مهندس شهرام کدخدایی مدیر برجسته 
و نامی صنعت کانی کشور،تقدیر ویژه دکتر سلیمی »ریاست مجمع« که از بزرگان بازار سرمایه 
می باشد از تدابیر ارزنده مدیرعامل در جهت سودآوری و ارزش آفرینی مجموعه، تایید 
حسابهای شفاف و پاک جناب موسوی مدیریت مالی شرکت، پاسخگویی مستند به سواالت 

سهامداران حاضر و ناظر به صورت برخط، عنایت خاصه و نهایت لطف مهندس فرزان مرد 
شماره یک مالی هلدینگ نسبت به اصحاب رسانه و در جهت پوشش خبری مجمع از نکات 

خواندني بود که حیفمان آمد به رشته تحریر در نیاید.
پیام هیئت مدیره : 

شکر گزاریم كه بار دیگر خداوند منان در سایه الطاف بي دریغش ، توفیق خدمتگزاري را به ما اعطا فرمود 
تا تمام توان خود را در طبق اخاص گذاشته و در راستاي توسعه صنعت و معدن و شکوفائي اقتصاد ایران 
عزیزمان ، با اتکاء به حمایتهاي شما سهامداران محترم گامهاي بزرگي را برداریم. معروض مي دارد شركت 
زرین معدن آسیا)سهامي عام( از سال 1383 با هدف تولید كنسانتره روي و سرب فعالیت تولیدي خود را 
آغاز نموده است. در سالي كه گذشت توانستیم با توكل به نیروي الیزال الهي ، استفاده از دانش و تجربیات 
بزرگ مردان عرصه صنعت و معدن و به كارگیري تخصص ، تاش خستگي ناپذیر و همت پوالدین مدیران 
و كاركنان شركت ، ضمن كسب ركوردي تازه در تولید محصوالت نهایي شركت ، پیشرفتهایي بسیار 
مطلوب داشته باشیم . همراهاني در طي طریق و پیمودن مسیر)علیرغم وجود تمامي مصائب و مشکات( 
همواره بعنوان یکي از اجزاي یاري دهنده مجموعه عمل نموده و خواهند نمود. بدینوسیله هیئت مدیره 
شركت مراتب قدرداني و تشکر خود را از شما سهامداران و 
دست اندركاران عرصه صنعت و معدن و تمامي كاركنان 

شركت زرین معدن آسیا اعام میدارد .
نـرخ جهانـي  تغییـرات  و  بـازار  بـه شـرایط  توجـه  بـا 
فلـزات)LME (و نوسـانات نـرخ ارز ، هیئـت مدیـره ، 
مدیـران و كاركنـان شـركت ، بـا درایـت و تاش فـراوان 
توانسـتند ضمـن دسترسـي بـه اهـداف كان شـركت 
جهـت تولیـد و پیشـرفت و توسـعه فعالیتهـاي جـاري، 
سـهم بیشـتري از بازار را كسـب كنند. در این راستا نظر 
سـهامداران محتـرم را به آمـار و اطاعات مربـوط در این 
گـزارش جلـب نمـوده و امید اسـت تـا در آینـده نزدیک 
شـاهد تحول عظیمي در بکارگیري سیاسـتها و روشهاي 
اجرائـي در چهارچـوب منافـع اقتصادي شـركت باشـیم.

برنامه هاي آینده شرکت 
برنامه ریزي هاي الزم به منظور افزایش میزان تولید ، 
و  تولید  هاي  هزینه  كاهش  و  محصوالت  كیفیت  بهبود 
ایجاد تنوع الزم در منابع خرید خاک معدني از اهم برنامه 
هاي آینده شركت میباشد. شركت براي سال 1399 طرح 
از جمله معدن سیمین  معادن مختلف  از  دریافت خاک 
دارد.  اجرا  در دست  را  آباد  مهدي  معدن  و  قزلجا  معدن 
همچنین شركت با سرمایه گذاري یا افزایش سرمایه گذاري 
در شركتهاي توسعه معادن فات زرین كیمیا، توسعه معادن 
زرین صبا ، توسعه معادن سرب و روي مهدي آباد و زرین 
روي كاسپین، انتظار دستیابي به اهداف ذیل را دور از انتظار 

نمي بیند:
1 -افزایش حاشیه سود با افزایش تولید و كاهش سربار

 2 -كاهش ریسک با توجه به عدم توان رقباي محلي در فرآوري ماده معدني سولفوره
 3 -افزایش سهم بازار با حفظ مشتریان و در نتیجه حضور مقتدرانه تر در بازار روي

 4 -افزایش كیفیت محصول
 5 -كاهش سربار

 6 -افزایش سهم صادرات
7 -تولید اكسید سرب و روي در شركت سرمایه پذیر

 8 -تولید سولفات سرب و روي در شركت سرمایه پذیر
 9 -تولید گرد روي در شركت سرمایه پذیر

 10 -تولید كنسانتره زغال سنگ در شركت سرمایه پذیر
 11 -افزایش توان و ظرفیت خطوط تولید فعلي

 12 -افزایش بهره وري نهاده هاي تولید ي با اعمال سیستم هاي مدیریت
 13 -همکاري با دانشگاه ها جهت افزایش راندمان و بهبودكیفي محصوالت تولیدي

 14 -جذب فارغ التحصیان نمونه دانشگاه ها ، جهت همکاري با شركت

رشد تولید و افزایش درآمد

زرین معدن آسیا و تداوم در مسیر پیشرفت و توسعه

مهندس کدخدایی ، مدیر مدبر صنعت کانی کشورمان، با تصریح اینکه 
در سال مالی مورد گزارش توانستیم تولید خود را بیش از 12 درصد 
کنیم  حاصل  را  »زرین«  درآمد  درصدی  رشد 87  و  دهیم  افزایش 
خاطرنشان کرد: که انتقال نماد از فرابورس به بورس و افزایش سرمایۀ 
50 درصدی از محل سود انباشته برای بهره مندی از معافیت مالیاتی در 

دستور کار مدیریت شرکت برای سال جاری قرار دارد .
وی با تصریح اینکه درآمد سال گذشته  87 درصد افزایش یافته اضافه 
کرد :  امیدواریم با عملیاتی ساختن برنامه های مد نظر در سال جاری به 

1000 میلیارد تومان درآمد فروش برسیم.
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شركت نفت سپاهان با بهره گیری از آخرین تکنولوژِی روز دنیا در حال حاضر با داشتن ظرفیت تولید بیش 
از 700 هزار تن انواع محصوالت روغنی و روانکار، بزرگترین تولید كننده روغن پایه گروه یک در ایران و 
خاورمیانه بوده و با بیش از 200 نوع محصوالت نهایی روغن و روانکار توانسته نیاز صنایع و همچنین روغن 

های موتوری دركاسهای مختلف را تأمین نماید .
مجمع عمومی عادی ساالنه شركت نفت سپاهان )سهامی عام ( مورخ 1401/04/15 در محل هتل بزرگ 

ارم برگزار، سالن همایش هتل ارم تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 85/87 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای رضا توكلي بنیزي 
بود، كه جنابان محسن علي حسیني و  مهدي صرامي در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد علي محمدي 

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 1400/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 600 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
مدیرعامل نفت سپاهان در حاشیه این مجمع به خبرنگاران 
گفت: با برنامه ریزی های هدفمند مبتنی بر آینده پژوهی و 
سیاستگذاری های اتخاذ شده برای سال جاری، نفت سپاهان 
با قابلیت تولید 720 هزار تن انواع روغن های بنزین، موتوری و 
صنعتی در كشور از نظر تولید كمی و كیفی روند صعودی را 

به خود گرفته است.
عنوان  به  نفت سپاهان  اینکه  بیان  با  نیکوهمت  مهندس 
بزرگترین تولیدكننده و تأمین كننده روغن پایه گروه یک در 
خاورمیانه، ظرفیت باالیی برای اجرا و پیشبرد پروژه های سرمایه 
ای و ارزآوری برای كشور دارد، از اجرای سیاستگذاری های 
جدید میان مدت و بلندمت این شركت با هدف ارزآوری بیشتر 
برای كشور خبر داد و كاهش خام فروشی با اجرای پروژه های 
سرمایه ای و تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر و كسب 
جایگاه برتر برای برند اسپیدی در بازارهای داخلی را اهداف 

مهم این شركت عنوان كرد.
مدیر برجسته و طراز اول صنعت كشورمان در ادامه، نزدیکی 
شركت نفت سپاهان به مهمترین منابع تأمین خوراک پاالیش 
پایداری و ثبات  نفت اصفهان، صادرات محور بودن شركت، 
تحویل محصول روغن پایه گروه یک در بازارهای هدف صادراتی، 
بهره وری و راندمان تولید در قیاس با رقبا، توان ذخیره سازی مواد 
در مراحل مختلف تولید، داران بودن پایانه صادراتی در بندرعباس 
و ... را از مزیت های مهم رقابتی و ویژگی  های خاص این شركت 

عنوان كرد.
مدیرعامل نفت سپاهان همچنین درباره آمار مالی سال 1400 
شركت نیز با تصریح اینکه: با تاش بی وقفه مجموعه علیرغم 
دشوار ی های ناشی از تحریم ها، توانستیم سال گشته را با فروش 
705 هزار تن انواع محصوالت به ارزش 133 هزار میلیارد ریال 

درآمد پشت سر بگذاریم اضافه كرد: از این میزان درآمد، 269 هزار تن محصول به ارزش 66 هزار میلیارد 
ریال مربوط به فروش در بازارهای داخلی و افزون بر 436 هزار تن به ارزش 66 هزار میلیارد ریال نیز مربوط 

به صادرات محصوالت به كشورهای هدف است.
وی در ادامه با تأكید بر اینکه بهره گیری از ظرفیت شركت های دانش بنیان و مراكز فن آور را همچنان مدنظر 
داریم، گفت: در حوزه توسعه و نوآوری، توجه و تمركز خود را معطوف به مطالعه، بررسی و اجرای طرح های 
اقتصادی توسعه شركت كرده ایم و از توان شركت های دانش بنیان و توان علمی - پژوهشی دانشگاه ها در 

این عرصه بهره خواهیم برد.
مدیرعامل نفت سپاهان، افزایش قدرت رقابت در بازار، بهبود سودآوری، بهره برداری از پروژه ساخت مخازن 
پایانه صادراتی بندرعباس و پیشبرد سایر طرح های توسعه ای را با هدف كاهش هزینه و افزایش درآمد را از 

دیگر اهداف پیش روی شركت در سال جاری عنوان كرد.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تقدیر ویژه ریاست مجمع از عملکرد ستودنی و شایسته 
مدیرعامل مدبر و پرسنل متعهد و متخصص شرکت در کسب رکوردهای متعدد تولید- فروش 
و کسب سهم بازار، نهایت تعامل و همکاری جناب بابک خان توسلی مدیریت فرهیخته روابط 
عمومی و کارشناسان کاربلد آن واحد منجمله جناب اتراکی با اصحاب رسانه و خبرنگاران 

برای پوشش خبری مجمع، تایید حسابهای شفاف و کلین معاون مالی پاکدست مجموعه 
توسط حسابرس و بازرس قانونی، تاکید مهندس نیکو همت بر اهتمام ویژه مدیریت شرکت به 
توانمندی شرکت های دانش بنیان در جهت تعالی مجموعه، پاسخگویی به سواالت سهامداران 
حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط و تشویق سهامداران حاضر بعد از ارائه گزارش و اعالم 

دستاوردهای شرکت از نکات خواندنی این مجمع بود.
عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال 1400

نتیجه نهایی عملکرد گروه در سال مورد گزارش با 106 درصد افزایش نسبت به سال مشابه سال گذشته، 
منجر به گزارش مبلغ 34/536 میلیارد ریال سود خالص گردیده كه باالترین رقم سود تمامی ادوار گذشته 

تاكنون محسوب میشود. 
مبلغ كل فروش شركت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 85 درصد افزایش یافته است كه 
عمدتا ناشی از تغییرات نرخ ها و تغییر در تركیب فروش می باشد. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی نیز 

متناسب با فروش و رشد قیمت ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 87 درصد افزایش یافته است. 
در سال 1400 ، تحت شرایطی كه بهای تمام شده تولید بیش از نرخهای فروش صادراتی افزایش یافته و 
مجوز افزایش نرخ برای محصوالت داخلی به جهت جبران بخشی از رشد هزینه های تولید دریافت گردید، 
اركان راهبری شركت در جهت تاش برای تبدیل تهدید به 
فرصت، سهم تولید محصوالت نهایی در بازارهای داخلی را به 
منظور ارتقای سهم از بازار افزایش دادند. به طوریکه سهم تولید 
و فروش محصوالت موتوری در سبد محصوالت شركت نفت 
سپاهان به میزان 13 درصد رشد یافت و شعب فروش شركت 
پخش كیمیا اسپیدی قشم، به منظور توسعه فروش مویرگی 
در كشور و حذف واسطه ها، از 10 استان در ابتدای سال به 18 

استان در پایان سال افزایش یافت. 
بطور كلی شركت نفت سپاهان سال 1400 را با فروش 703 
هزار تن انواع محصوالت به ارزش 131 هزار میلیارد ریال 
درآمد سپری نمود كه این عدد شامل 267 هزار تن به ارزش 
66 هزار میلیارد ریال فروش در بازارهای داخلی و 436 هزار 
تن به ارزش 66 هزار میلیارد ریال صادرات انواع محصوالت 

می باشد. 
مقدار تولید شركت در طی سال مورد گزارش، بالغ بر 721 
هزار تن انواع محصوالت بوده كه در مقایسه با مقدار تولید مدت 

مشابه سال قبل، 2 درصد افزایش یافته است. 
همچنین پیشرفت در حوزه اجرای پروژه های سرمایه ای از 
جمله احداث ترمینال صادراتی و مخازن پایانه صادراتی بندر 
شهید رجایی و تولید روغن های گرید باال، محسوس بوده و به 
استثنای برخی موارد تاخیر در تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه 
ها به دلیل محدودیت های تحریمی، عملیات اجرایی و مهندسی 

پروژه های شركت بر اساس برنامه زمانبندی اجرا شده است.
برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی 
برنامه های شركت در سالهای آتی نیز همچون گذشته در 
راستای تحقق اهداف و استراتژی های میان مدت و بلند مدت 
ادامه خواهد یافت. در حوزه تولید و فروش، استفاده حداكثری از 
ظرفیت تولید و فروش در بازارهای داخلی و صادرات محصوالت پاالیش شده جز برنامه های اصلی می باشد. 
همچنین در حوزه تو سعه و نوآوری، شركت نفت سپاهان توجه خود را به مطالعه، بررسی و اجرای طرح 
های اقتصادی توسعه شركت معطوف نموده كه حاصل این مطالعات تولید محصول اصلی روغن پایه گروه 
دو و سه، تولید محصوالت جانبی وكس تصفیه شده خواهد بود كه ارزش افزوده اقتصادی تولیدات شركت را 
باال و سبد محصوالت شركت را متنوع خواهد نمود. همچنین مزایایی ازجمله افزایش انعطاف پذیری نسبت 
به نوسان بازار، افزایش قدرت رقابت در بازار را در مقابل رقبا و بهبود سودآوری را در به همراه خواهد داشت. 
درحوزه لجستیک نیز بهره برداری از پروژه ساخت مخازن پایانه صادراتی بندرعباس و سایر طرح های توسعه 

شركت در جهت كاهش این هزینه ها جز برنامه های اصلی شركت نفت سپاهان خواهد بود.
سخن آخر هیئت مدیره 

هیئت مدیره شركت نفت سپاهان بر این باور است كه شفاف سازی عملکرد و آگاه سازی سهامداران فهیم 
و محترم شركت، از اركان اصلی حاكمیت شركتی در این شركت بوده و این امر، خود كلیدی بر توسعه و 
گسترش مبتنی بر ارزش نهادن به مقام سهامدار در شركتهای سهامی عام میباشد. اعتقاد راسخ بر خرد 
جمعی و توسعه روزافزون، ضامن تداوم تاش های صورت گرفته در سالهای اخیر و زمینه ساز نیل به 
اهداف استراتژیک شركت و دستاوردهای درخشان در مسیر برنامه ریزی های بلندمدت شركت خواهد بود. 

ثبت رکورد باالترین مبلغ فروش ریالی در تمام ادوار شرکت نفت سپاهان 
به میزان 1۳2 هزار میلیارد ریال، ثبت رکورد باالترین حجم تولید و فروش 
محصوالت نهایی به میزان 1۶0 هزار تن، ثبت رکورد کسب باالترین سهم از 
بازار داخلی محصوالت نهایی به میزان 2۶ درصد، ثبت رکورد جدید بارگیری و 
تخلیه به میزان 5 هزار تن در روز از انبارهای بزرگ تنها بخشی از دستاوردهای 
مهم نفت سپاهان در سال 1400 با سکانداری مهندس محمدامیر نیکو همت 
می باشد و بدون شک با درایت و کاردانی مشارالیه شاهد تحوالت چشمگیری 

در عرصه تولید و فروش محصوالت این شرکت در سال جاری خواهیم بود.
مدیرعامل کاردان مجموعه با تأکید بر اینکه ارتقای توان رقابتی و تولید 
صادرات محور با هدف ارزآوری بیشتر، از هدفگذاری های مهم ماست، تصریح 
کرد: اکنون 70 درصد از تولیدات سپاهان به بازارهای هدف صادر می شود؛ 
ضمن اینکه با ارتقای توان رقابتی توانسته ایم قراردادهای خوبی با کشورهای 

اروپایی منعقد کنیم.

شکستن رکورد حجم تولید، فروش و کسب سهم بازار

نفت سپاهان با سکانداری مهندس محمدامیر نیکو همت در قله افتخار آفرینی
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درصدی نیروها بدون كاهش كیفیت خدمات صورت گرفت و شركت بدون اخراج همکاران، نیروها 
را به پروژه های جدید منتقل كرد.

به گفته وی افزایش صد در صدی آموزش پرسنل و ارتقاء سطح دانش آنها نیز از برنامه های اصلی 
شركت برای باالبردن راندمان كاری در سال مالی مورد گزارش بوده كه این مهم در سال پیش رو 
نیز به جد پیگیری خواهد شد. به گفته وی همچنین در سال مالی مورد گزارش 3100 فروشگاه 
راه  اندازی و 421 كامیونت در قالب مالکیت به شبکه اضافه گردید و با 180 هزار متر مربع فضای 
انباری و 630 هزار متر مربع فضای فروشگاهی است در اختیار، ما پاسخگوی نیازهای 10.8 میلیون 

مشتری افق كوروش هستیم.
سبدكاالیی،  گسترش  صبوری  دكتر  گزارش  به  بنا 
توسعه فروش اینترنتی، توسعه برندهای اختصاصی، 
بدست  زیرساخت های  از  استفاده  برای  برنامه ریزی 
آمده از خرید 75 درصد سهام هایپر فامیلی و ورود  
به بازار جدید، ورود به سایر حوزه های خرده فروشی با 
برند گلرنگ و سایر برندها و... از مهم ترین برنامه های 

در دست اجرا  در سال جاری هستند..
به گفته وی همچنین افزایش سرمایه از 300 میلیارد به 
1.3 هزار میلیارد تومان در جریان بوده و نرخ بازده سهم از 

95 به 102 درصد رسیده است.
با  خود  گزارش  پایانی  بخش  در  »افق«  مدیرعامل 
تاكید بر اینکه بهره برداری مضاعف از زیرساخت های 
اضافه شده، نرخ بازگشت كوتاه مدت 2 ساله خرید 
بعد از دوره پذیرش ریسک و ورود به بازار جدید از 
مهم ترین مزایای خرید هایپر فامیلی هستند تصریح كرد 
كه با توسعه آگاهانه و پایش مستمر در افق  كوروش 
معتقدیم كه تجربه ی خرید رضایت بخش مشتریان در 
گرو رضایت همکاران ما به عنوان سرمایه های فکری و 
اجرایی می باشد و برای رسیدن به این مهم با معدود 
كسانی كه تجربه ی خرید رضایت بخشی نداشته اند، نفر 
به نفر گفتگو می كنیم، تا مسائل را شناسایی و به آن 

رسیدگی  كنیم.
رعایت دقیـق پروتـکل های بهداشـتی،پخش 
یـک کلیـپ زیبـا و شـکیل بـه همـت روابـط 
عمومـی کاردان و کاربلـد شـرکت کـه بخوبی 
در آن توانمندی و پتانسـیل هـای افق کوروش 
به سـمع و نظر سـهامداران رسـید، اسـتقبال 
فـراوان سـهامداران و خبرنگاران بـرای حضور 
در مجمـع سـاالنه، پذیرایـی مثال زدنـی توام 
بـا نظـم توسـط کلیـه ارکان شـرکت، تاییـد 
حسـابهای شـفاف و کلیـن جنـاب دامغانـی مدیریـت پاکدسـت مالی توسـط 
حسـابرس و بـازرس قانونـی، تقدیر ویژه ریاسـت مجمـع از عملکرد شایسـته 
و جملـه راهبردهـا و برنامـه هـای مدنظـر مدیریت ارشـد در تعالـی مجموعه، 
نهایـت همکاری و تعامـل مدیریـت فرهیخته روابـط عمومی جنـاب میرآزادی 
و پرسـنل متعهـد و متخصـص ان واحد بـا اصحاب رسـانه برای پوشـش خبری 
، تشـویق هـای ممتـد و طنیـن خوش نـواز صلوات سـهامداران در حیـن و بعد 
از ارائـه گـزارش مدیر مجموعـه ، ارائه دسـتاوردها و برنامه های آتی شـرکت و 
برگـزاری نشسـت صمیمی اهالی رسـانه و خبرنگاران با سـکاندار شـرکت پس 
از پایـان مجمـع از نـکات خواندنـی بود کـه حیفمان آمد به اسـب قلم سـپرده 

. د نشو

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت فروشگاه هاي زنجیره اي افق كوروش )سهامی عام ( مورخ 
1401/04/18 در محل مركز همایش بین المللي پژوهشگاه صنعت نفت تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور 83/38 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
علي ابراهیمي كردلر بود، كه جنابان رضا صحرایي و هادي قانعي رضایي مقدم در مقام نظار اول و دوم 

و آقای كوروش دامغاني 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 1400/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 

طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 400 ریال به 

ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر حسین صبوری، مدیرعامل افق كوروش، در ابتدای 
گزارش جامع خود با اشاره به اینکه شركت افق كوروش با 
هدف عرضه محصوالت مصرفی با قیمت و كیفیت مناسب 
تاسیس شده است افزود: هر كاال برای عرضه در فروشگاه ها 
عاوه بر داشتن مجوزها و استانداردهای الزم، باید از مرحله 
آزمایش های كنترل كیفی اختصاصی افق كوروش نیز با 
موفقیت عبور كند و بعد از اخذ مجوز عرضه، همه كاالها 

در هر بار ورود به انبار، از منظر كیفیت كنترل می شوند.
سکاندار»افق« در ادامه با تبیین اینکه افق كوروش روزانه 
بیش از 3 هزار تن كاال را به طور مستقیم در 30 انبار با صد 
و پنجاه هزار متر مربع، دریافت و همین میزان كاال را نیز با 

600 ماشین به مقصد فروشگاه ها حمل می كند اضافه كرد: 
یکی از دغدغه های همیشگی افق  كوروش حمایت از سوپر 
ماركت های محلی بوده و هست كه بر همین اساس نیمی از 
فروشگا ه ها در قالب نمایندگی به افراد تعلق دارد و مشتریان 
افق  كوروش به فراخور نیاز می توانند با حضور در چند قدمی 
خود و یا به صورت تلفنی و اینترنتی در چند دقیقه مایحتاج 
خود را از هزاران فروشگاه در سراسر كشور از سرخس تا 
خرمشهر، از بازرگان تا چابهار، از خزر تا خلیج همیشه فارس 

و از زابل تا قصر شیرین، درب واحد دریافت نمایند.
دكتر صبوری با تاكید بر اینکه در سال مالی مورد گزارش 
روند توسعه فروشگاه ها ادامه داشت و تعداد آنها از 2569 
به 3103 فروشگاه افزایش یافت تصریح نمود كه در سال 
1400 به 76 شهر جدید ورود و 488 شهر تحت پوشش 
قرار گرفت و بدین ترتیب با بیش از 3100 شعبه در 31 
استان كشور و نزدیک به 490 شعبه توانستیم در كنار 
اشتغالزایی برای بیش از 20 هزار نفر و توسعه شبکه خود 

در فروش، نسبت به دوره مشابه قبل، رشد 53 درصدی داشته و به كسب مبلغ 23.7 هزار میلیارد 
تومانی فروش خالص دست یابیم.

مدیرعامل شركت زنجیره ای افق كوروش در ادامه با اشاره به اینکه در سال 1400 ركورد فروش 
روزانه به میزان 133 میلیارد تومان در یک روز بدست آمد از رشد 200 درصدی فروش اینترنتی و 
افزایش 142 درصدی تعداد فاكتورهای صادره در این حوزه نسبت به سال قبل خبر داد و افزود: در 
سایه این ركوردشکنی ها ، »افق« به سود خالص شركت به 1.08 هزارمیلیارد تومان رسید. به گفته 
وی پیش بینی فروش و سود در سال جاری 36.1 و 1.8 هزار میلیارد تومان برآورد شده كه باتوجه به 
عملکرد سه ماهه این رقم قابل تحقق است. مدیریت ارشد همچنین در فرازی دیگر از گزارش خود با 
تبیین اینکه در راستای پیاده سازی و اجرائی كردن دقیق پروژه های كارسنجی – نیازسنجی و زمان 
سنجی توانستیم بهره وری را بیش از 15 درصد ارتقاء دهیم اظهار داشت: بدین ترتیب با كاهش 15 

شرکت زنجیره ای افق کوروش ؛ پلی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان

کسب رقم بیش از 2۳ هزار میلیارد فروش و کسب مبلغ بیش از یک 
هزار میلیارد سود خالص در سال 1400 در کنار اشتغالزایی برای بیش 
از 20 هزار نفر و حضور در تمام گستره جغرافیایی کشور از فروشگاه 
های زنجیره ای افق کوروش با سکانداری مدیریتی بازارشناس و  با 
دیسیپلین به نام دکتر صبوری که باور راستین به خرد جمعی، بهره 
بردن از تمام ظرفیت ها و برنامه داشتن برای استمرار روند رو به رشد 
دارد توانسته یک الگوی بسیار عالی در توسعه کسب و کار و حصول 

موفقیت در صنایع دیگر باشد.
تدابیر ارزنده تیم مدیریت کاردان و کاربلد در توسعه و تعالی روزافزون 
مجموعه و پرسنلی سخت کوش و تالشگر که همگی برای پرچمداری 
»افق« لحظه ای از کوشش باز نمی ایستند برای هر هموطنی در هر 
گوشه کشور نویدبخش آن است که در قرن جدید دیگر خرید کردن 
به آسانترین روش محقق می شود و برای هر تولیدکننده خیالی راحت 
ایجاب می شود که پلی مطمئن برای عرضه محصوالتش وجود دارد که 
با پشتیبانی کامل، تولیدش را به دست مصرف کننده می رساند و دست 

دالالن و واسطه کوتاه می شود. دست مریزاد بر مجموعه افق کوروش.
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پرچمدار صنعت خرده فروشی
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اهم موارد مطرح شده در مجمع
صدور روزانه بیش از یک میلیون فاكتور

قرار گرفتن به عنوان سی و هفتمین شركت بزرگ ایرانی
ساخت و ترمیم 40 هزارمتر مربع انبارهای خشک

توسعه زیرساخت ها
كسب رتبه اول از نظر شاخص فروش ، بهره وری و رشد به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی

دارابودن پرقدرت ترین و بزرگترین زنجیره حمل و نقل و پخش
حلقه واسطه بین بیش از 400 تولید كننده داخلی با مشتریان

رشد 53 درصدی فروش در سال 1400
كسب حداكثری رضایتمندی مشتریان

داشتن 180 هزار متر مربع انبارهای سرد و خشک
تقویت زنجیره تامین و توزیع مویرگی انجام بیش از 18/000/000 سفارش اینترنتی

كسب تندیس سیمین چهارمین جشنواره شركتهای سامت محور
رسیدن به اهداف تعیین شده سه ماهه سال جاری

پیش بینی فروش 36/116 میلیاردی برای سال 1401
داشتن حاشیه سود ناخالص 18/3 درصدی

افزایش سود عملیاتی و عملکردی
كسب عنوان اولین فروشگاه های زنجیره ای كشور
حضور. در 488 شهرستان و كلیه استانهای كشور

اشتغالزایی برای بیش از 20 هزار نفر
آموزش منابع انسانی به عنوان بزرگترین دارایی شركت

ایفای شایسته مسیولیت اجتماعی
افزایش بیش از 200 درصدی فروش اینترنتی

ارتقای 15 درصدی بهره وری منابع انسانی
پیام هیات مدیره

 با یاد و نام خداوند متعال گزارش عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 1400 شركت 
فروشگاههای زنجیره ای افق كوروش را با مقدمه ای مختصر خدمت عزیزان تقدیم میداریم. گزارش 
پیوست مشتمل بر فصول مختلف بر اساس عملکرد ساالنه شركت در حوزه های مختلف بوده و با 
این دیدگاه كه بتواند سهامداران محترم را هر چه بهتر از نحوه مدیریت شركت آگاه سازد تدوین و 

تقدیم شده است. 
های  حوزه  مهمترین  جزء  مصرف  و  تولید  میان  واسط  عنوان  به  فروشی  خرده  صنعت 
یافتگی  توسعه  میزان  است.  وكار  رونق كسب  در  كلیدی  نقش  دارای  و  اقتصادی كشور 
صنعت خرده فروشی یک كشور میتواند نشان دهنده ی كارآیی شركه توزیع كاال و منجر 

به رونق تولید باشد. اصالح فرآیند چرخه توزیع كاال كه سبب كاهش قیمت تمام شده سبد 
مصرف كنندگان نهایی می باشد یکی از بزرگترین مسئولیت های شركت فروشگاه های 

زنجیره ای افق كوروش است.
مؤلفه های کلیدی راهبری 

چشم انداز 
حضور در فهرست 250 خرده فروش برتر دنیا تا سال 1408 . 

