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دکتر سیدمحمد احمدزاده : مدیرعامل شرکت پتروشیمی  بوعلی سینا
دكتر سیدمحمد احمدزاده از جمله مدیران خوشفکر و موفق در صنعت كشورمان و علی الخصوص از مدیران طراز 

اول و صاحب ایده در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی می باشد .
، بسپاران پتروشیمی  بندرامام  ، فرآورش پتروشیمی  مشارالیه كه پیشتر در شركتهای پتروشیمی خوزستان 
بندرامام و شركتهای متعدد دیگری در مقام سکاندار و مدیر ارشد منشاء بسیاری از تحوالت مثبت و اثر گذار بوده 
است نشان داده كه با دیسپلین ، برنامه محوری و البته اتخاذ رویکردهای خاقانه میتوان در سخت ترین شرایط 

تحمیلی نیز كارنامه ای درخشان از عملکرد را حاصل كرد .
دكتر سیدمحمد احمدزاده در كنار تجربه عملی و فنی درخشان خود طی چندین سال مدیریت ارشد بر شركتها، 
به عنوان یک دانش آموخته ممتاز دارای دكتری مدیریت استراتژیک و بازاریابی می باشد كه همین باعث گردیده 
تمام سیاستها و رویکردهای این مدیر برجسته در شركتهای تحت مدیریتش با عملکردی شایسته و نمونه برای 
شركت و ذینفعان توامان گردد به طوری كه تبدیل به یک الگوی موفق در ناخدایی یک مجموعه برای دیگران 

مدیران گردد .
دكتر احمدزاده كه در سالهای ابتدایی دهه  90 شمسی به عنوان یکی از مدیران جوان و توانمند كشورمان موفق 
گردید به عنوان مدیر سال ایران عزیزمان انتخاب شود اكنون در مقام یکی از برترین مدیران هلدینگ صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس توانسته با ناخدایی در پتروشیمی بوعلی سینا، برگ زرین دیگری هم بر كارنامه كاری 

خود و هم بر تاالر افتخارات این شركت پتروشیمی افزون سازد .
از روز آغازین عرضه اولیه سهام  پتروشیمی بوعلی در بورس به واسطه الزامات افشای اطاعات در تاالر شیشه ای 
، هر چند صباحی اخباری كه از شركت به اطاع میرسد حاكی از آن بود و می باشد كه این شركت در روندی 
صعودی در تولید ، فروش ، سودآوری و صادرات توانسته ركورهای پیشین خود را جابجا كرده و به قله های 
جدیدی از افتخار دست یازد كه این مهم بدون حضوریک مدیریت نخبه و پتانسیلی كه خود مجموعه داشت 

ممکن و میسر نبود . 
ختم كام آنکه تدابیر و رویکردهای جهادی دكتر احمدزاده درمقام موسپید و روسفید صنعت در مجموعه های 
تحت مدیریتش جهت جهش تولید -  رشد صادرات، ارتقاءسودآوری و اهتمام ویژه وی به  منابع انسانی به عنوان 
با ارزش ترین دارایی سازمان باعث گردیده است كه به عنوان یک مدیر محبوب  چه در اندیمشک و آبادان و چه 

در ماهشهر و عسلویه و در جای جای میهن مان به عنوان مدیری مردمی ، متعهد و متخصص شناخته شود .
این نکته نیز حائز اهمیت است كه صنعت پتروشیمی به عنوان پیشران اقتصادی كشور و علی الخصوص هلدینگ 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شركت های تابعه آن در این سالهای سخت جنگ اقتصادی كه با تحریم های 
ناجوانمردانه و تاطمات اقتصادی فراوان روبرو بوده ایم به همت و همیت مدیران و كاركنان خود به عنوان 
سرداران و سربازان جبهه تولید توانسته اند با حصول موفقیت های پی درپی، عاوه بر شکستن هیمنه كشورهای 
استعمارگر زمینه ساز فتح بازارهای جدید، تولید محصوالت با ارزش افزوده و ارزآوری مناسب برای این مردم 

شریف باشند.

یک جفت گالش زآن جا مانده
مادر از شهر قم به روستائی شوی كرده بود. در روستا دو زبان 
تکلم داشت ؛ تركی و تاتی و مادر با هر دو غریب ولی زبان 
فارسی با ته لهجه قمی جذابی داشت. اندک زمان نگذشت 
كه خانم قلعه خانلوق شد. با خود در سال 1308 برای 
پاپوش یک جفت گالش آورده بود )گالش آن روزها پاپوشی 
الكچری بود( كه آن گالش به یادگار هنوز زینت بخش خانه 
است در حالیکه مادر به 90 سالگی در سال 1369 به رحمت 
ایزدی پیوست. یادش گرامی باد كه آن گالش ها ستون 
حنانه برای پرشمار فرزندان عروسها و دامادها و نوه هاست. 

شرح عکس جلد

تولیـد ملـی در واقـع راه اصلی عبور از سـختی ها  و دشـواری های اقتصادی برای کشـور اسـت. یعنی 
مهمترین مسـائل اقتصادی کشـور را مسـئله ی »تولیـد« رواج»تولیـد« ملی و رونق»تولیـد ملی« حل   
مـی کند، طبیعت»تولید« این اسـت. این اسـت که ما روی»تولیـد« تکیه کردیم، یعنی رشـد اقتصادی 
را افزایـش مـی دهد، اشـتغال ایجـاد می کند، تـورم را کاهش مـی دهد، درآمـد سـرانه را افزایش می 
دهـد، رفـاه عمومی ایجاد می کنـد، عالوه بـر این دارای تاثیـرات روانی اسـت، اعتماد به نفـس ملی را 
بـاال می برد، احسـاس عزتمنـدی را در ملـت به وجود مـی آورد.» تولید« یک چنین اکسـیری اسـت.

کالم رهبری

دکترمیثم مرادی نیا

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت مدیریت اداره كل روابط عمومی بانک صادرات را تبریک عرض می 
نمایم رجاء واثق داردحضور شما در این مسئولیت بعنوان مدیری كاردان با كوله باری از تجربه، نویدبخش 

عصری تازه در تعامل بین بانک و رسانه ها خواهد بود
امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتر داوود شکری

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت دبیر كارگروه سرمایه انسانی سندیکای بیمه گران ایران را تبریک 
تجارب  كه  مدیری خوشنام  عنوان  به  برای حضرتعالی  روزافزون  و سربلندی  موفقیت   ، نموده  عرض 

گرانبهایی در صنعت بیمه دارد از درگاه خداوند متعال خواهانیم. 
امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتر بهروز مرادی

انتصـاب شایسـته حضرتعالـی بـه سـمت مدیرعامـل شـركت توسـعه صنایـع بهشـهر  را تبریک عرض 
نمـوده ، و از درگاه ایـزد منـان سـربلندی و توفیـق روزافزون برای شـما آرزومندیم. یقیـن داریم حضور 

مدیـری بـا تجربـه و كاردان در مسـند آن شـركت نقطـه عطفی خواهد بـود در عملکـرد مجموعه.
امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتر حسین پناهیان

تبریک عرض  را  فارس  خلیج  تأمین سرمایه  به سمت سرپرست شركت  شایسته حضرتعالی  انتصاب 
برای كشور  بركت  و  مایه خیر  نماید بی شک حضور مدیر جهادی در صنعت همچون جنابعالی  می 

خواهد بود.
امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه
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دولت احمدی نژاد و روحانی و هاشمی و خاتمی ندارد. »آمار« ها در اقتصاد ایران »محرمانه«اند. 
از نقطه ای در تاریخ به بعد همه اعداد و ارقام محرمانه تشخیص داده شده اند و این قصه همچنان 

ادامه پیدا كرده است.
میزان  جامعه،  و  اقتصاد  به  رویکردش  بدنه اش،  افراد  علمی بودن  میزان  به  بسته  دولت  هر 
اخاق محوربودن و... درجه ای از مخفی كاری را به نمایش گذاشته است. در دولتی كمتر و در دولتی 
بیشتر، به هرحال آنچه روشن است، این است كه بسیاری از آمارها محرمانه اند. »فقر بازوی نظارتی 
دقیق«، »خأل قانونی« و »ورودنکردن دستگاه قضائی« به نقاطی كه پنهان كاری و فساد در حال 

ریشه دواندن است، فاجعه را سیاه تر كرده است.
به پاک دستی«، »خوبی ها«،  آنجایی عمیق تر می شود كه سطح »بااخاقی«، »اعتقاد  مصیبت 
»جوانمردی« و مفاهیمی ازاین دست، اندازه گیری كردنی نیست. گره كار درست در همین نقطه 
كورتر می شود؛ چراكه نمی توان برای حضور در هیأت دولت و دیگر سطوح دولتی، الزاماً افرادی 
بااخاق، مسئولیت پذیر و... را برگزید. ازهمین رو درجه فساد و روشنگری در همه دولت های گذشته 

به نوع نگاه افراد باالدستی آن دولت بستگی داشته است.
مسلم است كه میان همه دولت ها »درجه ای از فساد ناشی از نبود شفافیت آماری« وجود داشته 
است. »اقتصاد ایران در آستانه بن بست است«؛ »ریخته شدن قبح فساد، نشانه بیماری حاد سیستمی 
است«؛ »بحران فساد اداری كشور را تهدید می كند«؛ »فساد سیاه فضای اقتصاد كشور را تیره كرده 
است«؛ »محرمانه شدن سّم اقتصاد است« و... . اینها تنها بخشی از آن چیزی است كه اقتصاددانان 

نتیجه مصیبت محرمانه بودن آمار و قراردادهای اقتصادی می دانند.
محدود  »پنهانی بودن«،  به  ازاین دست،  مسائلی  و  اقتصادی  قراردادهای  آمار،  ارقام،  مشکل 
نمی شود. موضوع دیگر در همین حوزه »دست كاری آمار و ارقام« است. هر دو موضوع از مصادیق 

»شفاف نبودن« است. مواردی كه مقدمه هایی منطقی برای »فساد« هستند.
 البته دیدگاه هایی نیز حاكم است كه »نهاد در نهاد«، »ساختار در ساختار«، »دولت در دولت« 
را عنوان ریشه های »شکست در هماهنگ سازی سیاستی« و یکی دیگر از مقدمه های شکل گیری 

فساد می داند.
هرچند اثر »محرمانگی« یا همان »پنهان كاری« بر شکل گیری فساد سیستمی است؛ اما اغلب 
كارشناسان ضمن گریزهایی به این موارد بیان شده به موضوع دست كاری در آمار و یا اعام آمار 
به نحوی كه مطلوب دیدگاه دولت مردان باشد اشارت می كنند و تصریح دارند كه متاسفانه رانت، 

تجارت پول  و فساد كانون خلق ارزش افزوده می شود.
بدین ترتیب است كه بین تداوم ساختار رانتی و نبود شفافیت آمار، درهم تنیدگی تمام عیاری دیده 

می شود تا سیاست های اعمالی حاكمیت را با توجه به آمارگزینشی برای توده عوام توجیه سازد.
شفاف نبودن در هر سطحی به اختال در فرایند تصمیم گیری، گسترش فضای رانتی و در نهایت 
فساد كمک می كند. در واقع بخش های نامولد بر بخش های مولد چیره می شوند و همه انواع 
نابرابری ها را افزایش می دهند؛ این سخن به این معنا است كه در شرایط نبود شفافیت آماری، رانت 
و فساد به كانون های اصلی خلق ارزش افزوده در اقتصاد تبدیل می شوند. در این شرایط اقتصاد دچار 

پس افتادگی می شود.
اما دور از سطح نظری و در تجربیاتی كه ایران از سر گذرانده، باید اذعان داشت در فاصله سال های 
1384 تا 1392 سطح حیرت انگیزی از فساد ناشی از نبود شفافیت جاری بوده است. پس حاال 
باید تنها امیدوار باشیم كه در تصمیم گیری میان مدت برای برنامه ششم توسعه رویکردی واقع بینانه 
به این موضوع وجود داشته باشد. رانت جویان همواره برای توجیه پنهان كاری شان »سوءاستفاده 
مخالفان« را بهانه می كنند درحالی كه روشن است كه همه رقبا، مخالفان یا حتی دشمنان ایران 
در خارج، از مقدرات ایران آگاه اند. از همین منظر به نظر می رسد بیش از دشمنان، مردم ایران 
بی خبرند؛ چراكه به نفع منتفعان داخلی نیست. واقعیت این است كه دست كاری و مخدوش كردن 

آمار چیزی جز عقب ماندگی برای ایران نخواهد داشت.
هر چند طبق مستندات تاریخی بین المللی همواره در دوره های جنگ، فضا و بستر مناسب تری 
برای شکل گیری فعالیت های رانتی وجود دارد اما در زمان جنگ تحمیلی با عراق، مدیریت وقت 
اقتصاد توانست به آسانی دالر های نفتی را كه كانون شکل گیری فساد است، شفاف كند. این سخن 
به این معنا است كه رئیس وقت دولت در نامه ای رسمی از رئیس مجلس خواست تک تک هزینه ها 
و ارقام مربوط به دالرهای نفتی از كانال مجلس شورای اسامی عبور كند. دستاورد این اقدام پنج 

نکته توسعه گرا بود.
نخستین دستاورد این بود كه همه نظام اجرائی برابر فسادهای توزیع پنهان كارانه رانت نفتی، 
واكسینه شدند. دیگر اینکه هزینه-فرصت رانت برای رانت جویان افزایش پیدا كرد. در واقع فرد 
رانت جو برای آنکه از این فرصت بهره مند شود، دیگر نمی توانست پشت درهای بسته با مقام 
حکومتی دیدار كند و امتیازهایی از او بگیرد. آنها مجبور بودند در صحن علنی مجلس و در حضور 

ملت ایران برای دریافت رانت مذاكره كنند؛ موضوعی كه روشن است  شدنی نیست.
سومین دستاورد این تصمیم آن بود كه این نوآوری نهادی، كاهنده هزینه مبادله و بزرگ ترین 
نیروی محركه رابطه مردم با دولت باشد؛ یعنی دولت مجبور بود برابر تک تک دالرهای نفتی به 

مردم پاسخ  گوید. تجربه فاجعه آمیز سال های دولت نهم و دهم نشان دهنده این واقعیت است كه 
كشور با بحران های گسترده بیرونی و داخلی مواجه بود. دولت آن زمان به واسطه شفاف نبودن به 
این جمع بندی رسیده بود كه واردات خودروهای لوكس و لوازم آرایش بر واردات دارو و مواد اولیه 

بنگاه های تولیدی مقدم تر است. موضوعی كه تاكنون هم هیچ كس نتوانسته با آنها برخورد كند.
چهارمین دستاورد اقدام روزهای جنگ این بود كه چون تخصیص دالرهای نفتی شفاف شده 
بود، ذی نفعان و نهادهای تخصصی مدنی امکان مشاركت را در همه سطوح داشتند. در واقع بنیه 
تصمیم گیری دولت ارتقا پیدا كرده بود؛ چراكه با این نظارت مدنی تخصیص های غیرتوسعه ای مورد 

نقد كارشناسانه قرار می گرفت.
پنجمین دستاورد هم این بود كه با افزایش هزینه-فرصت رانت جویان، مهم ترین پیام به بازیگران 
اقتصادی داده شد. آنها فهمیدند كه از راه افزایش اطاعات رانتی نمی توانند راه به جایی ببرند. پس 

توان همه بخش های جامعه به سوی تولید سفید كانالیزه شد.
در بُعد دیگرمحرمانگی آمار در ایران می تواند از دو جهت مورد بررسی باشد؛ نخست شفافیت 
آماری كه دولت ها از منابع عمومی مورد استفاده قرار می دهند و به راحتی به رانت تبدیل می شود 
و موضوع دیگر هم نبود جریان آزاد اطاعات برای مردم، رسانه ها و احزاب است كه به شکل گیری 

رانت كمک می كند«. 
هر چند دولت ها از منابع عمومی برای مصارف عمومی استفاده می كنند، اما نحوه استفاده از 
این منابع كه یا نفتی است یا مالیاتی، هرگز شفاف نمی شود. نتیجه آنکه دولت های ایرانی هرگز 
پاسخ گوی آنچه انجام داده اند، نیستند. موضوع تأسف بارتر اینکه با وجود گزارش هایی مثل آنچه 
كه تحقیق وتفحص مجلس ارائه می دهد، هرگز به برخورد با متخلفان منجر نمی شود. از سوی 
دیگر نبود جریان آزاد اطاعات كمک می كند تا از شواهدی كه از فساد در جایی دیده می شود، 
پیشگیری نشود. هزینه همه این مصائب را مردم به اشکال مختلف می پردازند و روند شکل گیری 

توسعه هرروز به تعویق می افتد.
به گمان من خأل قانونی درباره شفافیت دولت ها نقش پررنگی بازی كرده است. به این ترتیب دیده 
می شود كه ابهام در آمارها و نبود شفافیت به پاسخ گو نبودن دولت ها منجر شده است. واقعیت آن 
است كه در دولت های دموكراتیک كه مردم مالیات پرداخت می كنند، انتظار بدنه جامعه این است 
كه تک تک آمارها، قراردادها، دارایی ها و... شفاف و روشن بیان شود تا بتوانند مشاركت بهتری در 

فعالیت های اجتماعی داشته باشند.
 هرچند در قانون اساسی ایران هم به وضوح آمده كه دارایی های افراد عالی رتبه سه قوه باید پیش و 
پس از تصدی گری شان بررسی شود؛ اما در عمل دیده می شود كه چنین اتفاقی هرگز رخ نمی دهد. 

این موضوع به خودی خود دست هر فردی را برای شکل دادن مجموعه ای از فساد باز می گذارد.
 در حوزه های دیگر مانند تخصیص اعتبار به صنایع كوچک، وام های مردمی، ارائه سهام عدالت و 
یارانه نقدی به افراد صاحیت دار، اعداد و ارقام مربوط به فروش نفت، صنایع پتروشیمی، میزان 
دارایی های ایران در خارج و... هیچ كدام با شفافیت عمل نمی شود. نتیجه اینها این است كه 
پول شویی به سهولت هرچه تمام تر در اقتصاد ایران انجام می شود و شبکه ای سیستمی از فساد 

شکل می گیرد.
به توصیه اكثریت اقتصاددان شناخته شده كشور باید هرچه سریع تر شفاف شود كه منابع درآمدی 
غیرقانونی كجا در حال شکل گیری است؟ نصیب چه كسانی می شود؟ صرف چه اموری می شود و 
در كجا خرج می شود؟ نمونه این فساد، قاچاق كاال، ارز و... است كه رقمی حدود 25 میلیون دالر 
برای آن تخمین زده می شود؛ بسیار واضح است كه تنها افرادی كه به رانت اطاعاتی دسترسی 

دارند، می توانند ارقام گسترده را این چنین جابه جا كنند.
متأسفانه مراجع آماری ایران به درستی به وظیفه خود عمل نمی كنند؛ آنها باید آمارهای اصلی درباره 
عملکرد ساالنه كشور، حجم ذخایر ارزی، عملکرد بودجه عمومی دولت ها، دارایی های صندوق 
توسعه ملی، صورت وضعیت بانک ها و شركت های حاضر در بورس و... را ادواری و هر سه ماه یک 
بار به اطاع عموم برسانند. نتیجه این روند باعث می شود شفافیت در آمار در دو سطح به كار كشور 
بیاید. یکی كمک به سیاست گذاران برای تصمیم گیری های كان اقتصادی و دیگری كمک به 

بخش خصوصی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری.
موضوع دیگر درباره تضمین صحت و سقم آماری است كه ارائه می شود. برای آنکه این موضوع 
ملموس تر شود، به موضوعی كه اقتصاد ایران چندی پیش با آن دست وپنجه نرم كرده است، اشاره 
می كنم. مسئله حقوق های نجومی موضوعی است كه با حرارت مطرح شده و نتیجه اش هم این بود 
كه تصمیم گرفته شد حقوق های افراد دولتی و وزیران به رقم مشخصی پرداخت شود؛ اما واقعیت 
جای دیگری است. نکته این است كه درآمدهای افراد از منابع متعددی به دست می آید؛ بنابرین در 
گام نخست باید روشن شود كه درآمدهای باال به چه افرادی تعلق می گیرد. گام بعدی هم این است 
كه منابع درآمدی افراد از چه محل هایی است. مالیات های شفاف بر درآمد كل )مجموع درآمد( 
می تواند گره گشای این مشکل باشد، نه تعیین سقف حقوقی كه آنها از دولت می گیرند. واقعیت 
تلخ این است كه مجموع درآمد افراد، از راه قاچاق كاال عضویت در هیأت مدیره چندین شركت، 

كاسبی های كان رانتی، دارایی های حاصل از سپرده های بزرگ و اماک و... به  دست می آید.

ــار برای  آم
شفافیـت
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رتبه دوم جهان در افزایش حاشـیه سـود عملیاتي به بزرگترین هلدینگ پتروشـیمي ایران رسـید. 
در تـازه تریـن رده بنـدي موسسـه بیـن المللـي ICIS، گـروه صنایع پتروشـیمي خلیج فـارس با 
ایسـتادن در رده 23 دنیـا و كسـب رتبـه در خصوص افزایش حاشـیه سـود عملیاتـي، یک افتخار 
جهانـي بـراي صنعـت پتروشـیمي كشـور كسـب كـرد. در روزهـاي پایاني دي ماه سـال گذشـته 
دكتـر علـي عسـکري در مراسـم معارفه خود با بیان اینکـه هلدینگ خلیج فارس یک گوهر اسـت 
و امیدواریـم ایـن گوهـر در آینـده بیشـتر بدرخشـد، تاكیـد كرده بـود: اگر امـروز این شـركت در 
جایـگاه 37 جهـان و رتبـه دوم خاورمیانـه اسـت، باید با توسـعه دانـش فني و روش هـاي دیگر از 
جمله تجمیع ظرفیت هاي پتروشـیمي كشـور به رتبه اول خاورمیانه برسـیم و در رده هاي باالي 

جـدول در سـطح بین المللي قـرار بگیریم.
مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه شـركت صنایـع پتروشـیمي خلیـج فارس)سـهامی عام( مـورخ 
1401/07/27 در محـل مركـز همایـش هـاي بیـن المللـي بـرج میـاد شـركت تشـکیل گردید. 
در ایـن مجمـع كـه با حضـور 80/45 درصد سـهامداران حقیقـی و حقوقی ، اعضاء هیـات مدیره، 
نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونـی و نماینده بیمه مركـزی ج.ا.ا 
برگـزار گردیـد، ریاسـت مجمـع برعهـده آقـای بیـژن چگني بـود، كه جنابـان رضا توكلـي بنیزي 
و روح اهلل سلحشـوري در مقـام نظـار اول و دوم و آقـای حسـین پناهیـان بـه عنـوان دبیـر مجمع 

انتخـاب گردیدند.
درادامـه با قرائـت گزارش هیات مدیره بـه مجمع مربوط 
بـه اهـم فعالیتهای صـورت پذیرفتـه در طی سـال مالی 
منتهـی بـه 1401/03/31 و پـس از اسـتماع گـزارش 
حسـابرس و بـازرس قانونـی، مجمـع نشـینان بـا طنین 
صلـوات خـود ضمـن  تصویـب صورتهـای مالـی و تنفیذ 
معامات مشـمول ماده 129 و با تقسـیم سود 500 ریال 

بـه ازای هـر سـهم به كار خـود پایـان دادند.
دكتـر علـی عسـکری در ابتـدای گـزارش خـود بـا بیان 
اینکـه هلدینـگ خلیـج فارس گوهـری تابنـاک و متعلق 
بـه ملـت ایـران اسـت، اظهـار داشـت: شـركت صنایـع 
پتروشـیمی خلیج فارس، شـركتی توسـعه گرا، پیشـرو و 
عاملـی بـرای توسـعه ملـی اسـت، ایـن شـركت در طراز 
جهانی حوزه پتروشـیمی تنها شـركت از ایران اسـت كه 

در رتبه بندیهـای جهانـی رتبه های درخشـان كسـب كرده 
است.

مدیرعامـل گروه صنایع پتروشـیمی خلیج فـارس، تصریح 
كـرد: افتخـار ما این اسـت كه فـارس متعلق بـه آحاد ملت 
ایـران اسـت و مـا خادمـان ملـت، مجاهدانـه و مخلصانـه 
تـاش می كنیـم سـود بیشـتری را خدمـت مـردم تقدیـم 

. كنیم
وی در ادامـه با تشـکر از همراهی سـهامداران عمده، هیات 
مدیـره، معاونـان خـود، مدیـران عامـل شـركت های تابعـه 
و همـه همـکاران در سـتاد و صـف، بـه ارایـه گزارشـی از 
عملکـرد این شـركت پرداخت و گفت: صنعت پتروشـیمی 
از مزیت هـای ملـی ماسـت و بـه جـد معتقدیـم بـا توجـه 
بـه زمینه هایی بسـیار مناسـب سـودآوری در صنایع پایین 
دسـتی، ایـن صنعـت در آینـده نزدیـک می توانـد بسـیار 

موثرتـر، ارزاورتر و سـودآورتر باشـد.
ارزآوری ده میلیـارد دالری صنعـت پتروشـیمی در 

امسـال ماه نخسـت  هفت 
دكترعلـی عسـکری بـا اشـاره بـه سـخنان رهبـر معظـم انقـاب مبنـی بـر اینکـه كار در صنعت 
پتروشـیمی، یک جهاد اسـت، اظهار داشـت: صنعت پتروشیمی از ابتدای سـال تاكنون ده میلیارد 
دالر بـرای كشـور ارزآوری داشـته كـه از ایـن مقـدار چهـار میلیـارد دالر ارزآوری هلدینـگ خلیج 

فـارس بوده اسـت.
رکوردشکنی های خلیج فارس در تولید، سودآوری و فروش

 وی تصریـح كـرد: تولیـد گـروه در 31 خـرداد 1400 برابـر بـا 20 میلیـون و پانصـد هـزار تن بود 
و امسـال ایـن رقـم بـه 22 میلیـون و دویسـت هزار تـن ارتقا یافتـه كـه باالترین ركـورد تولید در 

هلدینگ اسـت و رشـد 8.2 درصدی نسـبت به سـال گذشـته داشـته اسـت.
مدیرعامـل شـركت صنایع پتروشـیمی خلیج فـارس، با اعام فـروش تجمیعی 307 هـزار میلیارد 

تومانـی در سـال مالـی منتهی به پایان خـرداد 1401 از رشـد 86 درصدی فـروش تجمیعی گروه 
در یکسـال اخیـر خبـر داد.وی همچنیـن سـود تلفیقـی گـروه را 94 هـزار و 800 میلیـارد تومان 
اعـام كـرد كـه 41 درصـد افزایـش پیدا كرده و افزود: سـود شـركت اصلی نیز به 55 هـزار و 800 
میلیـارد تومـان رسـید كـه رشـدی 44 درصدی نسـبت به مدت مشـابه داشـته و در سـود خالص 
شـركت مـادر و تلفیقـی، خوشـخبتانه موفق بـه ثبت ركـورد های جدیـد شـدیم.وی همچنین از 
ثبـت ركـورد جدیـد فروش 14.5 میلیارد دالری برابر با 87 رشـد نسـبت به مدت مشـابه خبر داد.

جهش 14 پله ای فارس در رده بندی جهانی
علی عسـکری نتیجه این اقدامات را جهش 14 پله ای شـركت صنایع پتروشـیمی خلیج فارس در 
رتبه بنـدی جهانـی ICIS اعـام كـرد و گفت كه امروز این شـركت در جایگاه 23 جهان ایسـتاده 
اسـت.مدیرعامل گـروه صنایع پتروشـیمی خلیج فـارس از ارتقای دو درصدی سـهم ایـن گروه در 
بـازار سـرمایه در سـال مالـی منتهی بـه پایان خـرداد 1401 خبـر داد و گفت: ارزش گـروه در این 
زمـان برابـر 976 هـزار و 665 میلیـارد تومـان بوده كـه معادل 13 درصـد ارزش كل بازار سـرمایه 
اسـت، همچنیـن شـركت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس بـا ارزش 419 هـزار و 501 میلیارد 

تومـان، عنوان ارزشـمندترین شـركت بازار سـرمایه را از آن خود كرده اسـت.
جزییات طرح های توسعه ای خلیج فارس

تکمیـل  بـه  گـزارش  ایـن  از  دیگـری  بخـش  در  وی 
طرح هـای نیمـه تمـام بـه عنـوان یکـی از اهـداف خـود 
از زمـان تصـدی مسـئولیت اشـاره كـرد و افـزود: امـروز 
حـدود 15  ارزش  بـه  گـروه  در  توسـعه ای  پـروژه   28
میلیـارد دالر در حـال اجراسـت و بـا یـاری خدا امسـال 
سـه طـرح بـزرگ و دو طـرح درون مجتمعـی را علیرغم 
همـه مشـکات، چالش هـا و سـختی ها بـه بهره بـرداری 
خواهیـم رسـاند.به گفته وی، پتروشـیمی گچسـاران كه 
بـا تولیـد یـک میلیون تـن اتیلـن در سـال با اسـتفاد از 
خـوراک اتـان دریافتـی از پاالیـش گاز بیـد بلنـد خلیـج 
فـارس موجـب تکمیـل زنجیـره ارزش سـبد طرح هـای 
گـروه در خصـوص جمـع آوری گازهـای مشـعل شـرق 
كارون تـا پاالیشـگاه گاز بیدبلنـد خلیـج فـارس و حلقـه 
پائیـن دسـتی پلـی اتیلن هـا در پتروشـیمی دهدشـت و 
پلیمر گچسـاران، توسـعه سـبد محصوالت، افزایش سـود 
گروه و اشـتغال زایی در منطقه خواهد شـد، پاالیشـگاه گاز 
یـادآوران خلیـج فارس كه بـه منظور جمـع آوری گازهای 
تـرش همـراه نفـت از میادیـن حـوزه نفتی غـرب كارون و 
جلوگیـری از هـدر رفـت گازهـای مذكور در جهـت ایجاد 
ارزش افـزوده و كمـک به محیط زیسـت منطقه درجنوب 
حـوزه نفتـی جفیر و شـمال حـوزه نفتـی یـادآوران ایجاد 
شـده، و طـرح آمونیـاک هنـگام بـا هـدف تولیـد سـاالنه 
726 هـزار تـن محصـول در سـال مالـی پیـش رو بـه 
بهره بـرداری می رسـد.علی عسـکری همچنیـن گفـت كه 
دو پـروژه درون مجتمعـی بازسـازی و نوسـازی واحد 800 
پتروشـیمی بوعلی سـینا كه هـدف از اجرای آن، نوسـازی 
واحـد زایلـن پتروشـیمی بوعلـی سـینا اسـت و راه اندازی 
آن موجـب تامیـن خـوراک پتروشـیمی شـهید تندگویان 
و پایـداری تولیـد ایـن شـركت می شـود و همچنین طرح 
مهـم زیسـت محیطی تصفیه خانه پتروشـیمی بنـدر امام 
بـه عنـوان بزرگتریـن تصفیه خانـه صنعتـی كشـور كه به 
منظـور تصفیـه تکمیلـی 40 هزار متـر مکعـب در روز فاضاب هـای صنعتی و بهداشـتی مجتمع 
پتروشـیمی بنـدر امـام مطابق با آخرین اسـتانداردهای سـازمان محیط زیسـت ایران می شـود در 
سـال مالـی پیش رو بـه بهره برداری می رسـد.به گفته او، طرح های اصلی گروه شـامل پتروشـیمی 
هنـگام، گچسـاران، مگاپـروژه هرمز، مگا پروژه الماس ماهشـهر، اندیمشـک، پاالیـش گاز یادآوران 
خلیـج فـارس، صنایـع پلیمر دهدشـت، پلیمر گچسـاران، بهسـازی و جمع آوری گازهای مشـعل 
پاالیـش گاز بیدبلنـد خلیـج فـارس، PDH/Pپتروشـیمی پـارس و PDH/PP بیدبلنـد خلیج 
فـارس بـا ظرفیت اسـمی تولیـد حـدود 21میلیون تـن در سـال؛ طرح هـای درون مجتمعی گروه 
شـامل طرح بازسـازی واحد زایلین پتروشـیمی بوعلی سـینا،طرح تصفیه خانه مركزی پتروشـیمی 
بندرامـام، طـرح كلرآلکالـی پتروشـیمی بندرامـام، طرح منوكسـیدكربن پتروشـیمی كارون، طرح 

افزایش 44 درصدي سود بزرگترین هلدینگ پتروشیمي کشور
برگزاری مجمع شفاف و پرافتخار فارس

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس رکورد تولید، فروش و سودآوری را شکست

دکتر علی عسگری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با تصریح اینکه 
شرکت تاکنون 4 میلیارد دالر فروش ارزی داشته است و مبلغ فروش 
شرکت با رشد 86 درصدی به 370 هزار میلیارد تومان رسیده است 
افزود: سود خالص تلفیقی هلدینگ خلیج فارس نیز با رشد 41 درصدی 
به عدد 94 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است. به گفته این مدیر 
با رشد 44  نیز  اصلی  اول کشورمان سود شرکت  و طراز  برجسته 
درصدی به 55 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده و صادرات شرکت نیز 

با رشد 87 درصدی همراه بوده است.
همچنین کل فروش هلدینگ تا پایان خرداد ماه سال جاری 14 و نیم 
میلیارد دالر معادل 71 درصد رشد را به نسبت همین بازه زمانی در 
سال گذشته نشان می دهدشرکت هلدینگ خلیج فارس توانست در 
ICIS  جایگاه بیست و سوم را در میان صد شرکت شیمیایی برتر دنیا و 
همچنین جایگاه دوم منطقه و رتبه دوم بیشترین حاشیه سود عملیاتی 
و رتبه هفتم بیشترین افزایش فروش و رتبه هفتم بیشترین حاشیه سود 

خالص را کسب نماید.
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سـرمایه خلیـج فـارس خبـر داد و اعام كرد كه بنیـان »گروه مالی گروه صنایع پتروشـیمی خلیج 
فـارس« گذاشـته شـده و بـه زودی ایـن گروه مالی تاسـیس خواهد شـد.

در بخـش پایانـی مجمـع، سـهامداران عمده با اشـاره به طرح های توسـعه ای گـروه برای تخصیص 
بخشـی از سـود بـه طرح ها موافقـت كردند.نماینده اهـداف با تمجید از عملکرد مالـی گروه صنایع 
پتروشـیمی خلیـج فـارس و صورت هـای مالـی شـفاف و بـدون مشـکل، هلدینگ خلیج فـارس را 
یـک سـرمایه بین نسـلی عنـوان كرد و گفت كـه اهداف با چشم پوشـی از سـودحداكثری با هزینه 
شـدن بخـش عمده سـود بـرای تکمیل طرح هـای نیمه تمـام و پروژه های توسـعه ای گـروه صنایع 

پتروشـیمی خلیج فارس موافق اسـت.
رعایـت دقیق پروتکل های بهداشـتی، اسـتقبال خیلی خوب سـهامداران و خبرنگاران 
از ایـن مجمـع، نظم مثـال زدنـی درپذیـرش و پذیرایی توسـط کلیـه ارکان هلدینگ، 
حضـور پرشـمار مدیران عامل و مدیران ارشـد شـرکت هـای تابعه، گزارش مبسـوط و 
جامـع دکتر علی عسـگری از دسـتاوردها و برنامه هـای مدنظر برای توسـعه مجموعه، 
تشـویق سـهامداران حین و بعد ارائه گزارش موفق مدیرعامل، تایید حسـابهای شـفاف 
و کلیـن مدیرمالی پاکدسـت و تیم مالـی کاردان هلدینگ، اعالم اینکه سـود بزرگترین 
هلدینگ پتروشـیمی کشـور 44 درصد افزایش یافته و سـهم گروه خلیج فارس از بازار 
سـرمایه بـه 13 درصد رسـید، تخصیص بودجـه تا 200 میلیـارد ریال اعتبار بـرای حوزه 
مسـئولیت اجتماعی ، پاسـخگویی به سـواالت سـهامداران حاضر در مجمـع به صورت 
مسـتند و دقیـق و نهایت همـکاری و تعامل تیم خبـره و کاربلد روابـط عمومی منجمله 

جنـاب مهردادعظیمی مدیر روابط عمومی و کارشـناس فرهیخته آن واحد سـرکار خانم 
طرفـی با اصحاب رسـانه جهت پوشـش خبـری از نـکات خواندنی ایـن مجمع بود.

پیام هیات مدیره
علیرغـم شـدیدترین تحریـم های ظالمانه علیه كشـور و شـركتهای پتروشـیمی و اثرات ناشـی از 
افـت قیمـت نفـت و كاهش تقاضای جهانی محصوالت پتروشـیمی به دلیل شـیوع ویـروس كرونا، 
شـركت صنایع پتروشـیمی خلیج فارس توانسـته اسـت بـا برنامه ریـزی دقیق و منسـجم از همه 
امکانـات و توانمندیهـای موجـود بـه نحـوه شایسـته اسـتفاده و عملکرد خـود را به نحـوه مطلوب 
مدیریـت نمایـد، به گونه ای كه براسـاس آخرین رتبه بندی موسسـه معتبـر ICIS با چهارده پله 
صعود نسـبت به سـال گذشـته عنوان بیسـت و سومین شـركت برتر در بین شـركتهای شیمیایی 
جهـان را كسـب نمایـد. همچنیـن براسـاس آخریـن گزارش سـازمان مدیریـت صنعتـی در مورد 
شـركتهای برتـر ایرانـی (گـزارش IMI-100 (، شـركت صنایع پتروشـیمی خلیج فـارس در میان 
100 شـركت برتـر ایرانـی موفـق به دریافت رتبه اول كشـور از نظر میـزان فـروش و درآمد، ارزش 
افـزوده، سـودآوری، صـادرات و ارزش بازار شـده اسـت. همچنین رتبه برتر شـركت صـادرات گرا و 

رتبـه اول گـروه پتروشـیمی نیـز به این شـركت اختصاص یافته اسـت.