مأموریت 
شركت افـق كـوروش آمـده اسـت تا با تمام كسـانی كه در تحقق اهـداف آن نقش آفرینـی میکنند، 
رابطه ای تمام برد و بلندمدت ایجاد كند. ما برآنیم تا با تولید محصوالت باكیفیت و بهره وری زنجیره 
ی تأمین، نه تنها برای مشتریان، كه در تعامل با سرمایه های انسانی و تمامی ذینفعانمان، به طور 
همه جانبه، منفعت ایجاد كنیم. ما به عنوان یک برنـد ایرانـی در تاشیم بستری برای زندگی بهتر و 

باكیفیت تر هموطنانمان بسازیم. 
ماموریت ما در یک جمله خلق افقی روشن و ماندگار با ارزش آفرینی برای همه هم وطنان می باشد. 
اهداف كان با توجه به جهت گیری كان شركت مبنی بر رشد و توسعه طی سنوات آتی، استراتژی 

كلی) روح حاكم بر چشم انداز و اهداف كان( به شرح زیر میباشد: 
 -  رشد تهاجمی و تثبیت جایگاه در بازار داخلی

 -   حفظ سودآوری سازمان
مرور کلی بر عملکرد و دستاوردهای مهم شرکت در سال مالی مورد گزارش

 -   درآمدهای عملیاتی شركت در سال جاری مبلغ 237/218/993 میلیون ریال می باشد كه نسبت 
به سال گذشته،53 درصد رشد داشته است. 

-   سود عملیاتی كسب شده در سال جاری مبلغ 11/869/646میلیون ریال می باشد كه نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.

-   تعداد فروشگاه در پایان سال جاری 3103 فروشگاه است كه نسبت به سال گذشته 21درصد 
رشد داشته است. شایان ذكر است 75 %از فروشگاه های افتتاح شده در سال جاری به صورت اعطای 

نمایندگی) فرانچایز( است.
-   تعداد 93شهر به شهرهای تحت پوشش كشور در سال جاری اضافه شده است.

-   در رتبـــه بنـــدی صـــد شـــركت برتـــر ایـــران - 100IMI - ایـــن شـــركت بـــر 
مبنـــای عملکـــرد ســـال مالـــی منتهـــی بـــه 1399 رتبـــه ســـی و هفتـــم شـــركت 
ـــن  ـــره ای در بی ـــگاه زنجی ـــا فروش ـــاص داد و تنه ـــود اختص ـــه خ ـــران را ب ـــر ای ـــای برت ه
ـــق  ـــه موف ـــد ك ـــی باش ـــی IMI-100  م ـــاس ارزیاب ـــران براس ـــر ای ـــای برت ـــركت ه ش
ـــن  ـــا و همچنی ـــگاه ه ـــروه فروش ـــروش در گ ـــاخص ف ـــر ش ـــه اول از نظ ـــب رتب ـــه كس ب
ـــاس  ـــر اس ـــا ب ـــگاه ه ـــروه فروش ـــل در گ ـــره وری كل عوام ـــر به ـــه اول از نظ ـــب رتب كس

ارزیابـــی IMI-100  گردیـــد.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت  صنعتي و معدني كیمیاي زنجان گستران )سهامی عام( 
مورخ 1401/04/21 در محل مجموعه فرهنگي ورزشي تاش سالن تاش برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 66/1 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای حسین سلیمي 
بود، كه جنابان حمید عامري و امیرپرویز فرزان در مقام نظار اول و دوم و آقای محسن عطائیان 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 1400/12/29 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 400 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس محسن عطائیان در ابتدای گزارش جامع خود با تشریح اینکه از مشخصات بارز این شركت بهره 

گیری از آخرین تکنولوژی روز دنیا ، ارتباط بهینه با كارشناسان 
مجرب و كاهش ضایعات تولید و افزایش راندمان می باشد 
افزود، ظرفیت اسمی این شركت 250 هزار تن كنسانتره روی 
و 50 هزار تن كنسانتره سرب می باشد .مدیرعامل با دیسیپلین 
شركت همچنین خاطرنشان كرد كه این پروژه با 115 میلیارد 
ریال اعتبار راه اندازی گردید و این شركت كنسانتره روی مورد 
نیاز بیش از 24 كارخانه تولید كننده شمش را تولید و تأمین 
می نماید . به گفته وی ظرفیت اشتغالزایی این شركت 500 نفر 
بطور مستقیم و غیر مستقیم بوده و جزء معدود مراكز صنعتی 
است كه  در احداث آن مسائل زیست محیطی به دقت لحاظ و 

مورد توجه قرار گرفته است .
مهندس عطائیان در ادامه گزارش خود با اشاره به اینکه 17 
درصد از سهم معدن مهدی آباد متعلق به شركت است و بیشتر 
خاک خود را از این منبع تهیه، تولید و تامین می كنیم افزود: 
هم اكنون سرمایه شركت، 200 میلیارد تومان است كه مصمم 

با اجرائی كردن برنامه افزایش سرمایه 50 درصدی،  هستیم 
سرمایه شركت، به 300 میلیارد تومان افزایش پیدا كند. به گفته 
وی در صورت افزایش سرمایه از محل سود انباشته، طبق برنامه 
ریزی صورت گرفته بخشی از این منابع برای معدن ذغال خراسان 

صرف خواهد شد. 
نیز  شركت  فروش  و  تولید  میزان  پیرامون  عطائیان  مهدس 
خاطرنشان كرد كه: براساس اطاعات و صورتهای مالی سال 
1400 میزان تولید شركت بالغ بر 110/545 تن بوده است 
كه در مقایسه با دوره مالی مشابه، 9 درصد افزایش داشته است. 
همچنین در سال 1400 مقدار فروش شركت بالغ بر 108/207 
تن بوده كه در مقایسه با دوره مشابه، 7 درصد افزایش یافته است.

به گفته وی همچنین سعی كردیم كه با تهیه خاک از بورس كاال، سیاست های كنترل تورمی را اجرا كنیم و 
حاشیه سود را باالتر ببریم كه بحمداله نتایج خوبی برای سهامداران و ذینفعان داشت.

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، گزارش روند صعودی شرکت در تولید- فروش و سودآوری 
توسط مدیرعامل مجموعه، تایید حسابهای کلین و شفاف تیم مالی مجرب مجموعه، نهایت 
همکاری کلیه ارکان شرکت از مدیر امور سهام پاسخگو تا مدیرمالی صادق و از جناب امیر 
پرویزخان فرزان تا جناب سلیمی بزرگوار در مساعدت برای پوشش خبری و حمایت از اصحاب 
رسانه، تبیین اینکه هلدینگ برای تمام شرکت های زیرمجموعه به نوعی برنامه ریزی کرده که 
همگی در روندی صعودی قرار گیرند، نظم در برگزای مجمع، تقدیر ریاست مجمع از عملکرد 

مدیرعامل موفق مجموعه و ... از نکات خواندنی این مجمع بود.
پیام هیات مدیره

با توجه به شرایط بازار و تغییرات نرخ جهانی فلزات )LME( و نوسانات نرخ ارز و همچنین بهبود وضعیت 
استخراج ماده معدنی از معدن انگوران خرید ماده معدنی مذكور از طریق گشایش اعتبار اسنادی LC داخلی 
انجام گرفته و جهت دسترسی به منابع بیشتر ماده معدنی مورد نیاز را از سایر معادن تامین نماید. هیات مدیره 

و مدیران و كاركنان با درایت و تاش روزافزون توانسته اند ضمن دسترسی به اهداف كان شركت، جهت 
رسیدن به حداكثر تولید همراه با تکنولوزی روزآمد، با توسعه فعالیت های جاری سعی در حضور موثر در بازار 
و كسب جایگاه باالتر در میان رقبای فعال در صنعت را داشته باشند. در این راستا نظر سهامداران محترم را 
به آمار و اطاعات مربوط در این گزارش جلب نموده و امید است تا در آینده نزدیک شاهد تحول عظیمی در 

بکارگیری سیاستها و روشهای اجرائی در چهارچوب منافع اقتصادی شركت باشیم.
جایگاه شرکت در صنعت:

شركت در صنعت تولید كنسانتره فعالیت می كند و با حجم فروش به مبلغ 7/078/947 میلیون ریال در زمره 
شركتهای عمده این صنعت می باشد.

اقبال مشتریان به محصوالت جایگزین:
همان طور كه در بخش قبل عنوان گردید شركت كیمیای زنجان گستران)سهامی عام( در رتبه های باالی 
دریافت سهمیه خاک از معدن انگوران در بین سایر تولیدكنندگان كنسانتره سرب و روی قرار دارد كه این 
امر باعث افزایش توان رقابتی شركت شده و از طرفی با توجه به 
راه اندازی سالن پژوهش و فعال كردن واحد تحقیق و توسعه 
با فن آوری های جدید راندمان  )R&D( شركت توانسته 
تولید را به میزان قابل ماحظه ای افزایش دهد و شركت 
را از سایر رقبای بالقوه و بالفعل متمایز سازد، اگر چه بدلیل 
افزایش روزافزون شركت های تولیدكننده شمش كه مصرف 
كننده محصوالت شركت می باشند تقاضای كافی برای دریافت 

محصوالت شركت وجود دارد.
شرکت کیمیای زنجان گستران

تاریخچه
شركت صنعتی و معدنی كیمیای زنجان گستران با هدف تولید 
كنسانتره سرب و روی در راستای تأمین نیاز بازارهای داخلی 
و دستیابی به بازارهای بین المللی در سال 1386 تأسیس شد 
. با تصویب اساسنامه ، انتخاب هیأت مدیره ، بازرس قانونی 
و ثبت شركت در تاریخ 13/05/1386تحت شماره 7083 در 
اداره ثبت زنجان ،بعنوان یک شركت خصوصی عماً فعالیت خود 

را آغاز نمود .
فرآیند تولید در شركت صنعتی و معدنی كیمیای زنجان گستران 
برای كلیه محصوالت مراحل خردایش اولیه ، خردایش ثانویه 
، فلوتاسیون ، فیلتراسیون و انبار محصول را شامل می گردد. 
طراحی كلیه دستگاه ها و تجهیزات موجود در قستمهای یاد 
شده بگونه ای است كه برای طیف وسیعی از مواد معدنی از جمله 
انواع خاكهای اكسیده و سولفوره سرب ، انواع خاكهای اكسیده و 
سولفوره روی ، مس ، آهن و غیره كاربرد داشته باشند با تغییر 
اندک در فلوشیت خط تولید و استفاده از مواد شیمیایی مختص 
كانیهای مختلف می توان كانی های ذكر شده را با راندمان باالیی 

فرآوری نمود.
در حال حاضر فلوتاسیون خاک اكسیده سرب ، خاک سولفوره سرب ، خاک اكسیده روی و خاک سولفوره 
روی به منظور تولید انواع كنسانتره های اكسیده و سولفوره سرب و روی با باالترین راندمان ممکن ، كمترین 
هزینه انرژی ، به روزترین دانش ، تجهیزات و ماشین آالت فرآوری و توسط پرسنل جوان ، متخصص و مجرب 
انجام می گیرد و همانگونه كه ذكر گردید در صورت نیاز در كمترین زمان و با كمترین تغییرات قابلیت تولید 
سایر محصوالت را دارا می باشد . در فرآیند تولید كلیه موارد ایمنی و بهداشتی رعایت شده و هیچ گونه پساب 

صنعتی و مواد آالینده ای تولید نمی شود.
فرآیند فلوتاسیون ذكر شده كه اصلی ترین پروسه تولید را تشکیل می دهد ، شامل انجام تغییرات فیزیکی 
شیمیایی بر روی سطح كانی های مورد نظر با استفاده از موادی با خاصیت های مختلف شامل فعال كننده 
ها ، بازداشت كننده ها ، كلکتورها ، كف سازها و استفاده از رفتار كانیها در محیط های گازی و مایع و اختاف 

در خاصیت خیس شوندگی كانیها می باشد .
در فرآیند فلوتاسیون برای كانیهای ذكر شده با استفاده از مواد شیمیایی مختص هر كانی می توان به محصولی 

با كیفیت باال دست یافت .

خاکی که به کیمیا رسد، زر گردد
افزایش 33 درصدی سود خالص برای شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران

مهنـدس محسـن عطائیان، سـکاندار شـرکت بـا تصریـح اینکه 
فـروش خالـص ۶7 درصد نسـبت به سـال گذشـته افزایـش پیدا 
کـرده اسـت و سـود ناخالـص 40 درصد و سـود خالص با رسـیدن 
بـه مبلـغ 2/070/147 میلیـون بیش از ۳۳ درصد رشـد کـرده اند 
اضافـه کرد: انتقال شـرکت از فرابورس به بـورس، افزایش اعتبار و 
تـوان مالی، افزایـش میزان سـهام و افزایش معافیت هـای مالیاتی 
و... مهم تریـن برنامه هـای شـرکت هسـتند.  به گفتـه مدیرعامل 
مدبـر مجموعه شـرکت برنده مزایـده واگذاری 10 پهنـه معدنی در 
خراسـان جنوبی شـده اسـت وعملیات تولید شـمش بـه صورت 

برونسـپاری انجام شـده است. 
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه گذاري گروه توسعه ملي )سهامی عام( 
مورخ 1401/04/26 در محل هتل المپیک، مركز همایش هاي بین المللي هتل المپیک برگزار 

گردید.
در این مجمع كه با حضور 84/2 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
علي اسامي بیدگلي بود، كه آقای عباس بابا گل زاده و خانم  زكیه رضائي در مقام نظار اول و دوم 

و آقای هادي مشهدي 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 1400/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 

و با تقسیم سود 1/440 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر عزیزیان در ابتدای گزارش عملکرد شركت، به رشد 26 درصدی پرتفوی وبانک نسبت به 
سال گذشته اشاره كرد و افزود: با آنکه اكثریت پرتفوی ما برای شركت های بورسی و فرابورسی 
محصوالت  آن  از  پس  و  شیمیایی  صنایع  به  مربوط  پرتفوی  ارزش  میزان  بیشترین  اما  است 

برای  و  اساس  همین  بر  و  بوده  غذایی  و  آشامیدنی 
به  انجام می شود.  تنوع سرمایه گذاری  كاهش ریسک، 
گفته وی بهینه سازی پرتفوی و بازارگردانی موثر سهام 
و حداكثرسازی ارزش پرتفوی برای ذینفعان در اولویت 

برنامه های سالجاری »وبانک« قرار دارد.
عزیزیان  دكتر  توسط  شده  ارائه  گزارش  اساس  بر 
مدیرعامل مدبر مجموعه سود خالص تركیبی شركت در 
سال 1400 با رشد 14 درصدی همراه بوده و روند سود 
با افزایش  با اجرای استراتژی  خالص شركت اصلی نیز 
بازدهی با رشد 20 درصد مواجه شده است. همچنین 
خالص ارزش دارایی هر سهم »وبانک« نیز از 7 درصد 
در  نیز  سرمایه  افزایش  عملیات  و  بوده  برخوردار  رشد 
برخی شركت های تابعه همچون توسعه صنایع بهشهر، 

صنایع سیمان، ایران پوپلین انجام شده است.
كسب  كه  ساخت  خاطرنشان  همچنین  عزیزیان  دكتر 
با  از 200 هزار میلیارد ریالی  ركورد فروش ساالنه بیش 
افزایش 84 درصدی به نسبت سال قبل از جمله اقدامات 
است.  خورده  رقم  شازند  پتروشیمی  در  كه  است  مهمی 
مالی 1400  سال  در  ریالی  فروش  درصدی   29 افزایش 
نسبت به سال مالی قبل در شركت بهشهر و اخذ پذیرش 
سهام شركت سیمان فیروزكوه در بازار فرابورس نیز از دیگر 
دستاوردهای مهمی بود كه در گزارش ارائه شده در مجمع 

به آن اشاره شد.
بازدهی  مجمع،  این  در  شده  ارائه  مستندات  اساس  بر 

شاخص بورس از ابتدای سالجاری تا به امروز 15 درصد رشد داشته و سهم »وبانک« 22درصد 
رشد را تجربه كرده است. 

براساس گزارش ارائه شده به مجمع نشینان، شركت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار جهت 
تسویه مانده مطالبات سود سهام به بانک ملی واگذار شده و محصوالت شركت سرمایه گذاری و 
توسعه صنایع سیمان نیز در بورس كاال عرضه گردیده و این برنامه در خصوص سایر شركت ها 

ادامه خواهد یافت. همچنین طرح رولکس در حال اخذ پایان كار می باشد.
به گفته ناخدای »وبانک« از سویی دیگر بحث اماک در وبانک ، جزو مولد سازی دارایی محسوب 
می شود و تکنولوژی نو در مباحث ساختمان پیگیری می شود و بر همین اساس صندوق ضمانت 

متکی بر دارایی ملکی، در مباحث نوآوری قرار داشته و اجرایی خواهد شد.
از  استفاده  بازارگردانی موثر،  و  پرتفوی  بهینه سازی  به  رو؛  اندازهای پیش  بیان چشم  وی در 
ابزارهای مالی و افزایش قابلیت نقدشوندگی،گزارش دهی هوشمند و شفاف و تقویت نظام های 

حاكمیت شركتی بعنوان اهداف هلدینگ »وبانک« اشاره شد.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، نظم و میزبانی شایسته توسط کلیه ارکان شرکت، 
گزارش همزمان مجمع برای سهامداران ناشنوای »وبانک« برای دومین سال متوالی، تایید 
حسابهای شفاف مدیر مالی مجرب و تیم مالی مجرب مجموعه ، پاسخگویی به سواالت 
سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط،  تقدیر رئیس مجمع از نظارت و رصد 

دقیق شرکت های تابعه توسط مدیرعامل »وبانک« ، تبیین برنامه های مدون مدیریت 
ارشد برای تعالی مجموعه ، حضور اکثر مدیران عامل و معاونین و اعضای هیات مدیره 
شرکت های زیرمجموعه و سرمایه پذیر این هلدینگ بزرگ در مجمع ، تصریح بر بهبود 
و بهینه سازی پرتفوی شرکت در جهت ارتقاء سودآوری و ارزش آفرینی برای سهامداران 
- ذینفعان و هلدینگ توسط مدیریت و نهایت همکاری و تعامل مدیر فرهیخته روابط 
از نکات  با اصحاب رسانه برای پوشش خبری  عمومی و کارشناسان کوشای آن واحد 

خواندنی این مجمع بود که حیفمان آمد به رشته تحریر درنیاید.
پیام هیات مدیره

سـالی كه گذشت همچنان سـالی پـر از فـراز و نشـیب  و پرچالش بـرای كشور عزیـزمان ایران بـود. 
سالی كه پیک های سخت كرونایی را گذراندیم اگر چه تزریق گسترده واكسن كرونا آرامش نسبی 
را به ارمغان آورد اما همچنین اقتصاد ما در معرض طیف وسیعی از فشارها و تنگناها قرار گرفت. 
چالش هایی نظیر ادامه تشدید حداكثری تحریم ها، باهای طبیعی، ... و در نهایت حمله روسیه 

به اوكراین شوک جهانی آخرین روزهای سال 1400 را رقم زد.
علی رغم تمامی چالش های پیش آمده، خانواده بزرگ 

شركت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، این
ابربنگاه اقتصادی چندرشته ای، مفتخر است كه در سال 

1400 به پشتوانه اراده حضرت باری تعالی،
همراهی و حمایت شما صاحبان سهام، دانش و همت 

مدیران و تاش بی دریغ كاركنان و كارگران
بهره  ریزی،  برنامه  سایه  در  بزرگ  خانواده  این  شریف 

گیری از خرد جمعی، جدیت و پیگیری در اجرای
اهداف،... توانست سال موفق دیگری را پشت سر بگذراند 

و به نتایج رضایت بخشی نائل گردد. افزایش
این  بر  گواهی  خود  شركت  مالکانه  حقوق  در  نسبی 

ادعاست.
حال برآنیم تا در سال پیش رو با تکیه بر الطاف پروردگار 

بزرگ، ندای ارزشمند مقام معظم رهبری
مبنی بر«تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرینی« را لبیک 

گفته و با تاش و بسیج بضاعت مجموعه و همراهی
یک  در  ها  گذاری  سرمایه  مدیریت  با  و  انسانی  نیروی 

چهارچوب علمی و هوشمند نسبت به اجرای تکالیف
قانونی اهتمام بورزیم و گام های استوارتری جهت كسب 

قله های افتخار برای مجموعه گروه توسعه
ملی برداریم و به پاس اعتماد سهامداران محترم امیدواریم 

امانتداران شایسته ای برای ایشان باشیم.
محترم  سهامداران  و  ایران  مردم  تمامی  برای  پایان  در 

شركت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی عزت،
رفاه و آسایش آرزومندیم.

سایر فعالیت های عمده
--  افزایش سرمایه در برخی از شركت های تابعه (توسعه صنایع بهشهر، توسعه صنایع سیمان، 
ایران پوپلین و ساختمان و صنعت). همچنین بررسی روش های افزایش سرمایه جهت اقدام موثر 

در شركت های تابعه.
--  واگذاری شركت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به بانک ملی ایران جهت تسویه بخشی 

از مطالبات سود سهام.
--  كنترل عملیاتی دوره ای شركت های هلدینگ و تابعه.

--  توسعه فعالیت كمیته وصول مطالبات شركت، برنامه ریزی جهت راهبری كمیته مذكور و 
دستاوردهای مطلوب و مشابه آن در شركت های تابعه.

--  پیگیری دستور العمل حاكمیت شركتی در شركت های گروه.
--  طرح و بررسی پرونده های حقوقی شركت و اخذ نتایج مطلوب.

--  برگزیده رتبه اول جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی.
--  كسب تندیس بلورین دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران.

--  تدوین برنامه استراژیک منابع انسانی و مدل تعالی فرایندهای منابع انسانی، برگزاری كانون 
های ارزیابی و توسعه به منظور شناسایی و پرورش استعدا دهای رهبری در شركت های تابعه.

--  كسب رتبه 29 در همایش معرفی 100 شركت برتر ایران سازمان مدیریت صنعتی.

دکتر عزیزیان مدیرعامل »وبانک« با تصریح اینکه گروه توسعه ملی به عنوان 
یک ابربنگاه اقتصادی با ماهیت چند رشته ای، در بیش از 10 صنعت مختلف 
حضوری پررنگ دارد اضافه کرد: مفتخریم که به پشتوانه اعتماد سهامداران، 
دستان پرتالش کارگران، گام های استوار کارکنان و ذهن های آینده نگر مدیران 

نقشی اثرگذار در اشتغالزایی کشور و چرخش چرخ تولید ایفا سازیم.
این مدیر برجسته بازار سرمایه کشورمان خاطرنشان کرد: از جمله اقداماتی که 
باید در راستای حصول بیشتر ارزش آفرینی صورت پذیرد ایجاد زنجیره های 
پایدار در جهت کمک به بانک ملی است تا قیمت تمام شده پول را برای بانک 
کاهش دهد. به گفته وی از سویی دیگر تولید حداکثری و استفاده از ظرفیت 
های قانونی و تقویت سطح نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در سیاست های جاری 

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نقش بسیار جدی خواهد داشت.

حامی جهادگران تولید در مسیر توسعه و آبادانی ایران

افزایش 26 درصدی پرتفوی و 14 درصدی سود خالص ترکیبی »وبانک«
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ــوری  ــیمی نـ ــركت  پتروشـ ــهام شـ ــان سـ ــالیانه صاحبـ ــادی سـ ــی عـ ــع عمومـ مجمـ
ـــد. ـــزار گردی ـــت برگ ـــت نف ـــگاه صنع ـــل پژوهش ـــورخ 1401/04/22 در مح ـــهامی عام( م )س
ـــا حضـــور 90 درصـــد ســـهامداران حقیقـــی و حقوقـــی ، اعضـــاء هیـــات  در ایـــن مجمـــع كـــه ب
ـــزار  ـــی برگ ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــادار، حس ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــده س ـــره، نماین مدی
ـــراج و  ـــان س ـــان رحیمی ـــه جناب ـــود، ك ـــی ب ـــای فامیل ـــده آق ـــع برعه ـــت مجم ـــد، ریاس گردی
ـــر  ـــوان دبی ـــه عن ـــی ب ـــای صالح ـــار اول و دوم و آق ـــام نظ ـــو در مق ـــده تاپیک ـــدزاده نماین عاب

ـــد. ـــاب گردیدن ـــع انتخ مجم
ـــای  ـــم فعالیته ـــه اه ـــوط ب ـــع مرب ـــه مجم ـــره ب ـــات مدی ـــزارش هی ـــت گ ـــا قرائ ـــه ب درادام
صـــورت پذیرفتـــه در طـــی ســـال مالـــی منتهـــی بـــه 1400/12/29 و پـــس از اســـتماع 

ــع  ــی، مجمـ ــازرس قانونـ ــابرس و بـ ــزارش حسـ گـ
ـــب  ـــن  تصوی ـــود ضم ـــوات خ ـــن صل ـــا طنی ـــینان ب نش
ـــاده  ـــات مشـــمول م ـــذ معام ـــی و تنفی ـــای مال صورته
ـــر  ـــه ازای ه ـــال ب ـــود 1400 ری ـــیم س ـــا تقس 129 و ب

ـــد. ـــان دادن ـــود پای ـــه كار خ ـــهم ب س
عنـــوان  بـــه  موسســـه حسابرســـی  همچنیـــن 
ـــد. ـــدل انتخـــاب گردیدن ـــی الب ـــی و عل حســـابرس اصل
ــای  ــدای صحبتهـ ــی در ابتـ ــی صانعـ ــدس تقـ مهنـ
خـــود بـــه ارائـــه گزارشـــی از دســـتاوردهای ایـــن 
ـــت:  ـــت و  گف ـــی 1400 پرداخ ـــال مال ـــع در س مجتم
 نـــوری موفـــق شـــد در ســـال 1400، مقـــدار 4 
ــه  ــول، بـ ــن محصـ ــزار و 304تـ ــون و 605هـ میلیـ
ثبـــت برســـاند كـــه ایـــن مقـــدار بـــا توجـــه بـــه 
تعمیـــرات اضطـــراری 45 روزه، 3 درصـــد باالتـــر از 
ـــردی  ـــت و عملک ـــوده اس ـــع ب ـــمی مجتم ـــت اس ظرفی

ـــد و پرســـنل ســـخت  ـــت متعه ـــم مدیری درخشـــان از تی
كـــوش شـــركت بـــوده اســـت.

مهنـــدس صانعـــی در ادامـــه بـــا تاكیـــد بـــر اینکـــه 
بازدهـــی در بازارهـــای ســـرمایه نشـــان می دهـــد 
شـــركت پتروشـــیمی نـــوری در ســـال مالـــی مـــورد 
گـــزارش حـــدود 72 درصـــد رشـــد داشـــته و ایـــن 
شـــركت ســـومین یـــا چهارمیـــن شـــركت پربـــازده 
ـــرد:  ـــه ك ـــت اضاف ـــوده اس ـــی ب ـــركتهای بورس ـــن ش بی
ـــی و 15500  ـــود عملیات ـــون دالر س ـــب 490 میلی كس
ـــركت  ـــات ش ـــص از توفیق ـــود ناخال ـــان  س ـــارد توم میلی
درســـال ســـخت اقتصـــادی گذشـــته بـــوده اســـت .

وی در ادامـــه بـــه بیـــان آمـــاری از ســـودآوری دالری 
ــال مالـــی  ایـــن مجتمـــع پرداخـــت و گفـــت: در سـ
1400، ســـود عملیاتـــی دالری نـــوری  490 میلیـــون 

ـــون و  ـــه 547 میلی ـــركت  ب ـــص دالری ش ـــود خال ـــن س ـــزار و 160 دالر، و همچنی و 734 ه
804 هـــزار  و 50 دالر رســـید. 

ـــت:  ـــار داش ـــع، اظه ـــن مجتم ـــی ای ـــودآوری ریال ـــاره س ـــن درب ـــی همچنی ـــدس صانع مهن
ـــال  ـــون ری ـــارد  و   466 میلی ـــزار و 841 میلی ـــدار 117 ه ـــال 1400، مق ـــوری توانســـت در س ن
ســـود عملیاتـــی و همچنیـــن 131 هـــزار و 545 میلیـــارد  و   830 میلیـــون ریـــال ســـود 

ـــود. ـــت  نم ـــص را ثب خال
صانعـــی در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود بـــا بیـــان گـــزارش كمیتـــه خودكفایـــی 
ـــال  ـــركت در س ـــی ش ـــه خودكفای ـــت: كمیت ـــال 1400 گف ـــوری در س ـــیمی ن ـــركت پتروش ش
گذشـــته توانســـت 290 نـــوع قطعـــه ســـاخت داخـــل، پیشـــرفت واقعـــی حـــدود 121 

ـــد. ـــت نمای ـــده را ثب ـــن ش ـــه تعیی ـــه برنام ـــبت ب ـــد نس درص
ــاره بـــه جایـــگاه مهـــم مســـئولیت  ــا اشـ مدیرعامـــل پتروشـــیمی نـــوری همچنیـــن بـ

ـــای  ـــتای ایف ـــوری  در راس ـــال 1400  ن ـــرد: در س ـــح ك ـــع، تصری ـــن مجتم ـــی در ای اجتماع
ـــركت های  ـــردی ش ـــورای راهب ـــال در ش ـــور فع ـــر حض ـــاوه ب ـــود ع ـــی خ ـــئولیت اجتماع مس
پتروشـــیمی منطقـــه پـــارس و  پـــروژه  بهبـــود مســـئولیت های اجتماعـــی ایـــن شـــورا؛ 
ـــم،  ـــهر ج ـــی در ش ـــی مهندس ـــکده فن ـــاخت دانش ـــاركت در س ـــل: مش ـــی از قبی ـــت های فعالی
ـــگان و  ـــم، كن ـــلویه، ج ـــتان عس ـــار شهرس ـــتی در چه ـــای معیش ـــته ه ـــع بس ـــه و توزی تهی
ـــش  ـــرای دان ـــوزی ب ـــش آم ـــج دان ـــن 2320 پکی ـــال، تامی ـــارد ری ـــه ارزش 48 میلی ـــر ب دی
ـــورد  ـــزات م ـــد تجهی ـــتان، خری ـــار شهرس ـــداد چه ـــه ام ـــاز تحـــت پوشـــش كمیت ـــوزان ممت آم
ـــرای  ـــتانی ب ـــزات بیمارس ـــد تجهی ـــلویه و خری ـــتان عس ـــرورش شهرس ـــوزش و پ ـــاز اداره آم نی
ـــئولیتی  ـــه مس ـــال را در كارنام ـــارد ری ـــه ارزش 165 میلی ـــهر ب ـــتان بوش ـــی اس ـــز درمان مراك

ـــود. ـــت نم ـــود ثب خ
ــوری ، راه  ــیمی نـ ــل پتروشـ ــه مدیرعامـ ــه گفتـ بـ
ـــگام  ـــیمی هن ـــرح پتروش ـــاک ط ـــد امونی ـــدازی واح ان
ـــروژه  ـــه ســـوم 1401 ، اســـتمرار انجـــام پ در ســـه ماه
ــام  ــه انجـ ــگام و ادامـ ــیمی هنـ ــد اوره پتروشـ واحـ
پـــروژه شـــیرین ســـازی هـــوی ، اســـتمرار انجـــام 
ــای  ــام پروژه هـ ــه انجـ ــگ و ادامـ ــروژه زیروفلرینـ پـ
افزایـــش ظرفیـــت واحدهـــای 200 و 100 و تـــداوم 
انجـــام پـــروژه فراینـــد كنتـــرل انـــرژی و اجـــرای 
طـــرح BPMN در فرآیندهـــای 85گانـــه شـــركت 
ـــد  ـــال 1401 خواه ـــركت در س ـــات ش ـــر اقدام از دیگ

ـــود. ب
نکات مهم مطرح شده در مجمع

قیمـــت خـــوراک تـــا پایـــان ســـال 1400 نهایـــی 
ـــس  ـــش نوی ـــک پی ـــال 1401 ی ـــرای س ـــود. ب ـــده ب ش
ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــده و ب ـــاغ نش ـــا اب ـــده ام ـــاده ش آم
ــی  ــد علـ ــال جدیـ ــت سـ ــه نخسـ ــه ماهـ ــرخ سـ نـ
ــرخ  ــای نـ ــت. مبنـ ــده اسـ ــبه شـ ــاب محاسـ الحسـ
ـــت. ـــی اس ـــل صادرات ـــوب گازوئی ـــد ف ـــذاری 95 درص گ

ـــن  ـــت پارازایل ـــن اس ـــی دارد.ممک ـــازار خوب ـــن ب پارازایل
را بـــه محصـــول دیگـــری تبدیـــل كنیـــم امـــا تنهـــا 
ـــی  ـــروش م ـــه ف ـــی ب ـــه راحت ـــه ب ـــت ك ـــی اس محصول

ـــد. رس
ـــته  ـــم وابس ـــیمی ج ـــه پتروش ـــل ب ـــالهای قب ـــا س ـــا ت م
ـــن مجموعـــه مســـتقل شـــدیم.  ـــم. االن كامـــا از ای بوذی
ـــی  ـــه م ـــم ك ـــود اوردی ـــه وج ـــی را ب ـــت های ـــا قابلی م
ـــم  ـــه دهی ـــود ادام ـــه كار خ ـــم ب ـــتقل از ج ـــم مس توانی

ـــم. ـــانات را گرفتی ـــوی نوس و جل
مـــا 99 هـــزار تـــن محصـــول امانـــی بـــه پاالیـــش 

پخـــش داده ایـــم كـــه بـــا خـــوراک مـــورد نیـــاز خـــود تهاتـــر كنیـــم. 
ـــات گازی  ـــاه میعان ـــنگین چ ـــرش س ـــزان ب ـــده می ـــال آین ـــود در 5 س ـــی می ش ـــش بین پی
ـــده  ـــف ش ـــوع تعری ـــن موض ـــرای ای ـــم ب ـــروژه مه ـــل دو پ ـــن دلی ـــه همی ـــود. ب ـــی ش ـــبک م س

ـــیم. ـــته باش ـــوراک نداش ـــکلی در خ ـــا مش ت
ـــا  ـــرد. م ـــرار گی ـــر آن ق ـــت تاثی ـــركت تح ـــود ش ـــد س ـــب ش ـــی موج ـــت یوتیلیت ـــش قیم افزای
ـــن  ـــرا نیســـت و در همی ـــن ماج ـــزی از ای ـــا دركل گری ـــم ام ـــرژی را داری ـــن مصـــرف ان كمتری

ـــم.  ـــام كردی ـــود را اع ـــراض خ ـــا اعت ـــاب م ب
سیاست شركت بر این است كه فعا تجدید ارزیابی دارایی ها انجام نشود.

ـــد  ـــد اوره 93 درص ـــرفت دارد واح ـــد پیش ـــاک 94 درص ـــد امونی ـــگام واح ـــیمی هن در پتروش
ـــت دارد. ـــن ظرفی ـــون و 100 هزارت ـــک میلی ـــه  ی ـــرفت دارد ك پیش

ـــد.  ـــرداری برس ـــره ب ـــه به ـــاک ب ـــاز اول آمونی ـــاه ف ـــان آذرم ـــا پای ـــد، ت ـــف ش ـــه تکلی در ادام

تولید باالتر از ظرفیت 
کسب بیش از 547 میلیون دالر سود خالص در پتروشیمی نوری 

اینکه  اعالم  با  نوری  پتروشیمی  مدیرعامل  صانعی،  تقی  مهندس 
پتروشیمی نوری در سال 1400 با وجود 45 روز تعمیرات اضطراری، 
سه درصد بیشتر از ظرفیت اسمی خود تولید داشته و 4 میلیون و ۶05 
هزار تن محصول تولید کرده است افزود : درسال مالی مورد گزارش به 
همت متخصصان داخلی و کارشناسان خبره شرکت بیش از 290 قطعه 

پیچیده، کاتالیست و مواد شیمیایی در مجموعه ساخته شده است .
این مدیر جهادی و تحول خواه با تدوین برنامه های خالقانه کوتاه 
مدت – میان مدت و بلندمدت و البته اجرائی ساختن آنها ، بدون شک 
در شرکت هفتاد ساله باما ، نویدبخش عصری جدید و نقطه عطفی در 

عملکرد خواهد بود.
به گفته مهندس صانعی در سال مالی 1400، سود عملیاتی دالری نوری 
 490 میلیون و 7۳4 هزار و 1۶0 دالر، و همچنین سود خالص دالری 

شرکت  به 547 میلیون و 804 هزار  و 50 دالر رسید.
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ـــا  ـــز ب ـــروژه اوره نی ـــدازی پ ـــورت راه ان ـــه در ص ـــت ك ـــث اس ـــورد بح ـــز م ـــکله نی ـــکل اس مش
ـــود. ـــی ش ـــرا م ـــتری اج ـــرعت بیش س

ـــه ازای هـــر  ـــود. در ســـال 1400 ب ـــوری حـــدود 130 ب كـــرک اســـپرد شـــركت پتروشـــیمی ن
ـــم. ـــص كســـب كردی ـــات گازی 133 دالر ســـود ناخال ـــن محصـــوالت میعان ت

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، پخش یک کلیپ زیبا و جامع به همت روابط 
عمومی کوشای شرکت که در آن توانمندی ودستاوردهای شرکت به خوبی به سمع 
و نظر سهامداران رسید، میزبانی شایسته و با نظم از سهامداران و خبرنگاران توسط 
کلیه ارکان شرکت، تایید حسابهای شفاف و کلین مدیرمالی مجرب و تیم پاکدست 
مالیه شرکت، تقدیر رئیس مجمع از تدابیر و رویکردهای راهبردی و مدبرانه مهندس 
کشور،  پتروشیمی  مدیران  محورترین  برنامه  و  ترین  از خالق  یکی  مقام  در  صانعی 
 ، به صورت برخط  ناظر  به سواالت سهامداران حاضر در مجمع و  پاسخگویی دقیق 
بعد گزارش  و  با عطر صلوات حین  تشویق های سهامداران و عطرآگین کردن فضا 
موفق و کامل مدیرعامل و نهایت همکاری آقای حسن آرمین مدیریت فرهیخته روابط 
عمومی و کارشناسان کاربلد آن واحد منجمله جناب عادل زاده در  تعامل با اصحاب 
رسانه برای پوشش خبری مجمع از نکات خواندنی بود که حیفمان آمد به اسب قلم 

سپرده نشود.
دستاوردها

مهمترین دستاوردهای شركت در سال 1400
تولید پایدار تا سه درصد افزون بر ظرفیت اسمی .

ـــت  ـــازمان مدیری ـــاب س ـــه انتخ ـــران ب ـــر ای ـــركت برت ـــن 100 ش ـــیزده در بی ـــه س ـــب رتب كس
ـــی صنعت

ـــب  ـــوری در قال ـــیمی ن ـــركت پتروش ـــازمانی ش ـــای س ـــنامه فرآینده ـــه شناس ـــن كتابچ تدوی
ـــد 85 فرآین

انتخاب به عنوان صادركننده نمونه استان بوشهر
LCA(( اجرای پروژه مهم مطالعاتی ارزیابی چرخه حیات محصوالت

استقرار ماژول بهای تمام شده سیستم مالی بازرگانی راهکاران
اخذ معافیت مالیاتی 20 ساله شركت موضوع ماده 132 ق.م.م

مدیریت بهینه نقدینگی
حایـــز رتبـــه اول از نظـــر شـــاخص هـــای بهـــره روی و باالتریـــن میـــزان صـــادرات محصـــوالت 

پتروشـــیمی ))IMI100  (( كســـب رتبـــه اول پژوهـــش و فـــن آوری كشـــور از وزارت صمـــت
ــر  ــركتهای زیـ ــان شـ ــار دوم در میـ ــرای بـ ــن آوری بـ ــش و فـ ــه اول پژوهـ ــب رتبـ كسـ

ــارس  ــج فـ ــگ خلیـ ــه هلدینـ مجموعـ
ـــده  ـــت برگزی ـــان صنع ـــن نش ـــت باالتری ـــت و دریاف ـــط زیس ـــت از محی ـــه حفاظ ـــام ب اهتم

ـــت ـــط زیس ـــت محی ـــازمان حفاظ ـــبز از س س
ـــت  ـــار از معاون ـــن ب ـــرای دومی ـــرژی ب ـــرل مصـــرف ان ـــت كنت ـــن نشـــان مدیری ـــت باالتری دریاف
ـــرف  ـــازی مص ـــه س ـــازمان بهین ـــتاندارد ، س ـــی اس ـــازمان مل ـــوری ، س ـــت جمه ـــاوری ریاس فن

ـــی ـــت صنعت ـــازمان مدیری ســـوخت و س
ـــت  ـــط زیس ـــت محی ـــازمان حفاظ ـــبز از س ـــده س ـــت برگزی ـــانه صنع ـــن نش ـــت باالتری دریاف

ـــه اول  ـــب رتب ـــره وری و كس ـــای به ـــاخص ه ـــر ش ـــر از نظ ـــركت برت ـــه 13 ش ـــب رتب و كس
ـــال  ـــركت در س ـــتاوردهای ش ـــن دس ـــت از مهمتری ـــور از وزارت صم ـــاوری كش ـــش و فن پژوه

ـــود. 1400 ب
جایگاه شرکت در صنعت

ـــه  ـــال در زمین ـــركتهای فع ـــن ش ـــوری در بی ـــیمی ن ـــره پتروش ـــود منتش ـــار موج ـــق آم طب
تولیـــد مـــواد آروماتیـــک در كشـــور، بـــا حجـــم فـــروش معـــادل مبلـــغ 752/376/245 

میلیـــون ریـــال در رده اول قـــرار دارد.
ماموریت

تولیـــد محصـــوالت آروماتیـــک و فـــرآورده هـــای جانبـــی بـــا كیفیـــت، از میعانـــات گازی و بنزیـــن 
ـــری  ـــا بکارگی ـــتریان ب ـــار مش ـــورد انتظ ـــای م ـــازی ارزش ه ـــرآورده س ـــور ب ـــه منظ ـــز ب پیرولی
ـــا  ـــن ب ـــره تامی ـــا، زنجی ـــای روز دنی ـــوژی ه ـــن تکنول ـــای آخری ـــر مبن ـــره ور ب ـــد به سیســـتم تولی
ـــا ذینفعـــان از طریـــق همـــکاری و تعامـــل  ـــر ب ثبـــات و اســـتفاده از مکانیـــزم هـــای ارتباطـــی موث

ـــدار. ـــئوالنه و پای ـــگاه مس ـــا ن ـــص ب ـــد و متخص ـــانی متعه ـــروی انس ـــركاء نی ـــا ش ب
برنامه های آتی

- استمرار تولید پایدار و باالی ظرفیت اسمی 
-  راه اندازی واحد آمونیاک و ادامه انجام پروژه واحد اوره پتروشیمی هنگام 

-   ادامه انجام پروژه شیرین سازی هوی اند 
- ادامه انجام پروژه زیرو فلرینگ

- ادامه انجام پروژهای افزایش ظرفیت واحدهای 200 و100
- ادامه انجام پروژه دیجیتالیزشن فرایند كنترل انرژی

HSE حوزه
PSM استقرار ساختار -

- پروژه HLA  در ارتباط با سامت )نیمه كاره به علت انتشار بیماری كرونا(
حوزه مالی

- استقرار ماژول بودجه سیستم مالی بازرگانی راهکاران
- تامین مالی پروژه هنگام و سایر پروژه های در دست اقدام

حوزه برنامه ریزی ، فناوری اطاعات و ارتباطات
-- تکمیل و ارتقاء پروژه اتوماسیون اداری

- استقرار نرم افزار سیستم جامع منابع انسانی
-- استقرار سامانه مدیریت امنیت اطاعات

-- نگهداری، بهبود و به روزآوری سیستم های مدیریت یکپارچه فرآیندها
-- بهبود عملکرد فرآیندها
-- بهبود نظام پیشنهادات
 BI استقرار داشبورد --

حوزه پژوهش و فناوری
BTX بهینه سازی انرژی در واحد --

ــوالت  ــات محصـ ــه حیـ ــداز چرخـ ــم انـ ــات و چشـ ــه حیـ ــی چرخـ ــات ارزیابـ -- مطالعـ
ــوری ــیمی نـ پتروشـ
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مجمع عمومی عادی ساالنه شركت سرمایه گذاري صنعت نفت )سهامی عام ( مورخ 1401/04/21 در 
محل مركز همایشهاي هتل قلب تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور 51/39 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علي كریمي بود، 
كه جنابان محمدجواد راضي وند و محسن علي حسیني در مقام نظار اول و دوم و آقای هادي خان محمدي 

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 1400/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 500 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر سید احمد روحانی مدیرعامل شركت، در ابتدای گزاش خود با تشریح تاریخچه ای از شركت 
خاطرنشان ساخت كه سرمایه شركت درحال حاضر 500 میلیارد تومان است افزود: تركیب دارایی فعلی 
شركت به ترتیب؛ 58% سرمایه گذاری مدیریتی، 20% سرمایه گذاری غیرمدیریتی، 12% سهام بورسی و ده 

درصد مابقی سرمایه گذاری ها می باشد.
صنعت  و  سرمایه  بازار  شده  شناخته  مدیر  این  گفته  به 
به 7  امسال  نفت قشم   كشورمان، ظرفیت ذخیره سازی 
میلیون بشکه خواهد رسید و با همکاری پتروشیمی امیركبیر، 
ظرفیت پروژه فشرده سازی گاز اتان از 200 تن به 500 تن 

افزایش پیدا خواهد كرد.
دكتر روحانی در فرازی دیگر از گزارش خود با اشاره به 
عقد قرارداد spm به ارزش 60 میلیون دالر در نفت قشم 
برای بارگیری و تخلیه فرآورده ها اظهار داشت كه در مورد 
شركت سوخت رسانی و خدماتی فرودگاهی اوج به دلیل 
تسعیر ارز، سود عملیاتی شركت كمی كاهش پیدا كرده 

است.
به گفته وی عقد قرارداد 5 ساله تامین خوراک پتروشیمی 
ایام ، احداث سایت تقلیل فشار پرتال در محل این پاالیشگاه 

و توسعه سایت فشرده سازی اتان از 200 تن به 500 تن در روز 
با همکاری پتروشیمی امیركبیر از طرح های آینده این شركت 
خواهد بود. وی همچنین در مورد عملکرد شركت كنترل گاز 
اكباتان تصریح كرد این شركت كه بخاطر تولید 4 محموله ویژه 
اش جزو شركت های دانش بنیان محسوب می شود كه تولید 
1000 كنتور گاز هوشمند در همدان را اجرائی كرده و امید 

داریم به تولید انبوه برسد.
دكتر روحانی با در ادامه با تاكید بر اینکه در شركت پتران 
كه 14 جایگاه سوخت مالکیتی و 40 جایگاه تحت برند 
فروش  از  درصدی  دنبال كسب سهم 5  به  دارد  شركت 
مورد  در  افزود:  هستیم  نقل  و  حمل  بخش  در  سوخت 
فعالیت  و  ندارد  برنامه ای  پتروكام كیش، شركت  شركت 

شركت متوقف شده و فقط نام شركت را برای فعالیت های احتمالی بعدی نگه داشته شده است. 
وی همچنین اظهار داشت كه در مورد شركت شیمیایی نفت گستر در حال انتقال به شهرک 
جدید هستیم و درمورد شركت جوی گستر نفت نیز سیاست شركت سیاست خروج است و به 

دنبال فروش آن هستیم. 
دكتر روحانی در قسمت دیگری از گزارش خود گفت:  در خصوص نفت قشم ما در حال حاضر 3.2 ظرفیت 
داریم كه امید داریم تا شهریور ماه به بهره برداری كامل و به ظرفیت 6 میلیون برسد كه به دنبال دریافت 

تسهیات مناسب برای آن هستیم.
مدیرعامل موفق شركت در بخش پایانی گزارش خود با تبیین اینکه در شركت در اوج به دنبال گسترش 
خدمات دهی به فرودگاه  های دیگر هستیم افزود: فرودگاه  های كه پرواز  های خارجی آن بیشتر است را با 

توجه به نرخ گذاری متفاوت و درآمد زائی باالتر در اولویت قرار داده ایم.
رعایـت دقیـق پروتکل هـای بهداشـتی، تقدیر ویـژه جناب کریمـی ریاسـت مجمع از 
عملکرد شایسـته و بایسـته مدیرعامل جهادی و پرسـنل متخصـص و متعهد مجموعه، 
تایید حسـابهای شـفاف و کلین مدیریت و تیم مالی مجرب مجموعه توسـط حسـابرس 
و بـازرس قانونی ، پاسـخگویی به سـواالت سـهامداران حاضر در مجمـع و ناظر به صورت 
برخـط و نهایت تعامل و همکاری صمیمانه اسـتاد اسـماعیل نبی زاده معـاون برنامه ریزی 
توسـعه و کلیـه ارکان شـرکت منجملـه روابط عمومـی با اصحاب رسـانه برای پوشـش 

خبـری از نـکات خواندنی این مجمـع بود.

پیام هیئت مدیره 
- با دیدگاه نوین مدیریتی در شركت سرمایه گذاری صنعت نفت مجموعۀ حركات استراتژیک شركت به 
این سمت پیش بینی شده كه ضمن پایبندی به اخاق حرفه ای تمام تاش خود را جهت حفظ و توسعۀ 
منافع سهامداران شركت، مشتریان و كاركنان به كار بسته و همچنین منافع سایر ذینفعان از جمله سازمانها، 
بنگاه های دولتی و خصوصی و منافع عمومی كشور و شهروندان را مورد توجه قرار دهد. در این مسیر انتظار 
می رود گستره ای از انتظارات با توجه به ذینفعان سازمانی تعریف و در جهت پاسخگویی به این انتظارات 

و ارزش آفرینی در گروه، اقدامات الزم اتخاذ شود: 
- مشتریان كه در حقیقت شركت های تابعه گروه سرمایه گذار ی صنعت نفت می باشند. برای این گروه 
از ذینفعان حركت استراتژیک شركت به سوی سرمایه گذار ی خصوصی در حركت است كه وظیفۀ آن 
تأمین مالی شركت ها و پروژه های سرمایه گذاری فعال است. در همین زمینه برنامه های مدونی برای 
شکل گیری این مدل و تغییر ماهیت كسب درآمد شركت سرمایه گذاری صنعت نفت در دست تدوین 

است. 
-  كاركنان شركت به عنوان ذینفعان مهم و تأثیرگذار در پیشبرد تصمیمات استراتژیک شركت 
می باشند، كه جهت ارتقاء سطح درآمدی و توانایی ها 
برای  البته  است.  گرفته  اقداماتی صورت  نیز  ایشان  ی 
توانایی ها و ارتقاء دانش نیز از  گروه همکاران، توسعۀ 
اهم فعالیت هایی است كه انتظارمی رود برای آن برنامه 
ریزی شود و امید است با همدلی ایجاد شده گام هایی 
در جهت همراهی و دستیابی به اهداف شركت برداشته 

شود. 
-  سهامداران، شركت سرمایه گذا ری صنعت نفت را از 
سایر شركتهای فعال در این حوزۀ كاماً متمایز می كند.  
سهامدارانی كه عمدتاً از كاركنان بازنشسته و فعلی صنعت 
نفت می باشند. تعداد بیش از 122/000سهامدار نقطۀ قوتی 
است كه شركت را در راستای دستیابی به سودی پایدار برای 
خدمات رسانی ثابت قدم تر و استوارتر می سازد. حفظ منابع 
عمومی كشور نیز مسئولیتی است بر دوش همۀ شهروندان 

جامعه.
خالصه وقایع مهم سال 

- عقد قرارداد فروش گاز اتان به پتروشیمی ایام و احداث 
ایستگاه تقلیل فشار پرتابل در محل این پاالیشگاه؛ 

-  تامین و تحویل بیش از 41 هزار تن گاز مایع به پتروشیمی 
های ایام و امیركبیر؛ 

-  اخذ مجوز تولید چهار محصول دانش بنیان از نوع تولیدی 
سطح 2 ،توسط كنترل گاز اكباتان ؛ 

-  طراحی و ساخت مخازن فاز دوم پروژه ذخیره سازی نفت 
قشم و آماده هیدروتست شدن 2 مخزن تا پایان اسفندماه؛ 

-  افتتاح 5 جایگاه عرضه سوخت تحت برند در سال 1400؛ 
-  عقد قرارداد احداث پستهای كنترل و برق پتروشیمی نگین 

مهستان كه تا پایان سال، پیشرفت 64 درصدی داشته است؛ 
-  ادامه عملیات اجرایی احداث كارخانه كاغذ الیگودرز ؛ 

-  عقد قرارداد احداث ساختمان آتش نشانی و پست برق پتروشیمی نگین مهستان و مدیریت پیمان پروژه 
ساختمانی و مهندسی صبا نفت در سال 1400؛ 

-  امضای الحاقیه قرارداد اجاره زمین بابت افزایش متراژ از 5/9 هکتار به 6/8هکتار بابت پروژه مایع سازی 
گاز اتان؛ 

-  اتمام مراحل آماده سازی زمین، فنس كشی و عملیات خاكی، احداث آزمایشگاه مکانیک خاک در زمین 
استیجاری بهبهان )مجاورت پاالیشگاه بید بلند( جهت پروژه مایع سازی گاز اتان؛ 
-  انجام بیش از 70% بخش مهندسی پایه و تفصیلی پروژه مایع سازی گاز اتان؛ 

-  برگزاری رویداد در زمینه ارائه نیازها و چالش های فناورانه در مرداد 1400؛ 
-  برگزاری سومین رویداد “Session Pitch Energic “با هدف بهم رسانی شركت های فناور و 
دانش بنیان با شركت های صنعتی حوزه نفت و انرژی، درآذر ماه 1400 ، در سالن همایش های دانشکده 

مهندسی نفت واقع در دانشگاه صنعتی امیركبیر؛ 
-  برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق العاده افزایش سرمایه شركت از 1/650 میلیون به 

5/000 میلیون ریال؛ 
-  شركت در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی تهران؛ 

-  انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی پرسنل با »بیمه دانا«؛ 

شـرکت سـرمایه گـذاری صنعـت نفـت بـا ناخدایی دکتر سـید 
احمد روحانی توانسـته اسـت در کسـب درآمدها، سود عملیاتی 
و سـود خالـص عملکردی عالـی را بـرای سـهامداران و ذینفعان 
خود حاصل سـازد. دکتر روحانی در کسـوت مدیرعامل توانسـته 
بـا تبییـن ، تدویـن و اجرائی سـاختن برنامه های مـدون و اتخاذ 
تصمیـم هـای اسـتراتژیک نقطه عطفـی را در کارنامـه کاری این 
شـرکت رقم بزنـد و با سـرمایه گذاری بسـیار خوبی در شـرکت 
هـای تابعه ، همکاری با دانشـگاه ها و شـرکت هـای دانش بنیان 
و اهتمـام ویـژه بـه مقولـه توسـعه فعالیـت هـای شـرکت های 
زیرمجموعـه با سـرمایه گذاری و رصـد آنها، فصلی درخشـان را 

در کلیـت عملکـرد مجموعه رقـم بزند.

سرمایه گذاری صنعت نفت و اهتمام به طرح های دانش بنیان

دکترین سید احمد روحانی پور برای ارزش آفرینی بیشتر

رسمایه گذاری صنعت نفت و اهتامم به طرح 

های دانش بنیان
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راهبردهای موفق مهندس حمیدرضا هوشیاری در اعتالی صنعت سیمان

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه گذاري سیمان تامین )سهامی عام( مورخ 
1401/04/15 در محل سالن تاش مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 90/47 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای  معبود عباس زاده 
بود، كه جنابان محسن حاجي آراني و حسن حسیني در مقام نظار اول و دوم و آقای مهدي طالبي 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 1401/02/31 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 1/260 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس هوشیاری در ابتدای گزارش خود با خیر مقدم و تبریک عید قربان به سهامداران پیرامون تاریخچه ، 

سهامداران و سرمایه شركت به ارائه توضیحاتی پرداخت.
مدیرعامل موفق هلدینگ در ادامه با تشریح اینکه شركت 
»سیتا«اكنون 11 شركت تابعه سیمانی كه سهامدار عمده 
ان می باشد»بطور مدیریتی« و 5 شركت تابعه سیمانی دیگر 
و چندین شركت دیگر را در زیر مجموعه خود دارد و بخش 
عمده ای از تولید و فروش صنعت سیمان كشور را به خود 
اختصاص داده است در مورد صورتهای مالی شركت گفت: در 
سال مالی مورد گزارش با رشد 56 درصدی درآمدعملیاتی، 
رشد 37 درصدی سود عملیاتی و افزایش 33 درصدی سود 
خالص در حسابهای تلفیقی، علیرغم تمام دشواریهای سخت 
حاكم بر اقتصاد كشورمان توانستیم عملکرد و كارنامه ای موفقی 
را در عرصه تولید و سودآوری با كمک مدیران عامل شركت ها 
و پرسنل سخت كوش حاصل سازیم. وی با اعام اینکه ایران 
در سال گذشته میادی 8 امین كشور تولید كننده سیمان 
جهان با 62 میلیون تن بوده و هلدینگ سیتا با 21 میلیون تن 
رتبه اول كشوری و رتبه هجدهم جهانی را به خود اختصاص 

داده است افزود: بدین ترتیب هلدینگ سیمان تامین بیش از 30 
درصد تولید سیمان كشور و 4% تولید سیمان جهان را به خود 

تعلق داده است.
مهندس هوشیاری در بخش دیگری از گزارش خود با تبیین 
اینکه بعلت توزیع جغرافیایی مناسبی كه شركت های تابعه در كل 
كشور دارند و برای بسیاری از آنها امکان فروش خارجی وجود دارد 
تصریح كرد: ما به همان اندازه كه در شركت های تابعه سیمان 
تولید كرده ایم توانسته ایم به همان اندازه فروش داشته باشیم. 
مدیرعامل سیمان تامین در ادامه با اعام اینکه فروش تلفیقی 
132/321/812 میلیاردی نسبت به دو سال گذشته 161 درصد 
و نسبت به سال گذشته 56 درصد رشد داشته ایم اضافه كرد: با 
كسب سود خالص 40/751/001 میلیاردی نسبت به دو سال 
گذشته 150 درصد و نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش 

سود داشته ایم به گفته وی بدین ترتیب در جمع حقوق مالکانه به حاشیه سود ناخالص 38 درصد و در حاشیه 
سود عملیاتی به 30 درصد، و در حاشیه سود خالص به 31 درصد رسیدیم. 

بنا به گزارش سکاندار سیمان تامین ، در پرتفوی روز شركت بهای تمام شده دارایی ها 1000 میلیارد تومان و 
ارزش روز حدودا 12000 میلیارد تومان می باشد .