شیرین سـازی بـرش سـنگین پتروشـیمی نـوری، طـرح بازیابـی گازهای فلر پتروشـیمی نـوری و 
پـروژه طـرح تبدیـل گریـد از الیـاف به بطری پتروشـیمی شـهید تندگویـان و طرح هـای زنجیره 
پایین دسـت گروه شـامل پتروشـیمی ارغوان گستر، پتروشیمی صدف عسـلویه، صنایع شیمیایی 
پتروآرمند لردگان، صنایع شـیمیایی نگین سـنقر، پترو فراز هوران، طرح پایین دسـت پتروشـیمی 

ارومیـه،آوات اورامـان، و پتـرو پـرک پویا اسـت.
چرا خلیج فارس به سراغ باالدست رفت؟

دكترعلـی عسـکری حضور فعال این گروه بزرگ پتروشـیمی در باالدسـت با هـدف تامین خوراک 
مجتمع هـای خـود و پاییـن دسـت با هـدف سـود بیشـتر را دو راهبرد مهم گـروه خوانـد و گفت: 
در حـوزه باالدسـت توسـعه فـاز دوم میـدان گازی تنـگ بیجـار در راسـتای تامین پایـدار خوراک 
پاالیشـگاه ایـام و توسـعه مخـزن گازی مـارون خامـی و جمعـآوری گازهـای مشـعل واحدهـای 
فـرآورش دارخویـن و غـرب كارون كـه دارای پیچیدگی هـای فنـی زیادی اسـت را در دسـتور كار 

دارد.
از پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی تا طرح ال.ان.جی در دستور کار خلیج فارس

مدیرعامل گروه صنایع پتروشـیمی خلیج فارس همچنین مشـاركت فعال در طرح پتروپاالیشـگاه 
شـهید سـلیمانی به عنوان نخسـتین پروژه در حوزه تلفیق پاالیش و پتروشـیمی در كشور با هدف 
جلوگیـری از بحـران كمبـود بنزیـن، جلوگیـری از واردات بنزین، ایجـاد ارزش افـزوده محصوالت 
پاییندسـتی صنعـت نفـت، جلوگیری از خام فروشـی، عبور از پاالیشگاه سـازی و حركت به سـمت 
احـداث پتروپاالیشـگاه، تنوع در سـبد محصوالت نفتـی و همچنین طرح مایع سـازی گاز طبیعی 

یـا ال.ان.جـی را از برنامه هـای مهـم این گروه خواند.به گفته وی، در حوزه پایین دسـت با ماموریت 
محـول شـده بـه پتـرول در این حـوزه در جهت سـودآوری بیشـتر و خـروج این شـركت از برخی 
مشـکات مالـی كـه بـا آن از گذشـته روبـرو بـوده، از انجـام طرح هـای مطالعاتی مختلف بـر پایه 
تجربیات و نمونه های فعال در كشـورهای آلمان، چین، كره جنوبی و سـنگاپور و آماده شـدن 90 
طـرح پیشـنهادی در ایـن حوزه خبـر داد و یکـی از برنامه های پیشـروی گروه را ایجـاد پارک های 
مهم تخصصی پایین دسـتی در نوار سـاحلی جنوبی كشـور عنوان كرد.مدیرعامل شـركت صنایع 
پتروشـیمی خلیـج فـارس در بخـش دیگـری از ایـن گـزارش با اشـاره به نام گـذاری سـال 1401 
بـه عنـوان سـال تولید، دانـش بنیان، اشـتغال آفرین، اظهـار داشـت: مفتخریم امروز گـروه صنایع 
پتروشـیمی خلیـج فـارس بـا بیش از 180 شـركت دانش بنیان همـکاری می كند و در سـال مالی 
منتهـی بـه پایـان خـرداد 1401، بیش از هـزار تفاهم نامه و قراداد سـاخت داخل بـه ارزش 2900 
میلیـارد تومـان منعقـد كـرده و 70 درصـد پروژه هـای در دسـت انجـام در ایـن گـروه بـا اتـکا به 

توانمندی هـای داخلی در حال اجراسـت.
 گروه مالی خلیج فارس تاسیس می شود

وی همچنیـن از تمركـز ویـژه ایـن گـروه بـرای تامیـن مالـی از طریـق صنـدوق پـروژه در تامین 
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افزایش تولید و فروش محصوالت شركت پتروشیمی بوعلی سینا در سال 1400 منجر شده است تا 
این شركت به نحو چشمگیری نسبت به سال های گذشته خود افزایش سوددهی داشته باشد. این 
شركت كه موفق به كسب یکی از رتبه های برتر بورسی ایران درسال 1400 گردیده است بطوری كه با 
تمهیدات اندیشیده شده مدیریت ركورد 17 ساله تولید خود را نیز شکانده است. بر همین اساس تولید 
1 میلیون و 900 هزار تنی محصوالت این شركت كه معادل با 110 درصد ظرفیت اسمی دیاگرام سهم 

هر یک از محصوالت شركت از تولید كل 1400 است را شامل می شود.
این شركت در راستای تحقق اقتصادی دانش بنیان توانست رتبه برتر را در حمایت از تولید داخلی 
درهلدینگ خلیج فارس به دلیل بومی سازی بیش از 85 درصد از كاتالیست ها و مواد شیمیایی 

كسب نماید.
سود این شركت در 12 ماهه سال 1400 نسبت به 4 سال 
گذشته با رشدی حدود 1500 درصد و سود هر سهم نیز با 

رشدی 30 درصدی همراه بوده است.
در نیمه نخست سال 1401 حجم خوراک دریافتی این 
شركت تا 1 میلیون و 62 هزار و 16 تن افزایش یافته است و 
همچنین تناز فروش این شركت در 6 ماهه اول سال 1401 
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از 751 هزار و 849 

تن به 1 میلیون و 74 هزار و 840 تن افزایش یافته است.
العاده صاحبان سهام شركت  مجمع عمومی عادی فوق 
پتروشیمي بوعلي سینا )سهامی عام( مورخ 1401/07/20 در 

محل شركت صنایع پتروشیمي خلیج فارس برگزار گردید
در این مجمع كه با حضور 92/01 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 حسن فامیلي بود، كه جنابان  
محرم هادي اصل سراي و  روح اله سلحشوري در مقام نظار 
اول و دوم و آقای سید محمد احمد زاده به عنوان دبیر مجمع 

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

اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
در این مجمع مصوب گردید كه سرمایه شركت از 350 میلیارد 
تومان به 1,435 میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی 

ها افزایش یابد.
بنا به گزارش ارائه شده این افزایش 310 درصدی از محل 

تجدید ارزیابی سهام پتروشیمی تندگویان صورت می پذیرد.
دكتر احمدزاده، مدیر عامل شركت، در فرازی از صحبتهای 
مبسوط خود و پیرامون نرخ خوراک خاطرنشان كرد كه طبق 
قانون مجلس، خوراكی كه ما دریافت خواهیم كرد باید به 
قیمت صادرات وزارت نفت منهای 5 درصد و منهای 2 دالر 
باشد. الزم به ذكر است این قیمت گذاری برای ماه هایی است 
كه صادرات وجود دارد و می بایست برای ماه هایی كه صادرات 
وجود ندارد، اختاف بین قیمت مجله پلتس و قیمت واقعی 

فروش اعمال گردد.
این مدیر موفق در خصوص نرخ های 6 ماهه نیز متذكر گردید 

كه قیمت ها را هنوز به ما اباغ نکرده اند، اما ما در حساب های خود بدبینانه ترین قیمت ها را درج كرده 
ایم كه در نتیجه قیمت ها از قیمت های كدال قطعا پایین تر خواهد بود. وی دلیل این كار را وارد نکردن 

شوک به سهم و ندادن اطاعات غلط به سهامدار و پایداری سهم عنوان كرد.
وی با افزودن این نکته كه: برنامه شركت بر این است كه منابع مختلف خوراک DYG را از بندر امام، 

ایام، مارون، اراک و در تمام جاهایی كه می توان این خوراک را وارد كرد، وارد نماییم شناسایی و وارد 
كنیم اضافه كرد: مفتخرم اعام دارم كه در نتیجه طی 4 سال اخیر ما علی رغم تحریم های موجود، 

هیچ مشکلی از باب خوراک نداشتیم و شاید بتوان گفت تحریم ها تا جایی به نفع ما تمام شده اند.
به گفته دكتر احمدزاده ما به دنبال این هستیم كه خوراكی را تامین نماییم كه سبد محصول 

ارزشمندتری را ایجاد نماییم.
دكتر احمد زاده همچنین در ادامه اظهار داشت كه ما بسته به شرایط بازار خوراک هایی را استفاده می 
كنیم كه درصد بیشتری از محصوالت گرانتر را تولید نماییم به عنوان نمونه زمانی كه تولید پارازایلین 
برای شركت اقتصادی باشد ما پارازایلین تولید می كنیم و زمانی كه توجیح اقتصادی تولید ریفرمیت 
باالتر است، ما ریفرمیت تولید خواهیم كردو در نتیجه ما 
بسته به شرایط بازار و اقتصاد كشور تصمیماتی خواهیم 

گرفت كه به نفع شركت خواهند بود.
شایان ذكر است: شركت پتروشیمی بوعلی سینا در سال 
1380، عملیات اجرایی خود را آغاز نمود و در سال 1383 
این  قرار گرفت. 70 درصد سهام  برداری  بهره  مورد  نیز 
شركت متعلق به شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و 
30 درصد دیگر نیز به شركت سرمایه گذاری سهام عدالت 
تعلق دارد. 7 واحد فرآیندی این مجتمع تحت لیسانس 
و  آلمان   KRUPP UHDE فرانسه،   AXENS

SINOPEC چین در حال بهره برداری می باشد.
از ویژگی های شاخص این شركت پتروشیمی می توان به، 
سومین طرح آروماتیک كشور و بزرگ ترین تولید كننده 
محصوالت آروماتیک، حلقه اصلی زنجیره تامین صنایع 
پایین دستی در تولید پلیمرها و شوینده ها، دسترسی به آب 
های آزاد بین المللی با امکانات صادراتی مناسب، و دارا بودن 
مخازن ساحلی و قابلیت انتقال محصوالت توسط كشتی با 

ظرفیت باال، اشاره كرد.
مهم ترین خوراک این شركت نفتا و میعانات گازی بوده 
كه ساالنه 1 میلیون و 718 هزار تن آن از پاالیشگاه های 
پارسیان، فجر جم و مناطق نفت خیز جنوب تأمین می شود. 
این شركت در طول سال 139 هزار تن بنزین پیرولیز به 

عنوان خوراک دریافت می كند.
 ،LPG  تولیدات شركت نیز عبارتند از: بنزن، گاز مایع یا
برش سبک نفتا، برش سنگین نفتا، ریفرمیت، پارازایلین، و 

اورتوزایلین.
با بهره برداری از واحد شیرین سازی نه تنها 20 درصد از 
خوراک اولیه این شركت به میزان حداقل 5 درصد افزایش 
یافته است بلکه استمرار تولید را در این شركت پتروشیمی 
تضمین نموده است و در همین راستا ظرفیت تولید رافینت 
و LPG در واحد شیرین سازی برش سبک به 350 هزار 
تن در سال افزایش یافته است كه این افزایش نه تنها جبران 
افت 20 درصدی تولیدی مجتمع را در سال های گذشته 
به همراه داشته است بلکه تولید مجتمع را در سال های 
گذشته تا 10 درصد باالتر از ظرفیت اسمی تولید افزایش 
داده است. در حال حاضر با راه اندازی این واحد زنجیره تولید 
پارازایلین و اورتوزایلین تکمیل شده و به سبب همین امر 
این شركت خواهد توانست كه ساالنه 50 میلیون دالر، سود 

خود را افزایش دهد.
طرح پروژه تانک خوراک نیز با افزایش 30 درصدی ظرفیت ذخیره سازی خوراک، نقشی استراتژیک در 
جریان پایداری و ضمانت تولید بدون ریسک شركت خواهد داشت. این طرح عاوه بر افزایش ظرفیت 
ذخیره سازی، پایداری و افزایش تولید، سبب افزایش سود شركت تا 5 میلیون دالر در سال خواهد 

افزایش سرمایه ۳۱۰درصدی پتروشیمی بوعلی مصوب مجمع گرفت

دکتر سید محمداحمدزاده مدیرعامل مدبر مجموعه در این مجمع با 
تصریح اینکه تامین خوراک حداکثری با قیمت منصفانه از هر جایی را 
از روز اول به جد پیگیر بوده ایم تا بتوانیم محصوالت با ارزش افزوده باال 
تولید کنیم افزود: توسعه محصوالت با ارزش باال، افتتاح خط شیرین 
سازی، رکوردشکنی در تولید، فروش و سودآوری و اعمال سیاستهای 
جدید که منتج به ریل گذاری مسیر شرکت در پیشرفت و تعالی گردید 
از ثمرات اهتمام ویژه ما به توان و پتانسیل مجموعه بوده است. سکاندار 
شرکت با اعالم اینکه به عنوان یک شرکت پیشرو و برگزیده در بومی 
سازی قطعات، کاتالیست ها و ... مفتخر هستیم که در یک روند رو به 
رشد شاهد باشیم که پتروشیمی بوعلی در سوداوری و ارزش آفرینی 
عملکردی صعودی داشته باشد. تصریح کرد: این افزایش سرمایه در 
تداوم حرکت روند خوب و عملیاتی کردن برنامه های مدون مدیریتی 
مدنظر بسیار حیاتی می باشد. دکتر احمدزاده در بخش دیگری از 
صحبت های خود و در حاشیه مجمع اظهار داشت که کلیه تصمیم های 
ما با توجه به شرایط روز و کشش بازار مورد بازبینی قرار می گیرد و 
با رصد کامل بازارهای داخلی  و خارجی تصمیم به تولید و فروش 

محصوالتی که قابلیت تولید را داریم می پردازیم.
رشد 42 درصدی فروش در 3 ماهه اول سال جاری نسبت به سه ماهه 
اول سال گذشته و افزایش 32 درصدی تولید در 6 ماه سال جاری 
نسبت به 6 ماه سال گذشته از توفیقات و دستاوردهایی بود که این مدیر 
موفق و برنامه محور بر آن تاکید کرد و اضافه کرد: با جدیت تداوم تولید 

باالتر از ظرفیت را مدنظر قرار داده ایم.

شرکتی سبز با تولید پایدار و توسعه روزافزون
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گردید كه سود آن نیز مستقیما بین سهامداران تقسیم خواهد شد.
مدیر مالی پتروشیمی بوعلی سینا در حاشیه مجمع با ارائه گزارشی از عملکرد شركت طی سالیان اخیر 
گفت: »در آبان سال 1399 سهم »بوعلی« با ارزش 4140 تومان در بازار سرمایه عرضه شد و اكنون 
تا پیش از بسته شدن نماد كه در پی افزایش سرمایه شركت صورت پذیرفت، ارزش سهم به حدود 

9500 تومان رسیده است«.
وی در ادامه با اشاره به افزایش چشمگیر سود »بوعلی« در 4 سال گذشته تصریح كرد: كه در سال 
1397، میزان سود شركت پتروشیمی بوعلی سینا 220 میلیارد تومان بود كه با سیاست گذاری های 
انجام شده، میزان سود در سال بعد یعنی سال 1398 حدود 4 برابر افزایش یافت و در سال 1399 به 
2100 میلیارد تومان رسید و با استمرار افزایش تولید و در راستای سند چشم انداز 4 ساله شركت، این 
سود در سال 1400 به بیش از 3650 میلیارد تومان رسید و مطمئنا در پایان سال مالی جاری با افزایش 

تولید و فروش، سود خوبی میان سهامداران تقسیم خواهد شد.
رحیمی پور همچنین با ارائه ی گزارشی از عملکرد شركت پتروشیمی بوعلی سینا در 6 ماهه نخست سال 
1401، از تحقق 80 درصد پیش بینی سود 1401 تنها در 6 ماهه نخست سال جاری خبر داد و افزود: 
»در شش ماهه سال 1401 سود خوبی كسب شده و برآوردها حاكی از آن است كه بیش از 80 درصد 

پیش بینی سود 1401 پس از حسابرسی در 6 ماهه نخست امسال كسب شود.«
مدیرمالی مجرب شركت پتروشیمی بوعلی سینا در ادامه ضمن تشریح عملکرد 6 ماهه نخست سال 
1401، میزان فروش مجتمع را بیش از 240 هزار میلیارد ریال اعام كرد و تصریح كرد: »میزان فروش 
مجتمع در 6 ماهه نخست سالجاری بیش از 140 درصد فروش در 6ماهه سال 1400 بوده و در این 
مدت تولید شركت نیز به 116 درصد ظرفیت اسمی رسیده كه یک ركورد تازه در دوران فعالیت 

مجتمع به حساب میآید.«
وی در پایان با ابراز امیدواری از تمدید معافیت مالیاتی شركتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ی ویژه 
پتروشیمی ماهشهر بیان داشت: »فعا معافیت های مالیاتی پابرجاست و ما به دنبال معافیت مالیاتی 20 

سال هستیم كه اگر موافقت شود به مدت 10 سال دیگر معاف از مالیات خواهیم بود.«
مدیر بازرگانی شركت پتروشیمی بوعلی سینا نیز در حاشیه این مجمع با تشریح آخرین وضعیت پروژه ی 
پارازایلین خاطرنشان كرد كه دركنار بهره برداری از واحد شیرین سازی و مخزن 2001C، بازسازی و 
بهسازی واحد پارازایلین یکی از پروژهای اساسی پتروشیمی بوعلی سینا ست كه در مراحل پایانی قرار 
دارد. و پیش بینی می شود در آبانماه سال جاری عملیات نصب به صورت كامل به پایان برسد و به مرحله 

پیش راه اندازی وارد شویم.
وی تاثیر راه اندازی واحد پارازایلین در سود شركت را چشمگیر دانست. و افزود: »با محاسباتی كه بر 
اساس نرخ محصوالت واحد PX طی سالهای گذشته داشته  ایم. پیش بینی ما این است كه با راه اندازی 

واحد، حداقل ساالنه 50 میلیون دالر به سود شركت افزوده شود.«
اردالن صداقت زاده همچنین مطالعات طرح توسعه شركت پتروشیمی بوعلی سینا را در مراحل پایانی 

عنوان كرد. و تاكید كرد: »در مراحل پایانی مطالعات طرح توسعه ی پتروشیمی بوعلی سینا قرار داریم. 
و موافقت های اولیه طرح نیز اخذ شده كه بر اساس خوراک و ظرفیت تولید مجتمع این طرح اجرایی 

خواهد شد.«
وی خلق ارزش با تکمیل زنجیره ی بنزن را یکی از برنامه های شركت پتروشیمی بوعلی سینا دانست. و 
افزود: »با راه اندازی واحد پارازایلین ظرفیت تولید بنزن در مجتمع نیز افزایش خواهد یافت. و در كنار آن 
برنامه هایی نیز برای افزایش تولید بنزن در دست مطالعه داریم. كه پس از نهایی شدن طرح های توسعه 

اطاع رسانی آن صورت خواهد گرفت«.
بدین ترتیب با عملیاتی شدن برنامه ریزی های صورت پذیرفته،»بوعلی« توانست در مقدار فروش انواع 
محصوالت 6 ماهه نخست سال 1401 به نسبت 6 ماه اول سال گذشته افزایش 44 درصدی را كسب 
كند بطوری كه شركت توانست از 751/849 میزان تناژ فروش 6 ماهه سال 1400 به میزان تناژ 

1/074/840 در 6 ماه اول سال 1401 دست یازد.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، پخش یک کلیپ زیبا و جامع که به همت روابط 
عمومی کوشای شرکت تهیه و در آن به خوبی توانمندی ها و سیر اقدامات مثبت صورت 
پذیرفته در شرکت به سمع و نظر سهامداران رسیده ، نهایت میزبانی شایسته از اصحاب 

رسانه و سهامداران توسط کلیه ارکان شرکت ، ارائه توضیحات جناب رحیمی پور مدیر 
مالی پاکدست شرکت پیرامون افزایش سرمایه بوعلی، تصویب افزایش سرمایه چند برابری 
شرکت، تقدیر ویژه رئیس مجمع از عملکرد ستودنی و مدیریت دکتر احمدزاده مدیر نخبه 
و جهادی شرکت، پاسخگویی دقیق و مستند مدیرعامل مجموعه به سواالت سهامداران و 
ذینفعان، تاکید دکتر احمدزاده مبنی بر تامین خوراک مورد نیاز شرکت طی سال گذشته و 
سال جاری از همه روش های ممکن و هر جایی که امکان تامین خوراک برای مجموعه وجود 
داشت با حفظ این خط قرمز که قیمت آن عادالنه بوده و شرکت بتواند با آن محصول با 
ارزش افزوده باال تولید کند و نهایت تعامل و همکاری جناب قنواتی عزیز مدیریت فرهیخته 
روابط عمومی و کارشناسان توانمند آن واحد با خبرنگاران برای پوشش خبری از نکات مهم 

خواندنی در این مجمع بود.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت پتروشیمي بوعلي سینا )سهامي عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 4 تیر ماه 1401 هیات مدیره شركت پتروشیمي بوعلي سینا )سهامي عام( 
درخصوص افزایش سرمایه شركت از مبلغ 3/500 میلیارد ریال به مبلغ 15/779 میلیارد ریال ، از محل 
مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها )سرمایه گذاری بلندمدت در اوراق بهادار(، در اجرای مفاد ماده 
14 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی مصوب مورخ 15 
اردیبهشت 1398 مجلس شورای اسامی و ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصاحی 
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قانون مالیات های مستقیم مصوب 18 دی 1398 هیات وزیران كه پیوست می باشد، مورد رسیدگی 
این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مذكور با هیات مدیره شركت است. 

2- گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161 اصاحیه قانون تجارت و با هدف اصاح ساختار مالی 
از محل مازاد ناشی از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری بلندمدت، تهیه شده است. افزایش سرمایه از 
محل تجدید ارزیابی دارایی ها منجر به ورود منابع نقدی نشده و تاثیری بر سرمایه در گزدش شركت 

نخواهد داشت.
3- براساس رسیدگی های انجام شده، به نظراین موسسه، افزایش سرمایه در اجرای مفاد ماده 14 قانون 
حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی مصوب مورخ 15 اردیبهشت 
1398 مجلس شورای اسامی و ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصاحی قانون مالیات 

های مستقیم )مصوب 22 دی 1398 هیات وزیران(، بامانع است.
4- در راستای رعایت مفاد اباغیه مورخ 7 خرداد 1399 مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس 
و اوراق بهادار، ارزش گذاری سهام شركت پتروشیمی تندگویان، به روش قیمت تابلوی معاماتی كه 
حداكثر قیمت قابل قبول جهت انتقال به سرمایه است، براساس میانگین قیمت پایانی سه ماه قبل 
شركت )منتهی به 31 فروردین ماه 1401( تعیین گردیده لیکن قیمت هر سهم معامله شده شركت 
از تاریخ مذكور)31 فروردین ماه 1401( تا تاریخ تایید گزارش توجیهی پیوست )4 تیرماه 1401( روند 
افزایشی داشته است. معهذا افزایش سرمایه شركت ف منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق 

بهادار می باشد.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 500/000 میلیون ریال به مبلغ 3/500/000 میلیون ریال و از 
محل سود انباشته بوده كه به منظور جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و تأمین مخارج مورد نیاز 
برای تکمیل و بهره برداری از پروژه های در جریان شركت صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش 
سرمایۀ مزبور كه طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العادۀ مورخ 1396/11/24 تصویب شده و در 

تاریخ 1397/02/31 نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت رسیده است.
هدف از انجام افزایش سرمایه 

هدف شركت پتروشیمي بوعلي سینا )سهامی عام(، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیۀ ثبت، به شرح 
زیر می باشد: 

بر اساس استانداردهای حسابداری ایران، شركت ها موظف اند تا ارزش دارایی های ثابت مشهود 
و سرمایه گذاری بلندمدت شركت خود را بر اساس بهای تمام شده تاریخی لحاظ كنند. این در 
حالی است كه كشور ما در طول سنوات گذشته همواره با تورم 2 رقمی روبرو بوده است. این 
موضوع منجر به این شده است كه ارزش افشا شده دارایی های ثابت مشهود و سرمایه گذاری های 
بلندمدت شركت در صورت های مالی طی این سال ها، به خوبی بیانگر ارزش واقعی آن ها نباشد و 
این امر مانعی برای ارائه تصویر مطلوبی از وضعیت مالی شركت قلمداد می شود. ارائه گزارش های 
مالی شفاف و هماهنگ با واقعیات شركت می تواند منجر به ارتقای سطح كارایی بازار سرمایه و 
در نهایت باعث افزایش آگاهی و ثروت سهامداران در بازار سرمایه شود. بر اساس استانداردهای 
مذكور، شركت ها مجاز هستند با تجدید ارزیابی دارایی های خود، شرایط مالی شركت را هماهنگ 
با واقعیات جامعه به سهامداران ارائه نمایند. اكنون با توجه به فراهم شدن ظرفیت قانونی ماده 
14 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی مصوب 15 
اردیبهشت ماه سال 1398 مجلس شورای اسامی و آئین نامه اجرایی ماده 10 تبصره 1 ماده 149 
اصاحی قانون مالیات های مستقیم )مصوب مورخ 1398/10/18 هیئت وزیران( امکان استفاده از 
معافیت مالیاتی در فرایند تجدید ارزیابی دارایی ها فراهم گردیده است. برای این منظور شركت 
پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد با استفاده از ظرفیت مركز وكا كارشناسان رسمی و مشاوران 
قوه قضائیه، اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ها )سرمایه گذاری بلندمدت در اوراق بهادار( به مبلغ 
12/279/265/275 هزار ریال به منظور به روزرسانی سرفصل مذكور نموده و از محل آن اقدام 

به افزایش سرمایه نماید.

مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادی و محل تأمین آن 
ـــي  ـــیمي بوعل ـــركت پتروش ـــده، ش ـــه ش ـــامۀ ارائ ـــور و برن ـــات مذك ـــه توضیح ـــه ب ـــا توج ب
در نظـــر دارد ســـرمايۀ خـــود را از مبلـــغ 3/500/000/000 هـــزار ریـــال بـــه مبلـــغ 
ـــرح  ـــه ش ـــا ب ـــی ه ـــی دارای ـــد ارزیاب ـــازاد تجدی ـــل م ـــال از مح ـــزار ری 15/779/265/275 ه

ـــد: ـــش ده ـــر افزای زی
مبلغ 12/279/265/275 هزار ریال )معادل 350/84 درصد سرمایه فعلی( از محل مازاد تجدید ارزیابی 

دارایی ها؛
 مقصد محصوالت شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

محصــوالت شــركت پتروشــیمی بوعلــی ســینا در داخل كشــور به شــركت هــای پتروشــیمی بندر 
امــام خمینــی )ره(، شــهید تندگویــان، امیــر كبیــر، پــارس و كارون ارســال مــی گــردد و مقصــد 
صادراتــی آن نیــز كشــور هــای حــوزه خاورمیانــه و كشــور هــای آســیای جنــوب شــرقی می باشــد.

ویژگی اول:
سومین طرح آروماتیک كشور و بزرگترین تولید كننده محصوالت آروماتیک در منطقه ویژه اقتصادی 

بندر امام خمینی )ره(
ویژگی دوم:

حلقه اصلی زنجیره تامین برای صنایع پایین دستی در تولید پلیمر ها و شوینده ها در منطقه ویژه بندر 
امام خمینی )ره(

ویژگی سوم:
دسترسی به آب های آزاد بین المللی با امکانات صادراتی مناسب در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام 

خمینی )ره(
ویژگی چهارم:

دارا بودن مخازن ساحلی و قابلیت انتقال محصوالت توسط كشتی با ظرفیت باال در منطقه ویژه اقتصادی 
بندر امام خمینی )ره( 

پنج محصول استراتژیک از مجتمع پتروشیمی بوعلی
بنزن

این مایع بی رنگ و خوشبو در مجتمع پتروشیمی بوعلی با ظرفیت 180 هزار تن در سال برای مصارف 
استایرن مونومر و LAB تولید و به بازار داخلی و خارجی عرضه می شود.

)LPG( گاز مایع
این دو گاز هیدروكربنی بوتان و پروپان یا تركیب آنها با ظرفیت 40 هزار تن در سال برای مصارف 
خوراک واحد های الفین، در مجتمع پتروشیمی بوعلی تولید و به بازار داخلی و خارجی عرضه می شود.

برش سبک نفتا
این مایع هیدروكربنی در مجتمع پتروشیمی بوعلی برای مصارف خوراک واحد های الفین با ظرفیت 

350 هزار تن در سال تولید و به بازار داخلی و خارجی می شود.
برش سنگین نفتا

این مایع هیدروكربنی با ظرفیت 499 هزار تن در سال برای مصارف سوخت، نفت سفید، LAB  و 
حال های صنعتی در مجتمع پتروشیمی بوعلی تولید و به بازار داخلی و خارجی عرضه می شود.

رفرمیت با اکتان +98
این محصول در مجتمع پتروشیمی بوعلی با ظرفیت 700 هزار تن در سال برای مصارف سوخت یورو 

4، سوپر و معمولی تولید و به بازار داخلی و خارجی عرضه می شود.

پتروشیمی بوعلی سینا؛ شرکتی سبز، با تولیدی ایمن، پایدار و اقتصادی
با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش و توانمندسازی نیروی انسانی
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مدیر عامل شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( در راس هیئتی، وارد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 
ماهشهر شد و از شركت های زیرمجموعه بازدید كرد.

ابراهیم بازیان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی پس از بازدید از 
سایت صنعتی پتروشیمی فن آوران، در جلسه مشترک با حضور مدیران و اعضای هیئت مدیره شركت های 
گروه تاپیکو، در محل پتروشیمی فن آوران حاضر شد و از نزدیک در جریان گزارش عملکرد آنها كه توسط 

مدیران عامل ارایه شد قرار گرفت.
وی در این اجاس با اشاره به مزایای متعدد مجموعه های تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی كه در 
گزارش مدیران مورد اشاره بود، تاش های بعمل آمده در بعد از انقاب برای توسعه اقتصادی را كاربردی و 

هدفمند برشمرد و به تداوم و استمرار توسعه در ابعاد مختلف به ویژه بعد از پایان جنگ تحمیلی اشاره داشت.
ایشان با یادآوری پتانسیل و توان داخلی فوق العاده جوانان و متخصصان كشور و اهمیت تکیه بر خود باوری، این 
منابع را زیرساخت الزم برای تحقق منویات مورد تاكید مقام معظم رهبری همچون تولید و اقتصاد دانش بنیان 

دانستند كه بجد مورد تاكید برنامه هفتم توسعه نیز می باشند.
مدیرعامل شستا با اشاره به هوشیاری بیش از پیش دشمنان، مسئولیت كلیه مدیران و كاركنان را تقویت روحیه 

نشاط و حركت برنامه ریزی شده با نگاه مستمر به گذشته و آینده 
در راستای تحقق اهداف كان توسعه كشور دانست و بر لزوم 
آگاهی مدیران صنعت از جزئیات و اهداف برنامه توسعه به منظور 

تحقق سهم حداكثری در پیشرفت كشور تاكید داشتند.
او گفت نخستین نکته كه در بازدید از شركت ها مد نظر آمد این 
است كه باید از جایگاهی كه در آن هستند یک قدم فراتر بروند تا 
كشور را قوی تر بسازیم و افزود: باید به شركت های  كوچک كه 
دارای پتانسیل قوی هستند توجه كرد. نباید فقط شركت های 

قدر مجموعه  مد نظر واقع شود و از باقی غافل شد .
مدیرعامل شستا بر تاش برای مثبت نگاه داشتن تراز تجاری 
شركت ها تاكید كرد و راهکار تحقق آن را كاهش وابستگی در 
تامین ملزومات به خارج با استفاده از ظرفیت های دانش بنیان 
كشور و حضور فعال تر در بازار های هدف صادراتی دانست و 
صرف تولید محصول صادراتی را ناكافی برشمرد. وی  بر افزایش 
فروش صادراتی و تامین نیاز بازار ها با عرضه هر چه بیشتر 

تولیدات شركت های زیرمجموعه تاكید نمود.
ایشان از اقدامات و تاش های بعمل آمده در استفاده از توان 
شركت های دانش بنیان در مجتمع های تحت پوشش شستا 
ابراز رضایت كرد و توجه بیش از پیش به آن را، رمز تداوم تولید 
دانست و شركت ها را به اجرای پروژه هایی كه كاهش قیمت تمام 
شده  را در بردارند و حاشیه سود را افزایش می دهند توصیه كرد.

ابراهیم بازیان مدیر عامل شستا با اشاره به شركت پتروشیمی 
فن آوران كه جزو مجموعه های دیرپا و پایدار با طرح های 
قوی در منطقه و  در مجموعه  است گفت: بزرگ ترین پروژه 
سرمایه گذاری شستا مربوط به طرح پتروالفین فن آوران است 
كه مدت زمان مدیدی راكد بوده است. وی با تقدیر ازتاش 
های بعمل آمده آن را ناكافی مطرح و ضمن تاكید بر سهم 
این طرح در اشتغالزایی و توسعه دانش، بر لزوم تسریع در به 
سرانجام رساندن آن و آغاز فاز اجرایی این طرح در سالجاری 

تاكید كرد.
مدیرعامل شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، شركت های 
تابعه را ملزم به تعریف طرح های دانش بنیان ناظر به تحول 
چشمگیر برای 5 سال آینده دانست و الزمه این مهم را  بهره مندی 

از تفکر استراتژیک در این حوزه عنوان كرد.
وی در باب صیانت از منافع ذینفعان و تامین مصونیت حداكثری در شركت ها در حوزه مسائل حقوقی، به لزوم 
اولویت بندی پرونده های حقوقی و تاش در جهت وصول مطالبات شركت ها با تقویت ساختار اجرایی امور 

حقوقی و پیمان های شركت ها اشاره كرد.
ابراهیم بازیان همچنین تداوم تولید پایدار را یک اصل مهم عنوان كرد و از روند روبه رشد تولید در شركت های 
مورد بازدید تقدیر كرد. او تقویت و پایداری سودآوری را در كنار افزایش تولید و فروش ضامن تقویت و پایداری 
تراز تجاری بنگاه های اقتصادی و تولیدی دانست و تحقق آن را مستلزم برنامه ریزی و مدیریت مستمر برشمرد.

مدیرعامل شستا رفع موانع آغاز پروژه های صنعتی در دستور العمل ها و روش های اجرایی اباغی را كه مورد 
اشاره برخی مدیران عامل حاضر در جلسه بود ضروری دانست و دستور رسیدگی به این موضوع را با هدف تسهیل 

هر چه بیشتر در راه اندازی فرآیند های اجرایی پروژه ها صادر نمود.
ایشان در پایان به لزوم تامین مالی مناسب برای پیشرفت پروژه ها و تاثیر آن در افزایش حاشیه سود شركت ها 
تاكید كرد و توصیه هایی را برای كسب دستاور دهای بیشتر خطاب به مدیران تاپیکو و شركت های زیرمجموعه 

ایفاد نمودند .

پروژه بازیافت دی اکسید کربن در پتروشیمی فن آوران،گامی بلند در راستای صیانت از محیط زیست
شركت پتروشیمی فن آوران، در صدد تامین بخشی از  نیاز محصوالت، به گاز دی اكسید كربن از محل بازیافت 
آن  از گازهای حاصل از احتراق ریفرمر واحد متانول خود می باشد. طرحی كه با اجرای آن ضمن افزایش ضریب 

پایداری تولید در این شركت، افزایش ظرفیت تولیدات را نیز در پی خواهد داشت.
محمد جواد بدری نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فن آوران ضمن اعام این خبر، بازیافت دی اكسید 
كربن از گازهای حاصل از احتراق ریفرمر واحد متانول فن آوان را در راستای افزایش پایداری تولید و كاهش 
وابستگی به منابع تامین كننده بیرونی و گامی در جهت عمل به مسئولیت های زیست محیطی در عرصه اصول 

توسعه پایدار دانست.
مهندس بدری گفت: در حال حاضر گاز دی اكسید كربن مورد نیاز واحد متانول، از شركت های پتروشیمی 
مستقر در منطقه تامین می شود . وی قطع این وابستگی در راستای ممانعت از مواجهه مکرر و پیشبینی 
نشده با  عدم دریافت به موقع و مکفی دی اكسید كربن را كه تا كنون منجر به كاهش تولید و عدم دست 
یابی به ظرفیت اسمی این واحد شده است را بعنوان یک هدف مهم برشمرد و افزود با اجرای این طرح عاوه 
بر جلوگیری از كاهش تولید ناشی از كمبود CO2 ، زمینه جبران عدم اانفع قابل توجه حاصل از این معضل به 

خوبی مهیا خواهد شد.
وی ارزش ظرفیت تولید از دست رفته ناشی از كاهش CO2 در 
سال 1400 را  حدود 20 میلیون دالر اعام كرد و افزود با اجرای 
این طرح سالیانه حدود 160 هزار تن گاز  دی اكسید كربن 
بازیافت خواهد شد كه ظرفیت واحد متانول را به میزان 50 هزار 

تن افزایش خواهد داد.
مدیر جهادی و برجسته صنعت پتروشیمی كشورمان همچنین 
اظهار داشت كه در كنار افزایش ظرفیت تولید متانول، كاهش 
هزینه خرید 15 میلیون متر مکعب در سال گاز سبک، كاهش 
وابستگی به پتروشیمی های منطقه، افزایش سود سالیانه و بطور 
ویژه كاهش تاثیرات نامطلوب زیست محیطی نیز  بعنوان اهداف 

اصلی و دستاوردهای مهم این پروژه مطرح هستند.
شایان ذكراست این پروژه در حال حاظر در مرحله انتخاب 
پیمانکار EPC   می باشد. سرمایه گذاری كل طرح اعم از خرید 
لیسانس، مهندسی، خرید و نصب تجهیزات و نیز راه اندازی در 
حدود 30 میلیون دالر برآورد شده است كه در مدت زمان 24 
ماه و با  حداكثر استفاده از توان فنی و دانش مهندسان، مشاوران، 

پیمانکاران و سازندگان داخلی به پایان خواهد رسید.
آغاز عملیات اجرایی طرح پتروالفین فن آوران

پروژه یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تنی پتروالفین فن آوران 
پس از اتمام مطالعات امکان سنجی و صدور مجوز های الزم، با 

مشاركت سهامداران  خود وارد مرحله عملیاتی ساخت شد.
بنا بر این گزارش با تخصیص زمین مربوطه در فاز 5 منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی، اخذ كلیه مجوز های الزم و اعام آمادگی 

سهامداران، این طرح  وارد فاز عملیاتی گردید.
محمد جواد بدری نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل پتروشیمی 
فن آوران كه سهامدار عمده  شركت پتروالفین فن آوران بشمار می 
رود در این ارتباط گفت قرار است در فاز نخست، بستر سازی الزم 
برای احداث كارخانه تولیدی صورت پذیرد كه طی آن عاوه بر 
آماده سازی معابر پیرامونی و داخلی، ساخت دو مخزن 50 هزار 
تنی ذخیره متانول با مجموع 100 هزار تن ظرفیت در دستور 

كار قرار دارد.
بدری هدف از احداث این واحد یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار 
تنی تولید متانول را با توجه به لزوم تغییر استراتژی های تولیدی از خام فروشی به سوی اهداف با سود آوری 
مطمئن و پایدارتر، تامین خوراک الزم برای زنجیره ارزش تعریف شده این محصول در پتروالفین فن آوران اعام 
كرد و افزود قرار است با توسعه زنجیره تولید در حوزه صنایع پایین دست متانول، ساالنه 280 هزار تن پلی اتیلن 

سبک و سنگین خطی و نیز 450 هزار تن پلی پروپیلن در كنار سایر محصوالت جانبی تولید گردد.
وی در خصوص نحوه تامین اعتبارات الزم برای تکمیل این پروژه افزود منابع مالی الزم برای احداث و بهره 
برداری از این طرح از محل سرمایه گذاری سهامداران و نیز با استفاده از منابع بانکی خواهد بود كه زمینه تامین 

آن فراهم گردیده است.
محمد جواد بدری در بیان فرصت های شغلی جدید مهیا شده توسط این طرح گفت این طرح در فاز پروژه حدود 
3 الی 4 هزار نفر اشتغال زایی مستقیم خواهد داشت و در زمان بهره برداری و عبور از فاز پروژه دارای ساختار 

نیروی انسانی 800 نفری خواهد بود.
پتروالفین فن آوران از طرح های كان در دست اجرا در صنعت پتروشیمی است كه با اجرای آن ساالنه 
1,650,000 تن به ظرفیت تولید متانول كشور و طبق اهداف طرح، 280 هزار تن پلی اتیلن سبک و سنگین 

خطی و همچنین 450 هزار تن پلی پروپیلن و سایر محصوالت جانبی تولید خواهد شد.

با تصمیم هیات مدیره این شرکت، مهندس محمدجواد بدری که از سال 
1397 سکان هدایت پتروشیمی فناوران را بر عهده داشت، بار دیگر به 
عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت پتروشیمی منصوب شد.

عنوان  به  خود  سمت  از  امسال  ابتدای  بدری  محمدجواد  مهندس 
مدیرعامل شرکت پتروشیمی فن آوران استعفا داده و به عنوان مدیرعامل 
شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه از شرکتهای تابعه هلدینگ 
پتروفرهنگ مامور گردیده بود که با تصمیم صحیح مدیرعامل و هیات 
مدیره تاپیکو، استعفای وی ملغی و مجددا به عنوان مدیرعامل شرکت 
پتروشیمی فن آوران، سکان هدایت این تولید کننده مطرح متانول و اسید 
استیک را در دست گرفت. این تصمیم به دلیل توانمندی و سابقه این مدیر 
جهادی و انقالبی در جهت کنترل و کاهش ریسکهای شرکت با افزایش نرخ 

خوراک و یوتیلیتی و شرایط حاکم بر بازار جهانی متانول اتخاذ شده است.
وی از ابتدای عملیات نصب و راه اندازی پتروشیمی فناوران در سال  1380 
در این شرکت حضور داشته و در سمتهایی همچون سرپرست نوبتکاری 
متانول تا ریاست مجتمع و مدیرعاملی این شرکت را در سوابق کاری        

خود دارد.

مجموعه ای دیرپا و پایدار با طرح های قوی در منطقه و در مجموعه 
بزرگترین پروژه سرمایه گذاری شستا در پتروشیمی فن آوران
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برنامه ریزی مدون مدیریت کاردان برای تعالی هر چه بیشتر مجموعه

ــورخ  ــهامی عام( مـ ــدان )سـ ــه همـ ــركت شیشـ ــالیانه شـ ــادی سـ ــی عـ ــع عمومـ مجمـ
ـــد.  ـــکیل گردی ـــاش تش ـــي ت ـــي تفریح ـــي ورزش ـــه فرهنگ ـــل مجموع 1401/07/30 در مح
ـــاء  ـــی ، اعض ـــی و حقوق ـــهامداران حقیق ـــد س ـــور 68/99 درص ـــا حض ـــه ب ـــع ك ـــن مجم در ای
ـــی و  ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــادار، حس ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــده س ـــره، نماین ـــات مدی هی
ـــا  ـــای محمدرض ـــده آق ـــع برعه ـــت مجم ـــد، ریاس ـــزار گردی ـــزی ج.ا.ا برگ ـــه مرك ـــده بیم نماین
ـــام نظـــار اول و  ـــان كیومـــرث خلیفـــه و حســـین تیمـــوري در مق ـــود، كـــه جناب ـــور ب حســـن پ

ـــد. ـــاب گردیدن ـــع انتخ ـــر مجم ـــوان دبی ـــه عن ـــري ب ـــن نوب ـــای امی دوم و آق
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   1401/03/31
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 250 ریـــال بـــه ازای هـــر ســـهم بـــه كار 

خـــود پایـــان دادنـــد.
مهنـــدس خســـرو فخیـــم هاشـــمی مدیرعامـــل بـــا 
ـــدای  ـــت كشـــورمان در ابت ـــه و پیشکســـوت صنع تجرب
ـــركت  ـــه ش ـــریح اینک ـــا تش ـــود ب ـــع خ ـــزارش جام گ
شیشـــه همـــدان در صنعـــت تولیـــد انـــواع ظـــروف 
ــدی  ــته بنـ ــرای بسـ ــار بـ ــری و جـ ــه ای بطـ شیشـ
ـــازی  ـــابه س ـــی و نوش ـــواد غذای ـــع م ـــوالت صنای محص

فعالیـــت میکنـــد افـــزود: بـــه دلیـــل عـــدم حضـــور 
بســـیاری از شـــركت هـــای فعـــال ایـــن صنعـــت در 
بـــورس اوراق بهـــادار، اطاعـــات شـــركت هـــای یـــاد 
شـــده در دســـترس و قابـــل اتـــکا نمـــی باشـــد. بـــه 
ـــركت  ـــازار، ش ـــات ب ـــای تحقیق ـــر مبن ـــا ب ـــه وی ام گفت
در بیـــن شـــركت هـــای فعـــال در ایـــن صنعـــت بـــا 
ـــال،  ـــارد ری ـــغ 7/157 میلی ـــادل مبل ـــروش مع ـــم ف حج
ـــت  ـــال در صنع ـــای فع ـــركت ه ـــن ش ـــی از بزرگتری یک
ـــش از  ـــر بی ـــال حاض ـــه و در ح ـــمار رفت ـــه ش ـــور ب مذك
ـــاص  ـــود اختص ـــه خ ـــی را ب ـــدات داخل ـــد تولی 20 درص

داده اســـت. 
ـــه در  ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــاخت ك ـــان س ـــه خاطرنش ـــمی در ادام ـــم هاش ـــدس فخی مهن
ـــت  ـــیده اس ـــرداری رس ـــره ب ـــه به ـــه ب ـــری و شیش ـــد بط ـــروژه تولی ـــد پ ـــاری چن ـــال ج س
ـــا  ـــركت ب ـــن ش ـــن رو ای ـــد و از همی ـــی باش ـــی م ـــیار رقابت ـــور بس ـــارج كش ـــل و خ ـــازار داخ ب
ـــعی در  ـــت س ـــا كیفی ـــول ب ـــد محص ـــاء تولی ـــا ارتق ـــرفته و ب ـــین آالت پیش ـــری ماش بکارگی

ـــازار را دارد. ـــود در ب ـــهم خ ـــش س ـــظ و افزای حف
مدیـــر موســـپید و روســـفید صنعـــت كشـــورمان در فـــرازی دیگـــر از گـــزارش خـــود و 
ـــه از  ـــای ك ـــتگاه ه ـــت: دس ـــزارش گف ـــورد گ ـــی م ـــال مال ـــركت در س ـــرد ش ـــون عملک پیرام
ـــر  ـــد درگی ـــه وی هرچن ـــه گفت ـــد، ب ـــا گارانتـــی دارن ـــم، تمام ـــداری كردی ـــا خری آلمـــان و ایتالی
ـــرای  ـــود و ب ـــی ش ـــام م ـــتمر انج ـــور مس ـــه ط ـــا ب ـــی ه ـــی رایزن ـــدیم ول ـــم ش ـــایل تحری مس
ـــال  ـــد پرتغ ـــر مانن ـــورهای دیگ ـــان كش ـــوازی از متخصص ـــوت م ـــه ص ـــتگاه ب ـــدازی دس راه ان
ـــکاندار  ـــد. س ـــی آین ـــص م ـــم متخص ـــا تی ـــز از ایتالی ـــاه نی ـــان م ـــم و در آب ـــی گیری ـــک م كم
ـــه در روز  ـــن شیش ـــون ت ـــک میلی ـــش از ی ـــه بی ـــام اینک ـــا اع ـــه ب ـــدان در ادام ـــه هم شیش

ـــرد: از  ـــه ك ـــتند اضاف ـــا هس ـــوب م ـــتریان خ ـــه از مش ـــراق و تركی ـــم و  ع ـــی كنی ـــد م تولی
ـــی شـــود، متعجـــب هســـتیم  ـــوان م ـــد، عن ـــرات خری ـــه در مذاك ـــاردی ك ـــداد میلی ـــام و تع ارق
ـــمی  ـــم هاش ـــرو فخی ـــر خس ـــد. دكت ـــد ش ـــن خواه ـــر از ای ـــت بهت ـــتیم وضعی ـــن هس و مطمئ
ـــی  ـــی و ایتالیای ـــان خارج ـــرای متخصص ـــی ب ـــزای فرودگاه ـــه وی ـــراز اینک ـــا اب ـــن ب همچنی
هـــا گرفتـــه شـــده و انتظـــار داریـــم آن هـــا بـــه زودی بـــه ایـــران وارد شـــوند افـــزود: 
ـــات  ـــا تبع ـــد، ت ـــوری كنن ـــط 3 صب ـــد خ ـــرای تولی ـــاه ب ـــا 9 م ـــن 6 ت ـــد بی ـــهامداران بای س
ـــه 2  ـــت ك ـــار داش ـــن اظه ـــمی همچنی ـــر هاش ـــد. دكت ـــی ببینن ـــای مال ـــورت ه آن را در ص
ـــنل آن  ـــا پرس ـــت، ت ـــده اس ـــک خوابی ـــاز ی ـــط از ف خ
ـــق  ـــه وی طب ـــه گفت ـــوند. ب ـــل ش ـــاز 3 منتق ـــه ف ـــا ب ه
ـــاالنه  ـــد س ـــزان تولی ـــده، می ـــام ش ـــی انج ـــش بین پی
طـــرح 3، 60 هـــزار تـــن و جمعـــا تولیدســـاالنه كل 
شـــركت را حـــدود 150 هـــزار تـــن پیـــش بینـــی 
كـــرده ایـــم. مدیرعامـــل شـــركت شیشـــه همـــدان 
ــام  ــا اعـ ــود بـ ــزارش خـ ــری از گـ در بخـــش دیگـ
اینکـــه طـــرح واحـــد 3 بـــا بهـــره بـــرداری ســـاالنه 
ـــیده  ـــرداری رس ـــره ب ـــه به ـــول ب ـــن محص ـــزار ت 93 ه
و 11462 میلیـــارد از محـــل تســـهیات ملـــی و 
ــزود:  ــت افـ ــده اسـ ــن شـ ــركت تامیـ ــه شـ اندوختـ
ـــی  ـــا مال ـــت ه ـــا محدودی ـــم ه ـــام تحری ـــم تم علیرغ
ـــه  ـــورت گرفت ـــی ص ـــط داخل ـــب توس ـــد نص 90 درص
ـــک در  ـــوره ی ـــازی ك ـــازی و نوس ـــرح بازس ـــت و ط اس
ـــت  ـــش ظرفی ـــن افزای ـــت و همچنی ـــدام اس ـــت اق دس
ـــور  ـــته حض ـــای وابس ـــركت ه ـــی ش ـــن مال ـــد، تامی تولی
، برنامـــه ریـــزی بـــرای اســـتفاده از ظرفیـــت هـــای 
ـــی و ... از  ـــاختار مال ـــود س ـــرمایه، بهب ـــازار س ـــی ب مال

ـــتند. ـــركت هس ـــای ش ـــه ه ـــن برنام ـــم تری مه
ـــان  ـــر نش ـــدان خاط ـــه هم ـــركت شیش ـــل ش ـــر عام مدی
كـــرد: هـــدف از اجـــرای ایـــن طـــرح تولیـــد انـــواع 
ــه  ــار ســـبک و نیمـ ــه ای بطـــری جـ ظـــروف شیشـ
ـــه  ـــرح محوط ـــن ط ـــرای ای ـــل اج ـــت و مح ـــبک اس س
ـــد  ـــع خواه ـــر مرب ـــاحت 35000 مت ـــه مس ـــه ب كارخان

ـــود. ب
الزم بـــه ذكـــر اســـت ظرفیـــت پیـــش بینـــی شـــده 
بـــرای ایـــن طـــرح 93000 تـــن محصـــول بـــوده و مخـــارج بـــرآوردی تکمیـــل طـــرح و 
ـــده  ـــه ش ـــر گرفت ـــی در نظ ـــع داخل ـــل مناب ـــال و از مح ـــارد ری ـــن آن 200 میلی ـــل تامی مح

ـــت. اس
ـــركت،  ـــد كال ش ـــن و تولی ـــزار ت ـــزان 60 ه ـــال می ـــاز 3 در س ـــد ف ـــزان تولی ـــن می همچنب

ـــود ـــد ب ـــن خواه ـــزار ت 115 ه
ـــه  ـــوان ب ـــی ت ـــد 3 م ـــرح واح ـــل ط ـــت تکمی ـــده در جه ـــام ش ـــات انج ـــن از اقدام همچنی

ـــرد: ـــاره ك ـــر اش ـــوارد زی م
*تکمیل باقیمانده عملیات ساختمانی و تاسیساتی پروژه.

*انجام تولید آزمایشی و راه اندازی طرح از ابتدای مرداد ماه سال 1401.
ـــش  ـــدازی و افزای ـــت راه ان ـــا جه ـــا آنه ـــکاری الزم ب ـــی و هم ـــن خارج ـــور متخصصی *حض

ـــد 3. ـــرح واح ـــان ط راندم
ـــركت  ـــی ش ـــه فعل ـــرد: برنام ـــوان ك ـــه عن ـــدان در ادام ـــه هم ـــركت شیش ـــل ش ـــر عام مدی

مهندس خسرو فخیم هاشمی مدیر برجسته و موفق صنعت کشورمان، 
در قسمتی از گزارش جامع خود قرار گرفتن در صدر شرکت های 
تولید کننده شیشه بسته بندی صنایع مواد غذایی در خاور میانه، 
افزایش توان رقابت پذیریی در سطح بین المللی، سرمایه گذاری بهینه 
منابع در جهت تکمیل زنجیره ارزش و نیز توسعه زیرساخت های 
تکنولوژی، اطالعاتی و ارتباطی را از جمله استراتژی ها و چشم انداز 
های شرکت شیشه همدان برشمرد و پیرامون سودآوری شرکت گفت: 
در پایان تاریخ 1401.03.31 سود خالص شرکت 3/729/929 میلیارد، 
از  ناویژه بیش  نیز سود  از 4/160/000 میلیارد و  سودعملیاتی بیش 

4/365/000 میلیارد حاصل شده است.

شیشه همدان؛ نامی پرافتخار در سپهر صنعت کشور
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بـــرای كـــوره واحـــد 1 حفـــظ دو خـــط از چهـــار خـــط كـــوره و ادامـــه رونـــد تولیـــد در 
ـــرای  ـــن اج ـــین آالت و همچنی ـــی ماش ـــات یدك ـــزات و قطع ـــن تجهی ـــی، تامی ـــرایط فعل ش
ـــر  ـــری از آج ـــش دیگ ـــد بخ ـــد1؛ خری ـــوره واح ـــرای ك ـــود و ب ـــد ب ـــرد خواه ـــرات س تعمی
هـــای نســـوز كـــوره، خریـــد بخـــش دیگـــری از تجهیـــزات مـــورد نیـــاز كـــوره و خریـــد 
ـــورت  ـــور ص ـــل كش ـــاخت آن در داخ ـــفارش س ـــارج و س ـــی از خ ـــات یدك ـــی از قطع بخش

پذیرفتـــه اســـت.
ـــای  ـــور ه ـــه كش ـــدان ب ـــه هم ـــركت شیش ـــوالت ش ـــی محص ـــد صادرات ـــه داد: مقاص وی ادام

ـــود. ـــد ب ـــراق خواه ـــه و ع تركی
دكتــر فخیــم هاشــمی در بخــش پایانــی گــزارش خــود قــرار گرفتــن در صــدر شــركت هــای 
خاورمیانــه در صنعــت شیشــه ، افزایــش تــوان رقابــت ســرمایه گــذاری بهینــه و توســعه زیــر 
ســاخت هــای تکنولــوژی را از مهــم تریــن اهــداف شــركت برشــمرد و افــزود: تــاش داریــم 
كــه از محــل ســود انباشــته افزایــش ســرمایه بدهیــم و حــدود 50 میلیــارد تومــان از ایــن 

محــل، از محــل معافیــت مالیاتــی، صرفــه جویــی صــورت بگیــرد.
ـــر  ـــی س ـــارد تومان ـــط 180 میلی ـــه دو قس ـــت ك ـــیده اس ـــاط ارزی رس ـــدن اقس ـــید ش سررس
ـــا كمـــک  ـــم ب ـــه بتوانی ـــم ك ـــد. امیدواری ـــی كن ـــه م ـــه شـــدت مطالب ـــک ب ـــده و بان ـــیده ش رس

ـــم. ـــت كنی ـــاط را پرداخ ـــروژه اقس ـــه پ ـــیب ب ـــدون آس ـــی، ب ـــعه مل ـــدوق توس صن
نکات مهم مطرح شده در مجمع

ـــد و  ـــل ش ـــروژه تحمی ـــه پ ـــه ب ـــای ارزی ك ـــه ه ـــركت، هزین ـــت ش ـــه وضعی ـــه ب ـــا توج - ب
ـــنهاد  ـــره پیش ـــات مدی ـــته، هی ـــود انباش ـــل س ـــرمایه از مح ـــش س ـــکان افزای ـــن ام همچنی
ـــره و در  ـــته ذخی ـــود انباش ـــا س ـــود ت ـــود پرداخـــت ش ـــوان س ـــه عن ـــال ب ـــه 150 ری داشـــت ك

ـــرد. ـــورت پذی ـــرمایه ص ـــش س ـــه افزای ـــت ، برنام ـــن فرص اولی
- وام هـــای ارزی در بیـــن ســـال هـــای 97 تـــا 98 دریافـــت شـــده انـــد. 13 میلیـــون 
ـــهیات  ـــود تس ـــرخ س ـــت. ن ـــده اس ـــذ ش ـــال 98 اخ ـــورو در س ـــون ی ـــورو 97 و 11 میلی ی

6 درصـــد اســـت.
- بخشـــی از تســـهیات، از صنـــدوق ارزی تخصیـــص داده شـــده اســـت، امـــا بـــه دلیـــل 
ـــت  ـــر پرداخ ـــا تاخی ـــهیات ب ـــی تس ـــت، كم ـــزی داش ـــک مرك ـــه بان ـــع ك ـــت مناب محدودی

ـــدند. ش
ـــده  ـــهامداران عم ـــه س ـــده پرداخـــت نشـــده و ب ـــهامداران عم ـــود س ـــان س ـــارد توم - 79 میلی

ـــکار هســـتیم. بده
ـــده  ـــاه آین ـــک م ـــا ی ـــه ت ـــاط معوق ـــی از اقس ـــه یک ـــم ك ـــت كردی ـــی صحب ـــک مل ـــا بان - ب
ـــهیات  ـــذ تس ـــرمایه، اخ ـــازار س ـــف، ب ـــای مختل ـــت، از روش ه ـــرای پرداخ ـــود. ب ـــت ش پرداخ

ـــرد ـــم ك ـــتفاده خواهی ـــهامداران اس ـــی و آورده س ریال
ـــم. بیشـــتر صـــادرات  ـــادی از محصـــوالت طـــرح 3 را صـــادر كنی ـــه بخـــش زی ـــم ك - امیدواری

ـــم. ـــم پیشـــنهاداتی داری ـــوک شـــرق ه ـــه و بل ـــراق اســـت . ازتركی ـــه ع ب
ـــل  ـــوط مدیرعام ـــات مبس ـــتی، توضیح ـــای بهداش ـــکل ه ـــق پروت ـــت دقی رعای
ـــزارش،  ـــورد گ ـــی م ـــال مال ـــرکت در س ـــرد ش ـــتاوردها و عملک ـــورد دس در م
ـــز  ـــز تجهی ـــرکت و نی ـــعه ش ـــتای توس ـــه در راس ـــه مجموع ـــر اینک ـــد ب تاکی
ماشـــین آالت دنبـــال افزایـــش ســـرمایه مـــی باشـــد، تاییـــد حســـابهای 
ـــط  ـــه توس ـــت مجموع ـــه پاکدس ـــار مالی ـــی معم ـــاب صانع ـــن جن ـــفاف و کلی ش
ـــهامداران  ـــواالت س ـــه س ـــق ب ـــخگویی دقی ـــی، پاس ـــازرس قانون ـــابرس و ب حس
حاضـــر در مجمـــع و ناظـــر بـــه صـــورت برخـــط، نهایـــت لطـــف و عنایـــت 
ـــاب  ـــه اصح ـــبت ب ـــره نس ـــات مدی ـــای هی ـــمی و اعض ـــم هاش ـــر فخی ـــژه دکت وی
ـــای  ـــزی ه ـــرکت و برنامـــه ری ـــعه ای ش ـــای توس ـــرح ه ـــن ط ـــانه، تبیی رس
ـــعه  ـــداوم توس ـــرای ت ـــه ب ـــکانداران مجموع ـــط س ـــه توس ـــورت پذیرفت ـــدون ص م
ـــرکت از  ـــنل ش ـــه پرس ـــه کلی ـــکاری صمیمان ـــرکت و هم ـــودن ش ـــرو ب و پیش
ـــت  ـــگاران جه ـــا خبرن ـــخگو ب ـــهام پاس ـــور س ـــا ام ـــی کاردان ت ـــط عموم رواب

ـــود. ـــع ب ـــن مجم ـــی ای ـــکات خواندن ـــری از ن ـــش خب پوش

اهم برنامه ها و چشم انداز شرکت برای سال مالی مالی آتی
*افزایش راندمان تولید.

*تاش جهت دستیابی كامل به اهداف پیش بینی شده.
افزایش توان ظرفیت تولید، بهره وری و ارتقا كیفیت محصوالت تولیدی.

افزایش شاخص های سود آوری با بکار گیری منابع مالی موجود.
ـــوره  ـــرد ك ـــی س ـــرات آت ـــت تعمی ـــین آالت جه ـــات ماش ـــزات و قطع ـــده تجهی ـــن باقیمان تامی

ـــد 1 واح
تامیـــن مالـــی شـــركت هـــای شـــركت هـــای وابســـته و مشـــاركت در افزایـــش ســـرمایه 

ـــا. آنه
اهم اقدامات انجام شده

*راه اندازی طرح واحد 3 كارخانه.
افزایش ظرفیت برق و گاز كارخانه در راستای راه اندازی واحد 2.

*خرید برخی تجهیزات و ماشین آالت سرمایه ای.
*بازبینی فرایند تولید، مدیریت زهینه ها و بهای تمام شده محصوالت.

*تشکیل جلسات بررسی عملکرد میان دوره ای و بودجه سالیانه شركت.
*رعایت دقیق قوانین و مقررات حاكم بر فعالیت شركت.

ـــورس  ـــازمان ب ـــه س ـــع ب ـــه موق ـــفاف و ب ـــای ش ـــزارش ه ـــه گ ـــع و ارائ ـــانی جام ـــاع رس اط
ـــادار و اوراق به

پیام هیأت مدیره 
ـــتای  ـــادی و در راس ـــگاه اقتص ـــک بن ـــوان ی ـــه عن ـــام( ب ـــهامی ع ـــدان )س ـــه هم ـــركت شیش ش
ـــوان  ـــص بعن ـــد ومتخص ـــای متعه ـــش روز و نیروه ـــری از دان ـــره گی ـــا به ـــی و ب ـــع مل مناف
ـــازی  ـــابه س ـــی و نوش ـــواد غذای ـــدی م ـــته بن ـــه بس ـــد شیش ـــرو در تولی ـــركت پیش ـــک ش ی
ســـعی دارد بـــا حفـــظ كرامـــت انســـانی بـــه عنـــوان بزرگتریـــن ســـرمایه، توجـــه بـــه 
ـــب  ـــداری و كس ـــتری م ـــول مش ـــر اص ـــه ب ـــد و تکی ـــهای جدی ـــری روش ـــه كارگی ـــت و ب كیفی
ـــازمانی و  ـــی س ـــمت تعال ـــه س ـــت ب ـــت حرك ـــود را در جه ـــت خ ـــان، مأموری ـــت ذینفع رضای

ـــاند. ـــام رس ـــه انج ـــن ب ـــو احس ـــه نح ـــور ب ـــاد كش ـــکوفائی اقتص ـــد و ش رش
اهم برنامه ها وچشم انداز شرکت برای سال مالی آتی :

1- افزایش راندمان تولید واحد )3(
2- تاش جهت دستیابی كامل به اهداف پیش بینی شده

3- افزایش توان ظرفیت تولید ، بهروری و ارتقاء كیفیت محصوالت تولیدی
4- افزایش شاخص های سودآوری با بکارگیری منابع مالی موجود

ـــرد  ـــی س ـــرات آت ـــت تعمی ـــین آالت جه ـــات ماش ـــزات و قطع ـــده تجهی ـــن باقیمان 5- تأمی
ـــد)1( ـــوره واح ك

ـــور  ـــه منظ ـــا ب ـــرمایه آنه ـــش س ـــاركت در افزای ـــته و مش ـــركتهای وابس ـــی ش ـــن مال 6- تأمی
ـــور ـــركتهای مذك ـــعه ای ش ـــای توس ـــرح ه ـــدازی ط ـــریع در راه ان تس

7- حضور موثر و افزایش سهم شركت در بازارهای خارجی
ـــی در  ـــتم بانک ـــرمایه و سیس ـــازار س ـــای ب ـــت ه ـــتفاده از ظرفی ـــرای اس ـــزی ب ـــه ری 8- برنام

ـــركت ـــاز ش ـــورد نی ـــی م ـــع مال ـــن مناب ـــتای تأمی راس
9- اصاح ماده 19 اساسنامه طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار

ـــه  ـــی بودج ـــای قانون ـــت ه ـــتفاده از ظرفی ـــور اس ـــه منظ ـــركت ب ـــرمایه ش ـــش س 10- افزای
ـــی ـــاختار مال ـــود س ـــور و بهب ـــال 1401 كل كش س

 استراتژی ها و چشم انداز شرکت :
ـــواد  ـــع م ـــدی صنای ـــته بن ـــه بس ـــده شیش ـــد كنن ـــركتهای تولی ـــدر ش ـــن در ص 1- قرارگرفت

ـــه ـــی در خاورمیان غذای
2- افزایش توان رقابت پذیری در سطح بین المللی

3- سرمایه گذاری بهینه منابع درجهت تکمیل زنجیره ارزش
4- توسعه زیر ساخت های تکنولوژی، اطاعاتی و ارتباطی
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مجمـــع عمومـــی عـــادی ســـالیانه شـــركت فجـــر انـــرژي خلیـــج فـــارس )ســـهامی عام( 
ـــارس  ـــج ف ـــیمي خلی ـــع پتروش ـــركت صنای ـــزي ش ـــل دفترمرك ـــورخ 1401/07/06 در مح م

ـــد.  ـــکیل گردی تش
ــی ،  ــی و حقوقـ ــهامداران حقیقـ ــد سـ ــور 79/9 درصـ ــا حضـ ــه بـ ــع كـ ــن مجمـ در ایـ
اعضـــاء هیـــات مدیـــره، نماینـــده ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار، حســـابرس و بـــازرس 
ـــای  ـــده آق ـــع برعه ـــت مجم ـــد، ریاس ـــزار گردی ـــزی ج.ا.ا برگ ـــه مرك ـــده بیم ـــی و نماین قانون
ـــادي  ـــرم ه ـــراي و مح ـــان س ـــي رحیمی ـــان  مرتض ـــه جناب ـــود، ك ـــي ب ـــن فامیل محمدحس
اصـــل ســـراي در مقـــام نظـــار اول و دوم و آقـــای علـــي زال خانـــي 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
ـــه  ـــر ســـهم ب ـــه ازای ه ـــال ب تقســـیم ســـود 4/350 ری

كار خـــود پایـــان دادنـــد.
در ابتـــدای مجمـــع، مدیرعامـــل فجـــر انـــرژی 
ـــی  ـــرد و مال ـــزارش عملک ـــه گ ـــه ارای ـــارس ب ـــج ف خلی
ـــفند  ـــان اس ـــه پای ـــی ب ـــی منته ـــال مال ـــركت، در س ش
ـــه تاســـیس  ـــه تاریخچ ـــاره ب ـــا اش 1400 پرداخـــت و ب
ـــام در ســـال 1398  ـــر ن شـــركت از ســـال 1377، تغیی
ـــروش  ـــای ف ـــانی نرخ ه ـــرمایه و بروزرس ـــش س و افزای

محصـــوالت و ارزش ســـهام شـــركت در ســـال 1400، 
ســـال 1401 را ســـال حركـــت بـــه ســـمت توســـعه 

ـــد. ـــدار خوان پای
ـــركت  ـــه ش ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــی زال خان ـــدس عل مهن
ــن  ــوان اولیـ ــه عنـ ــارس بـ ــج فـ ــرژی خلیـ ــر انـ فجـ
مجتمـــع تولیـــد یوتیلیتـــی و ســـرویس های حیاتـــی 
ـــركت  ـــن ش ـــال 1382 و دومی ـــران از س ـــز در ای متمرك
در صنعـــت پتروشـــیمی كشـــور بعـــد از شـــركت 
ــرمایه  ــم سـ ــر حجـ ــام از نظـ ــدر امـ ــیمی بنـ پتروشـ
ــی  ــورو مـ ــارد یـ ــم میلیـ ــر 2 و نیـ ــغ بـ ــذاری بالـ گـ
باشـــد، تصریـــح كـــرد: ایـــن مجتمـــع عظیـــم، 
ــده در  ــب تپنـ ــوان قلـ ــه عنـ ــدرن بـ ــرفته و مـ پیشـ
ـــد  ـــات تولی ـــیمی، عملی ـــژه اقتصـــادی پتروش ـــه وی منطق
و توزیـــع ســـرویس های حیاتـــی بـــه 23 شـــركت 
مســـتقر در ایـــن منطقـــه كـــه بالـــغ بـــر 34 درصـــد 

ــده دارد. ــود، برعهـ ــامل می شـ ــور را شـ ــیمی كشـ ــت پتروشـ ــوالت صنعـ ــد محصـ تولیـ
ـــت  ـــا ظرفی ـــان شـــهریور ب ـــا پای ـــن شـــركت از اردیبهشـــت ت ـــان اینکـــه ای ـــا بی ـــه ب وی در ادام
تولیـــد هـــزار مـــگاوات در ســـاعت فعالیـــت می كنـــد، اظهـــار داشـــت: در ایـــن بـــازه بـــا 
ـــدود  ـــن ح ـــا تامی ـــرژی ب ـــر ان ـــور، فج ـــرق كش ـــی ب ـــزار مگاوات ـــای 68 ه ـــه تقاض ـــه ب توج
ــیمی،  ــركت های پتروشـ ــاز شـ ــن نیـ ــر تامیـ ــاوه بـ ــه ای عـ ــوان لحظـ ــگاوات تـ 500 مـ
ـــاز  ـــده دارد و نی ـــر عه ـــور را ب ـــرق كش ـــن ب ـــدی از تامی ـــم درص ـــت ده ـــدود هف ـــهمی ح س
ـــه  ـــرق ب ـــروش ب ـــه ف ـــت آنک ـــز اهمی ـــه حائ ـــد. نکت ـــی كن ـــن م ـــرق سراســـری را تامی شـــبکه ب
ـــی  ـــم درآمدزای ـــی و ه ـــئولیت اجتماع ـــای مس ـــتای ایف ـــم در راس ـــه ه ـــری ك ـــبکه سراس ش
ـــوده  ـــتر ب ـــد بیش ـــل 12 درص ـــال قب ـــه س ـــبت ب ـــال 1400 نس ـــت، در س ـــركت اس ـــرای ش ب

ـــد. ـــد ش ـــتر خواه ـــز بیش ـــدار نی ـــن مق ـــال 1401 از ای و در س

 وی افـــزود: در ســـال 1400 محصـــوالت و خدمـــات فجـــر انـــرژی خلیـــج فـــارس بـــه شـــركت 
پتروشـــیمی ارونـــد بـــا 23 درصـــد، مـــارون 20 درصـــد، امیركبیـــر 16 درصـــد، شـــهید 
تندگویـــان 12 درصـــد، فنـــاوران 5 درصـــد، بوعلـــی ســـینا 4 درصـــد و كارون 4 درصـــد 
عرضـــه شـــده اســـت و 15 درصـــد محصـــوالت و خدمـــات نیـــز بـــه ســـایر شـــركت های 
ـــال،  ـــتان رج ـــر، خوزس ـــیمی رازی، غدی ـــركت های پتروش ـــه ش ـــه از جمل ـــتقر در منطق مس
نویـــد زر شـــیمی، تخـــت جمشـــید، اداره بنـــادر و كشـــتیرانی، پایانه ها، شـــیمی بافـــت و 

ــود. ــه می شـ ــركت ها عرضـ ــایر شـ سـ
همچنیـــن زال خانـــی بـــا ارایـــه جـــدول تركیـــب فـــروش محصـــوالت شـــركت فجـــر در 
ـــار 16  ـــد، بخ ـــی 20 درص ـــای صنعت ـــواع آب ه ـــد ان ـــرق 53 درص ـــت: ب ـــال 1400،  گف س
ـــوالت 3  ـــایر محص ـــد و س ـــوا 7 درص ـــواع ه ـــد، ان درص
ـــركت را  ـــن ش ـــوالت ای ـــروش محص ـــزان ف ـــد می درص

ــد. ــکیل می دهـ تشـ
ـــارس،  ـــج ف ـــرژی خلی ـــر ان ـــل فج ـــه، مدیرعام  در ادام
ـــركت  ـــی ش ـــش مال ـــت در بخ ـــا اهمی ـــتاوردهای ب دس
ـــی  ـــروش یوتیلیت ـــای ف ـــرخ ه ـــل ن ـــری و تعدی را پیگی
ــات  ــن خدمـ ــی و همچنیـ ــای حیاتـ ــرویس هـ و سـ
تصفیـــه پســـاب ها توســـط شـــركت ملـــی صنایـــع 
ـــل  ـــری و تعدی ـــال 1400، پیگی ـــرای س ـــیمی ب پتروش
نـــرخ فـــروش بـــرق بـــه شـــبکه سراســـری بـــرای 
ســـال 1401، افزایـــش ســـرمایه شـــركت از شـــش 
ــزار و  ــه 19 هـ ــال بـ ــارد ریـ ــد میلیـ ــزار و پانصـ هـ
ـــت  ـــركت مدیری ـــا ش ـــق ب ـــال، تواف ـــارد ری 500 میلی
ـــزار و 444  ـــار ه ـــول چه ـــران و وص ـــرق ای ـــبکه ب ش
ـــركت  ـــن ش ـــه از ای ـــات معوق ـــال از مطالب ـــارد ری میلی
ـــق  ـــال از طری ـــارد ری ـــزار و 550 میلی ـــه ه ـــامل س ش
ـــات  ـــویه مطالب ـــامی و تس ـــه اس ـــناد خزان ـــت اس دریاف

ـــمرد. ـــال 1399 برش ـــان س ـــا پای ت
ـــص  ـــی و خال ـــود عملیات ـــه س ـــه مقایس ـــن ب وی همچنی
شـــركت طـــی 6 ســـال گذشـــته پرداخـــت و ســـود 
ــون  ــزار و 148 میلیـ ــال 1395 را 8 هـ ــی سـ عملیاتـ
ــه 86  ــال 1400 بـ ــه در سـ ــرد كـ ــوان كـ ــال عنـ ریـ
ــن  ــید و همچنیـ ــال رسـ ــون ریـ ــزار و 783 میلیـ هـ
ـــال  ـــال س ـــون ری ـــزار و 421 میلی ـــص از6 ه ـــود خال س
ـــال  ـــال در س ـــون ری ـــزار و 777 میلی ـــه 85 ه 1395 ب
ـــش  ـــص بی ـــود خال ـــزان س ـــن می ـــه ای ـــید ك 1400 رس
ــابه  ــدت مشـ ــه مـ ــبت بـ ــد نسـ ــد رشـ از 570 درصـ
ــای  ــه نرخ هـ ــه بـ ــا توجـ ــته بـ ــی گذشـ ــال مالـ سـ

جدیـــد یوتیلیتـــی را داشـــته اســـت.
ـــود  ـــزارش خ ـــی گ ـــش پایان ـــی در بخ ـــدس زال خان مهن
ـــی  ـــد یوتیلیت ـــای جدی ـــه نرخ ه ـــیدن ب ـــرای رس ـــده ب ـــی ش ـــی ط ـــخت و طوالن ـــیر س ـــه مس ب
ـــمت  ـــه س ـــی را ب ـــده یوتیلیت ـــای تولیدكنن ـــركت ه ـــم ش ـــای قدی ـــت: نرخ ه ـــت و گف پرداخ
ـــک  ـــن ی ـــه ای ـــرد ك ـــش می ب ـــت پی ـــف فعالی ـــی توق ـــعه و حت ـــری از توس ـــی، جلوگی ضررده
ـــط   ـــه توس ـــورت گرفت ـــای ص ـــا تاش ه ـــود، ب ـــیمی ب ـــت پتروش ـــرای صنع ـــدی ب ـــر ج خط
مدیـــر عامـــل پیشـــین گـــروه صنایـــع پتروشـــیمی خلیـــج فـــارس، پیگیری هـــای ویـــژه 
و بســـیار موثـــر دكتـــر علـــی عســـکری و همراهـــی شـــركت ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی، 

ـــود. ـــت ب ـــتای عدال ـــی در راس ـــه گام ـــد ك ـــام ش ـــد اع ـــای جدی نرخ ه
وی در ادامـــه بـــه تشـــریح چگونگـــی تغییـــر مبنـــای محاســـباتی ســـرویس های حیاتـــی 
ـــازده  ـــال 1399 ی ـــی س ـــازده عملیات ـــوزون ب ـــن م ـــرد: میانگی ـــان ك ـــر نش ـــت و خاط پرداخ
ـــم  ـــارس، 18.4 ده ـــج ف ـــرژی خلی ـــر ان ـــی فج ـــرویس های حیات ـــده س ـــرف كنن ـــركت  مص ش

حرکت به سمت توسعه پایدار
افزایش 57۰ درصدی سود خالص »بفجر« با مهندس علی زال خانی

مهندس زال خانی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت فجر انرژی خلیج 
فارس جهت نیل به اهداف بلند مدت و چشم انداز خود و پایداری و 
افزایش سودآوری در حال بررسی و ایجاد بسترهای مناسب جهت 
فروش محصوالت تولیدی در خارج از منطقه ویژه اقتصادی و دستیابی 
برترین  دنبال آن هستیم که  به  افزود:  بازار فروش جدید است  به 
شرکت بورسی بازار انرژی در افق 1404 گردیم. مدیر خوشفکر صنعت 
کشورمان،  یادآور شد: با توجه به طرح های توسعه در حال اجرا در 
منطقه ویژه اقتصادی، این شرکت توانایی تامین نیازهای یوتیلیتی این 

طرح ها را نیز دارد.
مدیرعامل موفق بفجر در ادامه به ارائه گزارش تولید 1400 پرداخت 
و تصریح کرد: تولید اکثر محصوالت شرکت در حد پیش بینی شده 
محقق گردید و کلیه تعهدات فروش شرکت نیز به موقع برآورده شد و 
در برخی محصوالت همانند برق )5 درصد(، هوای ابزار دقیق )9 درصد( 

و هوای سرویس )4 درصد( بیش از سال قبل محصول تولید شده اند.
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ـــت. ـــوده اس ـــد ب ـــرژی 4 درص ـــر ان ـــركت فج ـــازده ش ـــد و ب درص
ـــع از  ـــس مجم ـــژه رئی ـــر وی ـــتی، تقدی ـــای بهداش ـــکل ه ـــق پروت ـــت دقی رعای
ـــه  ـــدوم مجموع ـــان خ ـــادی و کارکن ـــت جه ـــم مدیری ـــان تی ـــرد درخش عملک
ــواالت  ــه سـ ــق بـ ــخگویی دقیـ ــی، پاسـ ــود و ارزش آفرینـ ــول سـ در حصـ
ـــفاف  ـــابهای ش ـــد حس ـــط، تایی ـــورت برخ ـــه ص ـــر ب ـــر و ناظ ـــهامداران حاض س
ـــی،  ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــط حس ـــرکت توس ـــرب ش ـــی مج ـــن مدیرمال و کلی
ـــیر رو  ـــداوم مس ـــرای ت ـــرکت ب ـــای ش ـــه ه ـــتاوردها و برنام ـــل دس ـــریح کام تش
ـــت  ـــکاری مدیری ـــل و هم ـــت تعام ـــی و نهای ـــدس زال خان ـــط مهن ـــد توس ـــه رش ب
فرهیختـــه روابـــط عمومـــی و کارشناســـان کاردان آن واحـــد بـــا اصحـــاب 

ـــود.  ـــع ب ـــن مجم ـــی ای ـــکات خواندن ـــری از ن ـــش خب ـــت پوش ـــانه جه رس
پیام هیأت مدیره : 

دســـتیابی و رســـیدن بـــه اهـــداف هـــر ســـازمان در گـــرو تـــاش و پشـــتکار خســـتگی 
ناپذیـــر مـــردان و زنانـــی اســـت كـــه بـــی وقفـــه چرخهـــای صنعـــت را بـــه حركـــت در 
ـــاالی 50  ـــاً ب ـــه و بعض ـــاالی 40 درج ـــای ب ـــال در دم ـــرم س ـــای گ ـــد و در روزه ـــی آورن م
ـــد  ـــدار بمان ـــد پای ـــا تولی ـــد ت ـــی كنن ـــدا م ـــور پی ـــدی حض ـــات تولی ـــای تاسیس ـــه در پ درج
ـــتقر در  ـــركتهای مس ـــایر ش ـــه س ـــی ب ـــاندن یوتیلیت ـــتیبانی و رس ـــت پش ـــه ای در جه و وقف
منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی پتروشـــیمی بنـــدر امـــام خمینـــی )ره( و همچنیـــن رســـاندن 
ـــت  ـــاش و زحم ـــال ت ـــک س ـــد. ی ـــاق نیافت ـــران، اتف ـــرق ای ـــری ب ـــبکه سراس ـــه ش ـــرق ب ب
ـــید  ـــان رس ـــه پای ـــارس ب ـــج ف ـــرژی خلی ـــر ان ـــركت فج ـــزرگ ش ـــه ب ـــنل مجموع ـــای پرس ه
ـــازمان، در  ـــی س ـــداف تعال ـــه اه ـــل ب ـــت نی ـــا در جه ـــواری ه ـــا و دش ـــختی ه ـــی س و تمام
ـــزرگ  ـــدای ب ـــد . خ ـــی گردی ـــرم منته ـــهامداران محت ـــحالی س ـــادكامی و خوش ـــا ش ـــت ب نهای
را شـــاكریم كـــه ســـال 1400 را بـــا موفقیـــت ســـپری نمـــوده ایـــم و توانســـتیم یـــک 
ـــه  ـــم ك ـــا مفتخری ـــم. م ـــه نمائی ـــش اضاف ـــتاوردهای خوی ـــارات و دس ـــه افتخ ـــر ب ـــال دیگ س
ـــش  ـــهمی در افزای ـــور س ـــیمی كش ـــزرگ پتروش ـــت ب ـــوی از صنع ـــوان عض ـــه عن ـــتیم ب توانس
ـــی  ـــده یوتیلیت ـــن كنن ـــا تامی ـــوان تنه ـــه عن ـــم و ب ـــم بزنی ـــیمی را رق ـــع پتروش ـــد صنای تولی
ـــی )ره(  ـــام خمین ـــدر ام ـــیمی بن ـــادی پتروش ـــژه اقتص ـــه وی ـــی در منطق ـــهای حیات و سرویس
ـــی  ـــی نقش ـــای حیات ـــرویس ه ـــع س ـــه موق ـــه ب ـــد و ارائ ـــداری تولی ـــت پای ـــون در جه تاكن
ســـازنده ایفـــا نمائیـــم. هیـــأت مدیـــره افتخـــار دارد تـــا در گـــزارش حاضـــر گوشـــه ای 
از فعالیتهـــا و دســـتاوردهای حاصـــل شـــده در ســـال 1400 را بـــه اطـــاع ســـهامداران 

ـــاند.  ـــرم برس محت
ـــوان  ـــی ت ـــال 1400 م ـــرژی در س ـــر ان ـــرکت فج ـــتاوردهای ش ـــن دس از مهمتری

ـــود:  ـــاره نم ـــل اش ـــوارد ذی ـــه م ب
ـــركت  ـــط ش ـــی توس ـــهای حیات ـــی و سرویس ـــروش یوتیلیت ـــای ف ـــل نرخه ـــری و تعدی - پیگی

ـــال 1400  ـــرای س ـــیمی ب ـــع پتروش ـــی صنای مل
ـــی  ـــركت مل ـــط ش ـــابها توس ـــه پس ـــات تصفی ـــروش خدم ـــای ف ـــل نرخه ـــری و تعدی -  پیگی

ـــال 1400  ـــیمی در س ـــع پتروش صنای
-  افزایش سرمایه شركت از 6/500 میلیارد ریال به 19/500 میلیارد ریال 

ـــت از  ـــور حمای ـــه منظ ـــر ب ـــهام بفج ـــی س ـــروش تبع ـــار ف ـــار اوراق اختی ـــدور و انتش -  ص
ـــهم  س

ـــبکه  ـــه ش ـــتریان ب ـــرف مش ـــر مص ـــازاد ب ـــرق م ـــگاوات ب ـــش از 1/711/483 م ـــال بی -  ارس
سراســـری بـــرق در ســـال 1400 بـــا عنایـــت بـــه توافـــق بـــا شـــركت مدیریـــت شـــبکه 

ـــامل  ـــركت ش ـــن ش ـــه از ای ـــات معوق ـــال از مطالب ـــارد ری ـــول 4/444 میلی ـــران و وص ـــرق ای ب
ـــا  ـــات ت ـــویه مطالب ـــامی و تس ـــه اس ـــناد خزان ـــت اس ـــق دریاف ـــال از طری ـــارد ری 3/550 میلی

ـــال 1399  ـــان س پای
-  فروش بیش از 1/616 تن آرگون مایع از طریق بورس كاال 

-  فروش بیش از 8/219 تن نیتروژن مایع از طریق بورس انرژی 
 ) )Reject RO بازیافت بیش از 1 میلیون مترمکعب آب بازیافت اسمز معکوس  -

ـــه  ـــال 1399 ب ـــادی س ـــی ع ـــع عموم ـــوب مجم ـــدی مص ـــود نق ـــع س ـــه موق ـــت ب - پرداخ
ـــهامداران  س