مدیرعامل سیمان تامین با تصریح اینکه در سال مالی مورد گزارش شاهد معضات سختی منجمله تداوم 
تحریم های بین المللی ، قطعی ممتد برق و گاز ، عدم واقعی سازی قیمت سیمان ، افزایش حقوق ، افزایش 
قیمت حامل های انرژی ، رشد هزینه های حمل و نقل و …. بوده ایم افزود : شركت در نظر دارد در سال 

پیش رو عرضه كامل سیمان را در بورس كاال داشته باشد.
همچنین به گفته مهندس هوشیاری، احداث كارخانه آجرنسور و احداث كارخانه پاكت پروپیلن در دستور 

كار برای سال جاری قرار دارد .
در سال مالی گذشته مهم ترین اقدامات انجام شده عبارت است از: تسویه كامل تعهدات سنوات گذشته، 
عرضه اولیه شركت سیمان آبیک در بورس، تسویه كامل سود سهام پرداختنی سهامداران، پیگیری فروش 
دارایی های غیر مولد و مازاد شركت های تابعه به منظور استفاده بهینه از دارایی های گروه، افزایش ظرفیت، 
تاش در جهت اصاح قیمت های صادراتی، پیگیری اجرای انتقال كارخانه سیمان فارس به خرامه ، پیگیری 
عملیاتی نمودن اجرای پروژه احداث آسیاب سیمان دورود و همچنین عملیاتی نمودن رویه های گواهی 

سپرده ی سیمان بوده است.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی ، پخش یک کلیپ زیبا و جامع که به همت روابط عمومی 

افزایش 33 درصدی سود خالص »سیتا«

کوشای شرکت تهیه و بخوبی در آن تاریخچه و دستاوردهای شرکت به سمع و نظر سهامداران 
از  شایسته  میزبانی  هوشیاری،  مهندس  توسط  شده  ارائه  مبسوط  و  کامل  گزارش  رسید، 
سهامداران و اصحاب رسانه ، معرفی شرکت به عنوان 18 مین هلدینگ سیمانی بزرگ دنیا، 
حضور مدیران عامل شرکت های تابعه در مجمع، اعالم اینکه در شرکت های تابعه بیش از 10 هزار 
نفر بصورت مستقیم شاغل به کار هستند، تقدیر ویژه رئیس مجمع از عملکرد جهادی مدیران 
شرکت های تابعه و مدیریت انسجام بخش و کارآمد مهندس هوشیاری مدیرعامل هلدینگ در 
نیل به موفقیت و توسعه، تایید حسابهای شفاف و کلین معاون مالی و تیم پاکدست مالیه مجموعه 
توسط حسابرس و بازرس قانونی، پاسخگویی به سواالت سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به 
صورت برخط و تشویق های پی در پی حاضرین در طی قرائت گزارش ناخدای »سیتا« و اعالم 
دستاوردهای درخشان در طی سال مالی مورد گزارش ، اهتمام جدی مدیریت بر تداوم عرضه 
سیمان در بورس کاال علیرغم همه تهدیدها و فشارهای دالالن و واسطه ها و نهایت همکاری 
مدیریت فرهیخته روابط عمومی جناب ملک و کارشناسان آن واحد و کلیه ارکان شرکت با 
اصحاب رسانه برای پوشش خبری از مهمترین نکات 

خواندنی این مجمع بود.
پیام هیأت مدیره 

آرمان شركت در نیل به اهداف و رسالت اخاقی و اجتماعی، 
همواره بر ارزش آفرینی برای صاحبان سهام و ذینفعان استوار 
بوده و كلیه مدیران و كاركنان مجموعه با نگاه بر نوآوری، رشد 
و بهبود مستمر فعالیتها و كسب عایدات بیشتر ماموریت یافته 
اند. عملکرد و دستاوردهای شركت در طول سال های فعالیت 
و همچنین موفقیت های حاصل شده، در این سال مالی خود 
دلیلی بر این ادعا می باشد كه شركت سرمایه گذاری سیمان 
تامین (سهامی عام( از جایگاه مناسبی در صنعت برخوردار می 

باشد.
در سالی كه گذشت شركت سرمایه گذاری سیمان تامین 
كه  اقتصادی  مشکات  از  بسیاری  علیرغم  عام(  )سهامی 
بصورت سیستماتیک منجر به رشد اقتصادی منفی و كاهش 
بودجه های عمرانی و فقدان بازارهای هدف صادراتی گردیدو 
علیرغم تهدیدات ناشی از قطع برق و گاز و مشکات مربوط به 
حمل سوخت جایگزین )مازوت)، توانست میزان تولید كلینکر 
را با 2%  افزایش نسبت به سال قبل محقق سازد و با افزایش 
درآمد، مدیریت و كنترل  هزینه های تولید ، مدیریت منابع 
انسانی و ...، در سایه همراهی سهامداران محترم موفق گردید 
با افزایش 36 درصدی در سود تلفیقی نسبت به سال قبل به 

اهداف مالی و عملیاتی گروه دست یابد. 
برنامه های آتی شرکت : 

- برنامه ریزی جهت افزایش سود سهم صنعت ساختمان و حمل 
و نقل در پورتفوی هلدینگ و متوازن نمودن سودآوری. 
-  مدیریت عرضه در بورس كاال با تکیه بر تحلیل بازار.

- مدیریت موجودی كلینکر با توجه به احتمال قطع برق و گاز.
- استفاده بهینه از نقدینگی شركت از طریق سوق سپرده های بانکی به سمت صندوق های سرمایه گذاری. 
-  برنامه ریزی جهت استفاده از پتانسیل شركت آرمان بار مباركه در خرید هزار دستگاه ناوگان حمل جاده 

ای با مشاركت شركت های سیمانی مرتبط
-  برنامه ریزی جهت حضور در طرح جهش مسکن با مشاركت وزارت مسکن و بانک مسکن. 

-  برنامه ریزی جهت اجرای تولید مسکن در زمین های مازاد گروه با استفاده از توان تخصصی شركت های 
ایرانسازه و تدبیرسازه.

- تکمیل زنجیره تامین از طریق اجرای پروژه های تولید آجر نسوز و پاكت سیمان. 
- اهتمام در اجرای پروژه های توسعه ای از محل تامین تسهیات بانکی و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی

- تعیین قیمت محموله های صادراتی با توجه به اباغیه هلدینگ و تسویه تعهدات ارزی. 
-  تسریع در اجرای پروژه های انتقال كارخانه سیمان فارس به خرامه و احداث آسیاب سیمان دورود. 

-  افزایش بهره وری در مجموعه با توجه به پتانسیل های موجود و استفاده كامل از ظرفیت های باستفاده. 
-  شناسایی و اجرای پروژه های بهبود در شركت های تابعه از قبیل تولید گچ ساختمانی، قطعات پیش ساخته 

بتنی هبلکس AAC مسلح و غیر مسلح و ...
- عرضه اولیه سهام شركتهای تابعه از جمله سیمان زنجان در بازار فرابورس 

-  ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه مسائل زیست محیطی، مالیاتی، منابع انسانی و ..... به شركت های تابعه
- بررسی اصاح ساختار سرمایه شركتهای فرعی

- تداوم بررسی عملکرد فصلی و تقویت سیستم نظارتی بر شركت های تابعه

رشد 5۶ درصدی درآمدهای عملیاتی تلفیقی یعنی رسیدن از مبلغ 8400 
میلیارد سال 99 به مبلغ افزون بر 1۳/200 میلیارد در سال 1400، رشد ۳7 
درصدی سود عملیاتی تلفیقی که از مبلغ ۳000 میلیارد سال 99 به مبلغ 
افزون بر 4000 میلیارد در سال 1400 ارتقاء پیدا کرده و رشد ۳۳ درصدی سود 
خالص تلفیقی که از مبلغ ۳000 میلیارد سال 1۳99 به مبلغ 4000 میلیارد در 
سال 1400 افزایش پیدا کرده است در کنار تسویه کامل تعهدات ارزی سنوات 
گذشته، عرضه اولیه سیمان ابیک در بورس، تسویه کامل سود سهام پرداختی 
به سهامداران برنامه ریزی برای کاهش کلینکر فاکتور و پیگیری فروش دارائی 
های غیر مولد و مازاد بر نیاز شرکت های تابعه از جمله دستاوردها و توفیقات 
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در مقام رتبه اول تولیدکننده سیمان 
کشور با سکانداری مهندس حمیدرضا هوشیاری مدیر با تجربه و صاحبنام 

صنعت و بازار سرمایه کشورمان در سال 1400 می باشد.
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بـرآورد كل هزینـه هـای پـروژه بالـغ بـر 10 هـزار میلیـارد تومـان مـی باشـد كه هزینـه های 
تامیـن شـده از محـل نقـد و تسـهیات تا پایان سـال 1400 شـامل دارایی های تکمیل شـده 

و پیـش پرداخـت بالـغ بـر 7 هـزار میلیـارد تومان می باشـد.
بـه گفتـه وی در ایـن پروژه از پیشـرفت حدود 61 درصدی سـال 99 به پیشـرفت بیش از 76 

درصدی در سـال 1400 رسـیده ایم.
مهنـدس فرزانـه در بخـش دیگـری از گـزارش خـود بـا تاكیـد بـر اینکه شـركت مبیـن انرژی 
یکـی از پیشـرو تریـن و سـرآمدترین شـركت هـا در زمینـه بهـره بـرداری از تـوان متخصصان 
داخلـی مـی باشـد ، تحقـق كامـل بودجـه مقـداری ریالـی تولیـد و فـروش بـا انحراف بسـیار 
ناچیـز، موفقیـت نسـبی در اصـاح فرمـول قیمت گـذاری و اخـذ نرخنامه جدیـد، موفقیت در 
اخـذ معافیـت مالیاتـی از سـال 1397 تا سـال 1407 
)معافیت از 22/5% سـود(، كسـب رتبه چهل و هشـتم 
در لیسـت 100 شـركت برتر سـازمان مدیریت صنعتی 
ایـران در سـال 1400، پشـتیبانی از سـاخت داخـل و 
بنیـان در راسـتای  از شـركت هـای دانـش  حمایـت 
تحقـق سـاخت 1051 قطعـه بـا فراوانـی 9195 عـدد 
آالیندگـی  عـدم  گواهـی  دریافـت   ،1400 سـال  در 
اتمـام   ،1400 سـال  در  زیسـت  محیـط  سـازمان  از 
موفقیـت آمیـز بخـش مکانیـکال احـداث آب شـیرین 
 ، انـدازی  راه  شـروع  و   RO روش  بـه  جدیـد  كـن 
پرداخـت كامـل و بـه موقـع سـود سـهام سـال قبـل، 
پشـتیبانی و تامیـن مالـی كامـل و بـه موقـع پـروژه 
آپادانا را جزو دسـتاوردهای درخشـان شـركت در سال 

برشـمرد.  1400
مدیـر مدبـر مجموعـه در قسـمت انتهایی گـزارش خود 
بـه توضیحاتـی پیرامـون برنامـه های پیـش رو مجموعه 
پرداخـت و لـزوم سـرمایه گذاری بـرای توسـعه نیروگاه 
و پایـداری شـبکه بـرق، وصـول مطالبـات و آغـاز فـاز 
دوم عملیـات اجرائـی تعویـض لولـه هـای GPR را از 
مهمتریـن رویکردهـای مدیریـت بـرای سـال مالـی آتی 

كرد. اعـام 
رعایـت دقیـق پروتکل هـای بهداشـتی، پخش یک 
کلیـپ زیبـا و جامـع که بـه همـت روابـط عمومی 
کوشـای شـرکت تهیه و در آن به خوبـی تاریخچه و 
توانمنـدی های شـرکت به سـمع و نظر سـهامداران 
رسـید، تاکید بـر اینکه اصـالح فرمول نـرخ گذاری 
و دریافـت نـرخ جدید »از شـورای رقابـت« موفقیت 
بزرگ شـرکت در سال گذشـته بود، تایید حسابهای 
شـفاف و کلین مدیرمالی پاکدسـت مجموعه توسـط حسـابرس و بازرس قانونی، اهتمام 
ویـژه مدیریـت بـرای بهـره بـرداری در مقوله دانـش بنیان ها، تشـریح سـرمایه گذاری 
هـای عالی صورت پذیرفته توسـط سـکاندار شـرکت، کسـب رتبه 48 بین صد شـرکت 
برتر کشـور به انتخاب سـازمان مدیریت صنعتی، تحقـق 100 درصدی و بیشـتر در تولید 
و فـروش اکثـر سـرانه هـای پیـش بینی شـده، برگـزاری مجمـع در نظـم مثـال زدنی، 
پاسـخگویی دقیـق و با مسـتندات بـه سـواالت سـهامداران و نهایت همـکاری و تعامل 
جناب باشـی »مدیریت فرهیخته روابط عمومی« و پرسـنل کوشـای آن با اصحاب رسـانه 
جهت پوشـش خبری مجمـع و تاکید مدیرعامل و مدیران ارشـد شـرکت مبنی بر اینکه 

بـا تمـام انرژی پـای تولید انـرژی هسـتیم از نـکات خواندنی این مجمـع بود. 
نکات مهم مطرح شده در مجمع

1- تبییـن اینکـه توسـعۀ ظرفیـت تولیـد بـرق مهمترین اولویت شـركت اسـت. هـم اكنون در 
وضعیـت سـربه سـر تولیـد و مصرف هسـتیم و در عین حـال با تقاضـای جدید هـم مواجهیم. 

بـرای توسـعۀ نیـروگاه اعتبـار 100 میلیون یورویی الزم اسـت.
2- تأییدیـۀ معافیـت مالیاتـی عملکـرد سـال 99 را اخـذ كردیـم. ایـن معافیـت امکان تسـری 

مجمـع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سـهام شـركت مبیـن انرژي خلیج فارس )سـهامی عام( 
مـورخ 1401/04/26 در محـل مركـز همایـش هـاي بیـن المللـي پژوهشـگاه صنعـت نفـت- 

سـالن آزادگان برگـزار گردید.
در ایـن مجمـع كـه بـا حضـور 86/03 درصـد سـهامداران حقیقـی و حقوقـی ، اعضـاء هیـات 
مدیـره، نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونـی برگـزار گردیـد، 
ریاسـت مجمـع برعهـده آقای محمدحسـن فامیلي بـود، كه جنابـان مرتضي رحیمیان سـراي 
و محـرم هـادي اصـل سـراي در مقـام نظـار اول و دوم و آقـای مهـدي فرزانـه به عنـوان دبیر 

مجمـع انتخـاب گردیدند.
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیات مدیـره به مجمـع مربوط به اهـم فعالیتهای صـورت پذیرفته 

در طـی سـال مالـی منتهـی بـه 1400/12/29 و پس 
از اسـتماع گزارش حسـابرس و بـازرس قانونی، مجمع 
تصویـب  ضمـن   خـود  صلـوات  طنیـن  بـا  نشـینان 
صورتهـای مالـی و تنفیذ معامات مشـمول ماده 129 
و بـا تقسـیم سـود 6500 ریـال بـه ازای هـر سـهم به 

كار خـود پایـان دادند.
مهنـدس فرزانـه در ابتـدای گـزارش كامـل خـود بـا 
عملکـرد  پیرامـون  شـركت  از  ای  تاریخچـه  تشـریح 
تولیـدی  مجموعـه در سـال مالی مورد گـزارش گفت: 
بـه لطـف الهـی سـال 1400، سـالی پربـار و موفقیـت 
آمیـز از نظـر میـزان تولیـد و پایداری ان برای شـركت 
بـوده و تولیـد اكثـر محصـوالت شـركت در حـد پیش 
بینـی شـده محقـق گردیـده و كلیـه تعهـدات فـروش 
شـركت نیـز بـه موقع بـرآورده شـده اسـت و در برخی 

محصـوالت هماننـد آب شـیرین )5%( ، بخـار )16%( و 
هـوای ابـزار دقیـق )11%(، بیـش از برنامـه، تولید شـده 
اسـت. بـه گفتـه وی همچنیـن در سـال 1400، میـزان 
تولیـد بخـار، آب شـیرین و آب تغذیه دیـگ بخار، ركورد 
10 سـال گذشـته تولید این محصوالت را شکسـته شده 

ست. ا
مدیرعامـل بـا تجریـه و توانمنـد مجموعـه بـا تصریـح 
هـزار   630 بـر  غالـب  شـركت  دارائـی  و  ارزش  اینکـه 
میلیـارد مـی باشـد از شکسـتن تولیـد واقعـی بخـار و 
ارتقـاء 14 درصـدی عملکرد نسـبت به پیـش بینی های 
اولیـه خبـر داد و در مـورد عملکـرد مالـی شـركت اظهار 
داشـت: در سـال 1400 اقدامـات اساسـی و موثـری در 
مباحـث مالـی صـورت پذیرفته كـه مهمتریـن نتایج آن 

عبارتنـد از:
- موفقیـت نسـبی در اصـاح فرمـول قیمـت گـذاری و اخـذ نرخنامـه باسـتناد مصوبـه 479 

رقابت شـورای 
- دریافـت تاییدیـه معافیـت مالیات عملکرد سـال 1399 براسـاس مـاده  132 ق.م.م و امکان 

تسـری آن تا سـال 1407 
- پرداخت كامل و به موقع سود سهام سال قبل

- حمایـت كامـل از سـهم مبیـن در بـازار از طریـق صنـدوق بـازار گردانـی جهـت حمایـت از 
سـهامداران محتـرم در زمـان نوسـانات بازار

- تامیـت مالـی مسـتقیم پـروژه آپادانـا به مبلـغ 165 میلیارد تومـان و اخذ تسـهیات تا مبلغ 
3000 میلیـارد تومان

- تحقـق سـود خالـص شـركت براسـاس نرخهـای جدیـد بـا انحـراف بسـیار ناچیز نسـبت به 
بودجـه اصاحـی علیرغـم قطـع 45 روزه گاز در زمسـتان و توقـف تولیـد دو شـركت مصـرف 

عمده كننـده 
مهنـدس فرزانـه در قسـمت دیگـری از گزارش خـود به ارائـه توضیحاتی در مورد پـروژه آپادانا 
و پیشـرفت فیزیکـی و برنامـه هـای مدنظـر بـرای بهـره بـرداری آن پرداخـت و اضافـه كـرد: 

مبین انرژی خلیج فارس؛ قلبی برای صنـعت پتروشیمی کشورمان

کسـب  خـود  گـزارش  از  فـرازی  در  فرزانـه  مهـدی  مهنـدس 
دسـتاوردهای درخشـان در حـوزه هـای تولیـد و مالـی را ثمـره 
مدیریت بهینـه، تالش جهادگونه پرسـنل و لطف خداوند برشـمرد 
و اضافـه کـرد ایـن توفیقـات در حالی به ثمر نشسـت کـه ما یک 

اورهـال و بازسـازی بیـش از 45 روزه داشـته ایـم.
سـکاندار شایسته شـرکت مبین انرژی که بخش عمده ای از شرکت 
های پتروشـیمی در جنوب کشـور طپش و ضربان آنهـا از وجودیت 
این شـرکت منشـاء می گیرد تـا بـرق ، آب، بخار و اکسـیژن آنها از 
شـرکت مبین انرژی تامین گردددر قسـمت دیگـری از گزارش خود 
اعالم داشـت که سـود واقعی حسابرسـی شـده سـال 1400 بالغ بر 
1۳۶50 میلیـارد بـوده اسـت که نشـان دهنده تداوم سـیر صعودی 
شـرکت در کسـب سـودآوری برای ذینفعان بـوده و حاکی از تحقق 

کامـل پیش بینی های اولیه برای سـودآوری شـرکت می باشـد.

طپش سبز صنـعت پتروشیمی
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تا 7 سـال دارد.
3- اورهـال بخشـی از واحدهـای مبیـن مسـتلزم خـارج شـدن همزمـان چند شـركت منطقه 
از سـرویس اسـت كـه تاكنـون همزمـان كـردن اورهالهای چند مجتمع میسـر نشـده و سـعی 

داریـم هماهنگـی كنیـم تا ایـن كار انجام شـود. 
بعضـی  البتـه  هسـتیم.  جدیـد  نرخهـای  براسـاس  شـركت  مطالبـات  وصـول  حـال  در   -4
پتروشـیمی هـا اعتـراض داشـته و نرخهـا را نپذیرفتـه انـد امـا مـا بـا جدیـت پیگیـر تثبیـت 

نرخنامـه و حتـی بهتـر كـردن آن هسـتیم.
5- ورود بـه حـوزة متانـول را بـا دید سـودآوری انجـام دادیم و بحث دسـتوری نبوده اسـت. با 
توجـه بـه شـرایط بازار جهانـی و افت سـودآوری متانـول، پروژه هـای پایین دسـتی متانول را 

مدنظر داریم و مشـاور در حال بررسـی اسـت.
6- سـهم شـركتهای پاییـن دسـت از فـروش یوتیلیتـی را از امسـال در كـدال افشـا خواهیـم 
كـرد. در سـال گذشـته، سـهم زاگرس 20، جـم 19، پردیـس 17، پارس 12، نـوری 11 و آریا 

10 درصـد بوده اسـت. 
7- بـرای مالیاتهـای 98 و قبـل، بدلیـل صـادر شـدن برگـه تشـخیص ذخیـره گرفته ایـم. اما 

حتمـاً معافیـت آن سـالها را هـم اخـذ مـی كنیـم و ذخایـر برگشـت داده می شـوند. 
8- توافـق سـه جانبـه ای بیـن مبیـن، دماونـد و مجتمعهای مصـرف كننده وجـود دارد كه در 
مواقع نوسـانات و افت تولید، یوتیلیتی از شـركت جایگزین تأمین شـود. در سـالهای گذشـته 
بدلیـل پایـداری تأمیـن مبیـن و همچنیـن نـرخ پایینتـر مشـتریان متمایـل بـه مـا بودنـد اما 
اكنـون بـا اصـاح نـرخ تفـاوت خاصی نیسـت و شـركتها براسـاس صرفه خـود عمـل میکنند. 

امـکان تأمیـن یوتیلیتـی آپادانـا از سـمت مبین هم وجـود دارد.
9- در قضّیـۀ مطالبـات از زاگـرس، هیئتهـای كارشناسـی رأی قطعی به نفع شـركت داده  اند، 

امـا عـاوه بـر آن پیگیـر وصـول جریمۀ دیركرد هم هسـتیم و آنـرا هم وصـول خواهیم كرد.
10- محاسـبات و برآوردهـای مـا بـرای نرخهـای 1401 افت خاصی نشـان نمی دهـد و انتظار 
نرخهـای مشـابه داریـم و بـه نظـر ما افـت سـودآوری بعضـی مجتمعهـای پایین دسـتی تأثیر 

مهمـی بـر نرخهای مـا ندارد.
پیام هیئت مدیره 

بسـیار خرسـندیم اعـام نماییم با اتکال بـه خداوند بزرگ، همراهی شـما سـهامداران گرانقدر 
و بهـره گیـری از اراده اسـتوار و تـاش جمعـی ، ضمن حضور فعـال در عرصه اقتصاد كشـور ، 
ارزش آفرینـی را بـرای همـه ذینفعـان ، از اندیشـه به عمل برسـانیم و شـرایطی را مهیا نماییم 
تـا بتـوان در راسـتای برنامـه های شـركت قدم برداشـته و با تخصص ، همدلی ، درک مناسـب 
مدیـران و كاركنـان در سـال موسـوم بـه جهـش تولیـد و علیرغـم بـروز تنگناهـای تولیدی و 
اقتصـادی و نوسـانات قیمـت جهانـی تجهیـزات و ماشـین آالت تولیدی و افزایـش هزینه های 
تامیـن و تولیـد ناشـی از نوسـانات نـرخ ارز و تورم ناشـی از تحریـم ها ، با رعایـت اصول حرفه 
ای و پایبنـدی بـه تعهـدات خویـش ، باالترین سـود از زمان بهره برداری و همچنین بیشـترین 

میـزان تولیـد در برخـی محصوالت را در سـال مالی 1400 ، محقـق نماییم. 
در سـال 1400 بـا توجـه بـه فشـار همـه جانبـه در بخـش اقتصـاد علیـه كشـور بـا وجـود 
شـدیدتر شـدن تحریـم هـا و شـرایط سـخت كرونـا، خوشـبختانه مسـیر تولید شـركت مبین 
انـرژی خلیـج فـارس و اسـتمرار آن بـه نحـو مطلوب و در راسـتای خدمت رسـانی بـه مصرف 
كننـدگان سـرویس هـای جانبـی و نهایتـا كمـک بـه تولیـد ملـی و ارزآوری از محـل صادرات 
محصـوالت پتروشـیمی تولیـدی مشـتریان شـركت، منطبـق بـا اهـداف تولیدی و توسـعه ای 

صنعـت پتروشـیمی ، بـا موفقیـت انجام شـد.
 لـذا بـه سـهامداران گرانقـدر اطمینـان مـی دهیـم كـه ایـن شـركت همـواره خـود را مفتخر 
و متعهـد و ملـزم بـه رعایـت ، حفـظ و صیانـت منافـع همـه افـراد ذینفـع مـی دانـد و ایـن 
مهـم را بـا جدیـت ادامـه خواهـد داد . افتخـار مـا تحقـق خواسـته هـای بـه حـق مشـتریان ، 
كاركنـان و سـهامداران مـی باشـد ، بـی تردیـد رشـد و بالندگـی روز افـزون شـركت و كسـب 
موفقیتهـای فـوق بـدون در نظـر گرفتـن منافـع ذینفعـان میسـر نخواهـد بـود . اعتقـاد داریم 
توجـه سـهامداران بـه عملکـرد ایـن دوره و ارایـه نقطه نظرات ارزشمندشـان در بهبـود هر چه 

بیشـتر و بهتـر عملکـرد دوره آتـی موثر خواهـد بود و انتظار داریم با ارایه پیشـنهادات سـازنده 
خـود، ایـن مجموعـه را یـاری نمایند. امید اسـت با حمایت هـا و راهنمایی سـهامداران محترم 
و بـا تکیـه بـر الطـاف خداونـد متعـال ، هیات مدیـره بتوانـد گام های موثـر و مفیدتـری برای 
رشـد و ارتقـاء برداشـته و آنچـه كه بـرای آینده برنامه ریزی شـده ، بـه واقعیت تبدیـل نماید.

برنامه های آینده شرکت
اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت در خصوص:

 الف( گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش 
مدیریـت شـركت همچنـان بـه كاهـش هزینـه هـای تولیـد و افزایـش بهـره وری و راندمـان 
تولیـد در راسـتای افزایـش سـود خالـص شـركت اهتمـام دارد.  بـه عنـوان بخشـی از برنامـه 
افزایـش تولیـد، ایـن شـركت برنامـه ای را بـرای بـاال بـردن راندمـان تولید محصـوالت در هر 
واحـد ارائـه و در حـال اجـرا دارد كـه پیـش بینـی می شـود جهت مشـتریان آتی ، شـركت با 

كمبـود تولیـد مواجـه نگردد . 
ضمـن آنکـه مدیریـت براسـاس قـراردادی جدیـد ، ارائـه سـرویس هـای جانبـی را بـا اخـذ 
درصـدی از سـرمایه گـذاری مـورد نظر از شـركت پارسـیان سـپهر تامیـن مالی نموده اسـت . 

كـه باعـث افزایشـی در فـروش شـركت در سـنوات آتـی خواهـد گردیـد.
در جلسـات هیـات مدیره در راسـتای اسـتفاده بهینـه از ظرفیت عملیاتی و افزایش سـودآوری 
واحدهـای مجتمـع، كتابــچه اهـداف و پـروژه هـای كان شـامل ظرفیـت های مـازاد موجود 
عملیاتـی و پیشـنهادات اسـتفاده از آن ، بررسـی گلـوگاه هـا و نیازهـای شـركت بـرای حصول 
پایـداری تولیـد بیشـتر محصـوالت پتروشـیمی، تامین ظرفیت مـورد نیاز و توسـعه محصوالت 
و دورنمـای برنامـه هـای میـان مدت و بلند مدت شـركت بـرای بازاریابی و افزایش سـودآوری 

شـركت ، تشـریح و مقرر نمود:
1- بررسـی ادامـه فـروش اكسـیژن MP بـه فـاز دو، جهت به حداقل رسـاندن ریسـک ناشـی 

از احتمـال قطـع خرید
2- بررسـی اقتصـادی و امـکان فنـی انتقـال نیتـروژن بـه فازهـای گازی و سـایر برنامـه هـای 

بازاریابـی بـرای نیتـروژن گازی و مایـع مـازاد ، 
3- بررسـی اقتصـادی بـرای سـرمایه گـذاری در احـداث یـک یـا دو واحـد نیـروگاه گازی بـه 
منظـور پوشـش ریسـک هـای ناشـی از كاهـش راندمان فعلـی و اتفاقـات احتمالی بـا توجه به 
حساسـیت مقـدار بـرق تولیـدی و تهدیـد جدی درخصـوص عدم وجـود ظرفیت مـازاد جهت 

اضطراری مواقـع 
4- بررسـی جهـت امـکان اتصـال به شـبکه های سراسـری بـرق و گاز جهت حصـول پایداری 

شـبکه های بـرق و گاز 
5- شـركت در حـال انجـام مطالعـات امـکان سـنجی توسـعه و بسـط محصـوالت همگونبـا 
اسـتفاده از ظرفیت های مازادطی چشـم انداز ده سـاله در راسـتای اسـتفاده بهینه از ظرفیت 
عملیاتـی، بازاریابـی جدیـد و افزایـش سـودآوری از محـل تولیـد محصـوالت و خدمات اسـت.

6- مقادیـر فـروش و تولیـد سـال آتـی براسـاس شـرایط درخواسـت شـركتها، عملکـرد سـال 
قبـل و دامنـه مصـرف قـراردادی تهیـه گردیـده اسـت كـه بـا در بودجـه مصـوب سـال لحاظ 

اسـت. گردیده 
7- مدیریـت شـركت همچنـان بـه كاهش هزینـه های تولیـد و افزایـش بهـره وری و راندمان 
تولیـد در راسـتای افزایـش سـود خالـص شـركت اهتمـام دارد. بـه عنـوان بخشـی از برنامـه 
افزایـش تولیـد، ایـن شـركت برنامـه ای را بـرای بـاال بـردن راندمـان تولید محصـوالت در هر 
واحـد ارائـه و در حـال اجـرا دارد كـه پیـش بینـی مـی شـود جهت مشـتریان آتی، شـركت با 
كمبـود تولیـد مواجـه نگـردد. هـدف اصلـی شـركت اسـتمرار تولید درراسـتای كاهـش توقف 
تولیـد و ارائـه سـرویس های جانبی پیوسـته و با كیفیـت و بازاریابی جهت اسـتفاده از ظرفیت 
مـازاد برخـی محصـوالت اسـت. پیـش بینـی مـی گـردد بـا توجه بـه افزایـش سـود عملیاتی 
شـركت هـای مصـرف كننـده و تاثیـر آن در فرمـول، نـرخ هـا افزایش قابـل توجهی در سـال 

باشند.  1400 داشـته 
ب( شیوه های تامین مالی 
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شرکت باما؛ هفتاد سال افتخارآفرینی و سودآوری از دل زمین

ـــورخ 1401/04/14 در  ـــام ( م ـــهامی ع ـــا )س ـــركت بام ـــاالنه ش ـــادی س ـــی ع ـــع عموم مجم
محـــل دانشـــگاه شـــهید بهشـــتي - مركـــز همایش هـــا تشـــکیل گردیـــد. 

ـــاء  ـــی ، اعض ـــی و حقوق ـــهامداران حقیق ـــد س ـــور 55/09 درص ـــا حض ـــه ب ـــع ك ـــن مجم در ای
ـــی  ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــادار، حس ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــده س ـــره، نماین ـــات مدی هی
ـــان  ـــه جناب ـــود، ك ـــري ب ـــدي نی ـــي احم ـــای عل ـــده آق ـــع برعه ـــد، ریاســـت مجم ـــزار گردی برگ
ـــن  ـــای حس ـــار اول و دوم و آق ـــام نظ ـــي در مق ـــا طاهرخان ـــیني و رض ـــگ حس ـــید فرهن س

ـــد. ـــاب گردیدن ـــع انتخ ـــر مجم ـــوان دبی ـــه عن ـــع ب ـــامي قان اس
ـــای  ـــم فعالیته ـــه اه ـــوط ب ـــع مرب ـــه مجم ـــره ب ـــات مدی ـــزارش هی ـــت گ ـــا قرائ ـــه ب درادام
صـــورت پذیرفتـــه در طـــی ســـال مالـــی منتهـــی بـــه 1400/12/29 و پـــس از اســـتماع 
ـــن   ـــود ضم ـــوات خ ـــن صل ـــا طنی ـــینان ب ـــع نش ـــی، مجم ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــزارش حس گ
ـــود 34  ـــیم س ـــا تقس ـــاده 129 ب ـــمول م ـــات مش ـــذ معام ـــی و تنفی ـــای مال ـــب صورته تصوی

ـــد. ـــان دادن ـــود پای ـــه كار خ ـــهم ب ـــر س ـــه ازای ه ـــال ب ری
ـــارج  ـــه خ ـــمش روی ب ـــرب و ش ـــانتره روی و س ـــدگان كنس ـــی از صادركنن ـــا یک ـــركت بام ش

از كشـــور بـــوده و بـــه لحـــاظ كیفیـــت محصـــوالت 
ـــتراتژی  ـــت. اس ـــی اس ـــابه خارج ـــا مش ـــاس ب ـــل قی قاب
ـــراوری  و  ـــتخراج، ف ـــافات، اس ـــعه اكتش ـــركت، توس ش
ـــازی  ـــای بازس ـــرح ه ـــرای ط ـــا اج ـــت ب ـــش طرفی افزای
ـــه  ـــای تابع ـــركت ه ـــركت و ش ـــن ش ـــعه در ای و توس

ـــت. اس
ـــه  ـــره دارد، باطل ـــال ذخی ـــا 25 س ـــدن بام ـــروزه مع ام
ـــار معـــدن  ای كـــه از دو دهـــه قبـــل وجـــود دارد از عی

ـــت. ـــتر اس ـــروز بیش ام
در ایـــن شـــركت زنجیـــره پیوســـته از ابتدایـــی 
ــی در  ــد نهایـ ــا تولیـ ــادن تـ ــات معـ ــن اقدامـ تریـ
ـــام  ـــته و انج ـــود داش ـــركت وج ـــره ش ـــتم زنجی سیس

مـــی شـــود.
ـــا در مجمـــع ســـاالنه شـــركت  مدیرعامـــل شـــركت بام

بـــا اعـــام اینکـــه از جملـــه ریســـک هـــای شـــركت 
نوســـان عیـــار خـــاک معدنـــی در معـــادن موجـــود، 
تغییـــرات پـــر نوســـان در قیمـــت جهانـــی و تاثیـــر 
مباحـــث بیـــن المللـــی در روابـــط تجـــاری ایـــران و 
ـــراوان  ـــاش ف ـــا ت ـــزود: ب ـــت اف ـــرخ ارز اس ـــانات ن نوس
ــركت  ــل در شـ ــال قبـ ــد سـ ــركت هماننـ ــد شـ تولیـ
ـــن  ـــت لک ـــده اس ـــظ ش ـــا حف ـــركت ه ـــر ش ـــی و اكث اصل
ـــا  ـــت ه ـــه محدودی ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــركت اصل ـــروش ش ف
بـــه صـــورت یکنواخـــت انجـــام نمی شـــود و همـــواره 
ــان  ــن زمـ ــه در بهتریـ ــوده كـ ــعی نمـ ــت سـ مدیریـ

تصمیـــم در خصـــوص فـــروش اتخـــاذ شـــود.
ـــس از  ـــی پ ـــاده معدن ـــه: م ـــاخت ك ـــان س وی خاطرنش
ـــد  ـــد و تولی ـــی میکن ـــه را ط ـــه مرحل ـــتخراج دو س اس
ــن  ــا ممکـ ــت امـ ــرب اسـ ــركت بیـــش از سـ روی شـ
ـــز  ـــرب نی ـــزان س ـــا می ـــود ت ـــاذ ش ـــی اتخ ـــت تغییرات اس
ـــولفور روی  ـــی از س ـــه وی بخش ـــه گفت ـــد. ب ـــش یاب افزای

ـــل  ـــمش روی تبدی ـــه ش ـــزد ب ـــورت كارم ـــه ص ـــان ب ـــم و آن ـــی میدهی ـــركت های ـــه ش را ب
ـــد. ـــل میدهن ـــا تحوی ـــه م ـــد و ب میکنن

ـــود  ـــتفاده میش ـــركت اس ـــرای ش ـــه ب ـــی ك ـــواد معدن ـــه م ـــن اینک ـــا تبیی ـــامی ب ـــدس اس مهن
ـــزود:  ـــود اف ـــداری می ش ـــورس كاال خری ـــی از آن از ب ـــت و بخش ـــركت اس ـــود ش ـــب از خ اغل
ـــورت  ـــه ص ـــت ب ـــال فعالی ـــد از 3 س ـــدن را بع ـــه مع ـــال پروان ـــن امس ـــار همی ـــر به در اواخ
ـــال  ـــركت 25 س ـــه ش ـــق پروان ـــاس و طب ـــن اس ـــر همی ـــه ب ـــم. ك ـــد كردی ـــاله تمدی 25 س
ـــز  ـــده نی ـــال این ـــود و در س ـــری می ش ـــد پیگی ـــه ج ـــافی ب ـــات اكتش ـــره دارد و اقدام ذخی

ذخایـــر جدیـــدی اكتشـــاف می شـــود.
ـــه  ـــق ب ـــوان، متعل ـــب دی ـــدن صاح ـــه: مع ـــح اینک ـــا تصری ـــن ب ـــركت همچنی ـــل ش مدیرعام
شـــركت ســـرزمین جلگـــه هـــای آســـمانی مـــی باشـــد كـــه شـــركت بامـــا مالـــک 30 
ـــره  ـــا ذخی ـــود را ب ـــرداری خ ـــره ب ـــه به ـــدن پروان ـــن مع ـــه ای ـــزود: ك ـــت اف ـــدی آن اس درص

ـــت. ـــرده اس ـــذ ك ـــن اخ ـــون ت ـــدود 70 میلی ح
ـــی  ـــوان یک ـــه عن ـــز ب ـــس نی ـــن طب ـــی كرب ـــركت كان ـــامی، ش ـــدس اس ـــام مهن ـــه اع ـــا ب بن
ـــركت  ـــن ش ـــده ای ـــخص ش ـــف مش ـــته و تکلی ـــره داش ـــش ذخی ـــه افزای ـــای تابع ـــركت ه از ش
ـــركت  ـــن ش ـــاز ای ـــنگ روب ـــال س ـــدن ذغ ـــه وی مع ـــه گفت ـــد. ب ـــی باش ـــد م ـــش تولی افزای

ـــت. ـــركت اس ـــای ش ـــز مزای ج
ـــش  ـــی از چال ـــه یک ـــن اینک ـــا تبیی ـــود ب ـــزارش خ ـــی گ ـــش پایان ـــركت در بخ ـــل ش مدیرعام
ـــادن اســـت  ـــای كار مع ـــه زیربن ـــرق اســـت ك ـــه گاز و ب ـــاره هزین ـــش یکب ـــای شـــركت، افزای ه
ـــم  ـــادرات علیرغ ـــظ ص ـــركت، حف ـــی ش ـــه آت ـــه برنام ـــه از جمل ـــاخت ك ـــان س ـــر نش خاط
ـــت. ـــركت اس ـــت ش ـــز اهمی ـــی و حای ـــای اصل ـــه ه ـــزو برنام ـــم ج ـــن مه ـــوده و ای ـــکات ب مش

در ادامـــه مجمـــع مهنـــدس ســـید فرهنـــگ حســـینی، مدیرعامـــل شـــركت صنعتـــی و 
معدنـــی امیـــر و عضـــو هیئـــت مدیـــره بامـــا در خصـــوص عرضـــه اولیـــه كانـــی كربـــن 
طبـــس بـــه ارائـــه توضیحـــات پرداخـــت و اظهـــار داشـــت :  شـــركت بامـــا اگـــر ســـال 
ـــال بـــه 300 هـــزار  ـــه میکـــرد و امس ـــه اولی ـــر عرض ـــد كمت ـــركت را بـــا تولی 99 ایـــن ش
ـــه  ـــا ب ـــرد و م ـــرر میک ـــهامدار ض ـــید س ـــی رس ـــن م ت

نوعـــی جلـــوی ضـــرر را گرفتیـــم. 
ــه  ــگاه عرضـ ــی نـ ــرایط فعلـ ــه وی در شـ ــه گفتـ بـ
ـــد  ـــت و میگوین ـــازار 7 اس ـــت وp/e   ب ـــاوت اس متف
ـــت  ـــت رعای ـــا در جه ـــد و م ـــه كنی ـــا p/e  5 عرض ب
ـــوی  ـــه س ـــان ب ـــهامداران و ذینفع ـــاح س ـــه و ص صرف
ـــت  ـــعه حرك ـــرح توس ـــمت ط ـــه س ـــرایط ب ـــود ش بهب

كردیـــم.
فرهنـــگ حســـینی همچنیـــن تاكیـــد كـــرد كـــه 
در شـــرایطی كـــه فشـــار روی عرضـــه وجـــود دارد 
و قیمـــت گـــذاری هـــا بســـیار پاییـــن اســـت چـــرا 
ــان  ــرر و زیـ ــه باعـــث ضـ ــم كـ ــه كنیـ ــد عرضـ بایـ
ـــی  ـــركت كان ـــون ش ـــردد وی پیرام ـــه گ ـــرای مجموع ب
ـــذ  ـــال اخ ـــه دنب ـــه ب ـــرد ك ـــان ك ـــم خاطرنش ـــن ه كرب
ـــایان  ـــتیم. ش ـــن هس ـــی كرب ـــت در كان ـــش ظرفی افزای
ـــاله دالر در  ـــازده 10 س ـــه ب ـــی ك ـــت در حال ـــر اس ذك
ـــورس  ـــاله ب ـــازده 10 س ـــد و ب ـــورمان 1200 درص كش
ـــا  ـــوده اســـت شـــركت بام ـــادار 5000 درصـــد ب اوراق به
در طـــی بـــازه زمانـــی 10 ســـاله بیـــش از 9000 درصـــد 
ـــته  ـــود داش ـــان خ ـــهامداران و ذینفع ـــرای س ـــی ب بازده
ـــدس آزادی  ـــد مهن ـــت جدی ـــدن مدیری ـــا آم ـــت و ب اس
ـــن  ـــد ای ـــی باش ـــناس م ـــر و بازارش ـــری مدب ـــه مدی ك
ـــت. ـــد یاف ـــتمرار خواه ـــودی اس ـــیری صع ـــد در مس رون

 پروانـــه كانـــی كربـــن بایـــد بـــه 300 هـــزار تـــن 
ـــود. ـــه ش ـــه اولی ـــد عرض ـــا بتوان ـــد ت ـــدا كن ـــش پی افزای

ـــوط  ـــزارش مبس ـــل و گ ـــات کام ـــه توضیح ارائ
از فعالیـــت شـــرکت اصلـــی و شـــرکت هـــای 
ــم  ــه تصمیـ ــا بـ ــه بنـ ــالم اینکـ ــه ، اعـ تابعـ
ـــی  ـــال مال ـــع س ـــام مقط ـــره در تم ـــات مدی هی
ـــروش  ـــن ف ـــان بهتری ـــن زم ـــته در بهتری گذش
ـــود،  ـــاظ ش ـــرکت لح ـــع ش ـــا مناف ـــه ت ـــورت پذیرفت ـــت ص ـــن قیم ـــا باالتری ب
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــرکت ب ـــط ش ـــی توس ـــت محیط ـــات زیس ـــق الزام ـــت دقی رعای
ـــدن  ـــناخته ش ـــه ش ـــج ب ـــه منت ـــان ک ـــهر اصفه ـــا ش ـــری آن ب ـــه 50 کیلومت فاصل
ـــی  ـــه مبن ـــالم رای دادگاه اولی ـــد. اع ـــبز گردی ـــت س ـــوان صنع ـــه عن ـــرکت ب ش
ـــراض  ـــورد اعت ـــه م ـــا ک ـــه بام ـــه مجموع ـــق ب ـــن متعل ـــار زمی ـــد 28 هکت ـــر تایی ب
ـــت،  ـــه اس ـــر رفت ـــد نظ ـــه دادگاه تجدی ـــروژه ب ـــه و پ ـــرار گرفت ـــی ق ـــع طبیع مناب
ـــال  ـــته و س ـــی گذش ـــال مال ـــادرات در س ـــر ص ـــه ام ـــران ب ـــزه مدی ـــام وی اهتم
ـــم از  ـــی اع ـــروش خارج ـــه ف ـــوط ب ـــالت مرب ـــام معض ـــه تم ـــه ب ـــا توج ـــی ب آت
ـــت  ـــام آور قیم ـــش سرس ـــالم افزای ـــانات ارزی و ... ، اع ـــا- نوس ـــم ه ـــداوم تحری ت
ـــال  ـــه س ـــری ک ـــای کارگ ـــه ه ـــه و هزین ـــواد فادی ـــرزی و م ـــل ان ـــای حاص ه
ـــوان  ـــه عن ـــالمی ب ـــدس اس ـــاب مهن ـــم زد، انتخ ـــه رق ـــرای مجموع ـــختی را ب س
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و  صنعت  خوشفکر  و  دار  رزومه  مدیران  از  آزادی  محمدرضا  مهندس 
بازار سرمایه کشورمان می باشد که پیشتر در شرکت های کالسیمین، 
و  تحوالت  منشاء   ... و  کانی  دیگر  بزرگ  شرکت  چندین  و  سولژیران 

اثرگذاری ویژه بوده است.
این مدیر جهادی و تحول خواه اکنون در مقام سکانداری باما با تدوین 
برنامه های مدون کوتاه مدت- میان مدت و بلندمدت و البته عملیاتی 
ساختن آنها خواهد توانست نقش خوش حضور یک مدیر نواندیش را در 
شرکت هفتادساله » باما «  تجلی ببخشد و عصری جدید را در عملکرد 
شرکت رقم بزند. شرکت باما با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت یکی از 
معدود تولید کنندگان کنسانتره سرب و روی در ایران می باشد که تمامی 
مراحل تولید از اکتشاف و استخراج تا فلوتاسیون و کلسیناسیون بدست 
کارکنان در یک مجتمع عظیم معدنی و صنعتی به وسعت حدود چهار هزار 
هکتار انجام می گیرد.شرکت باما به عنوان سازمانی پیشرو در اکتشاف، 
استخراج و فراوری کنسانتره سرب و روی در ایران به پشتوانه سال ها 
تجربه اجرایی و اندوخته های علمی و عملی همواره در تالش ارتقا رضایت 

مشتریان و ذینفعان در کلیه جنبه ها بوده است.
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ـــر  ـــش از 17 براب ـــالم بی ـــمانی، اع ـــه ای آس ـــرزمین جلگ ـــرکت س ـــل ش مدیرعام
ـــش رو،  ـــال پی ـــه در س ـــای تابع ـــرکت ه ـــه ش ـــه اولی ـــافات، عرض ـــدن اکتش ش
ـــا  ـــدس محمدرض ـــام مهن ـــالم ن ـــوان، اع ـــب دی ـــدن صاح ـــرداری از مع ـــره ب به
آزادی کـــه از مدیـــران محقـــق و برنامـــه محـــور و رزومـــه دار کشـــورمان در 
ـــی از  ـــه موج ـــیمین ک ـــد کالس ـــل جدی ـــوان مدیرعام ـــه عن ـــد ب ـــی باش ـــت م صنع
خوشـــحالی را بیـــن ســـهامداران ایجـــاد کـــرد، تاییـــد حســـابهای شـــفاف و کلیـــن 
ـــابرس و  ـــط حس ـــه توس ـــت مجموع ـــه پاکدس ـــار مالی ـــادی معم ـــی آب ـــاب یحی جن
ـــود  ـــی خ ـــادن زیرزمین ـــرکت از مع ـــوراک ش ـــه خ ـــن اینک ـــی، تبیی ـــازرس قانون ب
ـــداری  ـــورس کاال خری ـــوده و از ب ـــار ب ـــی پرعی ـــه خاک ـــوران ک ـــدن انگ ـــا و از مع بام
مـــی شـــود و نهایـــت همـــکاری و تعامـــل جنـــاب عابدینـــی و بحرینـــی از 
ـــری  ـــش خب ـــرای پوش ـــگاران ب ـــانه و خبرن ـــاب رس ـــا اصح ـــرکت ب ـــئولین ش مس

ـــود. ـــع ب ـــن مجم ـــی ای ـــکات خواندن از ن
پیام هیات مدیره

ـــته اند  ـــه توانس ـــوده، ك ـــدی ب ـــان متعه ـــدی كاركن ـــه و توانمن ـــتاورد تجرب ـــزارش، دس ـــن گ ای
بـــا تـــاش روزافـــزون مجموعـــه ای بـــا بیـــش از 7 دهـــه قدمـــت را همچنـــان به عنـــوان 

ـــد. ـــی نماین ـــور معرف ـــرح در كش ـــدی مط ـــع تولی ـــادن و صنای ـــی از مع یک
 مدیـــران و كاركنـــان شـــركت به صـــورت یـــک بدنـــه واحـــد موفـــق بـــه اداره و اجـــرای 

ـــداري  ـــر، نگه ـــور و مراحـــل شـــامل اكتشـــافات، طراحـــی، اســـتخراج، ســـاخت، تعمی ـــه ام كلی
، تولیـــد و فـــروش گردیده انـــد و تـــداوم پیشـــرفت و ارتقـــای ســـطح كیفیـــت همچنـــان 

ـــرار دارد. ـــتور كار ق در دس
در ســـال گذشـــته ضمـــن اجـــرای برنامـــه عملیاتـــی، نســـبت بـــه اجـــرای بازســـازی 
خطـــوط تولیـــد )بازســـازی آســـیاها، ســـنگ شـــکن و راه انـــدازی تجهیـــزات كارخانـــه 
اسپیرال(،شـــروع عملیـــات معدنـــکاری در زون 3 معـــدن رومرمـــر، ســـاخت و راه انـــدازی 
ـــت  ـــای زیس ـــروژه ه ـــرای پ ـــركت، اج ـــارج ازش ـــادن خ ـــرای مع ـــیار ب ـــیون س ـــط فلوتاس خ
محیطـــی و بهداشـــتی و خریـــد بخشـــی از ســـهام شـــركت پویـــازركان آق دره و اجـــرای 
ـــئولیت  ـــه هـــای اســـمانی – بـــا مس ـــرزمین جلگ ـــركت س ـــه هـــای اكتشـــافی در ش برنام
محـــدود )از شـــركت هـــای تابعـــه( و همچنیـــن شـــركت در ســـرمایه گـــذاری شـــركت 
ـــان 32  ـــركت ذوب روی اصفه ـــد و ش ـــا 17 درص ـــد )بام ـــزان 49 درص ـــه می ـــرآن ب ـــا ف كیمی
ـــد و  ـــه تولی ـــركت برنام ـــن ش ـــش رو ای ـــال پی ـــت در س ـــد اس ـــد و امی ـــدام گردی ـــد( اق درص

ــد. ــرا نمایـ ــه را اجـ ــركت های تابعـ ــود و شـ ــعه خـ ــای توسـ برنامه هـ
ـــث  ـــركت )مباح ـــای ش ـــت ه ـــر فعالی ـــر ب ـــاص موث ـــرایط خ ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــره ب هیات¬مدی
ــه  ــف بـ ــود را مکلـ ــركت، خـ ــروش شـ ــازار فـ ــر بـ ــتقیم بـ ــر مسـ ــی( و تاثیـ ــن المللـ بیـ
ـــدف  ـــای ه ـــور در بازاره ـــازار و حض ـــهم ب ـــعه س ـــظ و توس ـــت حف ـــح جه ـــزی صحی برنامه ری

دانســـته و تمـــام تـــاش خـــود را در ایـــن راســـتا بـــه كار می گیـــرد.

ـــجام  ـــی و انس ـــب دلگرم ـــان موج ـــما همچن ـــغ ش ـــای بی دری ـــداوم حمایت ه ـــت ت ـــد اس امی
ـــردد. ـــش رو گ ـــال پی ـــا در س ـــتر م ـــه بیش ـــر چ ه

وضعیت و تحوالت صنعت در سال مورد گزارش: 
ـــش  ـــال 1399) افزای ـــن س ـــه میانگی ـــبت ب ـــري ارز نس ـــرخ براب ـــن ن ـــودن میانگی ـــت ب - ثاب

ـــد( 3 درص
ـــار  ـــز آم ـــام مرك ـــق اع ـــال 1400) طب ـــراي س ـــا ب ـــه ه ـــش هزین ـــورم و افزای ـــش ت -  افزای

ـــد( ـــران 40/2 درص ای
ـــرب  ـــراي س ـــد و ب ـــزان 34 درص ـــه می ـــراي روي ب ـــي ب ـــازار جهان ـــرخ ب ـــط ن ـــش متوس - كاه

ـــال 1399 ـــط س ـــه متوس ـــبت ب ـــال 1400 نس ـــد در س ـــزان 22 درص ـــه می ب
جایگاه شرکت در صنعت

ـــن  ـــده كنســـانتره ســـولفور روي و ســـرب در كشـــور و بزرگتری ـــن تولیدكنن ـــا اولی شـــركت بام
معـــدن روي و ســـرب در اســـتان اصفهـــان مـــي باشـــد. شـــركت بامـــا در بیـــن شـــركت 
ـــال در رده  ـــارد ری ـــادل 7634 میلی ـــروش مع ـــم ف ـــا حج ـــت ب ـــن صنع ـــال در ای ـــاي فع ه

ـــرار دارد. دوم ق
استراتژی شرکت

توســـعه فرآینـــد اكتشـــاف، اســـتخراج، فـــرآوري و افزایـــش ظرفیـــت بـــا اجـــراي طـــرح 
هـــاي بازســـازي و توســـعه در ایـــن شـــركت و شـــركتهاي تابعـــه

برنامه های آینده شرکت
- حفظ صادرات با توجه به مباحث بین المللی

- برنامـــه ریـــزی مســـتمر جهـــت شناســـایی و بکارگیـــری اســـتراتژی هـــای مناســـب 
ســـرمایه گـــذاری

- اســـتقرار سیســـتم هـــای یکپارچـــه و اســـتفاده از كابـــل نـــوری و اصـــاح ســـرورها و 
سیســـتم هـــا

- سرمایه گذاری در جهت كاهش عوارض زیست محیطی
- حفظ وضعیت بهره برداری از معادن با تکمیل عملیات اكتشافی

- شروع استخراج از زون سه معدن رومرمر
- اصاح ساختار شركت و شركت های فرعی و بهبود وضعیت پرتفوی
- حفظ میزان تولید سولفور با توجه به محدودیت تامین مواد معدنی

- تـــداوم عملیـــات اكتشـــاف درمحـــدوده هـــای متعلـــق بـــه شـــركت و گســـترش آن در 
خـــارج از شـــركت

- خرید تجهیزات تولید و معادن 
ـــه  ـــا صرف ـــی ب ـــواد مصرف ـــن م ـــا تامی ـــروه )ی ـــدات گ ـــبد تولی ـــد در س ـــد جدی - ورود تولی

ـــتر( بیش
- اصاح ساختار نیروی انسانی شركت
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مجمع عمومی عادی ساالنه شركت بیمه سرمد  )سهامی عام ( مورخ 1401/04/30 در محل سالن 
پویش)مركز همایش هاي سازمان مدیریت صنعتي( تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور 86/4 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای امیر مهدي امینیان 
بود، كه جنابان محمد زاهدي نیا  و علي بازگیر در مقام نظار اول و دوم و آقای عباس حقیقي رئوف 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 1400/12/29 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 به كار خود پایان دادند.
مدیرعامل بیمه سرمد با اشاره اعداد و ارقام مثبت این شركت در صورت های مالی بهار 1401 گفت: عملکرد 
سه ماهه ابتدایی امسال نشان می دهد كه سرمد امکان جبران عقب ماندگی ها را دارد و می تواند سهم 2 

درصدی از بازار بیمه را به دست بیاورد.
یعقوب رشنوادی در ابتدای گزارش خود با تشریح اینکه بیمه سرمد در حالی نهمین سال فعالیت خود را پشت 
سر می گذارد كه در طول سال های فعالیتش، توانسته به كمک سهامداران بزرگ خود، كارنامه قابل قبولی 
از خود به جای بگذارد افزود:  هر چند كه جایگاه فعلی این شركت، در خور نام و آوازه سهامداران و صنعت 
بیمه كشور نیست ولی من و تمام همکارانم با تاش شبانه روزی به دنبال آن هستیم كه این بیمه خوشنام را 
به جایگاه اصلی خود رهنمون سازیم و برای این مهم برنامه های خوب كوتاه مدت- میان مدت و بلندمدت 

تدوین و تبیین و ترسیم كرده ایم.
مدیرعامل بیمه سرمد با اشاره به مشکات این شركت در سال گذشته كه بیشترین نمود آن در كاهش 

سوآوری بوده است، افزود: متاسفانه سال 1400 اخبار خوبی از 
سرمد شنیده نشد و تجارب تلخی را برای ما به جای گذاشت، 
اما در حال حاضر شركت، در ثبات و آرامش است و با تغییراتی 
كه در تركیب هیات مدیره و مدیران ارشد ایجاد شد، سرمد بار 

دیگر توانست به مسیر سودآوری بازگردد.
دكتر رشنوادی در ادامه افزایش سرمایه شركت را از اقدامات 
مهمی دانست كه سال گذشته محقق شد و افزود: در حال 
حاضر سرمایه ثبتی شركت 4800 میلیارد ریال است كه در 
نظر داریم برای تقویت پشتوانه مالی و افزایش توانگری مالی 

شركت به زودی آن را به 7500 میلیارد ریال افزایش دهیم.
وی همچنین نویدی به سهامداران بزرگ و خرد شركت داد كه 
در آینده نه چندان دور، اخبار خوشی را از سرمد خواهند شنید.
مدیرعامل بیمه سرمد افزود: به دنبال این هستیم كه شبکه 
فروش را برای افزایش سهم خرده فروشی در پرتفوی شركت 
تقویت كنیم و از وابستگی شركت به قراردادهای بیمه گذاران 

بزرگ بکاهیم تا مشتریان وفادارتری داشته باشیم.
مدیرعامل شركت بیمه سرمد، سال 1401 را برای سرمد سال 
بسیار مهمی دانست و گفت: از آنجا كه مشکات و چالش های به 
وجود آمده شركت را از برنامه ها و اهدافش عقب انداخت، از این رو 
تمام تاش مان این است كه در گام نخست، طبق برنامه راهبردی 
سه ساله شركت، عقب ماندگی ها را جبران كنیم و در گام بعدی 
برنامه راهبردی سه ساله را تا سال 1404 تدوین و عملیاتی كنیم.
وی خاطرنشان كرد: عملکرد سه ماهه امسال شركت نشان 
می دهد كه سرمد امکان جبران عقب ماندگی را دارد و می تواند 
به اهداف راهبردی خود در سال های آتی یابد و سهم 2 درصدی 

از بازار بیمه را محقق كند.
دكتر رشنوادی در بخش پایانی گزارش خود ابراز امیدواری كرد كه 
بیمه سرمد به زودی به روزهای خوب و رو به رشد خود بازگردد.