- اورهال توربین واحدهای 19 و 16 و 12 نیروگاه
ـــت  ـــارس در صنع ـــج ف ـــرژی خلی ـــر ان ـــرکت فج ـــگاه ش ـــر جای ـــی ب ـــرور کل م

ـــی آن ـــت رقابت و وضعی
ـــات  ـــت عملی ـــاء كیفی ـــن ارتق ـــاخت و همچنی ـــای س ـــه ه ـــی در هزین ـــه جوئ ـــت صرف جه
ـــدر  ـــژه اقتصـــادی پتروشـــیمی بن ـــه وی ـــه شـــركتهای مســـتقر در منطق ـــال UTILITY ب انتق
 )) NPCـــران ـــیمی ای ـــع پتروش ـــی صنای ـــركت مل ـــال 1377 ش ـــی )ره( در س ـــام خمین ام
ـــوده  ـــارس نم ـــج ف ـــرژی خلی ـــر ان ـــركت فج ـــاخت ش ـــال آن س ـــیس و بدنب ـــه تاس ـــدام ب اق
ـــوان  ـــت ت ـــم ظرفی ـــه حج ـــه ب ـــا توج ـــارس ب ـــج ف ـــرژی خلی ـــر ان ـــركت فج ـــروزه ش ـــت. ام اس
تولیـــدی بـــه عنـــوان بزرگتریـــن طـــرح UTITLTY  متمركـــز در ایـــران و بـــا توجـــه 
ـــه  ـــام ب ـــیمی بندرام ـــركت پتروش ـــد از ش ـــی بع ـــارد یوروئ ـــذاری 2/5 میلی ـــرمایه گ ـــه س ب
ـــد.  ـــی باش ـــده م ـــام ش ـــذاری انج ـــرمایه گ ـــم س ـــر حج ـــركت از نظ ـــن ش ـــوان بزرگتری عن
ـــژه اقتصـــادی  ـــه وی ـــده در منطق ـــپ تپن ـــک قل ـــد ی ـــدرن، همانن ـــع پیشـــرفته و م ـــن مجتم ای
ـــتقر  ـــایت 4 مس ـــایت 2 و س ـــه 1 و 2 در س ـــی)ره( در دو ناحی ـــام خمین ـــیمی بندرام پتروش
ـــن  ـــتقردر ای ـــركتهای مس ـــه ش ـــی ب ـــهای حیات ـــال سرویس ـــد و انتق ـــات تولی ـــده و عملی گردی
ـــده  ـــن كنن ـــارس تنهـــا تامی ـــج ف ـــرژی خلی ـــر ان ـــركت فج ـــده دارد. ش ـــر عه ـــه را ب منطق
ـــام  ـــدر ام ـــیمی بن ـــادی پتروش ـــژه اقتص ـــه وی ـــی( در منطق ـــهای جانب UTITITY  )سرویس
ـــركت،  ـــت ش ـــت فعالی ـــوالت و ماهی ـــوع محص ـــه ن ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــی باش ـــی )ره( م خمین
ـــی  ـــه نقش ـــتقر در منطق ـــدی مس ـــركتهای تولی ـــد ش ـــد تولی ـــدی در فرآین ـــوالت تولی محص
اساســـی دارد و میـــزان تولیـــد محصـــوالت بـــه رونـــق بـــازار محصـــوالت پتروشـــیمی و 

ـــتگی دارد.  ـــا بس ـــر مجتمعه ـــد دیگ ـــش تولی ـــا كاه ـــش ی ـــزان افزای می
ـــه اهـــداف بلنـــد مـــدت  ـــارس جهـــت نیـــل ب ـــرژی خلیـــج ف در حـــال حاضـــر شـــركت فجـــر ان
خـــود و افزایـــش ســـود آوری، در حـــال بررســـی و ایجـــاد بســـترهای مناســـب جهـــت فـــروش 
ـــی دســـتیابی  ـــژه اقتصـــادی پتروشـــیمی و در پ ـــه وی ـــدی در خـــارج از منطق محصـــوالت تولی
ـــره  ـــداث و به ـــا اح ـــه ب ـــی رود ك ـــار م ـــن انتظ ـــد. همچنی ـــی باش ـــد م ـــروش جدی ـــازار ف ـــه ب ب
ـــه  ـــی ب ـــنوات آت ـــادی در س ـــژه اقتص ـــه وی ـــدی در منطق ـــد تولی ـــای جدی ـــرداری از طرحه ب
ـــرژی  ـــر ان ـــركت فج ـــردد. ش ـــزوده گ ـــركت اف ـــن ش ـــوالت ای ـــروش محص ـــد و ف ـــزان تولی می
ـــاز مجتمعهـــای تولیـــدی در  ـــارس در حـــال حاضـــر 100 درصـــد یوتیلتـــی مـــورد نی خلیـــج ف
ـــد  ـــل درص ـــاالی چه ـــه ب ـــی)ره( ك ـــام خمین ـــدر ام ـــیمی بن ـــادی پتروش ـــژه اقتص ـــه وی منطق

ـــد ـــی نمای ـــن م ـــوند ، را تامی ـــی ش ـــامل م ـــور را ش ـــیمی كش ـــت پتروش صنع
ماموریت شرکت فجرانرژی خلیج فارس: 

ـــای  ـــاوری ه ـــتفاده از فن ـــا اس ـــاک ، ب ـــدار و پ ـــی پای ـــای حیات ـــرویس ه ـــن س ـــد و تامی تولی
مناســـب و ســـرمایه انســـانی بهـــره ور ، بـــا نگاهـــی بـــه توســـعه بـــازار هـــدف و ارزش 

آفرینـــی بـــرای ذینفعانمـــان.
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ـــات  ـــو و  هی ـــل تاپیک ـــم خانی مدیرعام ـــعود اس ـــتا و مس ـــل شس ـــان مدیرعام ـــم بازی ابراهی
ـــد .  ـــد نمودن ـــی بازدی ـــیمی فاراب ـــع پتروش ـــراه از مجتم هم

ـــن  ـــدای ای ـــی، در ابت ـــیمی فاراب ـــل پتروش ـــور بین المل ـــی و ام ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ -ب
ـــا  ـــی، ب ـــیمی فاراب ـــهدای پتروش ـــان ش ـــور در یادم ـــا حض ـــتا ب ـــل شس ـــران عام ـــد مدی بازدی

ـــد.  ـــاق كردن ـــد میث ـــهدا تجدی ش
ـــوان  ـــه عن ـــن آوران ب ـــیمی ف ـــل پتروش ـــه در مح ـــتی ك ـــد و در نشس ـــن بازدی ـــس از ای -پ
ــل  ــی مدیرعامـ ــود فخرایـ ــد، محمـ ــزار شـ ــی برگـ ــیمی فارابـ ــده پتروشـ ــهام دار عمـ سـ
پتروشـــیمی فارابـــی بـــه بیـــان گـــزارش عملکـــرد و رونـــد اجـــرای پـــروژه هـــای پیـــش 

روی ایـــن شـــركت پرداخـــت. 
-درادامـــه ایـــن جلســـه ابراهیـــم بازیـــان مدیرعامـــل شـــركت ســـرمایه گذاری تامیـــن 
ــركتهای  ــل شـ ــران عامـ ــوب مدیـ ــرد مطلـ ــه عملکـ ــاره بـ ــا اشـ ــتا( بـ ــی )شسـ اجتماعـ
پتروشـــیمی زیرمجموعـــه ایـــن هلدینـــگ بیـــان داشـــت: مدیران عامـــل شـــركتها بایـــد 
ـــته  ـــق داش ـــزی دقی ـــده برنامه ری ـــال آین ـــرای 5 س ـــند وب ـــر باش ـــدم جلوت ـــک ق ـــه ی همیش

باشـــند. 
ـــود دارد،  ـــهر وج ـــه بندرماهش ـــه درمنطق ـــی ك ـــت های ـــوت و مزی ـــاط ق ـــزود: نق ـــان اف -ایش
ـــت و  ـــور اس ـــاد كش ـــعه اقتص ـــرای توس ـــامی ب ـــوری اس ـــام جمه ـــاش نظ ـــان دهنده ت نش

مقـــدار زیـــادی از زیربنـــای ایـــن توســـعه پـــس از 
ـــت.  ـــده اس ـــم ش ـــاب فراه انق

از  یکـــی  كـــرد:  اضافـــه  شســـتا  -مدیرعامـــل 
مشـــکات اساســـی درحـــوزه صنایـــع پتروشـــیمی 
ـــایر  ـــا س ـــی ب ـــود هم افزای ـــو، نب ـــه تاپیک ـــر مجموع زی
مجموعه هاســـت كـــه چالشـــها ومشـــکات موجـــود 
بایـــد دســـته  بنـــدی شـــوند و در مجموعـــه شســـتا 
و رایزنـــی بـــا شـــركت ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی 

پیگیـــری و حـــل  و فصـــل شـــوند. 
ــد  ــد بای ــرای تولی ــه ب ــان اینک ــا بی ــان ب ــر بازی -دكت
ــد  ــزان تولی ــزود: می ــت، اف ــق داش ــزی دقی برنامه ری
ــد وتحــت  ــازار كاهــش یاب ــف ب ــت ضع ــه عل ــد ب نبای
ــرا  ــود زی ــف ش ــد متوق ــد نبای ــرایطی تولی ــچ ش هی
ــد  ــود و تولی ــه س ــا دو مولف ــادی ب ــای اقتص بنگاهه

مــورد مقایســه واقــع می شــود.
-ایشــان بــا اشــاره بــه اینکــه رفــع موانــع آغــاز پروژه هــا 
یــک موضــوع مهــم و كلیــدی اســت، تاكیــد كــرد: بــه 
زودی منشــور ســرمایه گذاری شســتا ابــاغ خواهــد 
شــد كــه بــه وســیله آن، بیشــتر پروژه هــا در هلدینــگ 
ــد  ــت فرآین ــد و الزم نیس ــد ش ــرا خواهن ــوب و اج مص
ســرمایه گــذاری در هلدینــگ باالدســتی طــی شــود. 

-وی ضمــن تاكیــد بــر حــل مشــکات حقوقــی شــركتها 
ــر  ــیمی زی ــركتهای پتروش ــوزه ش ــرد:در ح ــح ك تصری
ــود  ــی وج ــی فراوان ــکات حقوق ــتا مش ــه شس مجموع
ــژه  ــه وی ــوزه توج ــن ح ــه ای ــد ب ــران بای ــه مدی دارد ك
ــد  ــركت ها بای ــی ش ــای حقوق ــند و تیم ه ــته باش داش

ــوند . ــت ش تقوی
-بازیــان در پایــان بــا اشــاره بــه قدمــت پتروشــیمی فارابــی نســبت بــه ســایر شــركتهای زیــر 
مجموعــه گفــت: ایــن شــركت نیازمنــد طــرح تحــول جــدی  مــی باشــد و طرح هایــی كــه 
بــرای ایــن پتروشــیمی تصویــب شــده مــی بایســت هرچــه ســریعتر اجرایــی شــوند تــا رونــد 

رشــد و توســعه و تثبیــت ایــن شــركت متوقــف نگــردد.
نتایج درخشان عملکرد مدیریت

ـــتور  ـــد ، دس ـــا گردی ـــالها احی ـــس از س ـــن پ ـــوراک ارتوزایلی ـــی خ ـــن مجتمع ـــرارداد بی - ق
ـــال  ـــی ارس ـــوان عال ـــه دی ـــی ب ـــت بررس ـــد و جه ـــوارس تایی ـــده آل ـــاده 477 در پرون ـــال م اعم
ـــه  ـــورس كاال عرض ـــل در ب ـــفافیت كام ـــاد ش ـــت ایج ـــدی جه ـــول تولی ـــردو محص ـــد، ه گردی

ـــدند. ش
ـــود  ـــا بهب ـــت ب ـــی در صنع ـــگاه رقابت ـــب جای ـــی كس ـــیمی فاراب ـــداز 1405 پتروش ـــم ان - چش
ـــط زیســـت اســـت. ـــدار و حفاظـــت از محی ـــه ســـود پای ســـبد محصـــوالت جهـــت دســـتیابی ب

ـــه  ـــتند ك ـــر هس ـــن آوران و امیركبی ـــیمی ف ـــای پتروش ـــركت ه ـــده ، ش ـــهامدار عم - دو س
ـــد. ـــی باش ـــن دو م ـــه ای ـــق ب ـــهام متعل ـــد س ـــش از 80 درص بی

ــات  ــل آورده و مطالبـ ــدی را از محـ ــرمایه جدیـ ــش سـ ــركت افزایـ ــره شـ ــات مدیـ - هیـ
ســـهامداران در جهـــت بهبـــود ســـرمایه در گـــردش و همچنیـــن تامیـــن مالـــی طـــرح 
ـــی آن در  ـــل نهای ـــه مراح ـــرار داده ك ـــتور كار ق ـــاب را در دس ـــک از پس ـــتحصال فیوماری اس

حـــال انجـــام اســـت.
ـــی 1400  ـــال مال ـــان س ـــی براســـاس قیمـــت ســـهم در پای ـــت پتروشـــیمی فاراب - ارزش مارك
ـــب  ـــل آن قری ـــال قب ـــا س ـــه ب ـــه در مقایس ـــت ك ـــوده اس ـــان ب ـــارد توم ـــش از 1400 میلی بی

ـــد. ـــی ده ـــان م ـــد نش ـــه ٪46 رش ب
- شـركت پتروشـیمی فارابـی در سـال 1400 موفـق بـه تولیـد 28632 تـن محصـول PAF و 
DoPشـده اسـت كـه باالتریـن میزان تولیـد در ده سـال اخیر بوده اسـت و باعث افتخار اسـت 
كـه اعـام كنـم ركـود بیشـترین مقدار تولیـد PAF در طـی عمر 46 سـاله این شـركت نیز به 

میـزان 24431 تـن در این سـال ثبت شـده اسـت.
ـــدی  ـــد 195 درص ـــی بارش ـــارد ریال ـــد 484 میلی ـــب در آم ـــا كس ـــزن داری ب ـــت مخ - فعالی

ـــت. ـــوده اس ـــراه ب ـــل هم ـــال قب ـــه س ـــبت ب نس
ـــت  ـــت یاف ـــی دس ـــارد ریال ـــروش 7606 میلی ـــه ف ـــی 1400 ب ـــال مال ـــركت در س ـــن ش - ای
ـــش  ـــد افزای ـــل 82 درص ـــال قب ـــا س ـــه ب ـــه در مقایس ك
ـــود  ـــاد س ـــا ایج ـــب ب ـــن ترتی ـــه ای ـــت. و ب ـــته اس داش
ـــد  ـــه رش ـــز ب ـــر نی ـــن منظ ـــی از ای ـــارد ریال 413 میلی

ـــت. ـــیده اس ـــدی رس 42 درص
- مجموعـــه تولیـــدات ایـــن شـــركت نســـبت بـــه 
ـــروش  ـــه و ف ـــش یافت ـــد افزای ـــال 1399، 12 درص س
ـــت ـــه اس ـــود یافت ـــد بهب ـــاژ 15 درص ـــر تن كل از نظ

ــد و  ــد رشـ ــركت 21 درصـ ــی شـ ــود عملیاتـ - سـ
ـــارد  ـــه 1460 میلی ـــهام ب ـــان س ـــوق صاحب ـــع حق جم
ـــاده  ـــركت از م ـــروج ش ـــث خ ـــه باع ـــیده ك ـــال رس ری

141 گردیـــده اســـت
- زیـــان انباشـــته شـــركت بـــا ســـودآوری انجـــام 
ــه  ــال 1398 بـ ــال سـ ــارد ریـ ــده از 1950 میلیـ شـ

ــارد ریـــال كاهـــش یافتـــه اســـت. 114 میلیـ
ـــود  ـــعی در بهب ـــم س ـــه ای منظ ـــا برنام ـــركت ب - ش
ســـاختار نیـــروی انســـانی خـــود داشـــته و در ایـــن 
ــازمانی گام  ــودار سـ ــانی نمـ ــه روزرسـ ــا بـ ــتا بـ راسـ
مهمـــی در نظـــام منـــد كـــردن ســـمت هـــای 
ســـازمانی شـــركت داشـــته اســـت در حـــال حاضـــر 
ــرارداد دائمـــی  ــروی قـ ــر نیـ ــركت دارای 268 نفـ شـ
اســـت و بقیـــه فعالیـــت هـــا از طریـــق پیمانـــکاران 

انجـــام مـــی شـــود.
ــظ  ــت حفـ ــی در جهـ ــیمی فارابـ ــركت پتروشـ - شـ
ــود و یـــک  ــروژه ی بهبـ ــار پـ ــرایط موجـــود چهـ شـ
پـــروژه توســـعه ای تعریـــف كـــرده اســـت كـــه بـــه 
ــترک  ــروژه مشـ ــعه ای ، پـ ــش توسـ ــب در بخـ ترتیـ
تولیـــد كلـــر آلکالـــی بـــا پتروشـــیمی غدیـــر و بـــا 
محوریـــت شـــركت ســـرمایه گـــذاری نفـــت و گاز و پتروشـــیمی تامیـــن )تاپیکـــو( را در 

دســـتور كار دارد.
دستاوردهای سال 1400

1- تولید بیشترین مقدار محصول PAF از بدو تاسیس
2- خروج از ماده 141

3- عرضه هر دو محصول PAF و DOP در بورس كاال
4- پذیرش ماده 477 در پرونده آلوارس

5- رفع اختاف حقوقی با پتروشیمی اروند در خصوص مخزن EDC ضایعاتی
6- نوسازی و بهسازی محیطی كارخانه و خطوط تولید

PA 7- تصویب طرح استحصال فیوماریک اسید از پساب واحد
8- قرارداد خرید خوراک بین مجتمعی با پتروشیمی نوری

مدیرعامل شستا: به زودی منشور سرمایه گذاری شستا ابالغ خواهد شد
بازدید مدیران عامل شستا و تایپکو از شرکت پتروشیمی فارابی

پتروشیمی فارابی که تا چند سال پیش مدام دچار کمبود خوراک ، 
تعطیلی و مشکالت کارگری بود بعد از سکانداری مهندس محمود 
فخرایی توانست با پیاده سازی برنامه های مدون مدیریتی کوتاه مدت- 
میان مدت و بلندمدت در راستای استمرار دریافت خوراک، مخزن داری 
و اجاره دادن آنها، رکوردشکنی در تولید محصوالت و البته توجه ویژه 
مدیریت به منابع انسانی در مقام با ارزش ترین دارائی شرکت در یک 
سیر صعودی قرار گرفته و از زیان انباشته به سود برسد. در ادامه مسیر 
موفقیت، پتروشیمی فارابی که با عملیاتی کردن رویکردهای مهندس 
فخرایی این مدیر محقق و برجسته صنعت پتروشیمی حاصل گردید 
این شرکت توانست به یک سودآوری پایدار و ارزشی آفرینی مستمر 

دست یابد.
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درخشش شرکت پتروشیمی شازند در نمایشگاه صنعت استان مرکزی

بازدید سفیر، معاون وزیر نفت و هیات تجاری و بازرگانی جمهوری بالروس از مجتمع پتروشیمی شازند

حضور فعال شرکت پتروشیمی شازند در نمایشگاه بین المللی ایران پالست؛ بازدید وزیر نفت، مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیریت محترم عامل از غرفه پتروشیمی شازند

آقای دمیتری كالتسوف سفیر و آقای والدیمیر سیزوف معاون وزیر نفت جمهوری باروس و مدیرعامل شركت 
نفتی BELNEFTEKHIM به اتفاق هیات تجاری و بازرگانی این كشور روز پنج شنبه 21 مهر ماه با حضور 
در مجتمع پتروشیمی شازند ضمن دیدار و گفت و گو با مدیران شركت، از نزدیک با توانمندی های كم نظیر و 

روش های تجاری فروش محصوالت این مجتمع عظیم صنعتی آشنا شدند.
در این بازدید توضیحات مبسوطی از تولید محصوالت صادرات محور شركت پتروشیمی شازند و تنوع سبد 
محصوالت تولیدی این شركت برای هیات باروسی تشریح شد و پتروشیمی شازند آمادگی خود را به منظور 

صادرات و تامین نیاز بازار جمهوری باروس اعام نمود.
دمیتری كالتسوف سفیر و والدیمیر سیزوف معاون وزیر نفت جمهوری باروس طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی 
از حضورشان در مجتمع پتروشیمی شازند و آشنایی با توانمندی ها و دستاوردهای كم نظیر این مجتمع، خواستار 
افزایش همکاری های دو جانبه در خصوص تامین محصوالت صادراتی از سوی شركت پتروشیمی شازند خصوصا 
محصول MEG و تبادل كاری در ارتباط با اطاعات فنی تجهیزات و تولیدی در زمینه فرایندهای صنعت 

پتروشیمی شدند.
پس از این جلسه هیات تجاری و بازرگانی جمهوری باروس در بازدید از سایت مجتمع پتروشیمی شازند، از 
نزدیک در جریان تولیدات و عملکرد واحدهای عملیاتی این مجتمع قرار گرفتند و توضیحات الزم برای اعضای 

گروه تجاری ارائه شد.

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پاست با حضور پر شور و فعال شركت پتروشیمی شازند و دیگر شركت های داخلی و 
خارجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

شركت پتروشیمی شازند نیز طبق روال سالیان گذشته با ایجاد غرفه ای در این نمایشگاه، حضوری پرشور و فعالی داشت و گروه 
های تجاری از كشورهای مختلف شامل: روسیه، اسپانیا، برزیل، تركیه، عراق، قطر، عمان، افغانستان و... و خصوصا شركت های 

داخلی پیشرو در امر صادرات جهت مذاكرات بازرگانی و فنی حضور بهم رساندند.
در ایام برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران پاست، مهندس حمیدی راد مدیریت محترم عامل با حضور در غرفه شركت 
پتروشیمی شازند، ضمن بازدید از سایر غرفه های حاضر در نمایشگاه، با برخی از مدیران، مسئولین وزارت نفت و شركت ملی 
صنایع پتروشیمی كشور و فعالین اقتصادی داخلی و خارجی دیدار و گفت و گو كردند و بر همکاری های دوجانبه تاكید نمودند.

دكتر یزدان پناه رو رئیس هیات مدیره پتروشیمی شازند و همراهان از جمله بازدیدكنندگانی بودند كه با حضور در غرفه شركت 
پتروشیمی شازند با مدیریت عامل دیدار و در خصوص مسائل مشترک كاری به بحث و گفت و گو پرداختند.

شایان ذكر است در آیین افتتاحیه نمایشگاه نیز دكتر اوجی وزیر محترم نفت و مهندس شاهمیرزایی معاون محترم وزیر و 
مدیرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی از غرفه شركت پتروشیمی شازند بازدید نمودند و توضیحاتی در خصوص فعالیت های 
شركت پتروشیمی شازند از جمله: میزان تولیدات و نیز مشکات تامین خوراک مجتمع و... و همچنین پیرامون حضور فعال و 

گسترده این شركت در بازارهای داخلی و بین المللی توسط كارشناسان مربوطه ارائه گردید.
نمایشگاه بین المللی ایران پاست بزرگترین رویداد صنعت پاستیک در خاورمیانه به شمار می رود كه این نمایشگاه به دنبال 
فراهم كردن زمینه ای برای رونق بازار صنایع پاستیک داخلی و تسهیل در روند بازاریابی جهانی و حضور اثر بخش این صنعت 
در بازارهای بین المللی می باشد و شركت پتروشیمی شازند به عنوان متنوع ترین تولید كننده محصوالت پلیمری و شیمیایی 
در كشور و به عنوان تنها تولید كننده گریدهای خاص پزشکی، نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در تامین نیاز بازار داخلی و صنایع 
پایین دستی و نیز ارزآوری كشور دارد و این شركت همواره به دنبال ایجاد بازارهای صادراتی و جذب مشتریان جدید در سراسر 
جهان می باشد و دریافت استانداردها و گواهی نامه های بین المللی و ده ها جایزه و تقدیرنامه نشان از جایگاه ویژه و نقش برجسته 

شركت پتروشیمی شازند در جمع نام آوران صنعت پتروشیمی كشور می باشد

شركت پتروشیمی شازند با ایجاد غرفه در پانزدهمین نمایشگاه صنعت استان مركزی، حضوری فعال و پرشور 
داشت.

پانزدهمین نمایشگاه صنعت استان مركزی با حضور شركت های صنعتی استان و اقصی نقاط كشور از تاریخ سوم 
لغایت ششم آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه استان مركزی در شهر اراک برگزار شد.

شركت پتروشیمی شازند همانند دوره های گذشته با ایجاد غرفه در این نمایشگاه، حضوری پرشور و فعال داشت.
در آیین افتتاحیه رسمی پانزدهمین نمایشگاه صنعت استان مركزی جمعی از مسئولین استانی از جمله آقای دكتر 
مخلص االئمه استاندار محترم مركزی و معاونین ایشان، آقای دكتر آصفری نماینده محترم مردم اراک، خنداب و 
كمیجان در مجلس شورای اسامی، آقای مهندس جودكی مدیركل صنعت، معدن و تجارت استان و همچنین 
سفرای كشورهای سنگال، بنگادش و اوگاندا از غرفه پتروشیمی شازند بازدید بعمل آوردند و توضیحات مبسوطی 

در ارتباط با فعالیت ها، تولیدات و دستاوردهای ارزنده شركت پتروشیمی شازند برای مسئولین امر ارائه شد.
آقای هندی رئیس روابط عمومی و امور بین الملل در بازدید استاندار مركزی و هیات همراه از غرفه پتروشیمی 
شازند ضمن اباغ پیام خیرمقدم و تشکر مهندس حمیدی راد مدیریت محترم عامل، در توضیحاتی به دكتر 
مخلص االئمه و معاونین ایشان با اشاره مختصری به جایگاه شركت معظم پتروشیمی شازند بیان داشت: این 
شركت از نظر تنوع تولیدات در كشور بي نظیر بوده و متنوع ترین محصوالت پلیمري و شیمیایي كه بخش از 
این محصوالت یونیک می باشد را در بین تمام واحدهاي پتروشیمي كشور تولید می نماید و ساالنه بالغ بر 

1،800،000 تن انواع محصوالت میانی و نهایی در این شركت برای 5000 هزار واحد پایین دستی تولید و روانه 
بازارهاي مصرف داخلی و خارج از كشور مي شود و این مهم از افتخارات كم نظیری است كه به همت همکاران 

تاشگر این شركت تولید و در بازار مصرف عرضه می گردد.
مدیر با سابقه و برجسته روابط عمومی صنعت پتروشیمی كشورمان با اشاره به تاش های  ارزنده و دستاوردهای 
ماندگار مجتمع عظیم پتروشیمی شازند در دستیابی به دانش فنی و بومی تعمیرات اساسی مجتمع های 
پتروشیمی كشور و نیز داخلی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی و فرایندی این مجتمع اظهار 
كرد: مجتمع پتروشیمی شازند مفتخر به داخلي سازي بالغ بر 4500 قطعه و تجهیزات و صرفه جویي بالغ بر 25 
میلیون یورویي می باشد و به فضل پروردگار صرفه جویي 35 میلیون یورویي در این شركت هدف گذاری شده و 

در آینده نیز برای ساخت قطعات داخلی به میزان 5500 قطعه برنامه ریزی شده است.
رئیس روابط عمومی و امور بین الملل در پایان از ارزآوری بیش از یک میلیارد و 200 میلیون دالر طي سه سال 
گذشته در این شركت خبر داد و استاندار مركزی نیز از تاش ها، فعالیت ها و دستاوردهای ارزنده مدیران و 

كاركنان تاشگر شركت پتروشیمی شازند تقدیر و تشکر نمودند.
شایان ذكر است در ایام برگزاری نمایشگاه همکارانی متشکل از واحدهای روابط عمومی و امور بین الملل، بازرگانی، 
مدیریت نگهداری و تعمیرات، تداركات و نیز خدمات اداری در غرفه شركت پتروشیمی شازند حضور داشته و به 

بازدیدكنندگان از نمایشگاه صنعت استان مركزی پاسخگویی و خدمات رسانی داشته اند.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت  سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین 
)سهامی عام( مورخ 1401/05/30 در محل سالن همایش هاي مجموعه فرهنگي ورزشي تاش 

برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 91/19 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای  
ابراهیم بازیان بود، كه جنابان مهدي نوروزیان و حسن حسیني در مقام نظار اول و دوم و آقای سید 

مسعود اسمخاني 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 2/150 ریال 

به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
ابتدای  اسم خانی مدیرعامل مجموعه در  دكتر مسعود 
گزارش خود با تاكید بر اینکه امسال سود مجموعه سود 
باكیفیت و عمده سود عملیاتی بوده است سال گذشته 
3500 میلیارد تومان سود غیر عملیاتی داشتیم. به گفته 
و  تولید  افزایش  تاپیکو،  اثربخش  های  شركت  در  وی 
افزایش فروش صورت گرفت اما در یک سری از شركت 
های كمتر اثربخش، شاهد كاهش تولید بوده ایم كه برای 
توسعه و تعالی این شركت ما با افزایش تولید و سودآوری 

برنامه ریزی خوبی كرده ایم.  
تا  )خرداد  ماهه  سه  این  در  خانی  اسم  دكتر  گفته  به 
مرداد(  نسبت به سه ماهه مشابه سال قبلی، 38 درصد 
رشد درآمد در این شركت انجام شد. مدیرعامل در بخش 

دیگری از گزارش خود با اعام اینکه 23 هزار میلیارد تومان 
سود پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس است كه 16 هزار 
تومان آن مربوط به امسال می باشد خاطرنشان كرد اكنون 
در تاپیکو پیگیر بحث تهاتر گاز با بدهی دولت بابت اوره 
پتروشیمی خراسان هستیم و موافقت NPC هم دریافت 
كردیم و برای پترو الفین، پروژه ساخت مخازن را در نظر 
در   MTP واحد  احداث  مخازن،  ساخت  از  بعد  و  داریم 

دستور كار است.
مدیر عامل تاپیکو همچنین اظهار داشت كه در آبادان دو 
خط تولید PVC با مجموع 110هزار تن ظرفیت داریم، 
محصول میانی را از شغدیر خریداری می كنیم و باید دستگاه 

های جدیدی خریداری شود تا به ظرفیت نهایی برسیم.  
دكتراسم خانی گفت: سیاست ما تامین به موقع خوراک 

برای صنایع سلولزی است و شک نداریم كه آینده سلولزی ما از این بهتر خواهد بود و اقدامات بسیار 
خوبی را در این زمینه انجام داده و می دهیم.  

وی با تاكید اینکه11 شركت سلولزی زیر مجموعه شركت تاپیکو هستند كه مشکات خاصی هم 
دارند اما با پشتیبانی شستا و تامین اجتماعی و وزارت كار برنامه ای برای تامین مواد اولیه مورد نیاز 
آنها بخصوص برای چوكارا انجام می دهیم افزود: در همین راستا در حال رایزنی جدی و اصولی با 
روسیه برای تامین مواد اولیه هستیم. به گفته وی روسیه در حال حاضر فرصتی عالی برای ما در 
جهت تامین مواد اولیه هستیم كه، اولین قرارداد خرید چوب ارسال شده و در حال نهایی شدن است.  
مدیر عامل تاپیکودر همین زمینه با بیان اینکه قرارداد اول منعقد، قرارداد دوم به تازگی به دستمان 
رسیده و منتظر پنج قرارداد دیگر هستیم، تصریح كرد: با این قراردادها شركت های ما می توانند با 

ظرفیت كامل تولید كنند.
دكتر اسم خانی همچنین اظهار داشت كه تکنولوژی تولید كاغذسازی كاوه قدیمی است اما با این 
وجود و با رویکردهای صورت پذیرفته شركت توكا حتی بیشتر از ظرفیت تولید می كند و مشکلی 

از بابت تولید ندارد.  
نکات مهم مطرح شده در مجمع

- تاپیکو در 85 شركت سرمایه گذاری كرده است كه 46 شركت مدیریتی و 39 شركت غیرمدیریتی 
سهامدار است.  

- 33 شركت تاپیکو بورسی و 52 شركت غیر بورسی هستند كه 25 شركت در پتروشیمی، 15 
شركت در نفت و گاز و 20 شركت پیمانکاری و خدماتی هستند.

- سود عملیاتی تاپیکو 26 درصد و درآمدهای عملیاتی 68 درصد نسبت به سال مالی قبل رشد 
داشته است.  

تاپیکو صادراتی است و  تولیدی  ارائه شده حدود 26درصد محصوالت  - طبق آخرین اطاعات 
مهم ترین  شركت های فرعی تاپیکو شامل شفن، خراسان، 

شغدیر، شپترو، شپاس، شرانل، پکرمان و وپترو می شود.
- همچنین 83 پروژه به ارزش كلی 163 هزار میلیارد 
تومان در بازه های زمانی 1 ساله، 2 ساله و 5 ساله تعریف 

شده است.
پاسارگاد  پتروشیمی  احداث  ها  پروژه  این  مهمترین   -
خرمشهر، طرح توسعه پتروشیمی فارابی و احداث كارخانه 
تولید اتانول، طرح توسعه پتروشیمی آبادان، LPG، راه 
توسعه  طرح  كرمانشاه،  سیتریک  اسید  كارخانه  اندازی 
الستیک بارز، احداث پروژه تصفیه پسآب شهر بجنورد و 
استفاده در پتروشیمی خراسان، پروژه تولید آمونیاک و 
كودهای شیمیایی در پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس 

هستند.
دسترسی  بودن،  مقیاس  بزرگ  تاپیکو  های  ویژگی   -
مناسب به سواحل و بنادر صادراتی و همکاری با شركای 

بزرگ بین المللی است.
در سال گذشته صورت  كه  لطیف  اولیه  عرضه  از  بعد   -
گرفت، برنامه ریزی شد تا حریر خوزستان وارد بورس شود 

و محصوالت لطیف را در بورس كاال عرضه كردیم.
- برنامه ریزی برای عرضه اولیه پنج شركت در سال مالی 
پیش روی شركت تاپیکو قرار دارد كه مهمترین آنها نفت 
ستاره خلیج فارس است و در این رابطه موافقت شستا و 

شركت ملی پاالیش كسب شده است.
رعایــت دقیــق پروتــکل هــای بهداشــتی، پخــش 
ــات و  ــع از توفیق ــاه و جام ــم کوت ــه فیل ــک تل ی
ــط  ــت رواب ــه هم ــه ب ــرکت ک ــتاوردهای ش دس
ــمع  ــه س ــه و ب ــه تهی ــد مجموع ــی توانمن عموم
ــوب  ــتقبال خ ــید، اس ــهامداران رس ــر س و نظ
ســهامداران و خبرنــگاران از برگــزاری ایــن مجمــع، پاســخگویی مســتند به ســواالت 
ســهامداران حاضــر در مجمــع و ناظــر بــه صــورت برخــط، تاییــد حســابهای شــفاف 
و کلیــن جنــاب شــاه مــرادی »معاونــت مالــی مجــرب مجموعــه« توســط حســابرس 
ــت  ــه در جه ــم نام ــای تفاه ــر امض ــی ب ــل مبن ــد مدیرعام ــی، تاکی ــازرس قانون و ب
همــکاری بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان و شــتاب دهنــده، اعــالم اینکــه مجموعــه 
ــه  ــاور میان ــر خ ــرکت برت ــن 10 ش ــیمی در بی ــوالت پتروش ــروش در محص ــر ف از نظ
قــرار دارد، تصریــح اینکــه تعهــدات ارزی بــه طــور کامــل اجرائــی گردیــده اســت ، 
تقدیــر ویــژه دکتــر بــا زیــان از کارنامــه و عملکــرد درخشــان تیــم مدیریــت تاپیکو، 
برگــزاری مجمــع عمومــی فــوق العــاده جهــت تصویــب افزایــش ســرمایه شــرکت و 
نهایــت همــکاری و تعامــل جنــاب نورالدینــی مدیــر فرهیختــه و کاردان روابط عمومی 
شــرکت و کارشناســان خــوب آن واحــد در ارتبــاط بــا رســانه هــا و اهالــی قلم جهت 

پوشــش خبــری از نــکات مهــم مطــرح شــده و خواندنــی در ایــن مجمــع بــود.

افزایش 68 درصدی درآمدهای عملیاتی
راهبردهای دکتر مسعود اسم خانی برای حصول افتخار ملی

دکتر مسعود اسم خانی، مدیرعامل تاپیکو با اعالم اینکه سود مالی 
تلفیقی این هلدینگ در سال مالی اخیر بیش از 30 هزار میلیارد تومان 
بوده است اضافه کرد: درآمد عملیاتی این هلدینگ 68 درصد، سود 
خالص تلفیقی تاپیکو 58 درصد و سود خالص شرکت نیز 26 درصد 
نسبت به سال مالی گذشته افزایش داشته است . به گفته این مدیر 
جوان و جهادی همچنین سهام شرکت تاپیکو از ابتدا تا انتهای سال 

مالی با احتساب سود نقدی 88 درصد بازدهی داشته است.
شایان ذکر است تاپیکو در سال مالی مورد گزارش در بین هلدینگ های 
چندرشته ای، رتبه اول سودآوری را کسب کرده و اکنون 26 درصد 
تولید PVC،5 درصد تولید روانکار، 21درصد تولید قیر، 41درصد تولید 
الستیک و 50 درصد تولید بنزین کشور در اختیار این هلدینگ بزرگ 

قرار دارد.
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پیام هیات مدیره 
سـال مالـی منتهـی به 1401/2/31 برای كلیه سـازمان هـا، نهادها و بنگاه هـای اقتصادی ایران، 
سـالی دشـوار از برخـی جهـات بـود. فعالیت شـركت ها در سـال گذشـته ، تحت تاثیـر تمدید و 
تشـدید تحریـم های ظالمانـه آمریکا علیه مردم بـزرگ ایران، كلیه شـركتهای صنعتی، تولیدی، 
بازرگانـی و سـرمایه گـذاری ایرانـی دچـار مشـکات عدیـده ای در مسـیر تأمیـن مـواد اولیـه، 

فـروش، حمـل ونقـل كاال، انتقـال وجوه حاصله و سـایر مواردی از این دسـت شـدند. 
از سـوی دیگـر، شـاخص هـای صنعتـی و اقتصادی ، بـرای اغلب شـركتها در اثر شـیوع ویروس 
كرونـا بـه كلـی تغییـر كـرد. چالشـهای فراوانی كه سـال گذشـته در مسـیر فعالیت بنـگاه های 
اقتصـادی ایجـاد شـد، بسـیاری از ایـن شـركتها را دچار مشـکات عدیـده ای كرد. بـا این حال 
آنچـه بـه زعـم مـا شـركت سـرمایه گـذاری نفـت و گاز و پتروشـیمی تأمیـن را به عنـوان یکی 
از بزرگتریـن و متنـوع تریـن هلدینـگ هـای چندرشـته ای بـازار سـرمایه، كه در صنایـع نفت، 
گاز، پاالیـش، پتروشـیمی، سـلولزی، تایـر و معدنـی كشـور، نقشـی راهبـردی ایفـا مـی كند، از 
دیگـر شـركت هـا متمایـز كـرده و روند سـودآوری شـركت را علیرغـم همه این مشـکات دچار 
دسـتخوش وكاهـش قـرار نداده اسـت، وجـود همـکاران متخصص و باانگیـزه ای بوده اسـت كه 
وجـه همـت خـود را بـرای ایجـاد ارزش افـزوده برای سـرمایه بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران 

سـازمان تأمیـن اجتماعـی و رشـد سـودآوری بـرای كلیـه ذینفعـان و سـهامداران شـركت قرار 
اند.  داده 

آنچـه از سـوی همـکاران مـا در این سـال انجام شـده اسـت تـاش فوق العـاده بـرای افزایش و 
بهبـود شـاخص هـای كمـی و كیفی تولیـد، بازرگانی، فـروش و در نتیجـه افزایش ارزش سـهام 

شـركت در بـازار سـرمایه بـا وجود تمامی مشـکات بوده اسـت. 
ـــته،  ـــی گذش ـــال مال ـــا در س ـــم ت ـــاش كردی ـــو ت ـــره تاپیک ـــأت مدی ـــد هی ـــا تأكی ـــن ب همچنی
گام هـــای مثبتـــی در راســـتای ارتقـــا شـــفافیت بـــا اســـتفاده از ظرفیـــت هـــای بـــازار 
ـــی  ـــركت فرع ـــک ش ـــهام ی ـــه س ـــه اولی ـــرش و عرض ـــه پذی ـــود. از جمل ـــته ش ـــرمایه برداش س
ـــال  ـــروه در س ـــر گ ـــركت دیگ ـــهام 5 ش ـــرش س ـــور پذی ـــزی بمنظ ـــه ری ـــه و برنام زیرمجموع
ـــورس  ـــروه در ب ـــركتهای گ ـــدی ش ـــوالت تولی ـــه محص ـــه كلی ـــن عرض ـــاری. همچنی ـــی ج مال
ـــتور كار  ـــا در دس ـــه و تقاض ـــزم عرض ـــدی از مکانی ـــره من ـــور به ـــه منظ ـــرژی ب ـــای كاال و ان ه
ـــود،  ـــرژی ب ـــورس كاال و ان ـــروه در ب ـــول گ ـــه 10 محص ـــه آن عرض ـــه نتیج ـــت ك ـــرار گرف ق
ـــق  ـــروه از طری ـــی گ ـــوالت صادرات ـــه محص ـــرای عرض ـــری ب ـــزی و پیگی ـــه ری ـــاً برنام مضاف
ـــن  ـــرار دارد. همچنی ـــتور كار ق ـــاری در دس ـــی ج ـــال مال ـــان س ـــا پای ـــوق ت ـــای ف ـــورس ه ب
ـــرمایه  ـــای س ـــركت ه ـــودآوری ش ـــات و س ـــعه عملی ـــت توس ـــت تثبی ـــو جه ـــگ تاپیک هلدین
پذیـــر)از جملـــه پتروشـــیمی فـــن آوران ، پتروشـــیمی آبـــادان ، الســـتیک یـــزد و ...( در 

ـــود.  ـــركت نم ـــا ش ـــرمایه آنه ـــش س افزای

در ســال مالــی گذشــته، موفــق شــدیم جایــگاه شــركت را در رتبــه بنــدی یکصــد شــركت 
ــا  ــه 13 ارتق ــه رتب ــه 18 ب ــود از رتب ــه بهب ــج پل ــا پن ــش IMI100  ب ــی در همای ــر ایران برت
دهیــم. مــا بــه تــاش خــود بــرای افزایــش ثــروت ســهامداران محتــرم تاپیکــو ادامــه مــی 
دهیــم و امیدواریــم كــه بــا حمایــت، هدایــت و پشــتیبانی تــک تــک ســهامداران ارزشــمند 
ــرعت  ــا س ــته و ب ــش از گذش ــربلندی را بی ــت و س ــای موفقی ــركت گامه ــن ش ــو، ای تاپیک

ــردارد.  بیشــتری ب
برنامه های آتی شرکت 

زنجیـره محصـوالت  بالقـوه سـرمایه گـذاری در  فرصـت هـای  ارزیابـی  و  بررسـی  1-رصـد، 
پتروشـیمی؛ 

2- پذیرش و عرضه شركت ها و محصوالت در بازار سرمایه؛ 
3-عرضه محصوالت شركت ها در بورس كاال و بورس انرژی ؛ 

4-بررسی و ارزیابی وضعیت ساختار سرمایه شركت ها و اتخاذ تصمیمات الزم؛ 
5- همـکاری و مشـاركت بـا سـایر بازیگـران و سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجی جهـت تأمین 

مالـی طـرح های توسـعه ای
6- كاهـش هزینـه هـای مالـی و تامیـن نقدینگی اجـرای طرح هـا از طریق تبدیـل دارایی های 

غیـر مولد بـه مولد 
8- كمک به شـركتهای تابعه در راسـتای دسـتیابی به قراردادهای بلندمدت و اجتناب از تحمل 

آثار منفی ریسـک نوسانات قیمتی كاال 
9- ارزیابـی و بازدیـد مسـتمر از شـركتها و تعریـف پـروژه هـای HSE و شناسـایی پیمانکاران 

صاحـب صاحیت جهـت اجـرای پروژه 
10- بازنگـری رویـه تعریـف طـرح ها و پروژه هـا و ارزیابی همـه جانبه پیمانکاران و مشـاوران و 

تهیـه لیسـت پیمانکاران مـورد تائید هلدینگ  
11- پیگیری بروزرسـانی مناسـب اسـتراتژی های شـركتها در جهت ایجاد انعطاف پذیری الزم 

در مدیریـت و یـا مواجهـه با آثار ریسـک ها  
14- شناسایی موانع و گلوگاه های تولید در هر یک از شركتها و پیگیری رفع موانع تولید 

15- تصمیـم گیـری در خصـوص گزینـش بهتریـن طـرح متنـوع سـازی سـبد محصـوالت در 
شـركت پرسـی ایـران گاز و حریـر خوزسـتان 

16- اتخـاذ تمهیـدات الزم جهـت تامیـن پایـدار خـوراک كلـر در پتروشـیمی غدیـر در قالـب 
كلرالکالی  طـرح 

17- پیگیری عرضه برخی محصوالت شركت های گروه در بورس كاال
18- برقـراری تعامـل و نشسـت هـای هـم اندیشـی بـا شـركت هـای دانـش بنیـان جهـت رفع 

نیازهـای فـن آورانـه شـركت هـای گروه 
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چنان پنجه غم بی تدبیری بر سینه ام فشار می آورد كه عقل هوش از من ستوده است صنعت گری 
برای رونق كارش رفته 40 میلیون وام 24٪ گرفته بقول بازاریها خورده به پا شوره و در اندک زمان 
40 میلیون رسیده به 600 میلیارد جریمه. جریمه در جریمه، از پرداخت قسطهای رقم باال و درصد 
باالتر و جرایم دیركرد و ... باعث شده كه بیش از ده ها برابر اعطاء شده بود بانک خود را طلب كار 
می داند. این مطلب را به درد كشیده ها كه می گویی فقط سر است كه به نشانه تاسف باال و پایین 

می رود و ایهام و سوال كه پس تعریف حمایت از تولید و صنعت چگونه؟؟
بگذارید یادی كنم از جمعی در پنجاه سال پیش؛ یک دورهمی هفتگی تابستانهای دهه پنجاه درهمه 
هفته. شبهای جمعه هویدا جلسات اقتصادی با جمعی از كارآفرینان داشت و این جمع حدودا 50 
نفر میشدند از جمله برادران خیامی، حاج محمد تقی برخوردار، مدیران بانک ها و بانک مركزی، 
مهدی سمیعی، برادران رضایی، مدیر گروه صنعتی بهشهر، الجوردیها ، كازرونی بزرگ سرمایه دار از 
اصفهان ، نمازی ها از شیراز، آقای خسرو شاهی صاحب شركت مینو، مدیران ارج و آزمایش، آقایان 

هژبر یزدانی، وزرای دارایی، صنایع، معادن و كشاورزی، برادران ابتهاج  و .. 
 در انتهای باغ باشگاه وزارت خارجه درخت بید مجنونی بود بسیار زیبا كه آقا ابوالفضل جمشیدی 
كه  در آنجا سفره داری می كرد نقل می كند كه  در سایه این درخت وسایل پذیرایی نه چندان 
تشریفاتی مهیا بود. سکاندار این پذیرائی و كل امور از صفر تا صد با بنده بود. برای تهیه مایحتاج 
ضیافت، صبح 5شنبه می رفتم بازار تجریش، بنا به تعداد جمع چند كیلو دل و قلوه و گوشت فیله، 
مرغ تازه ، سبزی خوردن و ماست چکیده، مقداری میوه فصل، نان سنگگ دوآتیشه خریداری می 

كردم . در این ضیافت مشروبات الکی سرو نمی شد 
هویدا غروب نشده زودتر از همه وارد می شد، بدون تشریفات با همان پیکان معروف و با پیپ و لباس 
اسپرت، سام و احوال پرسی گرمی می كرد، یه خدا قوتی می گفت و گوشه ای می نشست، بیشتر 
خوراكش سبزیجات و نان پنیر و گردو بود و با غذای پختنی میانه ای نداشت و زمانیکه دو سیخ قلوه 

و خوش گوشت براش سرو می كردم با خنده می گفت جمشیدی تو آخر مرا از راه بدر می كنی
 كم كم سرصحبت ها باز میشد و اغلب حضار با اشتیاق و پر حرارت؛ حرف از سرمایه گذاری و تولید، 
اشتغال، رونق اقتصادی كشور و كمک به صنعت كشاورزی می زدند. حاج برخوردار گاهی به شوخی 
تیکه می انداخت و به هویدا می گفت:  این رئیس دولت میگه “نه  زن دارم نه بچه تو كه  داری بمن 
چه!!” خودش هست و یک پیپ هركجا آفتاب غروب  كرد  و خوابش گرفت پیکانشو میزنه به كناری 
و تخت میخوابه ..دائم هم میگه اعلیحضرت همه چیز مرتبه، خبر نداره كه بار توسعه اقتصادی كشور 
بر دوش ماست با این حرف كل حضار زدند زیر خنده هویدا هم چون با اكثر آنان رفیق بود عین 

خیالش نبود و به این شوخی و تیکه می خندید.  نبض جلسه به دستان خیامی ها و حاج برخوردار 
بود، این سه بزرگ مرد بیشتر از همه درفکر پیشرفت وعمران و آبادانی كشور بودند و بارها هویدا را 

به محاصره خود در میآوردند و در تنگنا قرارش می دادند.
در یکی از دورهمی ها شخصی بنام نراقی مقیم امریکا كه پنجمین كشاورز نمونه در آمریکا شده بود 
از طرف شاه دعوت بعمل آمده بود تا به ایران بیاید. از بدشانسی ایشان در بدو ورود به مهرآباد بخاطر 
تشابه اسمی توسط ساواک دستگیر میشود.نماینده دولت هرچی منتظر میشوند خبری از ایشان 
نمیشود و بعد از پرس و جو خبرش از اوین می رسد!! كه توسط سازمان امنیت دستگیر شده!! خبر 
بگوش شاه میرسه و با عصبانیت نصیری را احضار می كنه، باچند فحش ناسزا كه این چه كاریه زود 

آزادش كنید و با معذرت خواهی رسمی مستقیما” دعوتش كنید دفتر من و ...
 این فرد در آن جلسات هم دعوت بود و تعریف میکرد زمینی داشتم 40 هکتار در آن بادام زمینی 
كاشته بودم پشت زمینم رودخانه بزرگی بود. روزی در جمعی گفتم اگر اینجا سدی زده شود، در 
پشت آن سد میتوان پرورش ماهی بزرگی ساخت و هم با ذخیره آب در پشت این سد میشه هزاران 

هکتار مزرعه را آبیاری كرد 
جالب آنکه به چند روز نرسید دیدم دهها مهندس نقشه بردار امدند و شروع كردند به ساختن سد!!! 
.. و به سال نکشید سد زده شد، پس از باال آمدن آب سد، پرورش ماهی در اطراف سد ساخته شد، 
جالب اینکه نیمی از زمینهای من با آب همان سد، كشت آبی شد محصول آن سال من چند برابر 
شدفکر كردم نکند بخاطر استفاده از آب سد دولت مالیات سنگینی برام وضع كند!! رفتم نزد مسئول 
اداره كشاورزی تا خودم را معرفی كردم  به یکبار رئیس اداره كشاورزی از پشت میزش بلند شد مرا 
بغل كرد و گفت ما این رونق اقتصادی منطقه را مدیون شما هستیم مدتیه درفکر شما هستیم تا در 
یک مراسم رسمی از شما تقدیر و تشکر شود. سخن ایشان كه به اینجا رسید حضار با كف و هورا 
دیگر نگذاشتن ادامه دهد. جلسات اقتصادی بعضا تا پاسی از شب ادامه داشت و حضار یادشان می 
رفت حتی آبی بنوشند و به بوفه سری بزنن!! بعد از اعام پایان نشست هویدا به شوخی می گفت 

میهمان كم خرج هم نعمتی هست.
هدف از گوشزد كردن این خاطره  یادی بود از آن بزرگ مردانی چون خیامی ها و حاج برخوردارها 
كه هرگز نمی پنداشتند چه سرنوشت تاریکی درانتظارشان هست. آنها كلیه اموالشان توقیف و بدور 
از وطن جان سپردند و آرزوهایشان را باخود بگور بردند.  آنها را ازدست دادیم تا شهرام جزایری ها، 

خاوری ها و  بابک زنجانی ها را بدست آوریم!
راست گفت فریدون مشیری “ایران همیشه دوزخ ارباب غیرت است”.

آفتاب آمد دلیل آفتاب
محمد ضرابیه؛ رمز موفقیت ما باور به خرد جمعی است
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پس از انقاب اوضاع كارآفرینان همانطور كه عرض كردم به بدترین شکل و فرجام رسید.
در اوایل انقاب اسامی افراد بازمانده از حزب توده و فرهنگ آن این باور موج می زد آنان كه چکش 
و داس در دست ندارند یا بورژوا هستند یا فئودال. در رژیم اسامی با اینکه از صدر تا ذیل زمام 
امور زیر نظر علمای اعام و فرهیخته گان حوزه بود در حق بعضی از كنشگران و فعالین اقتصادی 
ناعادالنه رفتار گردید. یک نقلی از اول انقاب داشته باشیم تا برویم سراصل مطلب با پیروزی انقاب 
خدمات  پنجاه كنشگر اقتصادی ایران به فراموشی سپرده شد و صنعت ، سرمایه و تولید به دلیل 
نداشتن مدیران كاردان به قول ما دهاتیها افتاد به چاله. اگر سرگذشت حاجی برخوردار را خوانده 
باشید عرایض بنده را تائید می فرمایید... بعنوان نمونه زین مقال بگذاریم و به یک هشدار برسیم. هم 
چومنی كه در مرز هشتاد سالگی هستم و از دهه چهل برخی در بازار سرمایه به عنوان روزنامه نگار 
و فعال اقتصادی حی و حاضر چشم و گوش بازگشته بخود اجازت می دهم كه هشدار دهم كه دوبار 
در آن ورطه نیافتیم. مدیری دل سوخته - بخوانید ضرابیه - وقتی به یکی از بنگاه ها پا می گذارد كه 
در جمع سهامداران آن بانک  سپه و بنیاد شهید صدوقی وجود دارند و شركت به دلیل بی كفایتی 
به مرز ورشکستگی رسیده بود و با آمدن این رادمرد صنعت كارخانه دوباره نفس چاق كرده و چون 
ارج و آزمایش و ... به فراموشی تاریخ نمی پیوندد.مدیر با كفایت خط تولید را دوباره برپا كرده و هم 
اكنون محصول با كیفیت به بازارهای داخلی و خارجی گسیل می گردد و بایستی اذعان داشت كه 
این افتاده را برای برخواستن دست نیاز به الزمه ها الزم می دارد كه از آن جمله دریافت تسهیات 
بانکی است كه این شیوه كار آفرینی و تولیدی است. چون كارگاه و كارخانه دوباره سرپا می شود و 
كارگر حقوق می گیرد تولید جان می گیرد و بانک بهره می برد و كارخانه دودش از دودكش بیرون 

شود و صدای ساخت از سالن بلند می شود.  گر این شیوه نبود مانند قوی پرشکسته و چیت سازی 
خاک رو به شده و ... باید حسرت داشتن صنایع از بین رفته را می خوردیم و ایران برک و فیلور را 
هم بایست بر این آخریت می پنداشتیم. حاصل آنکه با آبرو و اعتبار كسی كه حامی تولیداست دوباره 

بر این كارخانه ها تولید رونق گرفت و ایران آباد دست یافتنی تر.
چرا سرمایه گذاران میلی به حضور در بخش صنعت ندارند؟ متهمان اصلی فراری دادن سرمایه و 
صنعت از كشور چه هستند؟ آیا مقامات دولت پاسخ  های روشنی برای این دو سوال دارند. »تامین 
مالی«، »موانع صادرات و واردات«، »مسائل گمركی« و »موانع دسترسی به ماشین  آالت و تجهیزات« 
به عنوان چهار شکاف اصلی تشکیل سرمایه در كشور در سال های اخیر یک طرف قضیه است و عدم 
اطمینان به حمایت از سرمایه گذار و كارآفرین یک طرف مهمتر.  تولیدگر و صنعتگر دلسوز كه نه 
رانت خواه است و نه منفعت طلب از یک سوی باید تمام تاش خود را بکند تا با سیاست های كلی 
نظام و برنامه های دولتمردان، مسئولین، دست اندركاران و حاكمیت همسو باشد و در سویی دیگر 
باید درمانی و نوشدارویی داشته باشد برای تامین مواد اولیه تولید ، مساله  شناسی نظام تولید صنعتی 
در كشور، چگونگی فروش داخلی و خارجی محصوالت و مهم ترین بحران های پیش روی تولید از 
جمله پرداخت حقوق و ورود ماشین  آالت خط تولید را رفع و رجوع كند و برای اجرای این مهم انرژی 
بگذارد لکن در همه حال باید همه حواس و فکرش در این موضوع معطوف گردد كه انگشت اتهام 

بی خردان او را تهدید نکند و به او تهمت نابجا نزنند تا آب گل آلود شود و ... این خناسان و منفعت 
طلبان و تهمت زنان كه به حق و انصاف، نابخردان و كم فهم های عالمندنه معنای اصالت و نجابت 
می دانند نه حرمت اهل كار و موسپیدان صنعت . پرسشی كه الزم است در این خصوص مطرح شود، 
چگونگی پشتیبانی حاكمیت به عنوان متولی اصلی تولید در كشور از روند تشکیل سرمایه و تقویت 
سرمایه گذاری است كه باعث توسعه كشور و صنعت می شود و این مهم جز با اعطای تسهیات 
،تسهیل قوانین، تکریم صنعتگر و مدیر و حمایت همه جانبه از كارآفرینان دلسوز ملک و مملکت 

میسر نمی شود و نمی گردد.
در حالی كه خبر فرار سرمایه گذاران و صنعتگران به كشورهای همسایه هر روزه كام مردم را تلخ می 
كنند و شاهد بی تفاوتی وزارتخانه های مسئول هستیم هنوز اندک تولیدگران راستین را انگ می 
زنیم. و به هزار تهمت سعی می شود كه این اندک باقی مانده كارآفرینان عطای كار را به بقاء ببخشند. 
تغییر این فضا از طریق احیای شرایط سرمایه گذاری است و تایید مشکات و تبیین راهکارها برای 

دلجویی از مدیران میانه میدان بخش خصوصی كه به ناحق به آنها افتراء و تهمت زده می شود.
تحریم، سیاست  های آزمون و خطا، مشکات ساختاری و حکمرانی در اقتصاد ایران، نقدینگی، تامین 
مالی واحدهای تولیدی، تشکیل سرمایه ثابت، بهره  وری پایین، افزایش قیمت تمام شده ، ضعف در 
سازوكار تعیین و محاسبه و اخذ حقوق دولتی گوشه ای ومشکات امروز تولید صنعتی در ایران 
ماست و ارتقای بهره  وری، توسعه صادرات، تکمیل زنجیره تولید داخلی، شناسایی و رفع گلوگاه  های 
رشد و نیز حذف رانت و امضاهای طایی گوشه ای از راه كارهای تسهیل تولید در كشور می باشد و 
از آن مهمتر عدم سوء نیت داشتن در تخریب كارآفرینان و سرمایه گذاران كه مصداق بارز این سوء 

نیت و ندانم كاری اعام لیستی بود تحت عنوان ابر بدهکاران بانکی و قرار دادن افرادی پاكدست و 
شناخته شده در صنعت كشورمان در كنار افرادی سودجو كه مال و آبروی كشور را به تاراج بردند 
و این دو طیف متضاد را در یک لیست بدهکار بانکی نشر دادن كه بسان همان مثال تر و خشک را 

با هم سوزاندن می باشد.
بایست سره از ناسره و كسی كه برای تامین نقدینگی الزم كارخانه تولیدی، وامی را می ستاند تا 
كسی كه برای تبدیل نقدینگی اعطایی بانک به مایملک شخصی و تاراج زدن حراج برنامه دارد فرق 
گذاشت كه جمع بندین محال است ولی می بینیم كه بی خردان پرادعا هر دو را از یک زاویه دیده 

و در یک لیست بدهکار آنها را قرار می دهند.
با تغییر ساختار و سیاست  ها باید این روند زودتر از اینها اصاح می شد، چرا كه تولیدكننده  ایرانی 
كه علیرغم همه نامهربانی ها و دشواری ها خط تولید خود را در ایران راه انداخته و مثا به تركیه 
نمی برد اگر بگویم راه نمی خواهد كه خود كارآفرین اگر راه نیاید خود راه را هم می سازد. ولی اقلکم 
انتظار سنگ اندازی و تهمت زنی ندارد. بیش از چهار دهه و سالهای سال، كار به همین منوال بر این 
وام ها جاری گشته تا متاسفانه بعد از پدیده فرار مغزها شاهد پدیده شوم فرار كارآفرین  های واحدهای 
صنعتی هستیم. می گویند نوشدارو پس از مرگ سهراب به چه كار آید و این درد جانکاه اكنون برای 
من روزنامه نگار با بیش از 60 سال سابقه حضور در روزنامه ها و مشاوره به مدیران و شركت های 
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اقتصادی است كه می پرسم بعد از قال و قیل اولیه كه ابر بدهکاران را به لیست می كنیم چه شد 
كه به اسم كاری درست، نادرست ترین روش و كار را انجام دادید و با بدسلیقگی و نافهمی در كنار 
اسم عده ای سودجو اسامی افرادی منزه و كاردان را قرار دادید تا این چنین مدیران خادم كشور 

را در میان اتک ها و تعمت قرار دهید. كدام مشاوره و كدام راهنمایی این كار زشت را توصیه كرد.
همان طور كه گفتم كمبود نقدینگی، بحران تامین مالی واحدهای تولیدی، بحران تشکیل سرمایه 
ثابت، بهره  وری پایین و افزایش قیمت تمام شده و كاهش قدرت رقابت  پذیری ما در بازار جهانی، ضعف 
توسعه صنایع پایین  دستی، چالش توسعه فناوری، ریسک باالی سرمایه گذاری در كشور، ضعف در 
سازوكار تعیین و محاسبه و اخذ حقوق دولتی خود هزار مشکل است برای كارآفرینی. آیا اینها كم 
نبود كه به آن انگ چسباندن را هم اضافه كردیم تا كارآفرینی كه برای مردم میهن آبادانی می آورد 
و اشتغالزایی می كند را به ناجوانمردانه روش ها از حاكمیت دلسرد سازد. قسم به قلم كه خدای عز و 
جل به آن سوگند خورده »نون والقلم و مایسطرون« كه خاندان ضرابیه كه یکی از یکی بهترند برای 
عبور از موانع و تکمیل زنجیره تولید چه خاقیت ها و راهکارها ساختند و شوربختانه آنکه عده ای 
حسود و نااهل و منفعت طلب كه شهره شهر و كشورند درصدد برآمدند كه این خاندان حامی تولید 

را تضعیف كنند كه الحمداهلل شرف و آبروی مومن نزد خدای اهلل حفظ است.
بهتر است نقبی بر اهل خبر بندازیم در اوایل سال در بوق و كرنا شد كه فهرست برخی ابربدهکاران 
بانکی منتشر شد؛ یعنی خبر اینگونه برآمد كه با پیگیری رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
و رئیس كل بانک مركزی، فهرست ابربدهکاران بانکی بیش از 10 بانک دولتی و خصوصی منتشر 
شد والبته كه این لیست های ناشفاف و الک نشده بجای حل یک مشکل هزار مشکل دیگر و سوال 
دیگر مطرح ساخت. موضوعی كه خیلی از دلسوزان كار به آن اشاره كردند و تصریح كردند تا فهرست 
كامل و بدون اغماضی كه البته اعام دقیق بدهی شركتها و سازمان و وزارتخانه های دولتی در این 

لیست از سوی بانک ها منتشر نشود، عدالت رعایت نشده است.
با تاكید بر  پیرواین اقدام در همان روزها مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت وگوی رسمی 
ضرورت انتشار فهرست بدهکاران بانکی باالی  هزار میلیارد تومان، عنوان كرده كه دو شركت بزرگ 
ایران خودرو و سایپا بیش از 100 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند اما اسامی آنها اعام نشده 

است.
جالبتر آنکه خیلی زود با بررسی فهرست های منتشر شده، توسط كارشناسان بی طرف مشخص 
گردید كه اوال وام های كان باالی هزار میلیارد تومانی در این لیست ها به چشم نمی خورد و این 
خودنشان از آن داشت كه خود بانک ها هم در اعام اسامی بدهکاران كان شركت های بزرگ و 

بدهکاران بزرگ باالی  هزار میلیارد تومان، شک دارند.
پیرو این دو اتفاق با دستور وزارت اقتصاد قرار شد كه اسامی وزارتخانه و نهادهای دولتی بدهکار نیز 
افشاء شود كه بصورت جالبی دیده شد كه خود وزارتخانه اقتصاد و دارائی خود بزرگترین بدهکار 

بانکی كشور است.
اما نکته مهمتر در این لیست های منتشر شده توسط بانک ها و الخص بانک ملی، نام بردن و 
تولید و بزرگان صنعت می  آنها را به عنوان خادمین  قراردادن اسامی درلیست بود كه همگان 
شناختند و همین موضوع باعث شد كه خیلی از كارشناسان قابل و متخصصان شناخته شده در 

ارتباط با رسانه ها از این نحوه انتشار اظهار ناراحتی كنند و آن را عادالنه  ندانند 
بله وقتی این لیست بدهکاران بانکی بیرون آمد ،در ابتدا خیلی ها با هیجان گفتند شفاف سازی شد 
ولی بعدتر كه به لیست و اسامی دقت گردید آنچه بیشتر به چشم آمد و عیان شد این نکته مهم و 
اساسی بود كه چرا بعضی از بزرگترین افراد موفق بازار سرمایه و مدیران بازار شناس كه شفافیت و 
صداقت آنها در مجموعه های تحت مدیریتشان مثال زدنی است و از بزرگان خیر خردمند كه پیشتاز 
در تحول میباشند در این لیست های كذایی دركنار افرادی كه به فرصت طلبی مشهور و شهره عالم 

هستند در كنار هم در این لیست قرار گرفته اند .
همزمان طیف وسیعی از كارشناسان و نخبگان و افراد صاحب نظر كه سامت كاری و قضاوت های 
معتبر آنها مورد وثوق مردم هست وجود یک مشکل درانتشار این گونه ای لیست ها را بازگو كردند 

كه انتشار لیست هایی كه صحت و دقت در آنها و اینکه وام و تسهیات اعطاء شده به كارآفرین و 
چرخه تولید منتسب به او كه سه شیفت كاری در رفت و آمد دارد را كاری اشتباه خواندند چرا كه 
بجای شفافیت و ابهام زدایی كه هدف از انتشار این لیست ها بوده ما شاهد ابهامات بیشتر و فراوان 

تری شدیم .
انتشار این  لیست ها بدون آنکه تفکیکی بین شركت های واقعی و كاغذی و تفاوتی بین افراد مورد 
وثوق جامعه و اقتصاد از مدیران ناالیقی كه تنها به منفعت شخصی فکر میکنند باعث گردید كه 
این هدف شفاف سازی نه تنها میسر نشود بلکه خود اسبابی شود برای حمله به سنگرهای تولید 

در كوران جنگ اقتصادی. 
بر همگان روشن است كه  تولید و كارهای بزرگ نیاز به حمایت بانک های بزرگ دارد و گرفتن وام و 
تسهیات ضروری است و اگر قرار بر افشای لیستی از بدهکاران بانکی دانه درشت مدنظر است بایست 
فقط اسامی افرادی باید منتشر می گردید كه در بازپرداخت تسهیات خود، خطا و اقدامی غیرقانونی 
كرده اند، وگرنه تولید در ابعاد بزرگ، بدون همکاری بانک ها و دولت امکان پذیر نیست ولی متاسفانه 
بانک ها با عجله و بدون تفکیک شدن بین این دو طیف خادم و خائن شروع به انتشار لیست كردند.

شاید بتوان با جرات اذعان كرد مهمترین اسمی كه از خادمین و كارآفرینان برجسته كشور در این 
فهرست های كذایی بود و از سوی بانک ملی به عنوان ابربدهکار بانکی نام وی اعام شد نام مهندس 
محمد ضرابیه، كارآفرین، اقتصاد دان و یکی از افراد بنام صنعت و بازار سرمایه كشورمان  بود، كه 
درباره وی اعام گردید كه محمد ضرابیه با تاسیس 6 شركت متفاوت )كاغذی( و با نام هر شركت از 

بانک ملی تسهیات كانی دریافت كرده  است.
و اما اصل قضیه چه بود! مهندس محمد ضرابیه مدیر، سرمایه گذار و سهامدار شركت های متعددی 
در حوزه تولید منجمله یزدباف، ایران برک، و تعمیرات پاستیران، فیلور و ... می باشد و با توجه به 
نقدینگی مورد نیاز شركت ها و با توجه به میزان سهامداری مشارالیه، تصمیم دیگر سهامداران بر اخذ 
وام از بانک قرار می گیرد و برای تامین نقدینگی مورد نیاز شركت ها، به طور كاما قانونی شركت 

ها به دنبال اخذ تسهیات می روند.
همانطور كه اهل فن نیز اقرار دارند ما هم  در گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه با داشتن پرتیراژترین 
نشریه بازار سرمایه كشور و دارا بودن یکی از پرمخاطب ترین پایگاه های خبری اقتصادی كشور 
باور داشته و داریم كه باید تسهیات بانکی در بخش مولد كارگشا باشد تا در نهایت برای تمام 
را ضروری  تولید  بخش  به  تسهیات  ارائه هرگونه  آورد. همچنین  ارمغان  به  رفاه  افراد جامعه 
داشته و می دانیم و بدیهی است در كارهای بزرگ، اعداد و ارقام هم بزرگ است.مدتی بعد از 
انتشار نادرست و پر از اشتباه لیست ها كه داد خیلی ها را بلند كرد و پس از خوابیدن گرد و 
غبار اولیه اعام فهرست توسط بانک ها و فروكشی كردن جو هیجانی در جامعه آسمان واقعیت 
شفاف شفاف گردید تا سره از ناسره و تولیدگر از دالل متمایز گردد. پیرو روشنگری خود جناب 
ضرابیه بزرگ و اطاع رسانی نشریات مستقل، فتیله سوزان این اتهام زنی ها پایین آمد در ادامه 
با پیگیری مجدانه خود مهندس محمد ضرابیه و تیم حقوقی و مشاورین وی، خود بانک ملی نیز 
با ارائه اطاعیه رسمی این ادعای اولیه خود را تکذیب كرد بطوری كه در اطاعیه تفصیلی بعدی 
به اشتباه اولیه خود در اعام اسم محمد ضرابیه اقرار كرد و اعام نمود كه مشارالیه اوال شركت 
كاغذی ندارد و دوما این بدهی میلیاردی مربوط به خود شخص ایشان نیست بلکه تسهیات اخذ 
شده برای شركت ها و موسساتی بوده است كه ایشان در آن سهامدار بوده و به هیچ عنوان مالکیت 
شخصی ندارد و تازه آن تسهیات پرداختی نیز با پرداخت به موقع اقساط توسط شركت ها در 
حال تسویه می باشد بطور مثال مسئولیت پرداخت كلیه بدهی های شركت های پاستیران و 
كارخانجات تولیدی بهمن به بانک ملی ایران به عهده این شركتها و سهامدار اصلی ))بنیاد دینی، 
فرهنگی ، خدماتی صدوق(( می باشد و این بدهی ها هیچگونه ارتباطی با آقای ضرابیه ندارد و 
سایر شركت ها هم تولیدی هستند و دوره های بازپرداخت اقساط و جریمه های كان دیركرد 
و ... در حال تسویه بوده و می باشد كه این هم درد بزرگی است كه جریمه بیش از ده برابر پول 

اولیه از تولیدگر اخذ می شود.
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در رسـانه ها از محمـد ضرابیـه و 6 شـرکتی نـام بـرده شـده که دربـاره آنهـا معتقدند 
فقـط در حد سـوله  و کاغذی بـوده و تسـهیالت کالن از بانک  ملی دریافـت کرده اند. در 

حال حاضـر، وضعیـت فعالیـت این شـرکت ها چگونه اسـت ؟
تمام این شركت ها فعالیت دارند و سوله ها خالی و كاغذی نیستند.

شـركت یزدبـاف فقـط 130 هزار متر سـالن بـا تجهیزات بسـیار دارد و هـزار نفر شـاغل در كارخانه 
آن فعالیـت دارنـد و بیـش از هـزار نفر را در كسـب وكارهای خانگی )زنانی كه در منزل سفارشـات را 

می دوزنـد و تحویـل می دهنـد.( مشـغول به كار كرده اسـت.
شـركت بهمـن كـه در حوزه یخچال سـازی با برنـد فیلـور فعالیـت دارد، 230 هزار متر زمیـن و 70 
هـزار متـر سـاختمان دارد كه در آن حدود 300 كارگر مشـغول به كار هسـتند. البتـه این كارخانه به 
دالیـل متعـدد كه مشـکاتی دارد كـه امیدواریم با اعمـال راهبردهای مدنظرمـان این معضات رفع 

شـده و سـال آینده شـاهد رشـد تولید مناسب در این شـركت باشیم.
یعنی تولید در این کارخانه متوقف شده است؟

خیر. تولید در این شـركت جریان دارد. مشـکات كارخانه بهمن به كمبود نقدینگی برمی گردد كه 
قـدرت سـرمایه گذاری بـرای آوردن قالب های جدیـد را از 
مـا گرفته اسـت. این شـركت در حال حاضر زیان انباشـته 
دارد، چـون همان طـور كه گفتم، سـرازیر شـدن كاالهای 
خارجـی و از جملـه انواع یخچال و فریـزر در بازار به بركت 
ارزهای حاصل از فروش نفت سـبب شـد بخـش بزرگی از 
صنعت داخل تعطیل شـود. شـركت بهمن، اواخر دهه 60 
و اوایـل دهـه 70 راه اندازی شـد. من در این شـركت، یک 
مدیر هسـتم و صاحب كارخانه نیسـتم. 52 درصد سـهام 
شـركت بهمـن برای بنیاد صـدوق گروه توسـعه اقتصادی 
تدبیـر وابسـته به سـتاد اجرایی فرمـان حضرت امـام )ره( 
اسـت و مدیـران این شـركت را این بنیـاد تعیین می كند.
سـهم شـما در شـرکت بهمـن و یزدبـاف چقـدر 

؟ ست ا
من و همه خانواده ضرابیه، كمتر از 2.5 درصد در شـركت 

بهمـن سـهم داریـم. سـهامداران شـركت بهمن 6 هـزار نفر 
هسـتند. در شـركت یزدباف هم شـاید این سهم به 4 درصد 
برسـد، زیـرا این شـركت هـم 8 هـزار نفـر سـهامدار دارد و 

سـهم بنیاد صـدوق در این شـركت 20 درصد اسـت.
در سایر شرکت ها وضعیت تولید چگونه است؟

شـركت پاسـتیران، در حـوزه قطعـات پاسـتیکی فعالیت 
دارد و محصوالت این شـركت نیازهای بخش خودروسـازی، 
كشـاورزی، پتروشـیمی و... را تامیـن می كنـد. اشـتغالزایی 

انجام شـده در ایـن شـركت نیـز حـدود 270 نفر اسـت.
تمـام شـركت ها در بـورس حضور داشـتند امـا هنگامی كه 
به زیان انباشـته رسـیدند، از بازار سـرمایه حذف شدند. البته 
پاسـتیران همچنان در بورس فعال بوده و سـودده اسـت و 
تمـام بدهی هـای ایـن شـركت به بانـک از سـال 98 بـه روز 

شـده اسـت و فقـط حـدود 6 میلیـارد تومـان از بدهی هـای آن باقی مانده كـه در قالب تقسـیط در 
حال پرداخت اسـت.

سهم خانواده ضرابیه در این شرکت چقدر است؟
حـدود 1.5 درصـد. در شـركت ها بیشـتر بخـش مدیریت با من اسـت، چـون جز تولیـد كاری دیگر 

نیستم. بلد 
لطفا در مورد شرکت چهارم اعالم شده در لیست نیز توضیحاتی بفرمایید.

شـركت چهارم، طارق تجارت اسـت كه حدود 10 سـال قبل فروخته شـده و به دلیل بدهی در گرو 
بانـک ملـی بـوده اسـت. فـروش آن رسـمی انجـام شـده و بانک ملی هـم در جریـان این فـروش به 
فـرد دیگری بوده اسـت. قسـط های آن پرداخت شـده اسـت. ایـن كارخانه حدود 10 میلیـارد تومان 
قیمت گـذاری می شـود و بدهـی آن بـه بانک ملی حـدود 60 میلیون تومان اسـت كه شـاید مبلغی 
از آن معـوق شـده باشـد. بـه هر حال این كارخانه 10 سـال پیش فروخته شـده و اصـا 60 میلیون 

تومـان عددی نیسـت كه بخواهد اعام شـود.
شرکت های دیگر چطور؟

در همان ایام اولیه اعالم فهرست و تاکید برداشتن ها شرکت های کاغذی با استاد محمد ضرابیه که به حق رادمرد صنعت ایران 
می خوانندش به گفتگویی صمیمانه نشستیم و این مدیر خدوم با متانت پاسخ سوالهایی را داد که بعد 4 ماه تازه بانک ملی به آن 

اقرار گردد و اما برای ثبت در تاریخ و داشتن پاسخ های جناب ضرابیه آنها را دوباره بازنشر می دهیم.

شـركت های پنجـم و ششـم، ایران بـرک و نوپوش هسـتند. مـن هیچ زمانـی از اعضـای هیات مدیره 
ایـن دو شـركت نبـوده ام. سـهام شـركت ایران برک پـس از انقـاب بین یزدبـاف، پاسـتیران، گروه 
بنیـاد صـدوق و... تقسـیم شـد كه حدود 50 تـا 60 درصـد از سـهام آن را دارند. 20 درصد از سـهام 
ایـن شـركت هـم متعلق به بانک سـپه و حـدود 6 درصد آن بـرای بانک ملی اسـت. هنگامی كه این 
شـركت را حـدود 15 سـال قبل خریـداری كردیم، بانک سـپه عضو هیات مدیره و مدیر این شـركت 
بـود. در ادامـه بـا مدیـر بانک سـپه از كارخانه بازدید داشـتیم. این بازدیـد زمانی بود كـه كارخانه در 
حـال خـراب شـدن بود. بانک سـپه اعـام كرد كارخانـه و تولید منحل شـود. اینجا مـن مقصر بودم 

كه نگذاشـتم منحل و پرونده این شـركت بسـته شـود.
حـاال كارخانـه بـا 130 هـزار متـر زمین و 30 هـزار متر سـالن در رشـت قـرار دارد و به تازگی حدود 
200 نفر از زنان این شـهر را به اسـتخدام درآورده  اسـت. این شـركت  هم راه اندازی شـده  و امیدوارم 
در سـال 1401 نخسـت امسـال، البسـه آن )كت وشـلوار( مانند قدیم وارد بازار  شـود. ایران برک برای 
یزدبـاف كار می كنـد و شـاید بدهـی آن بـه یزدبـاف، حـدود 15 میلیارد تومان باشـد اما به شـخص 
مـن، بیـش از ایـن عدد بدهی دارد. به هر حال توانسـتیم كارخانه را سـرپا نگـه داریم و مانع تعطیلی 
آن شـویم. سـهم خانواده ضرابیه در این شركت، حدود 18 
درصد اسـت. متاسـفانه بانک سـپه به دلیل زیـان كارخانه، 
خـود را كنـار كشـید امـا امروز كه مشـکات را پشت سـر 
گذاشـته ایم، تمایل به همـکاری دوبـاره دارد. در این میان، 
كارخانه هم از زیاندهی خارج شـده و نیاز به سـرمایه دارد 

تا تجهیزات اورهال و ماشـین آالت نوسـازی شوند.
بدهی معوق این شرکت چقدر است؟

مکاتبـات بـرای پرداخـت بدهی این شـركت بـا بانک ملی 
انجـام شـده اسـت. اصـل وام 800 میلیـون تومـان بـوده 
كـه 60 میلیـون تومـان بهـره و 4 میلیـارد و 700 میلیون 
تومـان هـم جریمـه دیركرد آن اسـت. كل بدهی شـركت 
بـه بانـک بـه 5 میلیـارد و 600 میلیون تومان رسـیده كه 
بـا توافق هـای انجـام شـده احتمـاال از جریمـه  دیركـرد 4 
میلیـارد و 700 میلیون تومانی آن مبلغی كسـر می شـود.

چه زمانی این وام گرفته شده است؟
حـدود 8 سـال پیش یعنی در سـال 1392 ایـن وام دریافت 

است. شده 
هنگامـی كـه بـا دالر ارزان، كت وشـلوار از تركیـه وارد ایران 
می شـد، تولیـدات ایـن شـركت نتوانسـت در بـازار بـا آنهـا 
رقابـت كنـد و كاهـش حجـم فـروش و افـت تیـراژ، طـی 
آن سـال ها، وضعیـت امـروز را بـرای شـركت رقـم زد. تمام 
صنایـع به دلیـل ارز ارزان و قیمـت بـاالی نفـت، از گردونـه 
رقابـت حـذف شـدند. در ایـن دوره، واردات رونـق گرفـت و 
از كوچک تریـن كاالهـا ماننـد مهـر و دسـته بیـل گرفته تا 

سـنگ قبـر وارد می شـد.
شرکت نوپوش چه میزان بدهی دارد؟

بدهـی شـركت نوپوش، 220 میلیون تومان اصـل وام و یک 
میلیـارد و 300 میلیون تومان هم جریمه دیركرد آن اسـت.