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، توضیحات  مبسوط 
دکتر رشنوادی پیرامون برنامه های آتی شرکت برای حرکت در مسیر سودآوری و ثبات ، تایید 
حسابهای شفاف و کلین تیم مالی مجرب مجموعه توسط حسابرس و بازرس قانونی، نهایت 
همکاری و تعمل مدیر فرهیخته روابط عمومی و کارشناس کاربلد با اصحاب رسانه برای پوشش 
خبری مجمع، قدردانی دبیرکل سندیکای بیمه گران از اعتماد سهامداران به بیمه سرمد، تاکید 
جناب کریمی »دبیرکل سندیکای بیمه گران« مبنی بر اینکه کارنامه سرمد در مدت حضور دکتر 
رشنوادی نشان می دهد که این شرکت توانسته به خوبی از شرایط سخت و پرچالش سال گذشته 
عبور کند، تصریح مدیریت عامل مبنی بر اینکه نیروی انسانی فنی و متخصص و با دانش از دالیل 
اصلی عبور شرکت از وضعیت سخت بوده است والبته حضور مدیرانی موفق و آشنا به بازار در 

پست های مدیریتی شرکت از نکات خواندنی قابل ذکر در این مجمع بود.
جایگاه شرکت بیمه سرمد

نگاهی به این شاخص های عملکردی در شركت های بیمه سرمد، می تواند تصویری از شركت راارائه نماید. 

در این قسمت بطور مختصر و اجمالی، به برخی از جنبه های عملکردی شركت در سال مالی منتهی به 
1400/12/29 اشاره خواهیم كرد. این توضیحات با جزئیات بیشتر ، در بخش های بعدی گزارش ارائه خواهد 

گردید.
- حق بیمه تولیدی شركت بیمه سرمد در سال 1400، با 13 درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به حدود 
18/381 میلیارد ریال رسید كه با توجه به تخمین صنعت در سال 1400، سهم 1/59 درصدی از بازار بیمه 

كشور در اختیار شركت بیمه سرمد می باشد.
- در تركیب تولید حق بیمه شركت بیمه سرمد در این سال، 13 درصدسهم رشته شخص ثالث، مازاد و 
حوادث سرنشین، 30 درصد سهم رشته بیمه درمان)مجموع رشته های شخص ثالث و درمان 43 درصد( 
ونهایتا 30 درصد سهم رشته بیمه زندگی بوده است كه در مقایسه با عملکرد صنعت بیمه كشور، عملکردی 

مطلوب توصیف می شود.
- شركت بیمه سرمد در سال 1400، بواسطه پرداخت 251/961 فقره حواله خسارت، میزان خسارتی معادل 
با 11/569 میلیاردر یال را به زیاندیدگان پرداخت نموده است. مقایسه این عملکرد با مدت مشابه سال قبل 

نشان می دهد:
- میزان خسارت پرداختی شركت نسبت به سال قبل، رشدی 66/8 درصدی را داشته است كه 63 درصد آن 

به رشته درمان اختصاص یافته است.
- نهایتا شاخص ضریب خسارت شركت در سال 1400 به میزان 74 درصد محاسبه می شود كه در مقایسه با 
مقدار 82 درصدی این شاخص در صنعت در سال 1399، به میزان 8 درصد كمتر از مقدار صنعت می باشد.

 BSC اهداف کمی و رئوس برنامه های شرکت در سال 1401 بر مبنای مدل
در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده، رئوس برنامه های شرکت در سال 1401 بر مبنای مدل 

BSC به شرح ذیل اعالم می گردد: 
- برنامه ریزی برای افزایش سرمایه تا مبلغ 8000 میلیارد ریال؛ 

- حفظ سطح یک توانگری مالی؛ 
- بهینه سازی پرتفو ی بورسی و فعال نمودن كد بورسی 
PRX برای سازماندهی به سرمایه گذاریها از محل ذخایر 

ریاضی. 
- استفاده از ظرفیت های بانک صادرات جهت سرمایه گذاری 

در بخش های ساختمانی و طرح های مشاركتی ؛
- تمدید گواهینامه ایزو 2015:9001، ایزو 2018: 31000، 

ایزو: 2018  10002 ،10003، ،
- بهبود تركیب پرتفوی شركت با تاكید بر فروش بیمه های 

زندگی؛ 
- اخذ گواهینامه ایزو 18295 مركز خدمات مشتریان؛

- بازبینی و اصاح چارت سازمانی با رویکرد كاهش بروكراسی 
اداری؛ 

- راه اندازی سامانه مدیریت دانش با هدف بهبود فرآیندها و 
استفاده از تجربیات پرسنل و مدیریت سازمان بیمه سرمد؛ 

- اعمال كنترل های سیستمی و ساختاری مالی و فرآیند بیمه 
گری جهت جلوگیری از تخلفات؛ 

- ارتقا زیرساخت مركز داده ) الیه های فیزیکی و شبکه( و 
تجهیزات اتاق سرور شامل سرور، استوریج، فایروال، سیستم اطفاء 

و اعان حریق و.... 
- توسعه شعبه مجازی 724 با محوریت امکان صدور مجوز ، 
نرخ دهی رقابتی تر و پرداخت خسارت های مراكز غیر طرف 

قراردادی در ساعت غیر اداری؛ 
- جذب مشتریان بالقوه از طریق بازاریابی مستقیم با محوریت 
افزایش حجم پرتفو از طریق برقراری ارتباط موثر با مشتریان 

بالقوه؛ 
- افزایش تعداد و پوشش جغرافیایی نمایندگان عمومی و عمر با 

استقرار نمایندگان در شعب بانک بصورت گسترده (در سراسر كشور)
-  راه اندازی مركز VIP برای مشتریان ویژه

- انتقال مکانیزه اسناد حسابدار ی مربوط به عملیات اتکایی اجباری از سامانه سنهاب بیمه مركزی بصورت 
وب سرویس به نرم افزار مالی برهان؛ 

- بومی سازی و توسعه باشگاه مشتریان با امکانات نمایش و خرج امتیاز، مشاهده سوابق بیمه ای و خسارت 
و ایجاد فضای رقابتی؛ 

- راه اندازی سامانه عابر بیمه؛
- راه اندازی مركز رشد و نوآوری بیمه سرمد با هماهنگی دانشگاه صنعتی شریف؛ 

 ) )BI راه اندازی سامانه هوش تجاری -
- توجه ویژه به بخش تحقیق و توسعه در جهت ارائه محصوالت جدید 

- تدوین سند استراتژیک شركت در افق زمانی 1402 الی 1404 .

بیمه سرمد در مسیر سودآوری
دورخیزی بلند با مدیریت موفق برای کسب سهم بیشتر از بازار بیمه ای کشور

دکتـر یعقوب رشـنوادی با اشـاره به اینکـه صورت های مالی سـه ماه 
ابتدایی امسـال شـرکت که در سامانه کدال منتشر شـده است نشان 
می دهـد کـه سـود فصل بهـار 1401 سـرمد نسـبت به مدت مشـابه 
سال گذشـته، ۶2۳0 درصد رشـد داشته اسـت افزود: این عدد نشان 
از ایـن دارد کـه سـرمد حرکت بزرگـی را به سـمت سـودآوری آغاز 

کرده و با شناسـایی سـود مناسـب، تغییر بزرگی را رقم زده اسـت.
مدیـر برنامـه محـور بـازار سـرمایه کشـورمان با ابـراز امیـدواری از 
تاثیـرات مثبـت برنامه ریزی هـا و اقدامـات تیـم مدیریتـی جدیـد 
سـرمد، گفـت: تالش می کنیـم موفقیت فصل بهـار را حفـظ کنیم و 
تداوم بخشـیم. بـه گفته دکتـر رشـنوادی صورت های مالی شـرکت 
نشـان می دهـد، سـرمد موفـق شـده پرتفـوی شـرکت را بـا جلب 
اعتمـاد مشـتریان وذینفـان تا حـدی ثبیت کنـد و در نهمین سـال 
فعالیـت خود، بـه پرتفوی 18 هـزار میلیارد ریالی دسـت پیـدا کند.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت شركت بازرسی فنی و كنترل خوردگی تکین كو   
)سهامی عام( مورخ 1401/04/31 در محل مجموعه فرهنگي ورزشي تاش سالن تاش برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 56/63 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای حجت اهلل برامکي 
یزدي بود، كه جنابان حمید اسدزاده و سلیمان سلطاني در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد علي علیزاده 

فرد 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 1400/12/29 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 به كار خود پایان دادند.
مهندس علی علیزاده مدیرعامل جوان و محقق شركت در ابتدای گزارش جامع خود با تشریح اینکه شركت 

بازرسی فنی و كنترل خوردگی تکین كو با سابقه نزدیک به 
سه دهه فعالیت در حوزه بازرسی فنی، یکی از قدیمی ترین 
و معتبرترین شركت های فعال در این حوزه بوده كه با دارا 
بودن پرسنل متخصص و تجهیزات منحصر به فرد بازرسی 
درحال ارائه خدمات به صنایع مختلف از جمله صنایع نفت 
و گاز و پتروشیمی در اقصی نقاط دنیا می باشد افزود: این 
شركت با دارا بودن تاییدیه و گواهینامه های مختلف از سازمان 
ملی استاندارد ایران، سازمان برنامه و بودجه، مركز ملی تایید 
صاحیت ایران، شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی و … قادر به انجام خدمات بازرسی با باالترین كیفیت 

می باشد.
سکاندار مجموعه در ادامه با اعام اینکه منطبق با چشم انداز 
ترسیمی مصمم هستیم كه شركت تکین كو با تدابیر صورت 
گرفته كسب بیشترین سهم بازار بازرسی داخلی و منطقه ای 

را تا سال 1405 فراهم آورد اضافه كرد: ما بعنوان اولین شركت 
مهندسی مشاور كه سهام آن در بورس عرضه شده است با اتکا 
به مسئولیت پذیری، كاركنان با انگیزه، پویا و خاق، خدمات 
متنوعی از قبیل بازرسی حین ساخت، بازرسی حین بهره 
برداری، بازرسی كاال، تجهیزات و مواد، بازرسی انواع آسانسور 
و جرثقیل،NDT  پیشرفته و … را در صنایع مختلف ارائه 

می نماییم.
در مورد شركت تکین كو باید اذعان داشت كه با توجه به تغییر 
مدیریت عامل در سه سال گذشته و حضور اثرگذار و موفق 
مهندس علی علیزاده و پیاده سازی برنامه های مدون ، شركت 
توانست فصلی نو را در عملکرد رقم زده و در روندی صعودی و 

رو به رشد در سود آفرینی و ارزش آفرینی قرار گیرد. 
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، برگزاری با نظم و 
میزبانی شایسته از سهامداران و خبرنگاران توسط کلیه 

ارکان شرکت، گزارش مبسوط مهندس علیزاده مدیرعامل کاردان و بازار شناسی که عملکرد 
وی مورد تقدیر ویژه ریاست مجمع قرار گرفت، تشویق سهامداران پس از ارائه گزارش سکاندار 
شرکت که حاکی از استمرار یک روند رو به رشد در عملکرداین شرکت قدیمی بود، ژرف اندیش 
و اهتمام ویژه مهندس علیزاده به امر اعتالی خدمت و مقوله دانش بنیان ها، تایید حسابهای 
شفاف و کلین تیم مالی مجرب مجموعه ، نهایت همکاری و تعامل پرسنل خدوم شرکت منجمله 
جناب حبیبی با اصحاب رسانه برای پوشش خبری مجمع و پاسخگویی دقیق و مستند به 

سواالت سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط از نکات خواندنی این مجمع بود.
اهم پروژه های شرکت

– بازرسی فنی طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی ، مهندسی و توسعه نفت
–  خدمات بازرسی فنی طرح احداث پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

–  خدمات بازرسی فنی طرح توسعه پالیشگاه نفت اصفهان
–  بازرسی ساخت تجهیزات داخل و خارج از كشور شركت پتروشیمی بوشهر
–  بازرسی فنی طرح توسعه پاالیشگاه گازی آفتاب كیش ، نفت  و گاز پارس

– بازرسی سایت و ساخت تجهیزات داخل و خارج از كشور شركت پتروشیمی هنگام
–  خدمات بازرسی و حفاظت و امور فنی در مناطق عملیاتی نفت و گاز زاگرس جنوبی

– بازرسی سایت و ساخت تجهیزات داخل و خارج از كشور شركت پتروشیمی آبادان
– بازرسی فنی سایت، كاال و تجهیزات پتروشیمی كیان

–  بازرسی فنی قبل از حمل كاال و تجهیزات پتروشیمی 
مسجد سلیمان

–  بازرسی سایت و ساخت تجهیزات داخل  و خارج از كشور 
شركت پتروشیمی صدف خلیج فارس 

– بازرسی سایت و ساخت تجهیزات داخل  و خارج از 
كشور شركت پتروشیمی ارغوان گستر ایام

– بازرسی سایت و ساخت تجهیزات داخل  و خارج از كشور 
شركت ایران اروین – پروژه خط لوله انتقال میعانات گازی عسلویه

– بازرسی سایت و ساخت تجهیزات داخل  و خارج از كشور 
شركت پتروشیمی سنقر كرمانشاه

– بازرسی سایت و ساخت تجهیزات داخل  و خارج كشور و 
بازرسی بهره برداری نفت و گاز غرب

– بازرسی بهره برداری شركت پتروشیمی بوعلی سینا
– بازرسی و نمونه برداری وثبت در سیستم نرم افزاری گمرک 

فرودگاه امام خمینی
–  نمونه برداری از محموله های وارداتی و صادراتی شركت ملی 

پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان 
–  بازرسی بر مبنای ریسک )RBI( در پتروشیمی ایام

های  پتروشیمی  محصوالت  كیفی  و  كمی  بازرسی    –
مارون،امیر كبیر، اصفهان

–  انجام بازرسی انرژی در حوزه های پتروشیمی، سیمان، 
كاشی و سفال، صنایع فوالدسازی و …

سیاست ها و برنامه های شرکت در بخش درآمد
و  بازرسی  منجمله  فنی  جدید  های  حوزه  به  ورود   –
انرژی MC بازرسی های هتل و فروشگاه های  ممیزی 

زنجیره ای و پله برقی 
– ایجاد كنسرسیوم با شركت های بازرسی خارجی جهت پروژه 

های بسیار بزرگ مانند پیگ رانی
– تعامل سازنده با كارفرمایان جهت تمدید پروژه های جاری شركت

– استفاده حداكثری از ظرفیت بازار موجود در شركت های تابعه شستا بواسطه نگرش و تاكید مدیران 
ارشد شستا در مقوله مهم هم افزایی

– ورود به حوزه های جدید كاری منجمله پروژه های پاالیشگاهی و نیروگاهی و صنایع فوالد
– تکمیل و گسترش بخش NDT.A  با خرید و به روز رسانی تجهیزات بازرسی

سه دهه حضور اثرگذار در عرصه صنعت
کارنامه ای درخشان از مدیری مدبر و جهادی در »تکین کو«

در ادامه مسیر موفقیت ریل گذاری شده توسط مهندس علی علیزاده، 
شرکت »تکین کو« توانست روندی رو به رشد داشته باشد و با افزایش 
درآمدهای عملیاتی خود از مبلغ 87۳/759 میلیاردی سال 1۳99 
یابد همچنین  به رقم 1/111/9۶1 میلیاردی درآمد سال 1400 دست 
مجموع دارائی شرکت از مبلغ 844/8۶۶ میلیاردی سال 1۳99 به مبلغ 
1/249/2۳1 میلیارد در سال 1400 ارتقاء یافت. بدین ترتیب با اجرائی 
شدن بخشی دیگر از برنامه های مدون سکاندار مجموعه، شرکت 
به سود  میلیاردی سال 1۳99  عملیاتی 517/41۶  زیان  از  توانست 

289/804 میلیاردی در سال 1400 دست یازد.
آمار و ارقام قید شده در ترازنامه شرکت که مورد تایید سازمان بورس و 
حسابرس قانونی می باشد حاکی از خروج شرکت از زیان شده و نشان 
دهنده یک کار جهادی و مدیریت شایسته در »تکین کو« طی سال 

1400 می باشد.
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افزایش 123 درصدی سود خالص نفت پاسارگاد در سایه مدیریتی کاردان

ـــهامی عام(  ـــت پاسارگاد)س ـــركت نف ـــهام ش ـــان س ـــالیانه صاحب ـــادی س ـــی ع ـــع عموم ممجم
ـــمالي  ـــا ش ـــردار دری ـــان س ـــوار دریا،خیاب ـــاد ، بل ـــعادت آب ـــل س ـــورخ 1401/04/20 در مح م

ـــد. ـــزار گردی ـــاک 37 برگ ـــاحل دوم ، پ ـــه س ، كوچ
ـــاء  ـــی ، اعض ـــی و حقوق ـــهامداران حقیق ـــد س ـــور 90/71 درص ـــا حض ـــه ب ـــع ك ـــن مجم در ای
ـــی  ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــادار، حس ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــده س ـــره، نماین ـــات مدی هی
ـــان  ـــه جناب ـــود، ك ـــدي ب ـــاه ول ـــن ش ـــای حس ـــده آق ـــع برعه ـــت مجم ـــد، ریاس ـــزار گردی برگ
ـــای  ـــار اول و دوم و آق ـــام نظ ـــاهمرادي در مق ـــي ش ـــي عباس ـــدي و مرتض ـــي اس ـــا بن علیرض

ـــد. ـــاب گردیدن ـــع انتخ ـــر مجم ـــوان دبی ـــه عن ـــفندیار ب ـــعود اس مس
ـــای  ـــم فعالیته ـــه اه ـــوط ب ـــع مرب ـــه مجم ـــره ب ـــات مدی ـــزارش هی ـــت گ ـــا قرائ ـــه ب درادام
صـــورت پذیرفتـــه در طـــی ســـال مالـــی منتهـــی بـــه 1400/12/29 و پـــس از اســـتماع 
ـــن   ـــود ضم ـــوات خ ـــن صل ـــا طنی ـــینان ب ـــع نش ـــی، مجم ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــزارش حس گ
ـــود  ـــیم س ـــا تقس ـــاده 129 و ب ـــمول م ـــات مش ـــذ معام ـــی و تنفی ـــای مال ـــب صورته تصوی

ـــد. ـــان دادن ـــود پای ـــه كار خ ـــهم ب ـــر س ـــه ازای ه ـــال ب 2/200 ری
همچنیـــن ســـازمان حسابرســـي  به عنـــوان بـــازرس قانونـــی و حســـابرس شـــركت 

بـــازرس  به عنـــوان  حسابرســـي  ســـازمان  و  
گردیـــد. انتخـــاب  علی البـــدل 

ـــب  ـــل و نائ ـــر عام ـــفندیار، مدی ـــعود اس ـــدس مس مهن
رییـــس هیـــات مدیـــره در ابتـــدای گـــزارش خـــود 
ــالگرد  ــر و سـ ــان و غدیـ ــاد قربـ ــک اعیـ ــا تبریـ بـ
تاریخچـــه  پیرامـــون  شـــركت  ایـــن  تاســـیس 
ـــارگاد در  ـــت پاس ـــه نف ـــرد ك ـــه خاطرنشـــان ك مجموع
ـــرداری  ـــره ب ـــت و به ـــدف مدیری ـــا ه ـــال 1382 ب س
ــران،  ــای تهـ ــگاه هـ ــازی پاالیشـ ــد قیرسـ از 6 واحـ
ـــاس  ـــیراز و بندرعب ـــز، ش ـــادان، تبری ـــازند اراک، آب ش

تاســـیس شـــد.
بـــه گفتـــه ایـــن مدیـــر موفـــق، تركیـــب و درصـــد 
ـــورد  ـــی م ـــال مال ـــارگاد در س ـــت پاس ـــهامداران نف س
ـــرمایه  ـــركت س ـــه ش ـــق ب ـــب متعل ـــه ترتی ـــزارش ب گ

گـــذاری نفـــت و گاز و پتروشـــیمی تامیـــن )تاپیکـــو( 
ــذاری  ــرمایه گـ ــركت سـ ــهام، شـ ــد سـ ــا 50 درصـ بـ
ـــی  ـــد، اوراق تبع ـــا 30.1 درص ـــتگی ب ـــدوق بازنشس صن
ــذاری  ــرمایه گـ ــركت سـ ــط شـ ــده توسـ ــذار شـ واگـ
ـــهام و 9.7  ـــد  س ـــا 10.2 درص ـــتگی ب ـــدوق بازنشس صن
درصـــد دیگـــر هـــم متعلـــق بـــه ســـایر ســـهامداران 

ـــت.  اس
مدیـــر عامـــل نفـــت پاســـارگاد در ادامـــه بـــا ارائـــه 
ــال 1400  ــركت در سـ ــی شـ ــرد مالـ ــزارش عملکـ گـ
تصریـــح كـــرد: درآمـــد عملیاتـــی شـــركت در ســـال 
ـــان  ـــارد توم ـــزار و 985 میلی ـــت ه ـــر هف ـــغ ب 1400 بال
ــال 1399  ــم سـ ــا رقـ ــه بـ ــه در مقایسـ ــد كـ گردیـ
)چهـــار هـــزار و 920 میلیـــارد تومـــان( بـــه میـــزان 

ــد. ــان می دهـ ــد نشـ ــد رشـ ــدود 63 درصـ حـ
بـــه گفتـــه وی همچنیـــن ســـود خالـــص نفـــت 
پاســـارگاد در ســـال مالـــی 1400 بالـــغ بـــر 657 
میلیـــارد تومـــان شـــد كـــه ایـــن رقـــم در مقایســـه 
ـــارد  ـــه 294 میلی ـــال 1399 ك ـــابه در س ـــدت مش ـــا م ب

تومـــان بـــود، 123 درصـــد رشـــد داشـــته اســـت.
ـــوم  ـــن وكی ـــختی تامی ـــارگاد ، س ـــت پاس ـــره نف ـــات مدی ـــس هی ـــب ریی ـــل و نای ـــر عام مدی
ـــد  ـــوزه تولی ـــه ح ـــگاه ها ب ـــی پاالیش ـــدید و ورود برخ ـــت ش ـــزان رقاب ـــل می ـــه دلی ـــوم ب بات
ـــمرد و  ـــور برش ـــازی كش ـــت قیرس ـــده صنع ـــکات عم ـــت آن را از مش ـــش قمی ـــر و افزای قی
ـــی در  ـــال های آت ـــاری و س ـــال ج ـــی در س ـــن وی ب ـــرای تامی ـــی ب ـــه راهکارهای ـــزود: البت اف

ـــیم. ـــته باش ـــد را داش ـــر تولی ـــا حداكث ـــده ت ـــی ش ـــش بین ـــارگاد پی ـــت پاس نف
ــا  ــزود: بـ ــركت افـ ــی شـ ــتراتژی صادراتـ ــوص اسـ ــیپلین در خصـ ــا دیسـ ــر بـ ــن مدیـ ایـ
ـــای  ـــه بازاره ـــدف و ورود ب ـــای ه ـــت در بازاره ـــال تثبی ـــه دنب ـــم ب ـــته ای ـــه داش ـــی ك مذاكرات

ـــود. ـــر ش ـــل ظاه ـــر از قب ـــارگاد قدرتمندت ـــت پاس ـــا نف ـــتیم ت ـــا هس ـــه آفریق ـــد از جمل جدی
ـــورت  ـــه ص ـــر ب ـــل قی ـــال تحوی ـــه دنب ـــن ب ـــه همچنی ـــن اینک ـــا تبیی ـــفندیار ب ـــدس اس مهن
ـــن  ـــركت تضمی ـــودآوری ش ـــطه ها، س ـــذف واس ـــا ح ـــا ب ـــتیم ت ـــد هس ـــه در مقص ـــکه و فل بش
شـــود در مـــورد پروژه هـــای توســـعه ای شـــركت نیـــز اضافـــه كـــرد: احـــداث مخـــازن 
توســـعه انبـــارش كارخانـــه آبـــادان، احـــداث ترمینـــال مركـــزی تولیـــد و بســـته بنـــدی 
ـــزار  ـــرل و اب ـــتم های كنت ـــای سیس ـــازی و ارتق ـــاس، نوس ـــی بندرعب ـــهرک صنعت ـــر در ش قی

دقیـــق كارخانـــه تهـــران از جملـــه پروژه هـــای توســـعه ای نفـــت پاســـارگاد اســـت.
ـــی)ره( در  ـــام خمین ـــدر ام ـــکله اختصاصـــی در بن ـــک اس ـــاخت ی ـــن س ـــه وی همچنی ـــه گفت ب

ـــرار دارد. ـــه ق ـــات اولی ـــه مطالع مرحل
ـــار  ـــود اظه ـــوط خ ـــزارش مبس ـــری از گ ـــش دیگ ـــارگاد، در بخ ـــت پاس ـــر نف ـــل مدب مدیرعام
ــذ  ــته در خصـــوص اخـ ــال گذشـ ــه در سـ ــورت گرفتـ ــات صـ ــرو اقدامـ ــه پیـ داشـــت كـ
تاییدیـــه بخشـــی از مطالبـــات شـــركت نفـــت پاســـارگاد از محـــل همـــکاری بـــا وزارت 
ــدن  ــی شـ ــای نهایـ ــن روزهـ ــال و در آخریـ ــی سـ ــای انتهایـ ــازی در ماه هـ راه و شهرسـ
ـــوان  ـــازی و دی ـــا وزارت راه وشهرس ـــتمر ب ـــات مس ـــاس جلس ـــر اس ـــال 1401 و ب ـــه س بودج
ـــورای  ـــس ش ـــای مجل ـــز پژوهش ه ـــبات و مرك محاس
ـــنواتی  ـــات س ـــویه مطالب ـــوز تس ـــوع مج ـــامی موض اس
ـــزود:  ـــد. وی اف ـــی ش ـــه عملیات ـــون بودج ـــن قان در مت
ـــورت  ـــاً ص ـــه 1401 قطع ـــل بودج ـــویه از مح ـــن تس ای
خواهـــد پذیرفـــت و در تـــاش هســـتیم تـــا ایـــن 
ـــود. ـــی ش ـــده نهای ـــاه آین ـــا دو م ـــر ت ـــویه حداكث تس

بـــه  ادامـــه  در  پاســـارگاد  نفـــت  مدیرعامـــل 
ــی  ــروش داخلـ ــش فـ ــركت در بخـ ــای شـ برنامه هـ
نیـــز اشـــاره كـــرد و گفـــت: تعامـــل و رایزنـــی بـــا 
ســـازمان های متولـــی عمـــران كشـــور در بندهـــای 
ـــری  ـــر تهات ـــروش غی ـــه و ف ـــون بودج ـــدرج در قان من
ــرد  ــا رویکـ ــی بـ ــع بازاریابـ ــه جامـ ــن برنامـ ، تدویـ
ــت  ــری از ظرفیـ ــروش و بهره گیـ ــر فـ ــت دفاتـ تقویـ
ـــازمان  ـــود در س ـــص موج ـــای متخص ـــی نیروه و توانای
ـــه  ـــی ب ـــوع بخش ـــت تن ـــورس كاال جه ـــا ب ـــی ب و رایزن
ــورس كاال  ــه آن در بـ ــروش و عرضـ ــای فـ ــیوه هـ شـ
ــروش  ــوزه فـ ــركت در حـ ــای شـ ــی از برنامه هـ بخشـ

داخلـــی اســـت.
ــرد  ــان كـ ــن خاطرنشـ ــفندیار همچنیـ ــدس اسـ مهنـ
كـــه: در بخـــش فـــروش صادراتـــی شـــركت در نظـــر 
ـــدن  ـــی ش ـــت رقابت ـــاز و كار الزم جه ـــاد س ـــا ایج دارد ب
ـــارگاد  ـــت پاس ـــای ارزی محصـــول شـــركت نف قیمـــت ه
، توســـعه زیرســـاخت های پایانه هـــای صادراتـــی از 
جملـــه افزایـــش ظرفیـــت مخـــازن و پهلوگیـــری 
ــوالت  ــبد محصـ ــه سـ ــی بـ ــوع بخشـ ــتی ، تنـ كشـ
ــتریان و  ــای مشـ ــه نیازهـ ــخگویی بـ ــدی و پاسـ تولیـ
ـــی  ـــروش صادرات ـــش ف ـــدف، بخ ـــای ه ـــای بازاره تقاض

را تقویـــت كنـــد.
ــام  ــا اعـ ــه بـ ــارگاد در ادامـ ــت پاسـ ــل نفـ مدیرعامـ
ایـــن مهـــم كـــه قصـــد داریـــم ســـهم خودمـــان را از 
بـــازار وكیـــوم باتوم هـــای تهاتـــری افزایـــش دهیـــم 
و برنامـــه افزایـــش ســـرمایه نیـــز در ســـال جدیـــد 
ـــش  ـــه افزای ـــا، برنام ـــادی پروژه ه ـــات اقتص ـــام مطالع ـــض اتم ـــه مح ـــه ب ـــده ك ـــف ش تعری
ســـرمایه را مـــورد بررســـی قـــرار می دهیـــم افـــزود: مـــا بـــه عنـــوان یـــک قیـــر ســـاز 
ـــام  ـــت اع ـــی كیفی ـــای ب ـــد قیره ـــوص واردات و تولی ـــان را در خص ـــراض خودم ـــزرگ اعت ب