می توان گفت، معضل صنایع در بخش تولید از نیمه دوم دهه 80 آغاز شد؟
دقیقـا. دالرهـای ارزان و فـراوان، صنایـع گوناگـون را تبدیل بـه ابربدهکاران بانکی كـرد كه برخی در 
میانـه راه تولیـد را تعطیـل كردنـد تا نخواهند بـه قیمت اعتبار اجتماعی شـان، كارخانه را سـرپا نگه 

دارنـد. فسـاد و رانـت هم در چنین بسـتری ایجاد شـد.
آیا شرکت های فعال در بخش نساجی و پوشاک، صادرات هم دارند؟

برنامه های زیادی برای این شـركت ها تدوین شـده اسـت. در حال حاضر قرار اسـت در كنار یزدباف، 
كارخانـه ای دیگـر بـرای تامیـن پارچه های گردباف و كشـی برای تولید تی شـرت راه اندازی شـود. در 
این بـاره بـا یکـی از شـركت های ایتالیایـی قرارداد بسـته شـده كه بـا همـکاری دو شـركت ایرانی و 
ایتالیایـی لباس هـای ورزشـی و... در ایـران تولیـد و 50 درصـد آنهـا از سـوی شـركت ایتالیایـی بـه 

بازارهـای جهانی صادر شـود.
شـرایط تحریـم، فعالیـت این شـرکت ایتالیایـی را در بـازار جهانـی با مشـکل مواجه 

کرد؟ نخواهـد 

خیرین یادگارهایی از خود باقی می گذارند که نه تنها هیچ وقت فراموش 
نمی شوند بلکه، سینه به سینه و نسل به نسل به دیگران نیز منتقل 

می شود.
آنها که مکتب و مدرسه و مجتمع آموزشی می سازند تا نسل بعدی بر 
سطح دانش و علم خود بیافزاید آنچنان کاری سترگ انجام می دهند 
که برایش مصداق و نمونه ای در کار نیک دیگر که همسان و هم وزن آن 

باشد نمی توان قیاس آورد.
سالم به استاد محمد ضرابیه و سالم به وسعت قلب های مهربانی که 

سازنده بلندترین برج های عاطفه و امید هستند.
بایست تمام قد به احترام شما اسوه های مهر و بزرگی، تعظیم کرده و 

دست های پرمهرتان را بوسه باران کرد.
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در این بخش یکی از بانک ها كمک می كند و این همکاری با واسطه خواهد بود.
جـدا از ایـن مسـئله خود شـركت های فعال در حـوزه پارچه و پوشـاک مانند یزدباف به كشـورهایی 
مانند ارمنسـتان صادرات دارند. طی مذاكراتی كه با مقامات این كشـور داشـتیم، قرار اسـت پوشـاک 
مـا از طریـق ارمنسـتان بـه بازار روسـیه صادر شـود. نتایج مطالعاتـی كه كارشناسـان بخش تجاری 
داشـتند ایـن اسـت كه محصوالت ما چـه در یزدباف و چـه در ایران برک می توانند در تمـام بازارهای 
جهانـی حضـور داشـته باشـند و بـا كاالی خارجـی وارد رقابـت شـوند و حتی سـود داشـته باشـند. 
چنان كـه سـال گذشـته حـدود یـک میلیـون دالر صـادرات بـه ارمنسـتان انجـام شـد. تاكیـد دارم 
می توانیـم وارد رقابـت شـویم، همان طـور كـه در كاالی خواب توانسـتیم با محصوالتـی مرغوب تر و 
قیمـت رقابتی تـر، محصـوالت تركیـه را از بـازار ایران حذف كنیـم. این موضوع برای بیش از 3 سـال 

قبـل اسـت كـه بافت پارچـه با یزدبـاف و دوخـت آن با صنعتگـران تبریز بود.
در حـوزه اشـتغالزایی پیش تـر تاکیـد داشـتید کـه به دنبال ایجاد بسـترهای اشـتغال 
حتـی بـرای زنـان و مردانی هسـتید که بـه هر دلیلـی زندانـی هسـتند. در این بخش 

کاری انجـام داده اید؟
بلـه. طـی مذاكراتـی كه با سرپرسـت زندان های اسـتان یزد داشـتیم با تعـدادی از زنان زندانـی وارد 
همـکاری شـدیم و بـه ازای دوخـت هر پیراهن یا شـلوار یا هر البسـه دیگری، از ما دسـتمزد دریافت 
می كننـد. همـکاری در پوشـاک و دوخـت خانگـی به شـکل قـراردادی اسـت. بیش از 3 سـال قبل 
هـم به عنـوان پایلـوت، كارگاه كوچکی در حوزه دوخت شـلوار با سرپرسـتی دو فارغ التحصیل رشـته 
نسـاجی از دانشـگاه امیركبیـر راه انـدازی كردیم كـه در بازدید گـروه ایتالیایی عنوان كردند سـرعت 
دوخت دسـتی زنان این كارگاه از ماشـین آالت صنعتی آنها باالتر اسـت. امروز حقوق زنان شـاغل در 
این كارگاه به دلیل مهارت شـان دو برابر وزارت كار اسـت. برای رونق تولید و رفع مشـکات نقدینگی 

باید سـرانه كار افزایـش پیدا كند.
در حـوزه اشـتغال زنان زندانی، برنامه امسـال ما این اسـت كه تعـداد آنها را از 35 بـه 60 نفر افزایش 
دهیـم. در اشـتغال خانگـی هـم بـا حـدود 100 خانه قـرار داریم كه در هـر خانه بین 5 تـا 15 خانم 
مشـغول دوخـت لبـاس هسـتند. پارچـه به همـراه طـرح در اختیارشـان قـرار می گیـرد و كاالهای 

سـفارش شـده، آماده تحویل می شـوند.
برنامه یزدباف در سال جاری چیست؟

سـه برابـر كردن دوخـت ودوز، یکی از برنامه های توسـعه ای یزدباف در بخش پوشـاک اسـت و اینکه 
به عنـوان مثـال در دوخت شـلوار تـک از 200 به 600 هزار عدد برسـیم.

در نشسـتی بـا مسـئوالن عنـوان كـردم در 5 سـال آینـده یکـی از برندهـای جهانـی خواهیـم بود. 
آدم هایـی ماننـد مـن، به اصطـاح پوسـت كلفت، زیاد پیـدا نمی شـود. 60 سـال كار و مسـئولیت دار 
داشـتم و معتقـدم در ایـن درآمدزایی، تمام مردم كشـورم سـهم دارند. من تولیدكننـده هم می توانم 
به راحتـی شـلوار 200 هـزار تومانـی را چندصد هـزار تومان بفروشـم و بدهی بانک ها را تسـویه كنم 
امـا هنگامـی كه به اتفاق معتقدیم وضعیت درآمد مردم مطلوب نیسـت، من تولیدكننده نباید سـود 
زیـادی روی كاال بگیـرم. تمـام شـركت هایی كـه در آنها مدیریت دارم، سـهامی عام هسـتند. افتخار 
تولیدكننده به اعتبار اجتماعی اش اسـت، ممکن اسـت در شـركتی 3 درصد سـهم داشـته باشـم اما 

60 درصـد حـق رای دارم كـه ایـن بـه اعتماد افـراد برمی گردد.
شـما ببینیـد در حال حاضر چه بایی سـر بورس آمده اسـت. چـه افرادی با چه ترفنـدی پول مردم 
را گرفتنـد. عده ای به امید سـود بیشـتر، وسـایل ارزشـمند خـود را فروختند تا در بـورس با توجه به 
تبلیغاتی كه شـد، سـود كنند. چه شـد؟ كسـانی كه در بازار سـهام سـودهای هنگفت بردند، از كجا 

به این سـود رسیدند؟
شـركت های تولیـدی سـود زیـادی ندارنـد امـا بـا تبلیغـات سـهام شـركت ها را بی پایه بـاال بردند تا 
مـردم تشـویق بـه خریـد شـوند، در حالـی كـه ارزش واقعی سـهام شـركت ها خیلـی پایین تـر بود. 
معتقـدم در قانـون بورس، نرخ سـهام بـرای خرده  سـهامدار باید بر مبنای بازدهی باشـد. افـراد ناوارد 
مثـا هـر سـهم را 2 هزار تومـان خریدند و وقتـی ارزش آن به 200 تومان رسـید، سـرخورده از بازار 

سـرمایه شـدند. این سرنوشـت تمام سـهامداران خرد بود. چه كسـی از آن 2 هزار تومان سـود برده، 
كسـی كـه به كارگـزار در بورس هـم وعده داده اسـت.

بـا توضیحاتی که درباره شـرکت ها ارائه شـد، این شـرکت ها سـهامداران زیـادی دارند 
امـا فقط نام شـما به عنوان ابربدهکار بانکی منتشـر شـده اسـت. چرا؟

متاسـفانه بله. وقتی از بدهی شـركت بهمن نام برده می شـود، صاحب آن من نیسـتم كه اسـم من 
به عنوان بدهکار آمده اسـت. شـركت بهمن بدهکار اسـت كه متعلق به گروه توسـعه اقتصادی تدبیر 
اسـت. 5 عضـو هیات مدیـره دارد و 5 نفر پشـت سـفته یا سـندی كـه وام گرفته را امضـا كرده اند كه 

یکی از آنها محمد ضرابیه اسـت كه سـهم او در این شـركت حداقل اسـت.
نام هایـی کـه در این فهرسـت دیده می شـود، بیشـتر مربـوط به شـرکت های حقوقی 
بـوده و محـدود نـام افراد حقیقـی آمده اسـت. چرا ایـن رفتـار دوگانه صـورت گرفته 

است؟
این پرسشی است كه باید بانک ملی پاسخ دهد.

آیا برای انتشـار فهرسـت، بانک ها بررسـی کرده اند که چه بخشـی از تسـهیالت صرف 
تولید شـده و چه بخشـی از سـوی کدام افراد حقیقی و حقوقی، خـارج از صنعت هزینه 

است؟ شده 
بـا توجـه بـه برخـوردی كـه با بدهـکاران شـده، بعیـد اسـت این تفکیـک انجام شـده باشـد. بحث 
ایـن اسـت كـه درباره یک شـركت سـهامی عـام كـه دارای مجمع اسـت و گزارش ها به مجمـع داده 
می شـود كـه سـهامداران مختلـف دارد، چـرا باید ایـن بدهی به پای یک نفر نوشـته شـود. تمام این 
شـركت ها سـهامی عام هسـتند كـه درآمدشـان و تسـهیات دریافتـی آنهـا از بانک ها بـرای همان 
واحدهـای صنعتی هزینه شـده اسـت. اگر امروز شـركت بهمن بیشـترین بدهی را به بانـک دارد، به 

ایـن دلیل اسـت كـه بزرگ ترین كارخانه یخچال سـازی را در كشـور سـاخته اسـت.
قوانیـن بانکی چقدر باعث شـده امـروز نام تولیدکننـدگان به عنوان ابربدهکار منتشـر 

شود؟
در دوره ای پیـش از انقـاب، بانک هـا بـرای پرداخـت تسـهیات برنامـه ای دقیـق داشـتند و در 
حال حاضـر هـم دولـت به دنبـال ایـن امر اسـت. به عنوان مثـال، بانکـی كه هـزار میلیارد تومـان وام 
می دهـد بایـد 40 درصـد پـول را برای تولیـد در نظر بگیرد و فـان درصد را مثا بـرای اموری مانند 
وام ازدواج پرداخـت كنـد. در حوزه كشـاورزی، ساختمان سـازی و... نیز درصدها باید مشـخص شـده 
باشـند. در حال حاضـر بـرای پرداخت تسـهیات این موارد رعایت نمی شـود، چـون در قوانین بانکی 

دیده نشـده است.
ایـن خألهـا وجـود دارد. امروز ممکن اسـت فردی شـركتی را راه انـدازی كند و فردا بـه بانک مراجعه 
و به نـام تولیـد فـان مبلـغ وام درخواسـت و دریافت كند. معوقـات بانکی و بدهی هـای كان در این 

بخش هـا هزینه شـده اسـت. در تولید واقعی شـاهد ایـن نوع بدهی های كان نیسـتیم.
تورم و شرایط اقتصادی در شکل گیری ابربدهکاران چقدر نقش داشته است؟

شـکی نیسـت تورم سبب شـده ارزش پایه پولی كشـور افت كند و وضعیت معشـیت مردم با چالش 
باشد. روبه رو 

آیا می توان گفت اگر تورم نبود نیاز به تسهیالت کمتر بود؟
در تـورم تسـهیات بـه نفـع وام گیرنـده اسـت امـا در شـرع آمده كـه دو طرف بایـد در سـود و زیان 
شـریک باشـند. در دوره ای شـركت های تولیدی زیان كردند اما در این زیان بانک ها شـریک نبودند. 
حـاال كـه بـه سـوددهی رسـیده اند، بانک هـا در حـال زیان هسـتند، زیـرا تـورم 40 درصد اسـت اما 
سـود بانکـی بیـش از 18 درصـد اسـت و بـا توجـه بـه مبلغی كـه به عنـوان سـپرده بابـت پرداخت 
تسـهیات نـزد بانک هـا می ماند، این سـود بـه حدود 25 درصد می رسـد. شـاید بتـوان گفت مدتی 
بـاب شـد بدهـکاران، پـول بانک هـا را پرداخت نکنند امـا ایـن روش ربطی به تولیدكننـدگان واقعی 

مانند یزدبـاف ندارد.
بدهـی اكثـر صنعتگـران و تولیدكننـدگان در مقطعی از زمان معوق شـده بود و بدهکار بانک شـدند 
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امـا درحال حاضـر بـا كاهش حجـم ارز و حـذف ارز ارزان قیمت از بـازار و بهبود یافتن شـرایط تولید، 
در حـال به روز كردن بدهی هایشـان هسـتند.

یکـی از گالیه هـا این اسـت کـه برخی تسـهیالت را به نـام تولیـد دریافـت و در خرید 
ملـک، ارز و طـال سـرمایه گذاری کرده انـد، در حالـی که این تسـهیالت بایـد در بخش 
تولیـد در نهایـت منجـر بـه رفاه عمومی می شـد. آیـا این شفاف سـازی بانـک مرکزی 

در این راسـتا بوده اسـت؟
مـا هـم ایـن مسـئله را قبـول داریـم امـا انتظـار بـود بیـن دوغ و دوشـاب تفاوت گذاشـته می شـد. 
حتمـا در فهرسـت دریافت كنندگان تسـهیات، به چنین افـرادی برمی خوریم. اما آیا انتظار بررسـی 
كارشناسـان بانکـی از وضعیـت هزینه كـرد تسـهیات، انتظـار زیـادی اسـت؟ آیا می تـوان به همین 

راحتـی از آبـرو یک فـرد چشم پوشـی كرد؟
سـازمان ها و نهادهـای مربوطـه كجـا هسـتند؟ آنهـا باید بررسـی كننـد كه در طـول این سـال ها با 
وجـود تمـام مشـکات در حـوزه تولیـد ما یـک كارگـر را تعدیـل نکردیم، حقـوق معوق نداشـتیم، 
دسـتمزد كارگـران را بـه موقـع پرداخـت كردیـم. ممکـن اسـت پـول تامین اجتماعـی یـا دارایی را 
نـداده باشـیم و معوق شـده باشـد اما حقوق كاركنـان خـود را پرداخت كرده ایم. ضمـن اینکه تاكید 
می كنـم در ایـن شـركت ها به عنوان نمونـه، محمد ضرابیه، مدیر بـود، صاحب كارخانه نبوده اسـت. 

شـركت ها سـهامدار دارنـد و نفـع و ضرر شـركت برای آنهاسـت.
بـا توجه بـه فعالیت مسـتمری کـه در صنعـت داشـته اید فکـر می کنید چنـد درصد 
از ایـن تسـهیالت که بایـد در تولیـد هزینه می شـده در جـای دیگر هرز رفته اسـت؟

بانک ها باید در این باره اظهارنظر كنند.
آیا انتشار فهرست به منظور همین شفاف  سازی بوده است؟

اگـر قـرار بر شفاف سـازی بود، از شـركت هایی كه 50 سـال سـابقه تولیـد در صنعت دارنـد به عنوان 
شـركت های كاغـذی نام برده نمی شـد. پس آنها نسـبت بـه اطاعاتی كه می دهند، صادق نیسـتند.

یعنی بدون مطالعه فهرستی انتخاب و منتشر شده است؟
هـر طـور كه شـما برداشـت كنیـد. آنها بیـش از هركـس دیگری بـه اطاعـات موردنیاز دسترسـی 
دارند و نمی توانند بی خبر نسـبت به این مسـائل باشـند. همه پرونده را داشـته اند و بازدید كرده اند، 

چطور یک باره منتشـر شـده اسـت؟
هـر نـوع نـزاع و جدل در حوزه اقتصاد اشـتباه اسـت. شـركت ها به بانک ها بدهکار هسـتند. دو طرف 
بایـد مذاكـره كنند و شـرایط را بسـنجند و بهترین راهـکار را در پیش بگیرند، چون هـر دو طرف به 
یکدیگـر نیـاز دارنـد و همکاری هـای تولیـد و بانک ها ادامـه دارد و خواهد داشـت. منابـع مالی بانکی 
بایـد بـه كمک تولیـد بیاید و تولیدكننده باید سـود تسـهیات را در زمان مقرر بپـردازد؛ بنابراین در 
انتشـار فهرسـت ابربدهکاران بانکی، شفاف سـازی الزم انجام نشـده اسـت. اگر هر یک از خوانندگان 
از مطالـب و اسـناد ارائه شـده در ایـن گفت وگـو قانـع نشـدند، حاضر هسـتیم از آنها دعـوت كنیم تا 
از تک تـک شـركت ها و كارخانه هـای تولیـدی كـه به عنـوان شـركت های كاغـذی از آنها اسـم برده 
شـده، بازدید داشـته باشـند. بانک ها برای روشـن شـدن افـکار عمومی بایـد درباره ایـن ابربدهکاران 
توضیحـات بیشـتری اعـام می كردنـد، به ویـژه برخـی شـركت ها كه بدهی شـان بـه روز شـده و وام 

معوق شـده ندارند.
فرامـوش نکنیم شـركتی كـه تازه از حالت زیانده خارج شـده نیاز به تامین سـرمایه در گـردش دارد 

و اینجـا طبیعـی اسـت كه بانک هـا باید به كمک صنعت بیاینـد. صنعتگر تاش می كنـد كارخانه از 
حالـت زیاندهـی خـارج شـود و هنگامی كه ایـن امـر رخ داد برای ادامـه فعالیت نیاز بـه كمک برای 
تامیـن نقدینگـی دارد. در همـه كشـورها این گونه اسـت. امروز این شـركت ها در آسـتانه سـوددهی 

قـرار دارند.
می گویند شـما که از سـهامداران بانک سـامان هسـتید، چـرا از بانک ملی تسـهیالت 

گرفته اید؟
یزدبـاف 65 سـال عمـر دارد و وقتـی كارش را شـروع كرد، هنوز بانک سـامان متولد نشـده بود. همه 
شـركت ها عمرشـان از بانک سـامان بیشـتر اسـت. معموال شـركت ها در بانک های مختلف حسـاب 
دارنـد و بـا هـر كدام بیشـتر كار كننـد، از همان بانک تسـهیات می گیرند. به نظرم كسـانی كه این 

اسـتدالل را دارنـد، خیلی اطاعات كاملی در اختیار نداشـتند.
در پایان اگر حرفی باقیمانده، بفرمایید.

اگـر قرار باشـد بـه همین راحتـی آبرو افراد ریخته شـود خودمان بسـتر را بـرای رفتن 
افـراد توانمنـد آمـاده کرده ایم. چرا افـراد مبـادرت به خارج کـردن سـرمایه های خود 

از کشـور می کنند؟
نبایـد بـا آبـروی افـراد به دلیل بی توجهـی، كم توجهی یا اغـراض خاص دیگر بـازی كرد، امـام صادق 
علیه السـام می فرماینـد: حفـظ آبـروی مومن از زیـارت كعبه مهم تر اسـت. در صنعـت باید مواظب 
عاشـقان تولیـد باشـیم و هـر دولتی باید از این نهـال مواظبت كند. در تولید هم الزم اسـت بهره وری 
افزایـش پیـدا كند تا صنعت به سـوددهی برسـد. امـروز افراد توانمند حاضر به كار در تولید نیسـتند 
و ترجیـح می دهنـد در كارهـای آسـان تر و با درآمد مانند تجارت بیشـتر فعالیت داشـته باشـند كه 

ایـن فرهنگ و نگـرش باید تغییر
كنـد. شـاید در حـوزه سـودآوری در صنعـت ذكـر ایـن نکتـه هـم ضـروری باشـد كارخانجاتـی كه 
در سـال های 1399 و 1400 بـا 80 درصـد ظرفیـت خـود فعالیـت داشـتند، به طـور قطـع به سـود 
معقـول دسـت یافته انـد. سـود با فعالیت بـاالی 80 تـا 85 درصـدی واحد صنعتی  به دسـت می آید. 
فعالیـت داشـتن با كمتر از این ظرفیت، سـودده نیسـت. تولید فرمول هـای خـود را دارد و فردی كه 
می خواهـد تولیـد را مدیریـت كنـد، به شـرطی موفق اسـت كه ایـن موضوعـات را جزبه جز پیگیری 

كند.
بایـد اقرار کرد که »آدم حسـابی بودن« کار دشـواری اسـت و به ویـژه در اوضاع کنونی 
جامعـه ی مـا »آدم حسـابی مانـدن« دشـوارتر. در زمانی که آشـفتگی به جـان جامعه 
افتـاده اسـت، برشـمردن و یـادآوری ویژگی های آدم های حسـابی به مـا کمک می کند 

که این نیاز راسـتین را به فراموشـی نسـپریم.
از ایـن آدم حسـابی هـا که آبـرو، مال، جـان و وقت خـود و خانـدان را به پـای آبادانی 
و آزادی ایرانـی مـی گذارنـد بـه انـدازه انگشـتان یک دسـت هـم در اتمسـفر اقتصاد 
خصوصـی نداریـم که تمام زمـان و زمین را بـه هم بدوزند تـا با کارآفرینی، اشـتغال در 
کشـور افزون شـود، مردمانش سـربلند گردنـد و چرخ اقتصـاد آن به روانـی به گردش 
درآیـد. بیاید قدر داشـته هـا و مفاخر کشـور را بدانیم  کـه امثال محمـد ضرابیه ها که 
دل در گـروی آبادانـی و آزادی و اشـتغال آفرینـی بـرای ایـن مردم شـریف خاک پاک 

ایـران زمیـن دارنـد در عصر حاضـر و کمتر یافت می شـوند.
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باید همگان بدانند كه ابر بدهکار بانکی كسی است كه پول می ستاند برای داللی و واسطه گری تا جیب 
خود را پرپول كند و وام را پس ندهدو تازه طلبکار هم شود كه من آنم كه رستم باید بخوانیدم و به واله 
كسی كه تسهیات می گیرد برای روشن كردن چراغ كارخانه و بنگاهی كه چراغ آن دارد به خاموشی می 
رود و كارگرش را دارد تعدیل می كند بدهکار نیست كه طلبکار است و باید بر سر نهیمش كه در این وانفسا 
دنبال اعتای صنعت و تولید است. ابر بدهکار مفت خور و جیره دار همان رئیس اسبق بانک ملی است كه 
در كانادا به سر می برد و زین نمونه در بانک های دیگر چه بسیار ... در این لیست ناقص و پرایراد و ابهام 
یادشان رفته یا خواسته اندیادشان رود كه اعام كنند اصل پرداخت تسهیات بانکی برای چرخیدن چرخ 
صنعت است كه تولید گر و صنعت گر برای واحد تولیدی و صنعتی خود وام می ستاند و بهره و جریمه 
اش را می دهد و  كارآفرینی و تولید، مایحتاج كشور را تامین كند. مثل یخچال فیلور ، یزدباف و هزار واحد 
تولیدی دیگر. اگر گیرنده تسهیات و رقمش ابربدهکار است كه باید اول سراغ صندوق ها و موسسات به 
ظاهر نیمه دولتی رفت و سپس سراغ آنانکه آنان كه خون ملت را در سینه كرده اند به اسم ارز دولتی گرفتن 
و وارد كردن اجناس نه سراغ خادمین تولید كه پرچم نیمه افراشته یا بر زمین افتاده كارگاه ها و كارخانه را با 
همت و همیت مثال زدنی دوباره برافراشته كردند با دروغ شاخداری كه ما داریم افشاگری واقعی می كنیم 

و بعد از مدتی با نامه و اطاعیه از سوی بانک ها اشتباه خود اقرار كنند.
الخص بانک ملی با انتشار اطاعیه رسمی اعام داشت كه مراتب در جلسه شماره 87 مورخ 1401/04/26 
هیات عامل بانک مطرح و با عنایت  به دستور وزیر اقتصادی و دارائی پیرامون اجرای دستور ریاست محترم 
جمهور در جلسه مورخ 1400/10/27 با مدیران عامل بانک ها مبنی بر اعام اسامی بدهکاران بدحساب 
بانکی و نظرداشت به حجم بدهی شركت های منتسب، گروه آقای محمد ضرابیه نیز در فهرست بدهکاران 
به بانک درج گردیده و در این خصوص تلقی مشارالیه به عنوان مدیر محوری و ذینفع واحد شركت ها در 
انطباق با شرایط آیین نامه تسهیاتوتعهدات كان بر مبنای اطاعات و دریافت های ادواری و تاریخی موید 
نفوذ و كنترل قابل ماحظه مشارالیه از طریق عزل و نسب اعضای هیات مدیره شركت ها )اصالتا یا وكالتا 
و به طور مستقیم یا غیر مستقیم( بوده و در حال همواره اقای محمد ضرابیه حداقل نیل بند سایر مصادیق 
مندرج در آیین نامه مذكور با شركت های منتسب تحت عنوان ذینفع واحد قابل شناسایی بوده است از 
اینرو از آنجا كه با انتشار اسامی بدهکاران عمده بانک به شرح پیش گفته، مراتب مورد اعتراض مستمر 
آقای محمدضرابیه قرار گرفته و بنیاد فرهنگی صدوق نیز با ارسال نامه شماره01/01/11/0002 مورخ 

1401/01/30 و توضیحات مفصل حضوری اجماال اعام نمود:
1- سهام اكثریت مدیریتی دو فقره از شركت های درج شده در ردیف 12 لیست تحت عناوین شركت 
های پاستیران و كارخانجات تولیدی بهمن بنام بنیاد دینی فرهنگی خدماتی صدوق بزرگ بوده كه تحت 
نظر معاون محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری می باشد. فلذا كنترل و اداره این دو شركت 
توسط این بناید صورت می پذیرد، همچنین این بنیاد دارای سهام اقلیت در شركت یزدباف و از طریق 

شركت های تابعه در شركت پشمبافی ایران برک می باشد.
2- آقای محمدضرابیه در شركت تولیدی پاستیران دارای 193/842 عدد سهام بوده كه به مقدار 0/3 
)سه دهم درصد( است و فاقد هرگونه كنترل، مدیریت و هرگونه سمت اعم از حقیقی و یا حقوقی در 

شركت یاد شده می باشد.
3- آقای محمدضرابیه در شركت كارخانجات تولیدی بهمن دارای 241/744 عدد تعداد سهام بوده كه به 
مقدار0/6 )شش دهم درصد( است و تحت عنوان نماینده شخص حقوقی بنیاد دینی فرهنگی خدماتی 

صدوق بزرگ در هیات مدیره این شركت به انجام فعالیت مشغول می باشند.
4- مسئولیت پرداخت كلیه بدهی های شركت های پاستیران و كارخانجات تولیدی بهمن به بانک ملی 
ایران بعهده این شركت ها و سهامدار اصلی، بنیاد دینی، فرهنگی، خدماتی صدوق بزرگ می باشد. و این 
بدهی ها هیچگونه ارتباطی با آقای ضرابیه ندارد و سایر شركت ها هم تولیدی هستند و در خود شركت 

ها عمل می شد.
موضوع در جلسه هیات عامل بانک مطرح، با عنایت به وضعیت و شخصیت سهامدار اصلی پاستیران و 
تصریح )بنیاد دینی، فرهنگی ، خدماتی صدوق بزرگ( دایر بر توجه مسئولیت پرداخت بدهی عهده شركت 
و بنیاد مذكور و اعام فقدان هرگونه كنترل شركت ها از سوی آقای محمدضرابیه و به منظور پیشگیری از 
بروز مشکات برای واحدهای تولیدی مذكور و نظر به حجم پایین بدهی شركت های یزدباف، پاستیران، 
پوشاک نوپوش و پشم بافی ایران برک كه اكنون در وضعیت پرداخت اقساط و جاری قرار دارند با حذف نام 
آقای محمد ضرابیه و گروه ضرابیه از فهرست بدهکاران بدحساب موافقت می شود. مکاتبه با بانک مركزی 

و وزارت اقتصاد درخصوص حذف نام از فهرست انجام گردد. بدیهی است در صورت عدم تعیین تکلیف 
موثر بدهی شركت بهمن از سوی شركت و بنیاد صدوق در مراحل بعدی با احراز شرایط مشخصات بدهکار 

جدید در فهرست اعام و انتشار قرار می گیرد.
نتیجه گیری

پیشتر در مقاله ای به تفصیل نوشتم كه ایده افشاگری  مختص به ایران نیست اما نوع منفعت طلبانه آن شاید 
بعد از مناظرات انتخاباتی چند دوره قبل رایج شد. بدون شک آسیبی كه بی شک از فرهنگ سودپرستانه 
و البته تخریب كننده وارد فضای سیاسی - اجتماعی و اقتصادی ما در بعد این دوره ها شده است مزید 
برعلت شد تا خیل بسیاری از نخبگان مورد آماج و حمات ناجوانردانه ای گردند . با اتهام زنی و افترا های 
بدون سند در دوره ای توسط تعدادی اشخاص و بعدتر توسط معدود سازمانهای منسوب به پایگاه های 
تندرو با عناوین و سرفصل های آنهای بی اساسی كه شاید یکی از پر رنگ ترین این ادعاهای واهی اعام 
اسامی ابر بدهکاران بانکی بود موجی از هجمه را توسط افرادی كه هیچ اشرافی به فعالیت های اقتصادی پویا 
ندارند متوجه افرادی كرد كه خالصانه و خاضعانه برای حضور در سنگر تولید و خدمت به مردم با اشتغال و 
كارآفرینی كمر به خدمت گذارده و وقت و مال و جان و آبروی خود را برای این مهم به كار بسته اند .این 
رویه غلط كه ابر بدهکار بانکی كه برای داللی و واسطه گری و منغعت شخصی از بانک تسهیات گرفته و 
نه آنرا پس داده و نه قصد باز پس دادن آن را دارد را دركنار مدیران باتجربه و موفقی كه برای تداوم چرخه 
تولید و از حركت باز نماندن كارخانه های بزرگ و صنعت در این مرز و بوم دوست داشتنی یا علی گفته اند 
كاری دور از قانون و اخاق و منطق بود كه تاوان آنرا فقط و فقط ایران و ایرانی كه به دنبال آبادانی و آزادی 

كشورش است ، پس خواهند داد.
دلسرد كردن و آزردن افراد كارآفرین و دانا به اقتصاد كه برای سركار رفتن خیل عظیم جوان ونیروی كار 
یک وزنه هستند واز نامبردگان به عنوان اسوه و الگوی كاردانی و كاربلدی یاد میشود آنچنان زیان بار است 
و نکوهیده كه هر وجدان پاكی كه الفبای بازار و اقتصاد و مشکات مربوط به استمرار تولید و صنعت را 
درک میکند به آن شهادت میدهد كه این گونه لیست دادن كه مفسد و خادم را در یک لیست قرار دادن 
و بدون ترازوی قیاس برای عدالت سنجی كسی كه برای سود شخصی قوانین را دور میزند با كسی كه 
حامی تولید است باعث غبطه و افسوس میشود كه چقدر بد و به چه میزان با كج سلیقگی میتوان اوضاع 

را به هم ریخت . 
هرچند انتشار فهرست بدهکاران بانکی توسط بانک مركزی برنامه خوب و هدف واالیی داشت و قصدش 

شفافیت سازی بود ولی با ارایه لیست های ناقص و بدون مبنا راهی كه میتوانست به روشنایی برسد به 
حجم تاریکی ها افزود. بنده كه بیش از شش دهه در مطبوعات و رسانه ها كار كرده و برای بسیاری مدیر و 
وزیر طرف مشورت و چهره آشنا بوده همواره مدعی بوده ام كه عملکرد ضعیف و پر از حرف و حدیث چند 
موسسه مالی و اعتباری و كاركرد خسارت وار چند بانک خصوصی و اعطای وام های كان توسط بانکهای 
دولتی به افرادی كه حداقل اهلیت وصاحیت اخذ این وام را چه از نظر اعتباری و چه از نظر تامین وثیقه 
نداشتند آنچنان خاطر ملت ایران را آزرده ساخته است كه وقتی میشنوند و میبیندد فان شخص منسوب 
به فان فرد یا سمت یا فردی كه رشوه و ارتشاء را ملزوم كار میداند توانسته به سهل ترین روش وام چند 
صد میلیاردی اخذ كند برایشان صحبت از عدالت هیچ گوش شنوایی ندارد و باز باور دارم كه مردم منصف و 
قدردان باز با وجود این ناپالکی از كسی كه با جان و دل و با خلوص برای سركار آمدن كارگر و تولید  هزینه 

میکند و زیر بار قرض وام و تسهیات میرود تفاوت هست از عرش تا فرش.
كارخانه دار و كارآفرین و مدیر دلسوز وام با رقم باال میگیرد برای نوسازی خطوط ، برای بازسازی كارگاه 
و كارخانه ، برای تامین نقدینگی مورد نیاز مجموعه ، برای تامین مواد اولیه ، برای پرداخت حقوق كارگر ، 
برای وارد كردن ماشین آالت و فناوری و در این میان هم وام را پرداخت میکند و هم سود كانی كه بانک 
به او تحمیل میکند و جرایم سرسام آور دیركردی كه اگر به هر علتی در سررسید پرداخت توانش را نداشته 
باشد ولی سوءاستفاده گر و فرصت طلب نه تنها وام را پس نمیدهد بلکه با همان پول به فضای اقتصادی 

ضربه میزند و سوداگری میکند .
بایست فرق گذاشت بین مدیران حامی جبهه تولید و خادمین صنعت كه برای پیشرفت میهن شان و رشد 

و شکوفایی آن جان میدهند و نامردان بازار و سرمایه كه جان اقتصاد را با فرومایگی میگیرند .
 اگر در نظام بانکداری ما توسط اركان اعتباری پاكدست و براساس اصول اعتبارسنجی دقیق مشتریان كارها 
انجام میگشت كه نه بایست اكنون این حجم از بدهکار بانکی وجود میداشت كه تا قافیه را تنگ میبنند ، 
آن مفسدین ، خود را در میان راست قامتانی كه برای حفظ و صیانت مجموعه های كارگری زیر فشار واه 
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های با سود های كان دورقمی رفته اند خود را قایم میکردند . 
چرا بجای اینکه این سره ها را از ناسره هایی كه با زد و بند و شركت های كاغذی رقم های كان وام 
و تسهیاتی میگیرند كه نه سود یک رقمیش را میدهند و نه دیركردی بر آن مرتبت است و چرا برای 

صنعتگران و تولیدگران چنین سنگهای بزرگی مینهیم تا عطای كار به لقایش ببخشند .
چرا طی این همه سال در بانکها و حتی بانک مركزی و حتی باالتر آز آن به این فکر نشد كه با شناسایی 
دقیق افرادی كه مستحق دریافت تسهیات هستند كمک گردد و حتی بقول استاد محمد ضرابیه چرا در 
تمام این سال ها علیرغم علم به رویه نظام بانکی در دریافت بهره های مركب و جرائم ظالمانه ای كه كمر هر 

تولید كننده ای را خرد نموده، سکوت كرده و كوچکترین اقدامی بعمل نیامد .
در مصاحبه ای كه با رادمرد صنعت ایران، محمدضرابیه داشتیم با صراحت اعام كرد كه با توجه به 
سیاست های بانک اكثر بدهی های ذكر شده به اسم او در لیست بانک دولتی مربوط به چک هایی است كه 
مربوط به  بدهی های جاری مشتریان مجموعه های تولیدی تحت مدیریت وی است كه در حوزه توسعه 

تولید و صنعت پرداخت شده اند و جریان منظم وصول آنها نیز برقرار است.
وی با ظرافت به این مهم اشاره كرد كه بحث این است كه درباره یک شركت سهامی عام كه دارای مجمع 
است و گزارش ها به مجمع داده می شود كه سهامداران مختلف دارد، چرا باید این بدهی به پای یک نفر 
نوشته شود. تمام این شركت ها سهامی عام هستند كه درآمدشان و تسهیات دریافتی آنها از بانک ها برای 

همان واحدهای صنعتی هزینه شده است .
 داشت ختم كام آنکه كه قدر داشته های باارزشی را بدانیم كه دیگر دچار آن اشتباه ها نشویم خادمین 
ملک و ملت را به تنگناها كشید، نامهربانی ها را با برخورداری ها كرد، اوارگی را نصیب خاندان خسروشاهی 

و الجوردی ها كرد كه؛ 
تا دگر مادر گیتي چو تو فرزند بزاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را   

بگذارید در آخر از والیت نیز مطلبی و حکایتی بنویسم تا برای اهلش، درک و فهم باشد و برای نااهلش 
یک هشدار.

حسنعلی چوپان به هنگام چرا گوسفندان گذر از كنار دیوار باغی داشت پشت دیوار گلی بلند یک عدد 
سیب نیمه سالم و نیمه گندیده ای یافت با خود در یاتاق گوسفند كه كنار جوی آبی بود، با سلیقه نشست 
و نیم گندیده را از سالم جدا كرد و برد پیش یک گوسفند كه تازه زایمان كرده بود و هدیه زایمانش آن 
نیمه سیب را در دهان مادر میش گذارد و نیمه دیگر سالم را بازگرداند كه به هشت گاه نرسیده كه صدای 
مادر میش را شنید به این تعبیر كه شاگرد این لطف است و نیمه دیگر را دوباره شست گذارد گوشه سفره 
نهار كه نانی بود پنیر و مقداری سبزی بیابانی و شروع كرد به شکرگذاری رهگذری ناظر این سفره این 

شکرگذاری بود ره رها كرد و به نزد چوپان شد.
چوپان میهمان سررسیده را محترم شمارد و آن نیمه سیب را تعارف كرد و درخواست شركت در سفره 

نشست های زیر درخت بید مجنون  در باشگاه  وزارت خارجه به هر پنجشنبه بین دولتیان و صنعتگران  از آن رو بود که درِد درمان به عقل جمعی بِه  شود . آن شاگرد پادو کار از 
گاراژ مشهد می شود اتومبیل ساز نامبر وان ایرانی که آوازه ساختش خیام جهانی می شود و آن جمع کننده گیاهان دارویی در کاشان می شود حاجی الجوردی ، کارآفرینی که من به 
چشم خود دیدم برای هر شیفت کاری یکصد اتوبوس کارگر در جاده مخصوص می آمد ، که نخست سفیر رسمی سالمت شد و میدان از اصل چهار ترومن گرفت و آن حجره نشین 
کالمی مکتبی می شود حاجی برخورداری ، پدر الکترونیک ایران با تولید لوازم کوچک آشپزخانه تا جارو برقی وماشین لباسشویی و ساخت تجهیزات برای صدا و سیما که به طعنه 
نخست وزیر را خطاب میکند که همه دغدغه ی  اشتغال و رونق و توسعه زحمتش با ما صنعتگران است و توی نخست وزیر برای خوش خدمتی هم که شده به باالترین می گویی کارها 
درست و برروال درست است . حاجی برخورداری که خطاب میکند تو که نه زن داری و نه بچه غروب که شد میگی به من چه و در کنجی اتومبیل پیکان خود را پارک می کنی و 

راحت میخوابی ولی ما خواب به چشم نداریم چون تولیدگریم و صنعتگر و لحظه ای از فکر تولید و کار دور نباشیم تا کارگر کار کند و کارخانه چرخش روان باشد .
صراحت لهجه و دوستی یکدست این چنینی در زیر درخت بید آموزنده است و فرهنگ آور که ما بایستی این فرهنگ را امروز بیش از پیش بکار بندیم تا ایران آباد و آزاد داشته 

باشیم . این همدلی اگر جایش را به بددلی بدهد دیگر خردجمعی معنا و مفهوم نخواهد داشت .

کارآفرینانی که از جان و مال و آبروی خود گذشتند و می گذرند تا چرخه تولید در این کشور بچرخد باید در هر مورد و هر مسئله ای مورد مشورت قرار گیرند که ایشان صالح بهتر 
دانند چرا که در سنگر تولید و خدمت نشان داده اند که چون حرمتشان داریم چنان آوازه ایران را به بلندای عرش رسانند که دوست و دشمن بر آن شهادت دهند 

مسافر گفت این نان و پنیر این نیمه سیب چه ارزشی دارد؟ چوپان گفت آبروداری و رهگذر متحیراز هضم 
این كام الهی مشکل . چوپان گفت از شهر می آیی؟ گفت آری. چوپان گفت: كاش كشور ما یک امیركبیر 
می داشت كه قدردانش بودند مردمان و حاكمان زمانه و مسافر از دانستنیهای چوپان در حیرت آبروداری 
معنی و مفهوم خود را از سفره چوپان كه همه داشته اش یک قرص نان و یک بند انگشت پنیر و نیمه 
سیب یافت شد بود اعتباری گیرد و در صنعت آبروی یک كشور آبرو وحفظ حرمت كارآفرینان و تولیدگران 
است كه معرف و معروف جهان و جهانیان می گردد چون همان مثال نراقی در آمریکا كه با همت و تفکر 

و جدیت، آبرویی برای صنعت و تولید آمریکا بار آورد.
این روزها توپخانه اتهام چنان می خروشد كه گوئی همه پرتاپ گران معنی و مفهوم آبرو را نه در مدرسه نه 

در دامن مادر نه در كوچه و بازار بر آنها یافت نمی شود.
بایست صدبار كه هزاران بار بگویم و بگویند كه در هر دوره ای در هر زمانه ای سرمایه گذار، كارآفرین و 
پویا گر صنعت را بایست خاک پایش را طوطیای چشم كنیم و از این مرز به بلندای مهرورزی آبروداری 

برسیم و دل شکسته نداریم.
این خاطره را به پایان می برم و دوباره گوشزد می كنم كه سرگذشت پنجاه كنشگر اقتصادی ایران در برابر 
ماست، آنانکه هر ماه در باغ باشگاه وزارت خارجه زیر درخت بیدبلند با هیات دولت عصرانه می خورند و می 
نشستند خودمانی گفتمان می داشتند وزین ره بود كه از كره جنوبی برای كارگری و رانندگی از فیلیپین و 

چین برای رفته گری و خدمتکاری در ایران نسبت به هم سبقت می گرفتند. 
در  جاده كرج متر به مترش پرسها، كوره ها فعال و حاج برخوردار، حاج محمود الجوردی ، حاج امین 
الضرب، حاج حسن آرسایش، جعفر اخوان ، ابوالحسن ابتهاج، محمدرحیم متقی ، ایروانی ، خیامی، حسین 
قاسمیه و ... آبرویی بودند برای تولید و صنعت و تجارت كشور كه در آن قد می كشیدند و ایران می بالید. 
این فرودگاه كوچک مهرآباد هر روز موكب سران دنیا بود برای و بازدید از صنعت و توسعه و... و اینها آبرویی 

بود كه ما داشتیم.
بی پرده بگویم كه امروز ادب از كام رخت بر بسته و هر فرد نخوانده چون حکایت خشت مال و غلط 
خواندن شعر سعدی و لگدمالی خشت توسط سعدی جهت پایمال كردن و داد خشت زن كه چرا چنین 

كردی و پاسخ سعدی كه چراچنان خواندی كه تو آبروی شاعر را بردی و من آبروی صنعت تو را.
امروز در میدان كاری سالم و شفاف اندک مردانی هستند كه جان و مال بهای آبروی تولید و تجارت 
كشور شده اند سری به شهر یزد در، كویر بزنیم، سری به شمال در میان باران و جنگل و یا در صنعت 
سرمایشی به تهران و در صنعت شیشه به همدان و جای جای دیگر كشور كه سربزنی می بینی چرخها 
می چرخند و چهره ها خندان و سفره های كارگری رنگین چون مردی از تبار مردان دیار قنات و قنوت 
و قناعت بخوانیدش- محمد ضرابیه- فعل خواستن را صرف می كند آن هم علیرغم همه معضات ، همه 

تهمتها و همه نامهربانی ها.
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كارشناســـان و صاحبنظـــران عرصـــه اقتصـــاد بـــر ایـــن باورنـــد كـــه راهبـــرد 
اثربخـــش بـــرای مقابلـــه بـــا تحریـــم هـــای حـــوزه نفـــت تغییـــر رویکـــرد از 

خـــام فروشـــی بـــه ســـمت و ســـوی تولیـــد صـــادرات محـــور اســـت.
تقویـــت شـــبکه مویرگـــی بازاریابـــی صادراتـــی، امـــکان ســـنجی بازارهـــای 
ـــاش  ـــر ت ـــوی دیگ ـــی و از س ـــی نفت ـــام فروش ـــر خ ـــز ب ـــدم تمرك ـــه ای، ع منطق
بـــرای حضـــور در بازارهـــای جدیـــد صادراتـــی بـــه ویـــژه حـــوزه آفریقـــا و 
اقیانوســـیه از جملـــه مولفـــه هـــای اثربخشـــی اســـت كـــه مـــی توانـــد بـــه 

كمـــک كارآفرینـــان و فعـــاالن حـــوزه صنعـــت قیـــر بیایـــد.
ــی  ــت کاذب؛ تالشـ ــری از رقابـ جلوگیـ

بـــرای کاهـــش قیمـــت خـــوراک
نگاهـــی اجمالـــی بـــه صنعـــت قیـــر كشـــور 
نشـــان دهنـــده آن اســـت كـــه بیـــش از 30 
میلیـــون تـــن پروانـــه بهره بـــرداری كارخانـــه 
ای طـــی ســـالهای اخیـــر صـــادر شـــده كـــه 
ــادی  ــات اقتصـ ــا حیـ ــی از آنهـ ــی برخـ حتـ
ندارنـــد و در زمانبنـــدی هایـــی از جملـــه 
هنـــگام ثبـــات بـــازار و عرضه هـــای وكیـــوم 
باتـــوم، بـــه عاملـــی اثرگـــذار در شـــکل 
گیـــری رقابت هـــای كاذب و افزایـــش قیمـــت 

خـــوراک تبدیـــل می شـــوند.
بـــه عنـــوان مثـــال؛ گاهـــی برخـــی شـــركت 

هـــای تولیـــدی در مقیـــاس كوچـــک، بهـــای 
ــی از  ــزان اندكـ ــرای میـ ــی را بـ ــیار باالیـ بسـ
وكیـــوم باتـــوم در بـــورس ارائـــه مـــی كننـــد 
كـــه ایـــن قیمـــت پایـــه قیمـــت گـــذاری در 
تناژهـــای باالمـــی شـــود و دیگـــر قیمتگـــذاری 
بـــه معنـــای واقعـــی عادالنـــه نخواهـــد بـــود. 
زمانـــی كـــه بـــا بـــاال بـــردن قیمـــت خـــوراک 
ـــده  ـــام ش ـــای تم ـــش به ـــبب افزای ـــورس س در ب
ـــار روی آوردن  ـــد انتظ ـــویم بای ـــی ش ـــول م محص
ـــت را  ـــی كیفی ـــد VR ب ـــه خری ـــركت هـــا ب ش

ـــم. ـــار ندانی دور از انتظ
ـــن در  ـــای نوی ـــاوری ه ـــانی فن ـــروز رس ب

ـــران ـــگاهی ای ـــت پاالیش صنع
ـــی  ـــانی فن ـــار بروزرس ـــگاهی در كن ـــت پاالیش ـــش روز صنع ـــدی از دان ـــره من به
ـــران  ـــر ای ـــت قی ـــک صنع ـــه كم ـــد ب ـــی توان ـــه م ـــت ك ـــی اس ـــه مزیتهای از جمل
ـــل  ـــب تیدی ـــدرن، ضری ـــگاه م ـــری از  پاالیش ـــره گی ـــال به ـــوان مث ـــه عن ـــد ب بیای
نفـــت خـــام بـــه ســـایر فـــراورده هـــا از جملـــه قیـــر را افزایـــش خواهـــد داد 
ـــور  ـــای حض ـــه ه ـــی از مولف ـــه یک ـــرار داد ك ـــر ق ـــه را مدنظ ـــن نکت ـــد ای ـــا بای ام
ـــا  ـــگاه ه ـــد در پاالیش ـــش تولی ـــای دان ـــک ارتق ـــی ش ـــی، ب ـــای جهان ـــازار ه در ب

ـــت. اس
ـــایه  ـــورهای همس ـــرف کش ـــازار مص ـــراق/ ب ـــر ع ـــام قی ـــه ن ـــی ب معضل

ـــت ـــی کیفی ـــای ب ـــرای قیره ـــدی ب مقص
پاشـــنه آشـــیل ایـــن روزهـــای صنعـــت قیـــر ایـــران، معضلـــی بـــه نـــام قیـــر 
ـــی  ـــه برخ ـــد ك ـــی ده ـــان م ـــا نش ـــی ه ـــه بررس ـــت البت ـــراق اس ـــت ع ـــی كیفی ب

 VR تولیدكننـــدگان بـــه جهـــت كاهـــش بهـــای قیمـــت محصـــول، گاهـــی از
عـــراق بـــه جـــای VB اســـتفاده مـــی كننـــد كـــه ایـــن امـــر بـــدون شـــک 

كیفیـــت قیـــر و رقابـــت پذیـــری را تحـــت الشـــعاع قـــرار خواهـــد داد.
یکـــی از مهمتریـــن آثـــار مخـــرب ورود قیـــر بـــی كیفیـــت عـــراق بـــه بـــازار 
داخلـــی، كاهـــش میـــزان رقابـــت تولیدكننـــدگان اســـت و نمـــود واقعـــی آن 
حضـــور محصـــول عـــراق در كشـــورهای همســـایه بـــا قیمتـــی بـــه مراتـــب 

پاییـــن تـــر از ایـــران اســـت.
ـــوری  ـــو و حض ـــک س ـــای از ی ـــات اقتص ـــای حی ـــرای بق ـــی ب ـــدگان داخل تولیدكنن
ـــوی  ـــی از س ـــای خارج ـــر در بازاره ـــجم ت منس
دیگـــر بایـــد از رقابـــت كاذب بپرهیزنـــدو بـــا 
ــا  ــر بـ ــرای ورود قیـ ــجام راه بـ ــاد و انسـ اتحـ
كیفیـــت ایـــران بـــه كشـــورهای همســـایه از 

جملـــه بـــازار تركیـــه همـــوار كننـــد. 
ــه  ــی بـ ــردی و کارشناسـ ــگاه کاربـ نـ
بخـــش خصوصـــی در برنامـــه هفتـــم 

توســـعه
ــی را  ــش خصوصـ ــگاه بخـ ــا نـ ــت تـ الزم اسـ
در برنامـــه پنج ســـاله هفتـــم بـــا دقـــت 
نظـــر بیشـــتری مـــورد واكاوی قـــرار دهیـــم 
كارشناســـی  نظـــرات  ایـــن مســـیر،  در  و 
عنـــوان  بـــه  داخلـــی  تولیدكننـــدگان 
ـــا  ـــا راهگش ـــی قطع ـــش خصوص ـــقراوالن بخ پیش

ــود. ــد بـ خواهـ
ــا فعـــاالن صنعـــت قیـــر   لـــذا الزم اســـت تـ
ـــد  ـــرد تولی ـــا رویک ـــی ب ـــای تعامل ـــران در فض ای
ــه  ــرات و دغدغـ ــه نظـ ــور، نقطـ ــادرات محـ صـ
ـــه مرجـــع باالدســـتی و تصمیـــم  هـــای خـــود را ب

ســـاز ارائـــه كننـــد.
لـــزوم ترســـیم افـــق صنعـــت قیـــر در 

پســـاتحریم
ــی  ــی صادراتـ ــه ارزیابـ ــی بـ ــم نگاهـ ــر نیـ اگـ
ــیم در  ــته باشـ ــر داشـ ــت قیـ ــوزه صنعـ از حـ
ــای  ــم تنگناهـ ــه رغـ ــه بـ ــت كـ ــم یافـ خواهیـ
موجـــود بـــرای صـــادرات، فعـــاالن و كارآفرینـــان ایرانـــی قیـــر ایـــران را بـــا 
وجـــود مشـــکات مختلـــف بـــه بازاركشـــورهای مختلـــف رســـاندند امـــا بایـــد 
ـــد  ـــاتحریم م ـــر را در دوران پس ـــادرات قی ـــق ص ـــر اف ـــکافانه ت ـــی موش ـــا نگاه ب

نظـــر قـــرار داد.
اكنـــون امـــارات متحـــده عربـــی، عمـــان و هنـــد مهمتریـــن مشـــتریان  قیـــر 
ایـــران هســـتند و یـــک كام مـــی تـــوان گفـــت كشـــورهای آســـیایی مقصـــد 
ـــه  ـــوری ك ـــه ط ـــت ب ـــران اس ـــت ای ـــا كیفی ـــول ب ـــور محص ـــرای حض ـــبی ب مناس
ـــد. ـــرف می رس ـــه مص ـــیا ب ـــا در آس ـــر دنی ـــد قی ـــد 40 درص ـــی گوین ـــای م آماره

البتـــه بـــا توجـــه بـــه ظرفیـــت هـــای موجـــود در آفریقـــا و نیـــاز ایـــن قـــاره 
ـــور  ـــرای حض ـــری ب ـــدی ت ـــای ج ـــزی ه ـــه ری ـــت برنام ـــر، الزم اس ـــه واردات قی ب
ـــم از  ـــا تحری ـــر در دوران پس ـــن ام ـــه ای ـــود ك ـــم ش ـــی فراه ـــدگان ایران تولیدكنن

ـــت. ـــوردار اس ـــی برخ ـــت خاص اهمی

صنعت قیر ایران؛ فرصت ها و چالش ها

آخریـن تحلیـل هـا و داده های آماری نشـان می دهـد تولید قیر 
در ایـران سـاالنه به حدود 6 میلیون تن می رسـد کـه ارزش دالری 

آن معادل 1.5 میلیارد اسـت.
حدود چهـار میلیون تن از مجمـوع قیر تولیدی ایـران صادراتی و 

حـدود 2 میلیـون تن در داخل کشـور به مصرف می رسـد. 
بررسـی اجمالـی حوزه صنعـت قیر ایـران حاکی از آن اسـت که با 
وجـود تحریم هـای ظالمانه دشـمنان، فعاالن عرصـه تولید طالی 
سـیاه ایران دسـت از تالش و کوشـش برای فرصت سـازی تجاری 
و صادراتـی برنداشـته انـد و در این راسـتا بنا بر آخریـن اطالعات 
موجود، پارسـال حـدود 4 میلیون و 346 هزار تن صـادرات قیر در 
کشـور انجام شـده کـه بیـش از یک  میلیـارد و صد میلیـون دالر 

درآمدزایی داشـته است.
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خبرهــا از ثبــت ركــورد تاریخــی تولیــد 756 هــزار تــن محصــول در پتروشــیمی تندگویــان و 
افزایــش شــاخص نســبت تولیــد بــه ظرفیــت بــه رقــم بــی ســابقه 76 درصــد در ســال 1401 
حکایــت دارد تــا طایــی تریــن ســال تولیــد بزرگتریــن زنجیــره پلــی اتیلــن ترفتــاالت ایــران 

رقــم بخــورد.
ــران  ــزرگان و صاحبنظ ــه از ب ــهری ك ــمی ش ــیدرضا قاس ــدس س ــکانداری مهن ــا س ــگویا ب ش
صنعــت و اقتصــاد كشــورمان مــی باشــد در ســال مالــی 1400 بــا ثبــت ركــورد تولیــد ســاالنه 
كل مجتمــع از ابتــدای راه انــدازی بــرای چهارمیــن ســال متوالــی و تولیــد بــه میــزان بیــش 
ــص،  ــود خال ــدی س ــش 57 درص ــن، افزای ــزار ت ــصت و دو ه ــد و ش ــون و یکص ــک میلی از ی
ــای  ــه ه ــدی برنام ــد درص ــش از ص ــق بی ــری A، تحق ــد پلیم ــد در واح ــورد جدی ــت رك ثب
تولیــد، فــروش و ســودآوری ، حمایــت جــدی از خودكفایــی و ســاخت داخــل، بومــی ســازی 
كاتالیســت پاالدیــوم و رســاندن عــدد ریســک شــركت بــه 94 براســاس الزامــات ممیــزی ایــركا 

۱4۰۱ سال طالیی تولید پتروشیمی شهید تندگویان 

با بهره برداری از 4 طرح مهم زیست محیطی

دو رکورد تاریخی تولید پلی اتیلن ترفتاالت ثبت شد/ سهامداران منتظر خبر های خوش جدیدی باشند

شمارش معکوس تبدیل پتروشیمی »تندگویان« به صنعت سبز آغاز شد

رئیس مجتمع شركت پتروشیمی شهید تندگویان با تشریح برنامه های زیست محیطی این زنجیره تولید 
محصوالت پلی اتیلن ترفتاالت، اعام كرد: پیش بینی می شود، این پتروشیمی به زودی واحد سبز صنعت 

پتروشیمی شود.
)) امین ملک زاده (( درباره مهمترین برنامه ها و پروژه های زیست محیطی در دست اجرای بزرگترین 
زنجیره تولید محصوالت پلی اتیلن ترفتاالت صنعت پتروشیمی، گفت: شركت پتروشیمی شهید تندگویان 
بزرگترین تولیدكننده زنجیره پلی اتیلن ترفتاالت منطقه با شرایط خاص فرایندی و تولیدی دارای 
تصفیه خانه مركزی برای جلوگیری از تخلیه پساب با بار آلودگی غیر مجاز به خوریات منطقه بوده و همواره 

محیط زیست در اولویت تولید خود قرار داده است.
رئیـس مجتمـع شـركت پتروشـیمی شـهید تندگویان بـا اعام اینکـه از سـال  1397 با تغییر 
مدیریـت جدیـد پـس از برگـزاری جلسـات متعدد  كارشناسـی  برای صیانت از محیط زیسـت 
منطقـه، 27 پـروژه اختصاصـی زیسـت محیطی  توسـط این شـركت پتروشـیمی تعریف شـده 
اسـت، تصریـح كـرد: بـا تخصیـص بودجـه ای بالـغ بـر 4 هـزار میلیـارد ریـال كار اجرایـی این 
پروژه هـا آغـاز شـده و بـا وجود شـرایط سـخت همچـون اپیدمـی كرونـا و نوسـانات ارزی تیم 
متخصصـان پتروشـیمی شـهید تندگویـان توانسـتند تا كنون به پیشـرفت حـدود 67 درصدی 

ایـن پروژه هـا دسـت یابند.
وی از طراحی، ساخت و راه اندازی »بیو راكتور« تصفیه خانه مركزی، بازیافت بلودان كولینگ »پی. تی. ای 
دو«، الیروبی و بازسازی  حوضچه ها و دانه گیرهای واحد تصفیه خانه، بازسازی و نوسازی شبکه جمع آوری 
آب های سطحی و فاضاب در مجتمع به عنوان چهار پروژه كلیدی نام برد و افزود: این پروژه ها به تدریج تا 
پایان سال جاری و سال 1402 یکی پس از دیگری با سرمایه گذاری حدود یک هزار و 320 میلیارد ریالی 

در مدار بهره برداری قرار می گیرند.
ملک زاده در ادامه با تاكید بر اینکه از مهمترین این پروژه ها می توان طرح توسعه تصفیه خانه مركزی 
با ایجاد دو بیوراكتور در بخش بی هوازی تصفیه خانه اشاره كرد كه عاوه بر افزایش ظرفیت تصفیه 
خانه شرایط برای تعمیرات و بازنگری سایر بیوراكتورها را فراهم آورده است، یادآور شد: عاوه بر 
این، با اجرایی شدن پروژه بازیافت آب بلودان كولینگ PTA-2هم از هدر رفت میزان 200 متر 
مکعب آب  در روز در این شرایط كم آبی كشور جلوگیری كرده و هم از میزان تولید پساب شركت 

كاسته خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان كرد: پیش بینی می شود، شركت پتروشیمی شهید تندگویان با  اجرایی شدن 100 

درصدی این پروژه ها به عنوان یکی از واحدهای سبز صنعت پتروشیمی معرفی شود.

و ... یکــی از برتریــن پتروشــیمی هــای كشــور بــوده و بحمدالــه بــا درایــت و تمهیداتــی كــه 
مدیــران صــف و جهــادی ایــن مجموعــه در ســال 1401 داشــته انــد ایــن شــركت توانســته در 
ریــل گــذاری بــه ســوی تعالــی و پیشــرفت همچنــان بــه قــول معــروف اســب خــود را بتازاننــد. 
رئیــس مجتمــع پتروشــیمی شــهید تندگویــان بــا اشــاره بــه ثبــت ركورد هــای تاریخــی تولیــد 
و ارتقــای شــاخص نســبت تولیــد بــه ظرفیــت نصــب شــده از ابتــدای ســال 1401 تاكنــون از 
ثبــت ركــورد تاریخــی تولیــد بالــغ بــر 756 هــزار تــن محصــول خبــر داد و اعــام كــرد: برنامــه 
ریــزی بــرای تولیــد تجــاری 7 محصــول و گریــد جدیــد آغــاز شــده كــه بــه زودی خبر هــای 

ــاره عرضــه گرید هــای جدیــد بــه ســهامداران محتــرم اعــام خواهــد شــد. خوشــی درب
مهنــدس »امیــن ملــک زاده« بــا اشــاره بــه ثبــت دو ركــورد تاریخــی در ایــن زنجیــره تولیــد 
محصــوالت پلــی اتیلــن ترفتــات در ســال 1401، گفــت: ســال 1400 بــا تولیــد یــک میلیــون 
و 125 هــزار تــن محصــول ركــورد تــازه ای در تاریــخ تاســیس ایــن شــركت پتروشــیمی ثبــت 

شــد كــه ایــن ركــورد در ســال جــاری ارتقــا یافتــه اســت.
ــا  ــا اعــام اینکــه از ابتــدای ســال جــاری ت ــان ب رئیــس مجتمــع پتروشــیمی شــهید تندگوی
نیمــه آبــان امســال بالــغ بــر 756 هــزار تــن محصــول در ایــن پتروشــیمی تولیــد شــده كــه 
نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال حــدود 55 هــزار تــن افزایــش یافتــه اســت، تصریــح كــرد: 
ــورد تاریخــی  ــال 1401 رك ــان س ــا پای ــود ت ــتمرار وضــع موج ــا اس ــود ب ــی می ش ــش بین پی

تولیــد بیــش از یــک میلیــون و 290 هــزار تــن محصــول بــه ثبــت برســد
وی بــا اشــاره بــه كاهــش ظرفیــت خالــی تولیــد در پتروشــیمی شــهید تندگویــان در طول ســه 
ســال گذشــته تاكنــون، بیــان كــرد: نســبت تولیــد بــه ظرفیــت نصــب شــده ایــن پتروشــیمی 
ــع  ــن مجتم ــده ای ــب ش ــت نص ــی از ظرفی ــی نیم ــود یعن ــد ب ــدود 54 درص ــال 1394 ح س

پتروشــیمی بــدون اســتفاده مانــده بــود.
او بــا بیــان اینکــه در كنــار افزایــش هشــت درصــدی تولیــد در ســال جــاری نســبت تولیــد بــه 
ــه رقــم بی ســابقه 76 درصــد رســیده، تاكیــد كــرد: ایــن شــاخص  ظرفیــت اســمی امســال ب

نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال حــدود 5.5 درصــد افزایــش یافتــه اســت.
ــبد  ــازی سـ ــد، متنوع سـ ــار افزایـــش ظرفیـــت تولیـ ــه در كنـ ــان اینکـ ــا بیـ ملـــک زاده بـ
ــاختار  ــتور كار تیـــم و سـ ــوان یـــک راهبـــرد كلیـــدی در دسـ محصـــوالت هـــم بـــه عنـ
ـــه  ـــون برنام ـــم اكن ـــزود: ه ـــرار دارد، اف ـــان ق ـــان پتروشـــیمی شـــهید تندگوی ـــی و كاركن مدیریت
ـــه زودی  ـــه ب ـــده ك ـــاز ش ـــد آغ ـــد جدی ـــول و گری ـــت محص ـــاری هف ـــد تج ـــرای تولی ـــزی ب ری

خبر هـــای خوشـــی دربـــاره عرضـــه گرید هـــای جدیـــد اعـــام خواهـــد شـــد.
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افزایش سرمایه »دتوزیع« مصوب مجمع گرفت

مجمـع عمومـی عـادی فـوق العـاده صاحبان سـهام شـركت توزیـع داروپخـش )سـهامی عام( 
مـورخ 1401/07/11 در محـل مجموعـه فرهنگـي و ورزشـي تـاش برگـزار گردیـد

در ایـن مجمـع كـه بـا حضـور 89/15 درصـد سـهامداران حقیقـی و حقوقـی ، اعضـاء هیـات 
مدیـره، نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونـی برگـزار گردیـد، 
ریاسـت مجمـع برعهـده دكتـر منصـور نکوئـي نیـا بود، كـه جنابـان حسـین فراهانـي و دكتر 
محسـن منشـدي در مقـام نظـار اول و دوم و آقـای مرتضي سـبحاني نیا به عنـوان دبیر مجمع 

گردیدند. انتخـاب 
در ادامـه و بـا قرائـت گـزارش توجیهـی هیـات مدیره 
مبنـی بـر لـزوم افزایـش سـرمایه توسـط مدیرعامـل 
محتـرم و پس از اسـتماع گـزارش حسـابرس و بازرس 
قانونـی، مجمـع نشـینان بـا طنین صلوات خـود ضمن 
بنـد  تغییـر  بـه  شـركت  سـرمایه  افزایـش  تصویـب 

اساسـنامه مربوطـه رای مثبـت دادنـد.
بـا  ابتـدای گـزارش خـود  مـرادی در  فرشـید  دكتـر 
شـرایط  هـم  و  كرونـا  مسـائل  هـم  اینکـه  تصریـح 
اقتصـادی حاكـم بـر كشـور باعث شـد كه از بسـیاری 
شـركتها نتواننـد بـه اهـداف از پیش تعیین شـده خود 
دسـت یابنـد افـزود: ولی شـركت توزیـع داروپخش در 
سـال گذشـته و جـاری بـا سیاسـتها و تمهیداتـی كـه 
در دسـتور كار قـرار داد توانسـت بـه عملکـردی قابـل 

یـازد. قبول دسـت 
دكتـر مرادی در بخـش دیگری از گزارش خـود پیرامون 
اهـداف شـركت توزیـع داروپخـش خاطرنشـان كـرد: به 
منظـور اصـاح سـاختار مالـی و بهبـود نسـبت مالکانـه 
و تامیـن سـرمایه در گـردش و تثبیـت جایـگاه شـركت 
در صنعـت پخـش دارو هـدف شـركت توزیـع داروپخش 
)سـهامی عـام(، از افزایـش سـرمایه موضـوع ایـن بیانیه 

ثبـت، به شـرح زیـر می باشـد:
- اصـاح سـاختار مالـی تامیـن سـرمایه در گـردش و 
در  شـركت  جایـگاه  تثبیـت  و  مالکانـه  نسـبت  بهبـود 

دارو پخـش  صنعـت 
تسـهیات  بـه  نقـدی  جریانـات  اتکاپذیـری  كاهـش   -
مالـی و مدیریـت هزینـه هـای مالی بـا عنایت بـه تبدیل 

مطالبـات سـهامداران بـه سـرمایه
- مدیریت نقدینگی

- براسـاس سیاسـت هـای پولـی، اعتبـاری و نظارتـی نظـام بانکـی كشـور، دریافت تسـهیات 
مالـی ارتبـاط مسـتقیم بـا میـزان سـرمایه شـركت هـا دارد و افزایش تسـهیات مالـی مبتنی 
بـر بدهـی منجـر بـه كاهش سـطح اعتبـاری شـده و این موضـوع بر نـرخ تامین مالی شـركت 

اثر سـوء خواهد داشـت.
مدیـر خوشـنام و خوشـفکر صنعـت پخـش كشـورمان در ادامـه بـا تبییـن اینکـه در آخریـن 

افزایـش سـرمایه شـركت در 1400/3/25 از مبلـغ 60 بـه 120 میلیـارد افزایـش پیـدا كـرده 
اسـت اضافـه كـرد: و بدیـن ترتیـب سـرمایه شـركت در این مرحلـه از مبلـغ 120 میلیـارد به 

180 میلیـارد سـرمایه از محـل مطالبـات حـال شـده افزایـش مـی یابد.
رعایـت دقیـق پروتـکل هـای بهداشـتی، گـزارش جامع دکتـر محمدرضـا مرادی 
پیرامـون گـزارش و تصریـح اینکـه روند صعـودی شـرکت در فروش و سـودآوری 
اسـتمرار داشـته اسـت، پاسـخگویی بـه سـواالت سـهامداران، اعـالم طـرح های 
توسـعه ای مجموعـه توسـط مدیرعامـل مجموعـه، تاکیـد بر اینکه حاشـیه سـود 
3 مـاه اول سـال 1401 نسـبت به سـه مـاه اول 
سـال 1400 یـک رشـد مناسـب داشـته اسـت، 
برابـر  در  نشـینان  پنـل  متانـت  و  صبـوری 
ابهامـات مطـرح شـده توسـط معـدودی قلیـل 
سـهامدار ، پاسـخگویی شـفاف و مسـتند بـه 
سـواالت سـهامداران حاضر در مجمـع و ناظر به 
صورت برخـط، تقدیـر دکتر نکویـی مدیرعامل 
ارزنـده  مدیریـت  و  تدبیـر  حسـن  از  تیپیکـو 
مدیرعامـل جـوان و جهـادی شـرکت و نهایـت 
همـکاری و تعامل کلیـه ارکان شـرکت منجمله 
سـرکار خانـم جاویـد در امـور سـهام و جنـاب 
امیرحسـین سـبحانی نیـا مدیر مالی پاکدسـت 
پوشـش  بـرای  رسـانه  اصحـاب  بـا  مجموعـه 

خبـری از نـکات خواندنـی ایـن مجمـع بود.
اقدامـات صـورت گرفتـه درخصوص پـروژه های 

شرکت در سـال 1400
- بهـره گیـری از ظرفیـت شـركت هـای 3PL جهـت 

توزیـع فاكتورهـای فروشـگاه آنایـن شـركت
GDP تهیه طرح ایجاد داشبورد مدیریتی در حوزه -

- ایجاد بانک اطاعاتی ناوگان توزیع
- پیاده سازی پروژه چابک سازی ناوگان توزیع

- شـاخص گـذاری و ایجـاد نظـام ارزیابـی و رتبه بندی 
GSP و GDP مراكـز در حـوزه هـای

- راه انـدازی سیسـتم پایـش ردیـاب GPS، دیتاالگـر 
دمـا و رطوبت

اقدامـات و برنامـه هـای توسـعه ای در سـال 1400- 
بکارگیـری سـامانه هـای اطاعاتـی

- بکارگیـری و ارتقـای سـامانه هـوش تجـاری جهـت 
تقویـت فرآیندهـای تصمیـم گیـری شـركت

 BI استفاده از داشبورد -
BI اتصال بستر -

اقدامات آتی درخصوص پروژه های شرکت
- راه اندازی و احداث مركز سنندج

توزیع داروپخش، توزیع سالمتی

دکتـر مـرادی در ادامـه با تشـریح اینکه فـروش شـرکت روندی 
رو به رشـد داشـته اسـت سـود عملیاتی و سـود خالص را نیز در 
سـال 1400 رشـد صعودی خود را ارتقاء دادیم و 508 میلیارد سـود 
خالص کسـب کردیم اضافه کرد:حاشـیه سـود خالص شرکت طی 
4 سـال اخیـر بر یک رونـد صعودی بوده اسـت و هر سـاله به رقم 

سـود عملیاتی و سـود خالص ارتقاء یافته اسـت.
بـه گفتـه مدیرعامل مدبـر و برجسـته مجموعه با توجـه به اینکه 
هزینـه عمـده ای از شـرکت هـای پخش بـه مبحث نـاوگان حمل 
و نقـل و لجسـتیک تعلـق دارد مـا روی این مسـئله همچنین در 
اسـتانهای لرسـتان، قزویـن تمرکـز اساسـی کردیم تا بـا تجهیز 
نـاوگان و تامیـن لجسـتیکی بتوانیم هزینـه های تمام شـده را به 

صورت معنـاداری کنتـرل کنیم. 
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- انتقال مركز تهران یک )كیلومتر 18 جاده مخصوص كرج( به شرق تهران
- احداث انبار مخدر با استانداردهای روز

- تهیه و تدوین طرح توجیهی )FS( احداث مركز بیرجند
- راه اندازی تعمیرگاه مركزی

در   )RFID( رادیویـی  امـواج  شناسـایی  سـامانه  از  اسـتفاده  سـنجی  امـکان  و  مطالعـه   -
لجسـتیکی فرایندهـای 

- بهره گیری از سامانه كنترل تردد ناوگان با خوانش پاک انتظامی
- طراحی و راه اندازی اپلیکیشن نگهداری و تعمیرات )نت(

- نوسازی و توسعه ناوگان توزیع و تجهیزات داخل انبار
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت توزیع داروپخش )سهامي عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گـزارش توجیهـی مـورخ 30 تیـر 1401 هیـات مدیـره شـركت توزیـع داروپخش  )سـهامي 
عـام( درخصـوص افزایـش سـرمایه آن شـركت از مبلـغ 1/200 میلیـارد ریـال به مبلـغ 1/800 
میلیـارد ریـال ، مشـتمل برصـورت وضعیـت مالـی، صـورت سـود و زیـان ، صورت جریـان های 
نقـدی فرضـی و سـایر اطاعـات مالـی فرضـی كـه پیوسـت مـی باشـد، طبـق اسـتانداردهای 
حسابرسـی »رسـیدگی بـه اطاعات مالـی آتی« مورد رسـیدگی این سـازمان قرار گرفته اسـت. 
مسـئولیت گـزارش توجیهـی مذبـور و مفروضـات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شـركت اسـت. 

2- گـزارش مزبـور در اجـرای تبصـره 2 مـاده 161 اصاحیـه قانـون تجارت و با هـدف توجیه 
افزایـش سـرمایه شـركت از محـل سـلب حـق تقـدم از سـهامداران فعلـی و عرضـه عمومی و 
صـدور سـهام جایـزه برای سـهامداران اولیه از محل صرف سـهام و یا در صورت عـدم امکان از 
طریـق مذكـور، از محـل مطالبات حال شـده و آورده نقدی سـهامداران به مبلـغ 600 میلیارد 
ریـال، بـا اخـذ مجـوز از سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، بـه منظور تامیـن سـرمایه در گردش 
مـورد نیـاز فعالیـت هـای آتـی و كاهـش اتکاپذیری جریانـات نقدی به تسـهیات مالـی، تهیه 
شـده اسـت. ایـن گـزارش توجیهـی براسـاس مفروضاتی مشـتمل بـر مفروضات ذهنـی درباره 
رویدادهـای آتـی و اقدامـات مدیریـت تهیـه شـده اسـت كـه انتظـار نمـی رود لزوما بـه وقوع 
بپیونـدد. در نتیجـه بـه اسـتفاده كننـدگان توجـه داده مـی شـود كـه ایـن گـزارش توجیهـی 

ممکـن اسـت بـرای هـدف هایـی جز هـدف توصیف شـده در باال مناسـب نباشـد.
3- براسـاس رسـیدگی بـه شـواهد پشـتوانه مفروضـات و بـا فـرض تحقـق مفروضـات ذهنـی 
منـدرج در گـزارش توجیهـی، ایـن سـازمان به مـواردی برخورد نکرده اسـت كه متقاعد شـود 
مفروضـات مزبـور، مبنایـی معقـول بـرای تهیه گـزارش توجیهی فراهـم نمی كند. بـه عاوه به 
نظـر ایـن سـازمان، گـزارش توجیهـی یاد شـده براسـاس مفروضات بـه گونه ای مناسـب تهیه 

و طبق اسـتانداردهای حسـابداری ارائه شـده اسـت.
4- افشـای مناسـبی درخصـوص تعییـن متعهد پذیره نویسـی حق تقدم های اسـتفاده نشـده 

در گـزارش توجیهـی هیـات مدیـره درخصـوص افزایش سـرمایه به عمل نیامده اسـت.
5- تحقـق افزایش سـرمایه شـركت منوط به كسـب مجوزهای الزم از سـازمان بـورس و اوراق 

بهـادار خواهد بود.
6- حتـی اگـر رویدادهـای پیـش بینی شـده طبـق مفروضات ذهنـی توصیف شـده در باال رخ 
دهـد، نتایـج واقعـی احتمـاال متفـاوت از پیـش بینـی هـا خواهد بـود، زیـرا رویدادهـای پیش 
بینـی شـده اغلـب بـه گونـه ای مـورد انتظـار رخ نمـی دهـد و تفاوتهـای حاصـل مـی تواند با 

باشـد. اهمیت 
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایـش سـرمایه قبلی شـركت از مبلغ 600/000 میلیـون ریال به مبلـغ 1/200/000 میلیون 
ریـال و از محـل مطالبـات حـال شـده و آورده نقـدی سـهامداران بـوده كـه به منظـور اصاح 
سـاختار مالـی تامین سـرمایه در گـردش صورت گرفته اسـت. نتایج حاصل از افزایش سـرمایه 
مزبـور كـه طی تصمیمات مجمـع عمومی فوق العاده مـورخ 1399/09/15 تصویب شـده و در 

تاریـخ 1400/03/25 نـزد مرجـع ثبت شـركت ها به ثبت رسـیده اسـت.
هدف از انجام افزایش سرمایه 

هـدف شـركت توزیـع داروپخـش )سـهامی عـام(، از افزایش سـرمایه موضوع این بیانـیۀ ثبت، 
بـه شـرح زیر می باشـد: 

- اصـاح سـاختار مالـی تامیـن سـرمایه در گـردش و بهبـود نسـبت مالکانـه و ارتقـاء جایگاه 
شـركت در صنعـت پخـش دارو 

-  كاهـش اتکاپذیـری جریانـات نقـدی بـه تسـهیات مالـی و مدیریـت هزینـه هـای مالـی با 
عنایـت بـه تبدیـل مطالبـات سـهامداران به سـرمایه 

-  مدیریت نقدینگی 
-  براسـاس سیاسـت هـای پولـی، اعتبـاری و نظارتـی نظـام بانکی كشـور، دریافت تسـهیات 
مالـی ارتبـاط مسـتقیم بـا میـزان سـرمایه شـركت هـا دارد و افزایش تسـهیات مالـی مبتنی 
بـر بدهـی منجـر بـه كاهش سـطح اعتبـاری شـده و این موضـوع بر نـرخ تأمین مالی شـركت 

اثر سـوء خواهد داشـت. 
مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادی و محل تأمین آن 

بـا توجـه به برنامۀ ارائه شـده، شـركت توزیـع داروپخش در نظر دارد سـرمايۀ خـود را از مبلغ 
1/200/000 میلیـون ریـال بـه مبلـغ 1/800/000 میلیون ریال، از محل »مطالبات حال شـده 

سـهام داران و آورده نقدی« به شـرح زیـر افزایش دهد.
600/000 میلیون ریال )معادل 100 درصد( از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی

برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
در صـورت عـدم انجـام افزایـش سـرمایه، شـركت ناگزیـر به اخـذ تسـهیات بیشـتر و تحمل 
هزینـه هـای مالـی باالتـر خواهد بـود ک این امر سـبب تأثیر منفی بر سـود شـركت و كاهش 

نسـبت پوشـش بهره می شـود .
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مجمـــع عمومـــی فـــوق العـــاده ســـالیانه صاحبـــان ســـهام شـــركت پتروشـــیمي جـــم  
)ســـهامی عام( مـــورخ 1401/08/14 در محـــل مجموعـــه فرهنگـــي ورزشـــي تـــاش 

ـــد. ـــزار گردی ـــاش  برگ ـــالن ت س
در ایـــن مجمـــع كـــه بـــا حضـــور 91/62 درصـــد ســـهامداران حقیقـــی و حقوقـــی ، 
ـــازرس  ـــابرس و ب ـــادار، حس ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــده س ـــره، نماین ـــات مدی ـــاء هی اعض
ـــه  ـــود، ك ـــي ب ـــد ابراهیم ـــای محم ـــده آق ـــع برعه ـــت مجم ـــد، ریاس ـــزار گردی ـــی برگ قانون
ـــام نظـــار اول و دوم و  ـــي اســـدي  در مق ـــور و علیرضـــا بن ـــادي پ ـــان محمدرضـــا فره جناب

ـــد. ـــاب گردیدن ـــع انتخ ـــر مجم ـــوان دبی ـــه عن ـــان ب ـــم قنبری ـــای عبدالرحی آق
ـــه  ـــره ب ـــات مدی ـــزارش هی ـــت گ ـــا قرائ ـــه ب درادام
مجمـــع مربـــوط بـــه اهـــم فعالیتهـــای صـــورت 
ــه  ــی بـ ــی منتهـ ــال مالـ ــی سـ ــه در طـ پذیرفتـ
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 ـــوات خـــود ضم ـــن صل طنی
ـــاده 129 و  ـــمول م ـــات مش ـــذ معام ـــی و تنفی مال
ــر  ــه ازای هـ ــال بـ ــیم ســـود 6/000 ریـ ــا تقسـ بـ

ســـهم بـــه كار خـــود پایـــان دادنـــد.
مهنـــدس قنبریـــان در ابتـــدای گـــزارش جامـــع 
خـــود بـــا تشـــریح اینکـــه شـــركت پتروشـــیمی 
ــركت  ــروترین شـ ــن و پیشـ ــی از برتریـ ــم یکـ جـ
ـــی  ـــوان یک ـــه عن ـــه ب ـــوده ك ـــور ب ـــق كش ـــای موف ه
ـــان  ـــن در جه ـــد الفی ـــای تولی ـــن واحده از بزرگتری

بیـــش از دو دهـــه اســـت كـــه بـــه تولیـــد الفیـــن 
ـــنگین  ـــی و س ـــبک خط ـــای س ـــن ه ـــی اتیل ـــا و پل ه
ـــن  ـــد ای ـــر توانمن ـــن مدی ـــه ای ـــه گفت ـــردازد. ب ـــی پ م
مجموعـــه بـــه عنـــوان یـــک هلدینـــگ بـــزرگ بـــا 
ـــای  ـــركت ه ـــی ش ـــود یعن ـــه خ ـــای تابع ـــركت ه ش
ـــر  ـــت كاران پلیم ـــم صنع ـــگان، ج ـــر كن ـــعه پلیم توس
یما)جـــم( پتروشـــیمیران، گوهـــر افـــق و پلـــی 
ـــد  ـــش از 3909 پرســـنل متعه ـــا بی ـــن جـــم و ب پروپلی
و متخصـــص خـــود بـــا توجـــه بـــه تنـــوع دریافـــت 
ــه  ــدات مختلـــف الفیـــن در منطقـ ــوراک و تولیـ خـ
ویـــژه انـــرژی دارای موقعیتـــی ویـــژه نســـبت بـــه 

ســـایر مجتمـــع هـــای منطقـــه مـــی باشـــد.
ــا  ــه بـ ــکاندار موفـــق پتروشـــیمی جـــم در ادامـ سـ
ــا  ــورم بـ ــال حضـ ــول یکسـ ــه در طـ ــح اینکـ تصریـ
ــا  ــم بـ ــعی كردیـ ــاش سـ ــکاران پرتـ ــک همـ كمـ
عملیاتـــی كـــردن برنامـــه هـــای مدنظـــر و پیـــاده 
ســـازی نقشـــه اســـتراتژی پتروشـــیمی جـــم در 
ــتری  ــی، مشـ ــای داخلـ ــی، فرآیندهـ ــای مالـ بُعدهـ
ـــانی  ـــع انس ـــری مناب ـــد و یادگی ـــای رش ـــداری ، اعت م
ــودآوری  ــروش و سـ ــد، فـ ــی تولیـ ــث اصلـ در مباحـ

ـــان  ـــه ارمغ ـــان ب ـــهامداران و ذینفع ـــرای س ـــب را ب ـــدی مناس ـــودی و رش ـــردی صع عملک
بیاوریـــم.