كـــرده ایـــم امـــا تصمیـــم گیرنـــده مراجـــع باالدســـتی هســـتند.
ـــت  ـــی را در دس ـــازار داخل ـــهم ب ـــد از س ـــارگاد 51 درص ـــت پاس ـــه نف ـــه اینک ـــام ب ـــا اع وی ب
ــت  ــازی نفـ ــای قیرسـ ــتراتژیک واحدهـ ــب و اسـ ــی مناسـ ــع جغرافیایـ ــزود: توزیـ دارد افـ
ـــی  ـــی و زمین ـــه صـــورت دریای ـــارگاد را ب ـــركت پاس ـــکان صـــدور محصـــوالت ش ـــارگاد، ام پاس
ـــدر  ـــی در بن ـــه صادرات ـــا دو پایان ـــارگاد ب ـــت پاس ـــرد: نف ـــه ك ـــت اضاف ـــاخته اس ـــم س فراه
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مهندس مسعود اسفندیار مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره نفت 
پاسارگاد با تبیین اینکه درآمد عملیاتی شرکت در سال 1400 بالغ بر هفت 
هزار و 985 میلیارد تومان شد که در مقایسه با رقم سال 1۳99 )چهار هزار 
و 920 میلیارد تومان( به میزان حدود ۶۳ درصد رشد داشته است افزود:  در 
سال مالی مورد گزارش با همت کارکنان و یک کار جهادی توانستیم بخش 
اعظمی از برنامه های مدون و مدیریتی مدنظر خود را عملیاتی کنیم و به 
نتایج درخشانی منجمله تولید به میزان 1/002/724 تن و سود عملیاتی 
4/900/490 میلیاردی دست یازیم و همچنین حائز رتبه 102 در بین 500 

شرکت برتر کشور به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی درآییم.
به گفته این مدیر با دیسیپلین و کاربلد در راستای استمرار روند صعودی 
شرکت در ۳ سال اخیر توانستیم سود خالص نفت پاسارگاد را در سال مالی 
1400 به بالغ بر ۶57 میلیارد تومان ارتقاء دهیم که این رقم در مقایسه با 
مدت مشابه خود در سال 1۳99 که 294 میلیارد تومان  بود، 12۳ درصد 

رشد داشته است.
اهتمام و بهره وری و باالبردن راندمان کاری در کنار توجه به مقوله دانش 
از دیگر توفیقات و  بنیان ها و کسب حداکثری رضایتمندی مشتریان 
دستاوردهایی بوده است که شرکت با مدیریت محقق و پرسنل متعهد و 

متخصص آن توانسته است به آن دست یازد.
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ـــر، 21 درصـــد  ـــن قی ـــزار ت ـــره ســـازی 160 ه ـــت ذخی ـــی و قابلی ـــام خمین ـــدر ام ـــاس و بن عب
ـــت دارد.  ـــور را در دس ـــر كش ـــی قی ـــهم صادرات س

ـــارگاد 3.7  ـــت پاس ـــد نف ـــمی تولی ـــت اس ـــه ظرفی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــفندیار ب ـــدس اس مهن
ـــون و  ـــی 1 میلی ـــت عمل ـــون ظرفی ـــم اكن ـــه داد: ه ـــد ادام ـــی باش ـــال م ـــن در س ـــون ت میلی

ـــود. ـــن ب ـــون و 2744 ت ـــک میلی ـــال 1400 ی ـــت و در س ـــن اس ـــزار ت 138 ه
ـــر 257.218  ـــغ ب ـــن میـــزان تولیـــد قیـــر در ســـال 1400، بال ـــه اینکـــه  از ای ـــا  اشـــاره ب وی ب
تـــن بـــه ارزش دو هـــزار و 11 میلیـــارد تومـــان در داخـــل بـــه فـــروش رســـید، افـــزود:  

ـــد. ـــادر ش ـــز ص ـــان نی ـــارد توم ـــزار و 974 میلی ـــج ه ـــه ارزش پن ـــر ب ـــن قی 741.386 ت
ـــنا و  ـــی آش ـــی و خارج ـــاد داخل ـــت واقتص ـــا صنع ـــی ب ـــه بخوب ـــورمان ك ـــراز اول كش ـــر ط مدی
ـــه  ـــی ضابط ـــای ب ـــای مجوزه ـــاد از اعط ـــا انتق ـــد ب ـــی شناس ـــادی را م ـــوز كار اقتص ـــز و رم رم
وزارت صمـــت در خصـــوص واحدهـــای زیرپلـــه ای قیـــر كـــه تعهـــد تامیـــن »وی بـــی« 
ـــدی »وی  ـــا درص ـــراق را ب ـــه »وی آر« ع ـــه ای ك ـــه گون ـــراه دارد ب ـــه هم ـــا را ب ـــرای آنه ب
ـــن  ـــه ای ـــرد ك ـــح ك ـــد تصری ـــی كنن ـــادر م ـــران ص ـــر ای ـــام قی ـــه ن ـــرده و ب ـــوط ك ـــی« مخل ب

ـــود.  ـــی ش ـــران م ـــر ای ـــاری قی ـــی اعتب ـــث ب ـــر باع ام
ـــن  ـــختی تامی ـــن س ـــارگاد همچنی ـــت پاس ـــره نف ـــات مدی ـــس هی ـــب ریی ـــل و نای مدیرعام
ـــیراز  ـــز و ش ـــگاههای تبری ـــدید و ورود پاالیش ـــت ش ـــزان رقاب ـــل می ـــه دلی ـــوم ب ـــوم بات وكی
ـــازی  ـــت قیرس ـــده صنع ـــکات عم ـــت آن را از مش ـــش قمی ـــر و افزای ـــد قی ـــوزه تولی ـــه ح ب
ـــادرات  ـــد و ص ـــدرت تولی ـــش ق ـــه كاه ـــر ب ـــر منج ـــن ام ـــه ای ـــه داد ك ـــمرد و ادام ـــور برش كش

ـــاری  ـــال ج ـــی در س ـــن وی ب ـــرای تامی ـــی ب ـــه راهکارهای ـــه وی البت ـــه گفت ـــت. ب ـــده اس ش
ـــته  ـــد را داش ـــر تولی ـــا حداكث ـــت ت ـــده اس ـــی ش ـــارگاد طراح ـــت پاس ـــی در نف ـــالهای آت و س

ـــیم.  باش
ـــی  ـــا مذاكرات ـــت: ب ـــز گف ـــركت نی ـــی ش ـــتراتژی صادرات ـــوص اس ـــفندیار در خص ـــدس اس مهن
ـــد از  ـــای جدی ـــخیر بازاره ـــدف و تس ـــای ه ـــت در بازاره ـــال تثبی ـــه دنب ـــم ب ـــته ای ـــه داش ك
ـــم  ـــود و مصم ـــل ش ـــر از قب ـــارگاد قدرتمندت ـــت پاس ـــا نف ـــتیم ت ـــا، هس ـــا و اروپ ـــه آفریق جمل
ـــا حـــذف واســـطه هـــا،  ـــا ب ـــه و در مقصـــد هســـتیم ت ـــه صـــورت فل ـــر ب ـــل قی ـــال تحوی ـــه دنب ب

ـــود. ـــن ش ـــركت تضمی ـــودآوری ش س
ـــری  ـــر پیگی ـــد ب ـــا تاكی ـــارگاد ب ـــت پاس ـــره نف ـــات مدی ـــس هی ـــب ریی ـــل و نای ـــر عام مدی
ــازی  ــركت از وزارت راه و شهرسـ ــات شـ ــده مطالبـ ــزود: مانـ ــركت افـ ــات ایـــن شـ مطالبـ
ـــه  ـــد ك ـــی باش ـــان م ـــارد توم ـــغ 157 میلی ـــه مبل ـــال 97 ب ـــری از س ـــر تهات ـــه قی ـــوط ب مرب
ـــل وی  ـــب تحوی ـــه در قال ـــت ك ـــده اس ـــان ش ـــارد توم ـــدود 500 میلی ـــروز ح ـــا ارزش ام ب
بـــی بـــه مـــا انجـــام خواهـــد شـــد و ســـود حاصلـــه از آن در بیـــن ســـهامداران تقســـیم 

ـــد. ـــد ش خواه
ـــعه  ـــای توس ـــروژه ه ـــون پ ـــود و پیرام ـــای خ ـــی صحبته ـــش پایان ـــفندیار در بخ ـــدس اس مهن
ـــداث  ـــادان، اح ـــه آب ـــار كارخان ـــعه انب ـــازن توس ـــداث مخ ـــت: اح ـــار داش ـــز اظه ـــركت نی ای ش
ـــازی  ـــاس، نوس ـــی بندرعب ـــهرک صنعت ـــر در ش ـــدی قی ـــته بن ـــد و بس ـــزی تولی ـــال مرك ترمین
و ارتقـــا سیســـتم های كنتـــرل و ابـــزار دقیـــق كارخانـــه تهـــران از جملـــه پـــروژه هـــای 
ـــکله  ـــک اس ـــاخت ی ـــه س ـــراز داشـــت ك ـــن اب ـــارگاد اســـت. وی همچنی ـــت پاس ـــعه ای نف توس

ـــرار دارد. ـــادی ق ـــه و اقتص ـــات اولی ـــه مطالع ـــی در مرحل ـــام خمین ـــدر ام ـــی در بن اختصاص

رعایـت دقیـق پروتکل های بهداشـتی، پاسـخگویی صادقانـه و دقیق مدیران ارشـد 
مجموعـه بـه تمـام سـواالت سـهامداران ، تاکیـد مدیریـت عامـل مبنی بـر بازبینی 
قراردادهایـی کـه در آن صرفـه و صالح شـرکت رعایـت نگردیده اسـت، تبیین اینکه 
بیـش از 1۶8 قـرارداد و توافـق نامـه جهـت توسـعه فعالیت هـا و سـودآوری و ارزش 
آفرینـی از امـور مالی تا منابع انسـانی از کنترل کیفیت تا حقوقی از تحقیق و توسـعه 
تـا فنی- مهندسـی و ... در کارخانه های شـیراز، آبـادان و اراک منعقد گردیده اسـت، 
تاییـد حسـابهای شـفاف و کلیـن معـاون مالی پاکدسـت و مجـرب مجموعه توسـط 
حسـابرس و بـازرس قانونـی، تشـریح اهم اقدامـات انجام شـده درخصوص بررسـی 
چرخـه فروش هـا- درآمدها و دریافـت ها، اهتمام جدی مدیریت ارشـد به شـفافیت 
و کنتـرل هـای داخلی، ارائه توضیحـات الزم جهـت چگونگی هزینه هـا و نگهداری و 
کنتـرل امـوال و دارائـی ها، حرمـت نهی شایسـته ناخدای شـرکت و جملـه مدیران 
ارشـد بـه اصحـاب رسـانه ، تعامل سـتودنی جنـاب محمدحسـین مهـرزاد مدیریت 
فرهیختـه و آقـای تخـاوری رئیـس محتـرم روابـط عمومی شـرکت بـا اهالـی قلم و 
خبرنـگاران جهـت پوشـش خبری از نـکات خواندنی ایـن مجمع بودکـه حیفمان آمد 

به رشـته تحریـر در نیاید.
پیام هیات مدیره 

ـــق  ـــن توفی ـــش در ســـال 1400 ای ـــا الطـــاف بیکران ـــه ب ـــا را، ك ـــد یکت ـــد و ســـپاس خداون حم
را بـــه مـــا اعطـــا نمـــود تـــا بـــا تکیـــه بـــر عـــزم راســـخ كلیـــه كاركنـــان متخصـــص و 

ـــم  ـــد و كار علیرغ ـــه تولی ـــم در عرص ـــرم ، بتوانی ـــهامداران محت ـــما س ـــاد ش ـــد و اعتم متعه
ـــما  ـــزار ش ـــی اقتصـــادی خدمتگ ـــن الملل ـــای بی ـــم ه ـــی و تحری ـــای شـــدید مال وجـــود تنگناه

ـــیم.  ـــه باش ـــزان و جامع عزی
ـــئولیت  ـــام مس ـــره را در انج ـــات مدی ـــه هی ـــی ك ـــه عزیزان ـــپاس از كلی ـــکر و س ـــن تش ضم
ـــا  ـــیم ت ـــته باش ـــق را داش ـــن توفی ـــروز ای ـــه ام ـــم ك ـــد، مفتخری ـــاری نمودن ـــش ی ـــای خوی ه
ـــم.  ـــز نمائی ـــم ســـهامداران عزی ـــی عملکـــرد شـــركت در ســـال گذشـــته را تقدی ـــزارش ارزیاب گ
شـــركت نفـــت پاســـارگاد ضمـــن ارتقـــاء جایـــگاه خـــود در صنعـــت موفـــق بـــه كســـب 

ـــد: ـــی باش ـــل م ـــرح ذی ـــه ش ـــار ب ـــه اختص ـــه ب ـــت، ك ـــده اس ـــدی ش ـــتاوردهای جدی دس
- سود خالص به میزان 6/566/185 میلیون ریال 

- تولید به میزان 1/002/744 تن 
- برداشت داخلی به میزان 257/218 تن 

- برداشت صادراتی به میزان 741/386 تن
-  كسب رتبه 102 در میان 500 شركت برتر كشور

در آخـــر هیـــات مدیـــره شـــركت معتقـــد اســـت تمامـــی افتخـــارات و موفقیـــت هـــای 
ـــل  ـــرم حاص ـــهامداران محت ـــما س ـــغ ش ـــی دری ـــای ب ـــت ه ـــایه حمای ـــده در س ـــب ش كس
شـــده اســـت. تعامـــل مطلـــوب و بیـــان انتقـــادات ســـازنده شـــما ســـهامداران محتـــرم 
مطمینـــاً چـــراغ راه موفقیـــت هـــر چـــه بیشـــتر مـــا در آینـــده خواهـــد بـــود. امیـــد 
ـــت  ـــركت نف ـــا، ش ـــت و رهنموده ـــن حمای ـــداوم ای ـــا ت ـــال ب ـــد متع ـــاری خداون ـــه ی ـــت ب اس
ـــروش  ـــد، ف ـــر در تولی ـــورد نظ ـــداف م ـــه اه ـــه كلی ـــز ب ـــال 1400 نی ـــد در س ـــارگاد بتوان پاس

ـــردد.  ـــل گ ـــود نائ و س
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بیمه دی ؛ ارزش آفرین و سودآور در سایه تیم مدیریتی خبره

ــورخ 1401/04/28 در  ــام ( م ــادی ســاالنه شــركت  بیمــه دي )ســهامی ع ــی ع مجمــع عموم
محــل بلــوار میرداماد-بیــن خیابــان مصدق)نفــت شــمالي( و بلــوار مدرس،پــاک 239 تشــکیل 

گردیــد. 
در ایــن مجمــع كــه بــا حضــور 69/31 درصــد ســهامداران حقیقــی و حقوقــی ، اعضــاء هیــات 
ــازرس قانونــی برگــزار گردیــد،  مدیــره، نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، حســابرس و ب
ریاســت مجمــع برعهــده آقــای حمیــد نوبهــار بــود، كــه جنابــان علیرضــا محمــدي و مهــدي 
ــه عنــوان دبیــر  ــادي ب عســکري در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای ســید محمــود حســني بهاب

مجمــع انتخــاب گردیدنــد.
ــای صــورت  ــم فعالیته ــه اه ــوط ب ــه مجمــع مرب ــره ب ــات مدی ــزارش هی ــت گ ــا قرائ ــه ب درادام
پذیرفتــه در طــی ســال مالــی منتهــی بــه 1400/12/29 و پــس از اســتماع گــزارش حســابرس 
و بــازرس قانونــی، مجمــع نشــینان بــا طنیــن صلــوات خــود ضمــن  تصویــب صورتهــای مالــی و 

تنفیــذ معامــات مشــمول مــاده 129 بــا تقســیم ســود 
ــان  ــود پای ــه كار خ ــهم ب ــر س ــه ازای ه ــال ب 360 ری

ــد. دادن
ــع  ــزارش جام ــدای گ ــاورز درابت ــا كش ــر محمدرض دكت
ــا بیــش  ــا تشــریح اینکــه شــركت بیمــه دی ب خــود ب
از 18 ســال ســابقه فعالیــت در صنعــت بیمــه كشــور از 
طریــق جــذب نیروهــای متخصــص و اتخــاذ راهبــردی 
مــدرن و برنامــه ریــزی دقیــق در حــال ارائــه خدمــات 
بیمــه ای متنــوع بــه اقشــار مختلــف جامعــه بــوده و در 
همیــن راســتا در حــال حاضــر بــا 5.950 میلیــارد ریــال 
ــه  ــق بیم ــد ح ــن تولی ــده و همچنی ــت ش ــرمایه ثب س
ســالیانه بیــش از 40.000 میلیــارد و برخــورداری از 
باالتریــن ســطح توانگــری در صنعــت بیمــه )ســطح 1 
ــازار حائــز  ــا نســبت 241( از منظــر ســهم ب توانگــری ب

جایــگاه چهــارم در بیــن 33 شــركت فعــال در ایــن صنعت 
مــی باشــد افــزود : بــا داشــتن 1095 نماینــده و بیــش از 
3 هــزار كارگــزار در تمــام جغرافیــای كشــور مشــغول ارایه 

خدمــات بــه عمــوم هموطنــان هســتیم .
ــا  ــه ب ــه در ادام ــر مجموع ــفکر و مدب ــل خوش مدیرعام
ــد شــركت  ــی گذشــته ، درآم ــام اینکــه در ســال مال اع
ــغ  1900  ــه مبل ــال 1399 ب ــارد س ــغ 1200 میلی از مبل
ــرد  و 3499  ــدا ك ــش پی ــال 1400افزای ــارد در س میلی
میلیــارد ریــال ســود خالــص را در ســایه تــاش همــکاران 
متعــد و متخصــص توانســتیم حاصــل كنیــم اضافــه كــرد 
ــتیم  ــی توانس ــال متوال ــن س ــرای پنجمی ــن ب : همچنی
ــد  ــران را منعق ــی ایثارگ ــه تکمیل ــات بیم ــرارداد خدم ق
ســازیم كــه ایــن قــرارداد از اردیبهشــت مــاه تمدیــد شــده 

اســت .
دكتــر كشــاورز همچنیــن بــا تصریــح اینکــه 3664 هــزار 

میلیــارد تومــان ارزش كل قراردادهــای بیمــه اســت و حــدود 49.941 درصــد خســارت پرداخــت 
شــده اســت كــه نســبت پرداخــت خســارت 11 درصــد افزایــش پیــدا كــرده اســت افــزود : از 
ــش داده  ــارت پوش ــای خس ــی هزینه ه ــر جبران ــای غی ــایر بیمه ه ــی و س ــرده فروش ــل خ مح

شــده اســت .
بــه گفتــه ناخــدای بیمــه دی ؛ تدویــن مــدل یکپارچــه ارزیابــی عملکــرد شــعب، تدویــن برنامــه 
ــخص  ــه ش ــف بیمه نام ــای مختل ــا وطرح ه ــش نمایندگی ه ــا، پای ــت نمایندگی ه ــع مدیری جام
واحــد و درمــان شــخصی، تعییــن صاحیــت فنــی و گریدبنــدی كارشناســان، انعقــاد قــرارداد 
ثالــث و بدنــه جامعــه ایثارگــران، تدویــن ســازو كار محاســبه میانگیــن خســارت بیمــه، بیمه نامــه 
عمــر بهــادار، پیاده ســازی ســامانه پرداخــت كارمــزد، نظــارت سیســتمی و میدانــی بــر مراجــع 
ــازی  ــی، پیاده س ــع درمان ــا مراج ــا ب ــی قرارداده ــی و كیف ــش كم ــرارداد، پای ــرف ق ــی ط درمان
فارماكوپــه دارویــی، ایجــاد زیرســاخت تشــکیل پرونــده الکترونیــک، پیاده ســازی و در دســت قرار 
گرفتــن ســرویس های ویــژه، ارتقــا كنتــرل سیســتمی و هوشــمند جهــت كنتــرل هزینه هــای 

درمــان، رفــع اقــام بازســنواتی در خصــوص حســاب های بانکــی، از جملــه اهــم دســتاوردها و 
توفیقــات » ودی « در ســال مالــی مــورد گــزارش بــوده اســت .

دكتــر كشــاورز همچنیــن خاطرنشــان كــرد كــه مختومــه نمــودن پرونده هــای مالیاتــی، كنتــرل 
سیســتمی معوقــات شــعب و نماینــدگان، ثبــت افزایــش ســرمایه، بازنگــری اســتراتژی و اهــداف 

اســتراتژیک بیمــه دی بــا افــق 1403 از دیگــر اقدامــات ایــن شــركت در ســال 1400 بودنــد.
مدیــر برجســته و نامــدار بــازار ســرمایه كشــورمان در ادامــه گــزارش مبســوط خــود بــا تاكیــد بــر 
اینکــه علیرغــم آنکــه در ســال مالــی گذشــته كــه یکــی از مــگا پــروژه هــای بیمــه كشــور را در 
شــرایط همــه گیــری كرونــا داشــتیم ولــی نســبت مالــی شــركت را بــا تمهیــدات ویــژه در ســطح 
خوبــی حفــظ كردیــم اضافــه كــرد : در حالــی كــه میانگیــن بــازده ســرمایه گــذاری بــازار بیمــه 
ــازار ســرمایه مــان بــه 29 درصــد  معــادل 20 درصــد بــوده اســت مــا در بیمــه دی، بازدهــی ب
رســید كــه حاكــی از یــک كار كارشناســی خــوب و پیــش بینــی درســت از شــرایط اقتصــادی 
توســط تیــم هــای مشــاوره و البتــه باورمــان بــه خــرد 

جمعــی بــوده اســت .
ــا  ــود ب ــزارش خ ــر از گ ــرازی دیگ ــاورز در ف ــر كش دكت
ــه  ــده و ب ــام ش ــای انج ــری ه ــا پیگی ــه ب ــام اینک اع
صــورت قانونــی ، جرایــم و مبالغــی كــه در بنــد مالیــات 
بــر ارزش افــزوده محاســبه شــده بــود تعدیــل شــدند و 
براســاس قانــون مصــوب در ســال جــاری ، بیمــه درمــان 
ــاف اســت خاطرنشــان  ــزوده مع ــر ارزش اف ــات ب از مالی
ــم از روز اول  ــن و همکاران ــی م ــت اصل ــه: اولوی ــرد ك ك
در نظــر گرفتــن تــام و تمــام  صرفــه و صــاح شــركت و 
ذینفعــان بــوده اســت و در همیــن راســتا هــم میباشــد 
ــدام  ــرای شــركت اق ــرارداد ب ــاد ق ــه انعق ــه نســبت ب ك

خواهیــم كــرد .
ــود  ــزارش خ ــی گ ــش پایان ــه دی در بخ ــدای بیم ناخ
اظهــار داشــت كــه  بازنگــری مــدل كســب و كار 
ــی عملکــرد  رشــته های بیمــه ای، بازنگــری نظــام اررزیاب
و پایــش شــبکه فــروش و جــذب، توســعه شــبکه فــروش 
چنــد الیــه، اســتقرار نظــام حکمرانــی تجربــی، باندلینــگ 
محصــوالت متناســب بــا نیــاز مشــتری مدیریت، ســاختار 
هزینــه بــا تمركــز بــر هزینه هــای متغیــر، كنتــرل 
و نظــارت بــر عملکــرد ارزیابــان خســارت و...از اهــم 

ــتند. ــركت هس ــی ش ــای آت پروژه ه
رعایـت دقیـق پروتـکل هـای بهداشـتی ، تصریح 
مدیرعامـل مبنـی بـر اینکـه در ۳ ماهـه غیـر از 
بیمه هـای جبرانـی،  از محـل فـروش سـایر خدمات 
بیمـه و قـرارداد  بـا ارگان هـا وشـرکت ها رشـدی 
چشـمگیر در درآمدهـا اتفـاق افتاده اسـت ، تقدیر 
ریاسـت مجمـع از راهبردهـا و برنامـه هـای مدبرانه 
دکتـر کشـاورز و مجاهدت کلیـه پرسـنل متعهد و 
متخص شـرکت در جهت اعتالی شـرکت و سودآفرینی ، تایید حسـابهای شفاف و کلین 
تیم مالی شـرکت توسـط حسـابرس و بازرس قانونـی ، اعالم این نکته مهم توسـط دکتر 
کشـاورز که امالک بیمه دی از دارایی های ارزشـمندی هسـتند که باید شـرکتهای بیمه 
داشـته باشـند و این امالک برای شـعب استفاده میشـود ، اختصاص رتبه چهارم بیمه دی 
درمقـام مقایسـه هزینه هـای اداری و عمومی به حق بیمه صادره ، پاسـخگویی مسـتند 
به سـواالت سـهامداران حاضر در مجمع وناظـر به صورت برخط نهایـت تعامل و همکاری 
دکتـر موسـوی مدیرفرهیختـه روابط عمومـی شـرکت و کارشناسـان کاردان آن واحد با 
اصحاب رسـانه جهت پوشـش خبـری مجمع ، اعـالم اینکـه آخرین افزایش سـرمایه در 
سـال 1400 بـه 250 میلیـارد تومـان بوده و مبلـغ 420 میلیـارد تومان تجدیـد ارزیابی در 

دارائـی شـرکت صـورت گرفته اسـت از نـکات خواندنـی این مجمـع بود .
پیام هیات مدیره

بــا ســام و عــرض خیــر مقدم به ســهامداران عزیز شــركت بیمه دي، هیـــأت مـــدیره در اجـــراي 
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دکتر محمد رضا کشاورز از محقق ترین و پاکدست ترین مدیران بازر 
سرمایه و از مدیران طراز اول و خوشفکر صنعت بیمه میباشد که در 
طول زمان سکانداری برکشتی بیمه دی توانست آنرا به سوی  ساحل 
ایجاد   . سازد  رهنمون  توامان  آفرینی  ارزش  و  مطلوب  سوددهی 
اطمینان و آرامش خاطر جامعه با راهکارهای نو از راه جبران یا کاهش 
مخاطرات باعث شده که که همواره بزرگترین سازمانها-شرکتها و عموم 
هموطنانمان به این بیمه خصوصی که زبده و نخبه ترین مدیران، معاونین 
و کارشناسان در آن مشغول فعالیت هستند را انتخاب اول خود دانسته 

و برای داشتن چتری از جنس آرامش و آسایش به آن اقتدا کنند.
همایشها- افتخار  سکوی  بر  همواره  گذشته  سالهای  در  دی  بیمه 

جشنواره ها و رتبه بندی ها بوده و توانسته به عنوان رتبه نخست در 
گروه موسسات بیمه ای در سال 1۳98 به انتخاب سازمان مدیریت 
صنعتی و رتبه سی و هفتم در بین صد شرکت برتر ایرانی برگزیده گردد 
و از منظر دو شاخص فروش و بهره وری کلیه عوامل در بین تمام شرکت 

های ایرانی در سال های 1۳98 و 1۳99 در جایگاه اول قرار گیرد .
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تکـــالیف قانونــي موضــوع مــواد 138 و 232 قانــون تجــارت، ضمــن ارائــه صــورت هــاي مالــي 
مربــوط بــه ســال مالــي منتهــي بـــه 1400/12/29 گزارش خــود در خصــوص فعالیت هــا و وضع 
عمومــي شــركت طــي ســال مالي مـــذكور را كـــه بـــه منظــور دســتیابي بــه اهداف پیــش بیني 
شــده و در چارچوب اساســنامه صورت پذیرفته اســت، به شـــرح زیـــر بـــه اســتحضار مي رســاند. 
امیــد اســت ســهامداران گرامــي بــا تصویــب عملکــرد ســال مالــي مــورد گــزارش و پیشــنهادهاي 
ارائــه شـــده، انگیــزه و تــاش بیشــتر مدیــران و همــکاران شــركت را براي نیــل به اهــداف تعیین 

شــده فراهــم آورند. 
بازار بیمه یکي از مهمترین اركان توســعه اقتصادي كشــورها محســـوب گردیـــده و بـــه عنـــوان 
بخشـــي از اقتصــاد از سیاســتها و راهبردهــاي كان اقتصــادي كشــور تاثیر مي پـــذیرد. توســـعه 
ایـــن بــازار مـــي توانـــد در تأمیــن ســامت افراد جامعــه، افزایــش پس اندازهــا و در نتیجه رشــد 

نقدینگــي در بــازار ســرمایه و بهبــود شــاخص هــاي اقتصــادي نقــش موثــري داشــته باشــد.
بــازار بیمــه بــراي رشــد و تعالي تنها با اتکاء به حق بیمـــه هـــاي دریـــافتي نمـــي توانـــد بقـــاي 
خـــود را تضمیــن كنــد. بــر این اســاس ســرمایه گــذاري منابع بیمــه اي به عنــوان یکــي از اركان 

عملیــات شــركت مـــي توانـــد در ایجــاد ســودآوري پایدار شــركت ها موثر باشــد. 
خــدای بــزرگ را شــاكریم كــه پــس از ســپری نمــودن ســالی پــر از فــراز و نشــیب، مجــال تقدیم 

گــزارش پیــش رو فراهــم گردیده اســت. 
ـــن  ـــرمایه و تامی ـــش س ـــل افزای ـــام مراح ـــا اتم ـــا ب ـــود ت ـــال 1394 شـــركت كوشـــش نم در س
نظـــر شـــورایعالی بیمـــه، ضمـــن اجـــرای بخـــش هایـــی از برنامـــه راهبـــردی خـــود، در 
خصـــوص گســـترش شـــبکه فـــروش، تقویـــت زیـــر ســـاخت هـــای فنـــاوری اطاعـــات و 
ـــب  ـــی و متناس ـــام ارزیاب ـــرای نظ ـــا اج ـــا ب ـــی ه ـــعب و نمایندگ ـــه ش ـــژه ب ـــه وی ـــز توج نی
ســـازی عملکـــرد بـــا پرداخـــت هـــا، بـــرای تثبیـــت شـــرایط و حضـــور موثـــر در بـــازار 
ـــا پشـــت ســـر گذاشـــتن  ـــردارد. شـــركت بیمـــه دی در ســـال 1396 ب ـــی ب ـــی گام نهای عملیات
ـــد  ـــکوفایی گردی ـــد و ش ـــه رش ـــال 1397 وارد مرحل ـــت در س ـــران و تثبی ـــار بح ـــل مه مراح
ـــش  ـــه، افزای ـــود و در نتیج ـــردی خ ـــی و عملک ـــای مال ـــاخص ه ـــود ش ـــور بهب ـــه منظ ـــه ب ك
ســـودآوری بـــرای ســـهامداران محتـــرم، تـــاش نمـــود بـــا رویکـــردی نویـــن بـــه حفـــظ 
ـــال  ـــا اعم ـــت ب ـــركت توانس ـــن ش ـــردازد. ای ـــد بپ ـــتریان جدی ـــذب مش ـــی و ج ـــتریان فعل مش
ـــه در  ـــازار بیم ـــوده ب ـــرب و كارآزم ـــای مج ـــری از نیروه ـــره گی ـــب و به ـــتهای مناس سیاس
ـــه  ـــد و ب ـــا ســـربلندی و افتخـــار ســـال 1398 را ســـپری نمای ـــرده، ب ـــای تحصیلک ـــار نیروه كن
ـــا  ـــه ب ـــردد. در ادام ـــل گ ـــال نای ـــارد ری ـــوی حـــق بیمـــه در حـــدود 41/098 میلی كســـب پرتف
ـــاد  ـــي بنی ـــان تکمیل ـــه درم ـــرارداد بیم ـــد ق ـــن تمدی ـــه ضم ـــات صـــورت گرفت ـــه اقدام مجموع
شـــهید و امـــور ایثارگـــران بـــراي چهارمیـــن ســـال متوالـــي شـــركت توانســـته پرتفـــوي 
ـــت  ـــال تثبی ـــارد ری ـــم 41/138 میلی ـــال 1399 رق ـــان س ـــود را در پای ـــاي خ ـــه ه ـــق بیم ح

نمایـــد.  و در نهایـــت در ســـال 1400 بـــا صـــدور مبلـــغ 36/640 میلیـــارد ریالـــي حـــق 
ـــت.  ـــرده اس ـــب ك ـــور را كس ـــه كش ـــوي بیم ـــدي از كل پرتف ـــهم 3/2 درص ـــه، س بیم

مهمتریــن دلیــل كاهــش ســهم بیمــه دي از بــازار بیمــه بــه جهــت عــدم انعقــاد ســاالنه قــرارداد 
درمــان تکمیلــي بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران بــوده اســت . بطوریکــه قــرارداد درمــان مذكــور 

بــه جــاي دوازده ماهــه بــه صــورت پنــج ماهــه منعقــد شــده اســت. 
ایــن درحالــي اســت كــه نــرخ رشــد حــق بیمــه هــاي شــركت در ســایر قراردادهــا )غیــر بنیــاد 

شــهید( و خــرده فروشــي، در ســال 1400معــادل 87 درصــد بــوده اســت
برنامه هاي آتي شرکت بیمه دي: 

1- بازنگري مدل كسب وكار رشته هاي بیمه اي به منظور توسعه خرده فروشي
2- جذب و توانمندسازي نمایندگان

3- بازنگري نظام ارزیابي عملکرد و پاالیش شبکه فروش
4- توســعه شــبکه فــروش چنــد الیــه اي مبتنــي بــر نماینــدگان خبــره و توســعه مشــاركت هاي 

فــروش محــور بــا بازاریابــان حرفــه اي بیروني
5- پیاده سازي باشگاه مشتریان

6- استقرار نظام حکمراني تجربه )در حوزه مشتري، شبکه فروش، كاركنان)
7- بهبود و توسعه سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان

8- بهره گیري از بازخوردهاي موثر مشتریان و نمایندگان
9- باندلینگ محصوالت متناسب با نیاز مشتري

10- توسعه فروش بیمه هاي زندگي 
11- توسعه محصوالت بیمه اي داراي كانال فروش دیجیتال

12- توسعه فروش در وب اپلیکیشن دي دار
13- نگهداشت سودآوري پایدار از طري بیمه داري نوین و سرمایه گذاري هاي مطلوب 

14- حركــت بــه ســمت كیفــي ســازي اجــراي قــرارداد درمــان تکمیلــي بنیــاد شــدید بــراي 
پنجمیــن ســال متوالــي بــا در نظــر گرفتــن ریســک هــاي موجــود

15- مدیریت كارآمد و چابکسازي شعب 
16- مکانیزاسیون فرآیندهاي كسب وكار 

17- مدیریت ساختار هزینه با تمركز بر هزینه هاي متغیر
18- حفــظ توانگــري شــركت در ســطح یــک و اســتفاده از ظرفیــت نگهــداري ریســک متناســب 

ــا توانگري شــركت ب
19- هوشمندسازي نظام هاي مدیریت ریسک 

20- كنترل و نظارت بر عملکرد ارزیابان خسارت 
21- كنترل ریسک قراردادهاي بزرگ سازماني
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كمتـر و برابـر بـا 33 در صـد بـوده اسـت. همچنین نسـبت بهای تمـام شـده متانول به فـروش نیز 
بـرای فـن آوران معـادل 75% در سـال 1400 عنـوان شـد كـه از دیگـر تولید كننـدگان داخلی این 

محصـول پاییـن تر می باشـد.
مهنـدس بـدری درادامـه با توجه به تملک 48/02 درصد سـهام شـركت پتروشـیمی فارابی توسـط 
فـن آوران، از اقدامـات بهبـود صـورت گرفتـه در این شـركت كه منجر به خـروج آن از شـمول ماده 
141 قانـون تجـارت گردیـد تجلیـل كـرد و خاطر نشـان سـاخت كـه، پتروشـیمی فارابی در سـال 
1400، موفق به شناسـایی 413 میلیارد ریال سـود خالص با رشـد 42/5 درصدی نسـبت به سـال 

شد.  1399
مدیرعامـل »فـن آوران« در بخـش پایانی گـزارش خود و درخصوص برنامه سـال جدید مالی تصریح 
نمـود كـه: در حـوزه انـرژی برنامه هـای خوبـی داریم منجمله پـروژه سـیتو كپچرینـگ را داریم كه 
وابسـتگی بـه خـوراک مـان را بـه پتروشـیمی مـارون و رازی كـم می كنـد تـا بتوانیـم ایـن خوراک 
را خودمـان تولیـد كنیـم كـه این مسـاله در سـودآوری شـركت تاثیرگذار اسـت. همچنیـن یکی از 

پروژه هـای سـیتوكپچرینگ را داریـم كـه پـروژه بزرگی خواهـد بود.
نکات مهم مطرح شده در مجمع 

فـروش متانـول داخلـی شـركت پتروشـیمی فـن آوران 
در سـال 1400، 6 هـزار 75 میلیـارد تومـان بـوده كـه در 
مقایسـه با سـال 1399 بـا 36 درصـد افزایش همـراه بوده 
اسـت. فـروش متانـول صادراتـی آن نیـز در سـال 1400، 
17هـزار و 178ملیـارد تومان بوده كه در مقایسـه با سـال 

1399 بـا رشـد 36درصـدی همـراه بوده اسـت. 
فـروش داخلـی متانـول »شـفن«، در سـال 1400 بـا نرخ 
ریالـی، 7میلیـون و 773 هـزار تومـان همـراه بـوده اسـت. 
در حـال حاضر، نـرخ دالری این محصول 280دالر اسـت. 
در مقایسـه بـا سـال 1399 نـرخ ریالی متانـول داخلی در 
»شـفن«، 68 درصـد افزایـش داشـته اسـت. نـرخ دالری 
متانـول داخلی در مقایسـه با سـال گذشـته بـا 48 درصد 

افزایـش روبـه رو بوده اسـت.
نـرخ ریالـی متانول صادراتی شـركت، 7میلیـون و 785 هزار 
تومـان بـه ازای هـر تـن بـوده كه نسـبت به سـال گذشـته 
70 درصـد افزایـش پیـدا كـرده اسـت. نـرخ دالری متانـول 
صادراتـی این شـركت هـم 282دالر بـه ازای هرتن بوده كه 
در مقایسـه بـا سـال 1399 بـا افزایـش 50درصـدی روبه رو 

شـده است.
استیک اسـید و كربن مونوكسـید، محصوالت دیگر شـركت 
میـان، شـركت  ایـن  در  فـن آوران هسـتند.  پتروشـیمی 
اسیداسـتیک را هـم بـه صـورت داخلـی و هـم صادراتی به 
فـروش می رسـاند. شـركت پتروشـیمی فـن آوران در سـال 
1400 حـدود 41 درصـد استیک اسـید خـود را به خـارج از 

كشـور صـادر كرد.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، پخش یک کلیپ زیبا که به همت روابط عمومی توانمند 
شرکت تهیه و در آن به طور کامل پتانسیل و توفیقات در آن به سمع و نظر سهامداران 
رسید، نظم شایسته و میزبانی عالی از سهامداران و خبرنگاران، تقدیر دکتر بنی اسدی 
رئیس مجمع از عملکرد مدبرانه مهندس بدری در مقام یکی از برجسته ترین مدیران 
متخصص صنعت پتروشیمی کشورمان، پاسخگویی مستند به سواالت سهامداران حاضر 
در مجمع و ناظر به صورت برخط، حضور مهندس بدری برای چهارمین بار در مجمع ساالنه 
شرکت، تایید حسابهای کلین و شفاف جناب کیان معاون مالی و تیم مالی پاکدست مجموعه 
توسط حسابرس و بازرس قانونی و نهایت همکاری صمیمانه و تعامل جناب سینا جرفی مدیر 
فرهیخته روابط عمومی و کارشناسان کاردان آن واحد با اصحاب رسانه برای پوشش خبری 

از نکات خواندنی این مجمع بود.
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال مالی مورد گزارش:

ظرفیـت اسـمی تولیـد جهانـی متانول حـدود 168 میلیـون تـن در سـال 1400)مقارن بـا 2021( 

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت  پتروشیمي فن آوران )سهامی عام ( مورخ 1401/05/05 در محل 
سالن كنفرانس مجموعه فرهنگي ورزشي تاش تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور 89/58 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
علیرضا بني اسدي بود، كه جنابان محمد صلح جوي ابراهیم آباد و رضا عبدل در مقام نظار اول و دوم و 

آقای محمدجواد بدري 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 1400/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 

520 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس محمد جواد بدری ، مدیرعامل شركت در ابتدای گزارش خود با اشاره به اهداف كان ترسیمی 
در پتروشیمی فن آوران، مستند به بیانیه چشم انداز این شركت در افق 1404، از تحقق پی در 
پی این اهداف، نظیر پایداری تولید، سودآوری و ارتقاء سطح ایمنی فعالیت های صنعتی، با اجرای 

نظارت های دقیق و پروژه های بهبود مستمر خبر داد و 
افزود: انتخاب پتروشیمی فن آوران بعنوان صنعت سبز برای 
هشتمین سال متوالی و قرار گرفتن در جمع یکصد شركت 
برتر نخست ایرانی طی چهار سال متوالی اخیر را در راستای 
چشم انداز ترسیمی و اهداف كان تعریف شده بوده است. 
وی همچنین از آمادگی این شركت  در حوزه تولید، اشتراک 
و صدور دانش فنی خبر داد. محمد جواد بدری،نائب رئیس 
هیئت مدیره شركت پتروشیمی فن آوران در ادامه اظهار 
داشت: باتوجه به اینکه فن آوران یکی از تولیدكنندگان 
متانول بوده و روش تولید آن با پتروشیمی های دیگر متفاوت 
است و نسبت به متانول سازان دیگر پتانسیل بهتری دارد 
چرا كه قیمت بهای تمام شده پایین دارد و نسبت گاز 

مصرفی این پتروشیمی به تولید كمتر است.
وی با اشاره به اقدامات بهبود صورت گرفته جهت مدیریت 

به  تولید،  موانع  رفع  و  انرژی  های  حامل  درحوزه  مصارف 
جهش626 درصدی میزان صرفه جویی ریالی در مصارف 
انرژی در سال 1400 بوده ایم كه 4،413 میلیارد ریال را در 
مجموع برای این سال شامل می گردد تصریح كرد این رقم در 

سال 1399 برابر با 608 هزار میلیارد ریال بوده است.
مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره پتروشیمی فن آوران 
همچنین در تبیین جزئیات این دستاورد مهم كه هم راستا 
با مسئولیت های اجتماعی شركت در قبال ذینفعان می باشد 
به بهینه سازی مصارف خوراک به میزان 199 میلیارد ریال، 
بهینه سازی مصارف سوخت به میزان 1،743 میلیارد ریال، 
كاهش مصارف یوتیلیتی به میزان 180 هزار میلیارد ریال و 
صرفه جویی ناشی از اجرای طرح میترینگ در شش ماهه 

دوم سال1400 به میزان 2،290 میلیارد ریال اشاره كرد و افزود: گزارش عملکرد هیئت مدیره به 
مجمع در حوزه خودكفایی نیز نمایانگر 12/5 میلیون یورو صرفه جویی ناشی از داخلی سازی قطعات 
و تجهیزات طی پنج سال اخیر بوده است كه مبلغ  2 میلیون و شصت و یک هزار یورو از آن مربوط 

به سال 1400 می باشد.
مهندس بدری در ادامه خاطرنشان ساخت كه میزان تولید محصوالت در سال 1400علیرغم كاهش 
دی اكسید كربن دریافتی از پتروشیمی های رازی و مارون، انجام اورهال فروردین سال گذشته در واحد 
متانول و نیزتاثیر گذاری محدودسازی گاز خوراک در فصول سرد سال كه در مقایسه با سال 1399 
كاهش تولید متانول را در بردارد، رقم مجموع 1 میلیون و یکصدو هشتاد ونه هزار تن را نشان می دهد 
و هم زمان افزایش تولید اسید استیک و منوكسید كربن را در پی مدیریت موفق شرایط ناپایدار راكتور 

فرسوده اسید و اجرای پروژه های بهبود در واحد منوكسید كربن قابل ذكر می باشد.
بـه گفتـه وی شـاخص سـود ناخالـص متانول فن آوران مشـابه سـه تولید كننـده دیگـر داخلی این 
محصـول بـا افت نسـبت به سـال قبـل همـراه بود كه میـزان آن نسـبت بـه دیگر تولیـد كنندگان 

از افزایش 75/14 درصدی سود عملیاتی تا صرفه جویی چشمگیر ارزی

در  کشورمان  پتروشیمی  صنعت  دیسیپلین  با  و  خوشفکر  مدیر 
فرازی از گزارش خود و پیرامون عملکرد شرکت در عرصه بازرگانی 
واقتصادی گفت: درآمد عملیاتی شرکت را در سال 1400 با 70 درصد 
رشد، 9۳،999 میلیارد ریال اعالم کرد. سود خالص سال مالی 1400، 
علیرغم افزایش 70 درصدی درآمد عملیاتی، متاثر از افزایش شدید 
قیمت گاز و یوتیلیتی که متانول ساز ها را به نفع رقبای خارجی در 
چرخه رقابت با چالش مواجه می سازد با طی روند کاهشی به 20،۶48 
میلیارد رسید. به گفته مهندس محمدجواد بدری سود عملیاتی 1400 
فن آوران با 75/14 درصد رشد از 2۶،007 میلیارد ریال به 29،842 
میلیارد رسید و در مورد سود ناخالص نیز رشد 14/12 درصدی در 

مقایسه با سال1۳99 قابل ذکر می باشد. 
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پتروشیمی فن آوران ؛تجلی پایداری تولید
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برآورد شـده اسـت كـه نرخ عملیاتی واحدهای متانول جهـان در حدود 70% می باشـد. از مهمترین 
تحوالتی كه در سـال 1400 رخ داده اسـت، راه اندازی و تولید تجاری پتروشـیمی سـبان، افزایش 
سـطح عرضـه در بازارهـای صادراتـی، اثرات ناشـی از شـیوع ویـروس كرونا و ركود اقتصـادی جهانی 
بـوده اسـت كـه بـه دنبـال آن نـرخ محصـوالت در بازارهای جهانـی نیز با نوسـان همراه بوده اسـت. 
همچنیـن بـا بروز جنگ روسـیه و اوكراین در اواخر سـال 1400، بازار انـرژی و محصوالت حوزه نفت 

و پتروشـیمی نیز متاثر گشتند.
مـرور کلـی بر جایـگاه شـرکت در صنعـت و وضعیـت رقابتی آن در سـال مالـی مورد 

گزارش:
در سـال 1400 با توجه به اضافه شـدن پتروشـمی سـبان به جمع تولیدكنندگان متانول، ظرفیت 
تولید اسـمی متانول در كشـور به حدود 13 میلیون تن رسـید. سـهم پتروشـیمی فن آوران از تولید 
متانـول ایران در حدود 7/8 درصد می باشـد با این حال سـهم شـركت در تامیـن نیاز صنایع داخلی 

نیز در حدود 43% می باشـد. 
مـرور کلی بر عملکرد شـرکت، میزان دسـتیابی به اهداف تعیین شـده و دسـتاوردهای 

مهم در سـال مالی مـورد گزارش:
در سـال 1400 تولیـد متانـول بـه میـزان 939/799 تن رسـید كه نسـبت به برنامه مصـوب 96/39 

درصـد مـی باشـد. میزان صـادرات متانـول 607/771 تن در سـال مذكور بوده اسـت.
در سـال 1400 تولیـد اسـید اسـتیک بـه میـزان 144/661 تن رسـید كـه برنامه مصـوب را 103/3 

درصد پوشـش داده اسـت. میزان صادرات اسـید اسـتیک 56/901 تن در سـال 1400 بوده اسـت.
در سـال 1400 تولیـد مونوكسـیدكربن به میزان 104/861 تن رسـید كه نسـبت بـه برنامه مصوب 

104/8 درصد می باشـد.
برخی از دستاوردهای شرکت در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل می باشد:

- تمدید گواهینامه های:
ISO 9001:2015 سیستم مدیریت كیفیت -

ISO 14001:2015 سیستم مدیریت زیست محیطی -
ISO 45001 :2018 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی -

HSE-MS سیستم مدیریت -
5S نظام آراستگی -

- اخذ استاندارد:
 ISO 50001 :2018 سیستم مدیریت انرژی -

ISO 29001 :2020 سیستم مدیریت كیفیت مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی -
- اخذ لوح جایزه صنعت سبز

- كسـب رتبه نخسـت شـاخص بیشـترین بازده فروش در گروه پتروشـیمی از بیسـت و چهارمین 

)100IMI( رویـداد رتبـه بندی شـركت های برتـر ایـران
پروژه های بهینه سازی مصارف انرژی در سال 1401

- جداسازی CO2 از اسنک
- هدف: كاهش SEC از طریق كاهش مصرف از طبیعی خوراک

- بهینه سازی ریفرمر
- هدف: كاهش SEC از طریق بهبود شرایط خاء و كاهش مصرف سوخت و خوراک

- سیستم مدیریت كوره ها بوسیله گاز برج ارسائی به فلر به عنوان سوخت در ریفرمر متانول
- هدف: كاهش SEC از طریق كاهش مصرف سوخت

CO 1006 واحد-E تعویض مبدل -
- هدف: افزایش ظرفیت و كاهش مصرف سوخت با بهبود خاء ریفرمر و كاهش باز 

- تعویض مبدل E-2005 واحد متانول
DFAN هدف: افزایش ظرفیت و كاهش مصرف سوخت با بهبود خاء ریفرمر و كاهش یار -

- مدیریت سوخت كوره ها با تزریق هیدروژن مازاد واحد CO به كوره ریفرمر
- هدف: كاهش SEC از طریق كاهش مصرف سوخت

جایگاه شرکت در صنعت
پتروشـیمی فـن آوران در بیـن شـركت هـای فعـال در زمینـه تولیـد متانـول بـا حجـم فـروش 

93/998/689 میلیـون ریـال در رده هفتـم )براسـاس ظرفیـت اسـمی( قـرار دارد. 

برنامه های آینده شرکت
اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت درخصوص:

گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش
بـا توجـه بـه محدودیـت هـای مالی و تجـاری بوجود آمـده در پی شـدت گرفتـن تحریم های 
بیـن المللـی، افزایـش عرضه، كاهش شـدید تقاضا و شـیوع ویـروس كرونا كـه موجب اختال 
در تمامـی بازارهـای اقتصـادی شـده اسـت، موضـوع گسـترش بـازار، حفـظ سـهم فعلـی در 
بازارهـای اصلـی صادراتـی و بخـش لجسـتیک بـا ابهامات اساسـی روبـرو شـده و از مهمترین 
چالـش هـا و نگرانـی های این شـركت محسـوب می گردند. لذا شـركت پتروشـیمی فن آوران 
در حـال بررسـی و امـکان سـنجی روش هایـی جهـت حفـظ سـودآوری حداكثـری و كاهـش  
ریسـک هـای تجـاری در شـرایط فعلـی بـوده كـه از مهمتریـن آن ها می تـوان به مـوارد ذیل 

اشـاره نمود:
- حفظ بازارهای صادراتی و تاش برای صادرات به مقاصد جدید از جمله كشورهای همسایه

- انعقاد قراردادهای بلندمدت با خریداران عمده و یا مصرف كنندگان نهایی
- اجاره مخزن در بازارهای اصلی

- افزایش تنوع خریداران و روش های فروش
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كویرتایــر بــه عنــوان اولیــن و تنهاتریــن تولیــد كننــده تایــر دانــش بنیــان در ایــران 
امــروز بــا همــت بلنــد مدیــران و كارشناســان واال همــت خــود روز بــه روز قلــه هــای 

پیشــرفت و ترقــی را مــی پیمایــد.
در حــال حاضــر ایــن شــركت 20 درصــد از تایــر ســواری كشــور بــه لحــاظ وزنــی و 
بیــش از 19 درصــد از تایــر ســواری كشــور بــه لحــاظ تعــدادی را تولیــد مــی كنــد.

اینجــا میعــادگاه تــاش و همــت بلنــد مردانــی اســت كــه بــرای خودكفایــی ایــران 
اســامی در تاشــند ...

گزارش تصویری از خط تولید کارخانه کویرتایر
ایــن خــط تولیــد اولیــن و تنهــا تولیــد كننــده تایرســواری دانــش بنیــان در ایــران 

اســت ...
اینجا سنگر تولید است ...

اینجا كارخانه كویرتایر است ...
همکاران ارجمند ...

همت تان بلند و تاش تان روز افزون ...
گوشه ای از این تاش ارزشمند را بیننده باشید ...

سنگر تولید
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آقایان  شمس آبادی، ضیایی،آخوندی،ضیاء تبار و فروغی نیا
آقای زینلی اینگونه آغاز كرد: روزگاری از بین چندین كارشناس جوان تنها این 5 نفر مراتب شغلی را 
گذراندند، مدیر شدند و اكنون پیشتاز و جلودار، مقدرات كنونی شركت را رقم می زنند.این عزیزان با 
موی صددرصد سیاه به استخدام این شركت درآمدند و امروز به نوعی كویرتایر بر سر سفره تدبیر آنها 

نشسته است.
وی نسل جدید نیروی انسانی شركت را سرمایه اصلی و آینده شركت دانست و گفت: با برنامه های پیش 
روی شركت به وجود نیروی انسانی زبده و دلسوز به ویژه در سطح كارشناسان نیاز مبرم داریم ولی تاش 
و عملکرد امروز هركس گویای جایگاه شغلی او در آینده خواهد بود و مشخص می نماید كدام یک از شما 

80 نفر می توانید جزو مدیران آینده این شركت باشید.
مدیرعامل شركت كویرتایر با رضایت خاطر از جذب نیروهای جدید و اقرار به این مطلب كه 96% از 
استخدامی ها صحیح بوده است  گفت:در جذب نیروهای جدید عاوه بر سابقه تحصیلی و كاری، بنیه 
های علمی،فرهنگی و مذهبی متقاضی مدنظر قرار گرفته است و شکر خدا با این شرایط  شاهد ریزش 

نیرو نبوده ایم.
آقای مهندس زینلی با اشاره به اینکه جوهره انسانی به روحی الیتناهی متصل است كه هر غیرممکنی را 
ممکن می كند خاطرنشان كرد: همانگونه كه موفقیت های فعلی كویرتایر مدیون روحیه عطشناک نسل 
قدیم  برای خدمت است ،سرنوشت آینده این شركت در گرو اراده و تاش شماست تا كویرتایر همواره 

پیشتاز و الگوساز باقی بماند.
آقای زینلی با اشاره به شعار بدو تاسیس این شركت كه» در مقایسه كارخانه و خانه،تقدم یک با كارخانه 
است« افزود:  من نیزوقت خود را وقف كارخانه نموده ام و دوست دارم با همه نیروهای خود ارتباط دلی 
داشته باشم و متقابا از همه میخواهم به كویر دل ببندید چراكه مدیریت در این شركت سخت افزاری 

نیست بلکه نرم افزاری و دل افزاری است.
در ادامه كارشناسان پر از شور و حرارت و هیجان! در فضایی صمیمی و به دور از تکلف  حرف هایشان را با 
مدیرعامل مطرح كردند و نقدها ،دغدغه ها و انتظارات خود را بیان داشتند و مدیرعامل با دقت بسیار نکات 
را یادداشت می كردند و درپایان گوینده ، مورد تحسین مدیرعامل قرار می گرفت سرانجام این نشست  دو 

ساعته هم اندیشی در فضایی گرم و صمیمانه پایان پذیرفت.

اعضای هیأت مدیره شركت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید از زحمات مدیریت وكاركنان كویرتایر دركسب افتخارات متعدد در این شركت، تشکر و قدردانی كرد.
این قدردانی در پی ارائه گزارش آقای مهندس زینلی مدیرعامل شركت كویرتایر در خصوص محصوالت تولید شده و پیشرفت در تولیدات دانش بنیان علی الخصوص تایرهای SUV برای خودروهای شاسی بلند و 

خودكفایی در طراحی و تولید تایرهای دانش بنیان برای اولین بار در كشور و همچنین تولید تایر سبز و كسب رتبه نخست این شركت در صرفه جویی انرژی و همچنین داخلی سازی صورت گرفته است.
 براساس این گزارش هیأت مدیره شركت سرمایه گذاری امید پس از استماع گزارش مذكور از زحمات كاركنان و مدیریت شركت كویرتایر تشکر و قدردانی كرده است.

سالن كنفرانس اداری مملو از جمعیت كارشناسان شده بود اما كسی از موضوع جلسه خبر نداشت و از 
همه مهمتر مدیران و روسا هم در جلسه حضور نداشتند با حضور آقای مهندس زینلی و قرائت كام وحی 

جلسه به صورت رسمی آغاز شد.
مدیرعامل بعد ازعرض سام و خیرمقدم طرح موضوع را بر عهده حضار گذاشت و گفت:دوست دارید چه 
بگویم؟ می خواهید شما گوینده باشید و من شنونده چون این یک جلسه خانوادگی است و قرار است باهم 

این نشست را جلو ببریم.
 سکوتی بر جلسه حکم فرما شدو چشم ها خیره به صفحه نمایشی شد كه آقای مهندس زینلی همه نگاه ها 
را معطوف به آن كرد.تصاویر یکی پس از دیگری از جلوی چشم ها رژه می رفتند،تصاویر افرادی آشنا،كسانی 
كه باید در صدر مجلس نشسته باشند اما اكنون تصاویرشان بر روی صفحه نمایش پخش می شد.تصویر 

برگزاری نشست صمیمی مدیرعامل شرکت کویر تایر با کارشناسان

قدردانی شرکت سرمایه گذاری امید از مدیرعامل و کارکنان کویرتایر

مدیرعامل شركت كویرتایر گفت: نظام پیشنهادات دراین مجموعه حاصل مدیریت مشاركتی و تعاملی است و 
ساالنه  حدود 800 پیشنهاد از سوی همکاران به دبیرخانه آن ارسال می شود.

مهندس زینلی در آیین تجلیل از برگزیدگان نظام پیشنهادات و در جمع اعضاء كانون كارآفرینان استان با بیان 
اینکه شركت كویرتایر برمبنای مدیریت مشاركتی و تعاملی اداره می شود اظهار داشت: ما به نظر و پیشنهاد 
همکاران در سطوح مختلف كارخانه اهمیت می دهیم و همه كاركنان نیزخود رادر سرنوشت این مجموعه 

شریک می دانند.
وی با بیان اینکه پیشنهاد هیچ یک از همکاران در دبیرخانه نظام پیشنهادات نادیده گرفته نمی شود،گفت:نظام 
پیشنهادت باداشتن دبیرخانه،رئیس، اعضاء وكمیته های تخصصی همه پیشنهادات بررسی و در مسیر اجرا قرار 
می گیرد و نتایج آن به اطاع فرد پیشنهاددهنده می رسد و در راستای تشویق همکاران، هدیه های نقدی و 

غیر نقدی به پیشنهاد دهندگان تعلق می گیرد .
در این جلسه مهندس محمد ضیائی مشاور مدیرعامل و مدیر اداره تضمین كیفیت و تعالی سازمان شركت 
كویر تایر گزارشی از روند اجرایی طرح تولید و بازیافت پلی اتیلن آج دار مرحله 3 ارائه كرد.و اظهار داشت 
:اجرای مرحله سوم این پیشنهاد به صورت مستقیم ساالنه مبلغ قابل توجهی صرفه جویی ریالی دربرداشته 

است.
در پایان از12نفرهمکاران مشاركت كننده در پروژه تولید و بازیافت پلی اتیلن آج دار مرحله سوم قدردانی شد.

اداره شرکت برمبنای مدیریت مشارکتی و تعاملی با کارکنان 