ـــعه و  ـــت توس ـــر اهمی ـــد ب ـــم و تاكی ـــودآوری ج ـــد س ـــه رون ـــاره ب ـــا اش ـــن ب وی همچنی
ـــه و  ـــای تركی ـــب بازاره ـــم و جل ـــادرات ج ـــروش و ص ـــازار ف ـــترش ب ـــازار، از گس ـــوع ب تن

ـــر داد. ـــد خب ـــازار هن ـــن ب ـــا و همچنی ـــای اروپ ـــه بازاره ـــن ورود ب CIS، و همچنی
ـــم  ـــیمی ج ـــركت پتروش ـــع ش ـــر مجم ـــره و دبی ـــات مدی ـــس هی ـــب رئی ـــل و نای مدیرعام

افتخـــارات ایـــن شـــركت در ســـال 1400 را اخـــذ رتبـــه اعتبـــاری بلندمـــدتA+  و 
ـــت  ـــل در لیس ـــال قب ـــه س ـــبت ب ـــه ای نس ـــه پل ـــود س ـــه 24 و صع ـــدت A1، رتب كوتاه م
ـــری،  ـــای پلیم ـــمی در واحده ـــت اس ـــش از ظرفی ـــد بی ـــور، تولی ـــر كش ـــركت برت 100 ش
ـــر  ـــغ ب ـــدات ارزی بال ـــای تعه ـــركت و ایف ـــخ ش ـــد در تاری ـــزان درآم ـــن می ـــب باالتری كس

ـــود. ـــام نم ـــی را اع ـــای صادرات ـــد از كوتاژه 95 درص
ـــد  ـــه تولی ـــوان ب ـــی ت ـــرد م ـــن عملک ـــته ای ـــاط برجس ـــان از نق ـــدس قنبری ـــه مهن ـــه گفت ب
پروپیلـــن بـــه میـــزان 100 درصـــد پیـــش بینـــی و فـــروش 104 درصـــدی باالتـــر 
از پیـــش بینـــی اولیـــه، تولیـــد LLDPE بـــه میـــزان 104 درصـــد كـــه جلوتـــر از 
برنامـــه بـــوده ، تولیـــد HDPE بـــا تولیـــد 108 
ــروش  ــا و فـ ــی هـ ــش بینـ ــر از پیـ ــد فراتـ درصـ
113 درصـــدی آن اشـــاره كـــرد كـــه در كل 
ـــد  ـــه در تولی ـــرای مجموع ـــان ب ـــه ای درخش كارنام
بیـــش از ظرفیـــت و فراتـــر از پیـــش بینـــی هـــا 
ـــن  ـــر«، همچنی ـــل »بفج ـــاخت. مدیرعام ـــل س حاص
ــار  ــود اظهـ ــزارش خـ ــری از گـ ــمت دیگـ در قسـ
داشـــت كـــه در ســـال مالـــی مـــورد گـــزارش از 
نظـــر فـــروش 35/931 میلیـــارد فـــروش داخلـــی 
ــروش  ــر فـ ــه از نظـ ــم كـ ــته ایـ ــی داشـ و خارجـ
ــده  ــامل گردیـ ــول را شـ ــن محصـ 1/731/132 تـ
اســـت. مهنـــدس قنبریـــان در فـــرازی دیگـــر 
از گـــزارش جامـــع نیـــز خـــود در مـــورد برنامـــه 
ــا  ــه بـ ــرد كـ ــد كـ ــركت تاكیـ ــی شـ ــای آتـ هـ
تنـــوع بخشـــیدن بـــه بازارهـــای هـــدف خارجـــی 
ــور  ــه كشـ ــوالت بـ ــد محصـ ــون 90 درصـ ))تاكنـ
ـــدود 40  ـــه ح ـــدد ب ـــن ع ـــه ای ـــت ك ـــی رف ـــی م چین
ـــد  ـــب و عق ـــی مناس ـــا بازاریاب ـــیده(( و ب ـــد رس درص
قراردادهـــای خـــوب در بازارهـــای هنـــد و تركیـــه 
ــوری  ــده حضـ ــایی شـ ــورهای شناسـ ــر كشـ و دیگـ

متنـــوع تـــر در بازارهـــای فـــروش داریـــم. 
ـــت پتروشـــیمی كشـــورمان در  ـــر طـــراز اول صنع مدی
ـــورد عملکـــرد  ـــع خـــود در م ـــزارش جام بخشـــی از گ
مالـــی شـــركت نیـــز تصریـــح كـــرد كـــه در ســـال 
ـــص  ـــود ناخال ـــب س ـــا كس ـــزارش ب ـــورد گ ـــی م مال
ــی 90/413  ــود عملیاتـ ــاردی و سـ 111/119 میلیـ
ــص  ــود خالـ ــب سـ ــه كسـ ــق بـ ــاردی موفـ میلیـ

96/037 میلیـــاردی گردیدیـــم.
ـــروش 1/985  ـــا ف ـــا ب ـــال 1399 م ـــه وی س ـــه گفت ب
ـــارد و  ـــا ارزش 27/432 میلی ـــن محصـــول و ب ـــزار ت ه
ـــاظ  ـــر از لح ـــروش كمت ـــدار ف ـــا مق ـــال 1400 ب در س
ـــت  ـــاردی دس ـــر 35 میلی ـــزون ب ـــه ارزش اف ـــاژی ب تن
یافتـــه ایـــم و همچنیـــن صـــادرات از 517 هـــزار 
ــد  ــون  دالر درآمـ ــه 378 میلیـ ــال 99 كـ ــن سـ تـ
ـــزان 550  ـــه می ـــن ب ـــزار ت ـــادرات 460 ه ـــا ص ـــال 1400 ب ـــه داشـــت در س ـــرای مجموع ب

ـــت. ـــه اس ـــاء یافت ـــوداوری ارتق ـــون دالر س میلی
مدیرعامـــل پتروشـــیمی »جـــم« همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه برنامه هـــای آینـــده ایـــن 
ــن  ــرا مهم تریـ ــت اجـ ــای در دسـ ــام پروژه هـ ــه اتمـ ــرد كـ ــان كـ ــركت خاطرنشـ شـ
برنامـــه ی پتروشـــیمی »جـــم« بـــوده و توســـعه  و افتتـــاح پلیمـــر »پادجـــم« جـــزو 

ــت. ــركت اسـ ــای شـ ــت برنامه هـ اولویـ

از شکستن رکود درآمد شرکت تا تولید بیش از ظرفیت اسمی در واحدهای پلیمری

در پتروشیمی جم با تغییر مدیریت در سال 1400 و آمدن مهندس 
عبدالرحیم قنبریان دستاوردها و توفیقات شرکت با سرعت بیشتر 
و شتاب باالتر در حوزه های مالی و رکوردشکنی در تولید و فروش 
محصوالت ادامه یافت. حضور درخشان در نمایشگاه های داخلی و 
خارجی منجمله در روسیه و ترکیه، عرضه محصوالت پتروشیمی 
جم برای اولین بار در ترکیه، عقد قرارداد و همکاری بین شرکت و 
پژوهشکده صنعت جهت حمایت و بهره بردن از شرکت های دانش 
بنیان و شتاب دهنده، رکورد شکنی در کسب باالترین میزان درآمد در 
تاریخ شرکت پتروشیمی جم، ایفای تعهدات ارزی بالغ بر 95 درصد از 
کوتاژهای صادراتی در پتروشیمی جم، گسترش بازار فروش و صادرات 
جم و جلب بازارهای ترکیه و  CIS ، ورود به بازارهای اروپا و باورمداری 
مدیریت به توان و پتانسیل منابع انسانی متعهد و متخصص شرکت به 
عنوان با ارزش ترین دارائی مجموعه از دستاوردهای این مدیر صاحبنام 

در سال مالی گذشته بوده است.
مدیر طراز اول صنعت پتروشیمی کشورمان در بخشی از گزارش جامع 
خود پیرامون عملکرد مالی شرکت تصریح کرد که در سال مالی مورد 
گزارش با کسب سود ناخالص 111/119 میلیاردی و کسب سود عملیاتی 
میلیاردی  به کسب سود خالص 96/037  موفق  میلیاردی   90/413
گردیدیم که نسبت به سال مالی گذشته یک رشد چشمگیر را نشان 

می دهد.

پتروشیمی جم؛ تداوم روند صعودی
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ـــارس«  ـــركت »پتروپ ـــا ش ـــم« ب ـــدازی »پادج ـــرارداد راه ان ـــاره ی ق ـــان درب ـــدس قنبری مهن
ـــد توســـط  ـــدام بای ـــن اق ـــه ای ـــدم ك ـــدازی معتق ـــا راه ان ـــاط ب ـــه  در ارتب ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب
خـــود همکارانمـــان در شـــركت انجـــام شـــود اضافـــه كـــرد :در ایـــن مـــورد بحـــث 
ـــت و  ـــم« اس ـــا »ج ـــروه ب ـــوزش گ ـــه آم ـــردم ك ـــام ك ـــن اع ـــت و م ـــاز اس ـــوزش نی آم
ـــوزه ی ABS  و  ـــه در ح ـــب تجرب ـــركت های صاح ـــی را از ش ـــاس گروه ـــن اس ـــر همی ب
ـــای  ـــکیل تیم ه ـــا تش ـــا ب ـــم ت ـــوت كنی ـــا دع ـــه از آنه ـــم ك ـــر گرفتی RUBBER  در نظ
راه انـــدازی، واحدهـــا را راه انـــدزی كننـــد امـــا مدیرعامـــل توســـعه ی پلیمر»پادجـــم« 
پیشـــنهاد مـــا را قبـــول نکـــرد و بـــا شـــركت »پتروپـــارس« كـــه هیـــچ تجربـــه ای در 
ـــد  ـــورد تأیی ـــوان م ـــچ عن ـــه به هی ـــرد ك ـــد ك ـــرارداد منعق ـــدارد ق ـــیمی ن ـــت پتروش صنع

ـــت . ـــا نیس م
ـــن  ـــت الفی ـــش ظرفی ـــور افزای ـــه منظ ـــی ب ـــای درون مجتمع ـــه پروژه ه ـــاره ب ـــا اش وی ب
یـــادآور گردیـــد: جایگزیـــن كـــردن و رفـــع مشـــکل كـــول باكـــس داریـــم ، افزایـــش 
ـــه  ـــه گفت ـــم. ب ـــن داری ـــن از اتیل ـــد پروپیل ـــم. تولی ـــرا داری ـــت اج ـــت اچ دی در دس ظرفی
ـــود  ـــام ش ـــت مناســـب تم ـــم در وق ـــم و امیدواری ـــروع كردی ـــه ش ـــروژه ای ك ـــن پ وی بهتری

ـــدازی  ـــتانه ی راه ان ـــده و در آس ـــام ش ـــنس آن انج ـــن و الیس ـــه زمی ـــت ك PDH.PP اس
ـــم .  ـــی كنی ـــن آن را شـــروع م ـــی و تأمی ـــات مهندســـی و اجرای هســـتیم و در 1402 عملی
مهنـــدس قنبریـــان همچنیـــن از مصوبـــه ی 18میلیـــارد تومانـــی درخصـــوص اجـــرای 
پروژه هـــای در راســـتای مســـئولیت اجتماعـــی خبـــر دادو تصریـــح كـــرد كـــه ایـــن 
ــركت های  ــایر شـ ــا سـ ــگ بـ ــردی و هماهنـ ــورای راهبـ ــان در شـ ــارد تومـ 18 میلیـ
پتروشـــیمی بـــرای ایجـــاد زیرســـاخت های مناســـب در منطقـــه اســـتفاده می شـــود .

ـــس از  ـــیمی« پ ـــاره »فرساش ـــدازی دوب ـــاره ی راه ان ـــم« درب ـــیمی »ج ـــل پتروش مدیرعام
ـــادی  ـــح اقتص ـــش توجی ـــن بخ ـــه ای ـــل اینک ـــه  دلی ـــه ب ـــرد ك ـــد ك ـــز تاكی ـــاه نی ـــت م هف
نداشـــت، از ســـرویس خـــارج شـــد. مدیـــر مدبـــر هلدینـــگ افـــزود :ایـــن موضـــوع 
را از دو جنبـــه پیگیـــری كردیـــم كـــه نخســـت بحـــث  ســـرویس بخـــش و مســـئله 
ـــاه  ـــت م ـــس از هف ـــیمی« پ ـــبختانه »فرساش ـــه خوش ـــود ك ـــوراک ب ـــف خ ـــر تخفی دیگ
ـــاش  ـــد ت ـــام ق ـــت و تم ـــرده اس ـــن ك ـــت اتیل ـــه دریاف ـــروع ب ـــده و ش ـــرویس ش وارد س

می كنیـــم تخفیـــف خـــوراک بـــرای »فرساشـــیمی« اعمـــال كنیـــم .
مدیــر برنامــه محــور و بــا دیســیپلین صنعــت كشــورمان دربــاره ی طلــب ایــن شــركت از 
پتروشــیمی مهــر نیــز اظهــار داشــت كــه طلــب شــركت 870 میلیــون دالر بابــت فــروش 
ــرای احقــاق حــق مجموعــه انجــام داده   ــا تمامــی اقدامــات الزم را ب خــوراک اســت و م
ودر همیــن راســتا پرونــده را بــه داوری ارجــاع داده ایــم. بــه گفتــه وی در موضــوع داوری 
ــون  ــه حکــم 43 میلی ــه مواجــه شــده ایم چــرا ك ــوه قضایی ــض از ســوی ق ــک تناق ــا ی ب

ــیمی  ــن رای پتروش ــده در ای ــادر ش ــم« در داوری ص ــیمی »ج ــع پتروش ــه نف ــی ب یوروی
ــال  ــه، رأی داوری را ابط ــوه قضایی ــا ق ــود ام ــوب می ش ــی محس ــش خصوص ــم« بخ »ج
ــی اســت  ــه پتروشــیمی »جــم« دولت ــه اینک ــا اســتناد ب ــا ب ــه آنه ــرده اســت. چــرا ك ك
ایــن كار را انجــام داده انــد امــا بــا دقــت و وســواس خاصــی درحــال حاضــر پیگیــر ایــن 

مســئله هســتیم.
ــا  ــه مـ ــرد كـ ــح كـ ــز تصریـ ــد نیـ ــیمی مرواریـ ــوص پتروشـ ــن در خصـ وی همچنیـ
ـــن  ـــا ای ـــد ام ـــن كن ـــا از رای دادگاه تمکی ـــد ت ـــركت ش ـــن ش ـــه از ای ـــی ك ـــت های درخواس
كار را انجـــام نـــداد. امـــا ســـرانجام رای قطعـــی بـــه نفـــع شـــركت پتروشـــیمی جـــم 
ـــی  ـــد بده ـــد. مرواری ـــع ش ـــركت رف ـــن دو ش ـــن ای ـــوای بی ـــت دع ـــد. و در نهای ـــادر ش ص
ـــدود  ـــف و مس ـــد توقی ـــیمی مرواری ـــوال پتروش ـــابها و ام ـــام حس ـــد تم ـــت نکن را پرداخ

ـــد. ـــد ش خواه
ــیمی  ــركت پتروشـ ــا شـ ــاف 1500 دالری بـ ــوص اختـ ــان در خصـ ــدس قنبریـ مهنـ
ـــن  ـــا ای ـــا ب ـــد ت ـــاش ش ـــر ت ـــاله اخی ـــک س ـــه، در ی ـــرد ك ـــح ك ـــز تصری ـــر نی امیركبی
ـــن  ـــركت همچنی ـــن ش ـــا ای ـــت ت ـــکل گرف ـــز ش ـــق نی ـــک تواف ـــود و ی ـــل ش ـــركت تعام ش

ـــت  ـــورت نگرف ـــق ص ـــن تواف ـــدداً ای ـــا مج ـــد. ام ـــم را بپذیرن ـــیمی ج ـــدد پتروش ـــد و ع كن
ـــم در  ـــركت داری ـــن ش ـــا ای ـــود ب ـــدات خ ـــل تولی ـــه دلی ـــری ب ـــات دیگ ـــون تعام ـــا چ ام
ـــا چنانچـــه مشـــکل حـــل نشـــود  ـــن شـــركت هســـتیم ام ـــا ای ـــر ب ـــق دیگ ـــک تواف صـــدد ی

ـــرد. ـــم ك ـــدام خواهی ـــی اق ـــع قضای ـــق مراج از طری
رعایت دقیق پروتکل های بهداشـتی، استقبال گسـترده و حضور حداکثری اصحاب 
رسـانه و سـهامداران در مجمـع، برگزاری جلسـه در نهایت نظم و میزبانی شایسـته 
کلیـه ارکان شـرکت از ذینفعان، پخش یک کلیـپ جامع که به همـت روابط عمومی 
کاربلـد مجموعـه تهیـه و در آن بـه نحو احسـن تاریخچه و دسـتاوردهای شـرکت 
به سـمع و نظـر سـهامداران رسـید، تایید حسـابهای شـفاف و کلین جنـاب دکتر 
محمـد سـجاد سـیاه کار زاده مدیریت مالی مجـرب و تیم مالیه پاکدسـت مجموعه، 
پاسـخگویی مسـتند و دقیـق به سـواالت سـهامداران حاضـر در مجمـع و ناظر به 
صـورت برخـط توسـط مدیرعامـل متخصـص - معاونـت مالـی و نماینـده حقوقی 
شـرکت کـه در پنل هیـات رئیسـه حضـور داشـتند، تقدیر و تشـکر ویـژه رئیس 
مجمع از عملکردی شایسـته و قابل تحسـین سـکانداران پتروشـیمی جـم ، اعالم 
اسـتفاده از اتیلـن مازاد به منظـور افزایش ارزش افـزوده، برنامه ریزی بـرای افزایش 
ظرفیـت جم پیلن و نهایت لطـف و بزرگواری دکتر احسـان پوری بزرگـوار، مدیریت 
فرهیختـه روابط عمومـی و کارشناسـان کاردان آن واحد با اهالی قلم جهت پوشـش 

خبـری مجمـع از نـکات خواندنی بـود که حیفمـان آمد به رشـته تحریـر درنیاید.
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پیام هیئت مدیره 
ــا و  ــاد در دنیـ ــال 1400 علیرغـــم وضعیـــت اقتصـ ــیمی جـــم در سـ شـــركت پتروشـ
كشـــور، تحریـــم هـــای ظالمانـــه، نابســـامانی هـــای منطقـــه ای و توقفـــات ناخواســـته 
ـــا  ـــال ب ـــی از س ـــد در مواقع ـــودن تولی ـــد، كاهـــش قیمـــت محصـــوالت و اقتصـــادی نب تولی
ـــای  ـــر در واحده ـــا حاشـــیه ســـود باالت ـــد محصـــوالت ب ـــا تولی ـــت ســـبد محصـــول ب مدیری
پلیمـــری و انعطـــاف پذیـــری بـــاال در دریافـــت و تركیـــب خـــوراک هـــای دریافتـــی، 
ـــه  ـــه كار بســـته ك ـــت ســـهامداران ب ـــت از امان ـــاش خـــود را در راســـتای صیان ـــر ت حداكث
ـــروش در  ـــن ارزش ف ـــب باالتری ـــب كس ـــده، موج ـــر ش ـــات ذك ـــم معض ـــر علیرغ ـــن ام ای
ـــی و  ـــرات مدیریت ـــه تغیی ـــه ب ـــا توج ـــال 1401 ب ـــت. در س ـــده اس ـــركت گردی ـــخ ش تاری
ـــان  ـــش بنی ـــای دان ـــر نیروه ـــه ب ـــا تکی ـــده ب ـــف ش ـــای تعری ـــروژه ه ـــری پ ـــر راهب ـــد ب تاكی
ـــری  ـــم رهب ـــام معظ ـــش مق ـــه فرمای ـــل ب ـــن عم ـــد ضم ـــداوم تولی ـــتغال و ت ـــاد اش و ایج
ـــا  ـــد. م ـــزم نمای ـــوم ج ـــاز دوم و س ـــای ف ـــرح ه ـــبرد ط ـــه پیش ـــبت ب ـــود را نس ـــزم خ ع
ـــا تکیـــه  ـــرا ب برآنیـــم پتروشـــیمی جـــم ترجیـــح مشـــتریان و مطلـــوب ذینفعـــان شـــود و آن
ـــه  ـــص بهین ـــا تخصی ـــه ب ـــری و نوآوران ـــای یادگی ـــت ه ـــت علمـــی، توســـعه قابلی ـــر مدیری ب
ـــره  ـــات مدی ـــرد. هی ـــم ك ـــق خواهی ـــت محق ـــط زیس ـــه محی ـــرام ب ـــار احت ـــع دركن مناب
ـــب  ـــت كس ـــش جه ـــر بخ ـــای اث ـــاز و كاره ـــت س ـــتمرار و تقوی ـــاد، اس ـــه ایج ـــبت ب نس
ـــدام  ـــر اق ـــرح زی ـــه ش ـــركتی ب ـــت ش ـــول حاكمی ـــدن اص ـــق ش ـــول از محق ـــان معق اطمین

ـــت:  ـــرده اس ك
-  مسئولیت پذیری 

-  پاسخگویی 
-  شفافیت، كنترل و حسابرسی داخلی 

-  عدالت )انصاف( و یکسانی حقوق صاحبان سهام 
-  رعایت اخاق كسب و كار و مسئولیت اجتماعی 

-  مدیریت ریسک 
-  نظارت بر مدیران اجرایی 

-  رعایت حقوق سایر ذینفعان 
جایگاه شرکت در صنعت 

ــگ  ــگاه هلدینـ ــر از جایـ ــرف نظـ ــال 1400 صـ ــت IMI100 ، در سـ ــاس لیسـ براسـ
پتروشـــیمی خلیـــج فـــارس در مقـــام اول ایـــن فهرســـت میـــزان مجمـــوع فـــروش 
ـــهم  ـــه س ـــد ك ـــی باش ـــال م ـــارد ری ـــیمی 899،552،2 میلی ـــزرگ پتروش ـــركت ب 28 ش
ـــا  ـــم ب ـــدی ج ـــه بن ـــن رتب ـــت. در ای ـــدار اس ـــن مق ـــد از كل ای ـــم 12 درص ـــیمی ج پتروش
ـــر كشـــور  ـــه 24 لیســـت 100 شـــركت برت ـــل در رتب ـــال قب ـــه س ـــود نســـبت ب ـــه صع 3 پل
ـــت  ـــا و محدودی ـــک ه ـــادی و ریس ـــد اقتص ـــزان رش ـــش می ـــم كاه ـــت. علیرغ ـــرار گرف ق
هـــای ناشـــی از تحریـــم و پیامدهـــای شـــیوع ویـــروس كرونـــا در ســـال گذشـــته و 
ـــن  ـــم ضم ـــیمی ج ـــركت پتروش ـــی، ش ـــن الملل ـــای بی ـــت در بازاره ـــدت رقاب ـــش ش افزای
تامیـــن نیـــاز بازارهـــای داخلـــی بـــه محصـــوالت پلیمـــری و شـــیمیایی و حمایـــت از 
ـــزار  ـــادرات 460 ه ـــا ص ـــور ب ـــت كش ـــال در صنع ـــط فع ـــک و متوس ـــای كوچ كارگاه ه

ـــد.  ـــون دالر گردی ـــک 563 میلی ـــد ارزی نزدی ـــب ایجـــاد درآم ـــول موج ـــن محص ت
ـــت پتروشـــیمی كشـــور در  ـــع پتروشـــیمی، صنع ـــی صنای ـــزارش شـــركت مل ـــر اســـاس گ ب
ـــد  ـــف محصـــوالت پتروشـــیمی تولی ـــواع مختل ـــن ان ـــون ت ـــر 65 میلی ـــغ ب ســـال 1400 ،بال
ـــن  ـــون ت ـــر 2/8 میلی ـــغ ب ـــد بال ـــا تولی ـــم ب ـــیمی ج ـــركت پتروش ـــن ش ـــن بی ـــرد، در ای ك
ـــن در  ـــت. همچنی ـــاص داده اس ـــود اختص ـــه خ ـــور را ب ـــد كش ـــد تولی ـــول، 4/3 درص محص

ـــورت  ـــروش ص ـــان ف ـــارد توم ـــزان 341 هزارمیلی ـــی از می ـــن مجتمع ـــی و بی ـــروش داخل ف
ـــارد  ـــزار میلی ـــر 24 ه ـــغ ب ـــم بال ـــیمی ج ـــركت پتروش ـــیمی، ش ـــت پتروش ـــه صنع گرفت

ـــت. ـــاص داده اس ـــود اختص ـــه خ ـــور را ب ـــل كش ـــروش داخ ـــد ف ـــان، 7 درص توم
شـــایان ذكـــر اســـت در ســـال 1400 بـــا تـــاش فـــراوان همـــکاران بخـــش هـــای 
 HDPE ـــد ـــع و واح ـــکی مرتف ـــه مش ـــد لول ـــد گری ـــکات تولی ـــی از مش ـــف، بخش مختل
،موفـــق بـــه تولیـــد 37 هـــزار تـــن محصـــول ارزشـــمند CRP100 مشـــکی و 150 
ـــن  ـــع پائی ـــع وابســـتگی صنای ـــه نقـــش عمـــده ای در رف ـــن CRP100N شـــد ك ـــزار ت ه

ـــود. ـــاء نم ـــور ایف ـــارج از كش ـــه خ ـــت ب دس
عملکرد عملیاتی شرکت

ـــه  ـــری ب ـــول پلیم ـــن محص ـــزار ت ـــه 288 ه ـــا عرض ـــم ب ـــیمی ج ـــال 1400 پتروش در س
ـــه  ـــبت ب ـــود نس ـــی خ ـــروش داخل ـــدی ف ـــش 2 درص ـــن افزای ـــور ضم ـــل كش ـــازار داخ ب
ـــه  ـــی را ب ـــنگین داخل ـــبک و س ـــن س ـــی اتیل ـــازار پل ـــهم ب ـــد س ـــل 19 درص ـــال قب س

ـــت. ـــاص داده اس ـــود اختص خ
در بخـــش صـــادرات نیـــز شـــركت بـــا بیـــش از 460 هـــزار تـــن محصـــول و كســـب 
ـــال  ـــه س ـــن بخـــش را نســـبت ب ـــد ای ـــد 16 درصـــد درآم ـــال درآم ـــارد ری 116، 708 میلی

ـــت. ـــش داده اس ـــته افزای گذش
ـــرات 17 روزه  ـــی از تعمی ـــا ناش ـــل عمدت ـــال قب ـــه س ـــبت ب ـــد نس ـــش تولی ـــل كاه دالی
واحـــد الفیـــن، وجـــود نشـــتی در   COLDBOX  تعمیـــرات اضطـــراری )تریـــپ 
ـــد  ـــودن واح ـــرویس نب ـــل در س ـــه دلی ـــش +3C ب ـــن(، كاه ـــل وایبرش ـــه دلی ـــور ب كمپرس
ـــد  ـــودن واح ـــارج ب ـــرویس خ ـــتی )از س ـــن دس ـــای پایی ـــرف در واحد ه ـــدم مص BD، ع
ـــار  ـــش ب ـــا و افزای ـــده دری ـــک كنن ـــرایط آب خن ـــل ش ـــه دلی ـــت ب ـــش ظرفی PE(، كاه
ـــتی  ـــود نش ـــت، وج ـــزات ثاب ـــرات تجهی ـــپندر، تعمی ـــودن اكس ـــرویس نب ـــی، در س حرارت
در مبدل هـــای INTERCOOLER كمپرســـور  C310 ، كاهـــش ظرفیـــت كـــوره 
ـــه  ـــاور ب ـــرات ت ـــه )تعمی ـــركت بروزی ـــرات ش ـــاور 651T، تعمی ـــکات ت ـــل مش ـــع بدلی مای

ـــه(. ـــرات برزوی ـــی از تعمی ـــت ناش ـــش ظرفی ـــطه كاه واس
دالیـــل كاهـــش فـــروش نســـبت بـــه ســـال قبـــل عمدتـــا ناشـــی از كاهـــش تولیـــد 
ـــرویس  ـــت. درس ـــده اس ـــروش ش ـــش ف ـــث كاه ـــن( باع ـــد الفی ـــرات 17 روزه واح )تعمی
ـــرب.  ـــط غ ـــركت خ ـــه ش ـــن ب ـــال اتیل ـــکان ارس ـــدم ام ـــیمی، ع ـــركت فرساش ـــودن ش نب

ـــال 1400. ـــازه ای از س ـــن در ب ـــروش بوتادی ـــرخ ف ـــی ن ـــدید جهان ـــش ش كاه
مهمترین دستاوردها

ـــارد  ـــزان 359/316 میلی ـــه می ـــروش ب ـــل از ف ـــد حاص ـــزان درآم ـــن می ـــب باالتری - كس
ـــركت ـــخ ش ـــال در تاری ری

-  كســـب رتبـــه 24 در بیـــن 100 شـــركت برتـــر كشـــور و صعـــود ســـه پلـــه ای در 
ـــدی  ـــه بن ـــن رتب ای

-  ایفای تعهدات ارزی بالغ بر 95 درصد از كوتاژهای صادراتی 
 A1 و كوتاه مدت A+ اخذ رتبه اعتباری بلند مدت  -

ــق  ــتمر از طریـ ــورت مسـ ــاله بصـ ــر سـ ــم هـ ــركت جـ ــاری شـ ــدی اعتبـ ــه بنـ )رتبـ
شـــركتهای دارای مجـــوز از ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار انجـــام مـــی شـــود كـــه 
ـــهیل  ـــر تس ـــاوه ب ـــركت ، ع ـــاری ش ـــی و اعتب ـــت مال ـــی وضعی ـــد ارزیاب ـــام فراین ـــا انج ب
ـــه  ـــز صرف ـــی نی ـــای مال ـــه ه ـــرمایه در هزین ـــازار س ـــق ب ـــی از طری ـــع مال ـــن مناب در تامی

جویـــی خواهـــد شـــد.)
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تدابیر ارزشمند مهندس صدیقی زاده در جهت خودکفایی و بومی سازی

شركت پتروشیمی كارون با همکاری یک شركت دانش بنیان از پنجمین محصول دانش بنیان خود رونمایی 
كرد كه می تواند با تأمین نیاز داخل از خروج 10 میلیون دالر ارز از كشور جلوگیری كند.

آیین رونمایی از محصول تازه C-KLM100 شركت پتروشیمی كارون به عنوان نوزدهمین محصول از 
سبد محصوالت و پنجمین محصول دانش بنیان این شركت در ساختمان شركت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس برگزار شد، این محصول با همکاری شركت پتروشیمی كارون و شركت دانش بنیان »كیمیا مانا 

پلیمر« بومی سازی شده است.
مهرداد عظیمی مدیر برند، مسوولیت اجتماعی و روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در 
مراسم رونمایی از محصول جدید دانش   بنیان پتروشیمی    كارون از همکاری 182 شركت دانش بنیان با 
گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در 300 پروژه مشترک در راستای فرمایشات رهبر معظم انقاب و 

سیاست های این گروه در دوره جدید مدیریتی جدید خبر داد.
  Klm100c مهرداد عظیمی كه در مراسم رونمایی از محصول جدید دانش بنیان پتروشیمی كارون به نام
كه در صنعت بسته   بندی و به ویژه بسته   بندی مواد غذایی كاربرد فراوانی دارد، به نمایندگی از دكتر عبدالعلی 
علی عسکری سخنرانی می كرد، رونمایی از این محصول را یک روز خوب در تاریخ هلدینگ خلیج فارس 

عنوان كرد.
وی با اباغ پیام قدرشناسی و احترام مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس نسبت به مدیرعامل 
پتروشیمی كارون و همکاران او و همچنین شركت دانش بنیان بخش خصوصی كه این محصول را به 
صورت مشترک با كارون تولید كرده است، از برنامه   های ویژه این گروه برای توسعه همکاری با شركت های 

دانش بنیان به ویژه در چهارمین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی خبر داد.
مدیر برند، مسوولیت اجتماعی و روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به نام گذاری 
امسال به نام »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین«، تصریح كرد: حمایت از شركت های دانش بنیان یکی از 
سیاست های اصلی دكتر علی عسکری از ابتدای حضور در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس بوده است و 
امروز بر اساس آمار مدیریت راهبرد و زیرساخت توسعه محصول، فناوری و نوآوری گروه، شاهد هستیم 182 
شركت در 300 پروژه مشترک با گروه در حال همکاری هستند كه عدد قابل توجهی است و البته با توجه 
به تاكید ایشان بر تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین دستی، این همکاری بسیار بیشتر خواهد شد.
عظیمی با اشاره به تالش   های گسترده    دشمنان در   جنگ اقتصادی با کشورمان و ناکامی آنها 
گفت: یکی از دالیل مهم شکست دشمنان در این جنگ، تالش   های جهادگران در صنعت 
پتروشیمی بود که هلدینگ خلیج فارس به   عنوان شرکتی سرآمد در این صنعت شناخته شده 

و امروز به عنوان شرکتی موفق در سطح جهانی مطرح است.
به گفته وی پتروشیمی کارون با مدیریت مهندس صدیقی زاده که از مدیران با تجربه و از 
شناخته شدگان صنعت پتروشیمی کشورمان می باشد توانسته در مسیر خودکفایی و تولید 

محصوالت دانش بنیان، نقش خوش یک شرکت پیشرو را به خوبی ایفاء نماید.
در بخش دیگری از این مراسم، مدیرعامل پتروشیمی كارون همکاری با شركت های دانش بنیان را موجب 
افزایش سودآوری شركت دانست و گفت: با همکاری این شركت هاست كه محصوالت كارون تا فروشگاه 

می رسد و این نقطه ایده آل ماست كه محصول ما مستقیم به بازار عرضه شود.
علیرضا صدیقی زاده با بیان اینکه محصولی كه امروز با حمایت هلدینگ خلیج فارس و پتروشیمی بندر 
امام به عنوان سهامداران ما رونمایی می شود، نوزدهمین محصول این پتروشیمی دانش بنیان است، تاكید 

كرد كه روند تولید محصوالت جدید به ویژه محصوالت دانش بنیان در این شركت ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه پتروشیمی كارون در صورت اعام تقاضا توانایی تأمین همه نیاز 4 هزار تنی بازار 
به این محصول را دارد، اظهار داشت: هم اكنون هر تن از این محصول حدود 2500 دالر وارد كشور 
می شود كه با احتساب این 4 هزار تن حدود 10 میلیون دالر از خروج ارز از كشور جلوگیری خواهد 

شد.
وی  با اشاره به اینکه این محصول ویژه چسب های لمینت است كه بیشترین كاربرد را در سیستم بسته بندی 

رونمایی از محصول جدید دانش   بنیان پتروشیمی    کارون

مواد غذایی دارد، افزود: صنعت بسته بندی و بویژه بسته بندی مواد غذایی با استفاده از تکنولوژی فیلم های 
چندالیه توانسته گام مهمی در ایمنی مواد غذایی و كاهش هزینه بسته بندی و سازگاری بیشتر با محیط 
زیست داشته باشد. چسب های لمینت در تولید این فیلم های بسته بندی بصورت یک الیه در مقیاس 
میکرون و به منظور چسباندن الیه های مختلف بکار می رود و با رونمایی از این محصول،كشور از واردات 

این چسب بی نیاز شود.
وی همچنین با تشکر از پیام دكتر علی عسکری، تصریح كرد: حضور ایشان در مقام مدیرعامل هلدینگ 
خلیج فارس با توجه به توانمندی های مدیریتی، ارتباطات سیاسی و نظرات فنی دقیق و پشتیبانی خوبی 
كه از شركت ها داشتند توانسته موجب كاهش حاشیه برای تولید شود و همین موتور محركی برای گروه 

صنایع پتروشیمی خلیج فارس شده است.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نامگذاری  سال های اخیر با محوریت اقتصاد مقاومتی، 
خودكفایی، تولید داخل و دانش بنیان از سوی رهبر معظم انقاب، تصریح كرد: این نامگذاری ها برای 
رسیدن كشور به اقتصادی توسعه یافته و قابل رقابت انجام شده و این دغدغه رهبری محقق نمی شود مگر 
اینکه شركت های داخلی و دانش بنیان به سوی تقویت تولید داخل، افزایش محصوالت دانش بنیان و تکیه 
بر مزیت های رقابتی با صبر و دقت و تاش بروند و هر كدام از ما به نوبه خود تاش كنیم برای رسیدن به 

قله مورد نظر برای كشور، پله ای باشیم.
در این مراسم همچنین دكتر ابوالقاسم مقیمی، عضو هیات دانشگاه و نایب رییس هیات مدیره شركت 
پلمیر پارس، با بیان اینکه هیچ پتروشیمی در ایران با حساسیت كاری كارون نیست و دلیل این حساسیت 
چهار گاز خطرناكی است كه در فرآیندهای این شركت وجود دارد و از آنها به عنوان گازهای جنگی نام 
برده  می شود، تاكید كرد كه آینده این پتروشیمی دانش بنیان در زمینه ایزوسیانات ها درخشان خواهد بود.

محصولی تماماً ایرانی
مرتضی قره محمدلو، مدیرعامل شركت دانش بنیان »كیمیا مانا پلیمر« نیز در این آیین تصریح كرد: تمام 
مواد اولیه مورد استفاده در محصول C-KLM100 داخلی هستند و این محصول با فناوری مشترک 

شركت پتروشیمی كارون و كیمیا مانا پلیمر تولید شده است.
وی افزود: اولویت تأمین نیاز داخل و سپس صادرات این محصول به كشورهای منطقه است.

شایان ذكر است پتروشیمی كارون كه روزگاری یک محصول تولید می كرد امروز 17 محصول تولید می كند 
و ظرفیت افزایش تنوع محصوالت به 35 محصول وجود دارد.

 علیرضا صدیقی زاده در حاشیه این نشست نیز با اشاره به وابستگی این مجتمع به 9 مجتمع دیگر برای 
تهیه خوراک، استراتژی این شركت را كاهش وابستگی به سایر مجتمع ها و كاهش ریسک قطع دریافت 
خوراک عنوان كرد و افزود: برای رسیدن به این مهم از یک سو تاش كردیم تا جایی كه امکان وجود دارد 
به جای یک منبع برای خوراک، دو منبع در نظر بگیریم تا در صورت قطع ورودی خوراک از یک مجتمع 

از خوراک مجتمع جایگزین استفاده كنیم.
وی ادامه داد: كار مهم دیگر تعریف پروژه هایکو برای به حداقل رساندن وابستگی شركت و تولید مونوكسید 
كربن و هیدروژن توسط پتروشیمی كارون است كه امروز به پیشرفت حداكثری رسیده  و زمستان امسال 

به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل پتروشیمی كارون تاكید كرد: با راه اندازی هایکو نه  تنها كارخانه به  ظرفیت اسمی تولید صد در 
صدی می رسد كه این ظرفیت قابل ارتقا ده درصد بیشتر از ظرفیت اسمی تعریف شده را دارد و ظرف 
شش ماه سرمایه گذاری انجام شده در هایکو باز خواهد گشت و كارون را به یکی از ویژه ترین شركت های 

هلدینگ در سودآوری تبدیل خواهد كرد.
اجازت می خواهیم در پایان از جناب مسعود شعبانلو مدیر با تجربه و کاردان روابط عمومی 
پتروشیمی کارون و حرمت نهی بچه های خوب سرشت و کاربلد روابط عمومی هلدینگ که به 
گرمی و شایستگی میزبان و پذیرای اصحاب رسانه و خبرنگاران بودند نهایت قدردانی و تشکر 

را داشته باشیم.
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اخبار بانک و بیمه

دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران تحت پوشش 
بیمه درمان تکمیلی بیمه رازی قرار گرفتند.

كاركنان  و  اساتید  درمان  تکمیلی  بیمه  قرارداد 
جباری-  علی  دكتر  حضور  با  تهران  دانشگاه 
مدیرعامل بیمه رازی، دكتر احمد نوحه گر- معاون 
برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران و مدیران 

بیمه رازی و دانشگاه تهران به امضا رسید.
در این نشست كه در محل دانشگاه تهران برگزار شد ، مدیرعامل بیمه رازی نقش بیمه در رفاه و ثبات 

جامعه را بسیار مهم دانست و گفت: صنعت بیمه نقش عمده ای در بهبود و ثبات رفاه جامعه دارد.
دكتر علی جباری با تاكید بر اینکه توجه دانشگاه به صنعت بیمه و نقشی كه بیمه در رفاه و آسایش 
جامعه دارد بسیار ارزشمند است گفت: صنعت بیمه نقش عمده ای در بهبود و ثبات جامعه دارد و در 

مثلث پول، بانک و بیمه، نقش بیمه حتی در رفاه و ثبات جامعه پررنگ تر و مهم تر است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: ایجاد حداكثر 
ارزش افزوده برای بخش های مولد كشور از رسالت های 
مهم نظام بانکی است كه این مهم در بانک صادرات 
ایران با طراحی محصوالت و خدمات جدید دنبال 

می شودو جزو اولویت های اصلی بانک است.
سید ضیاء ایمانی در جریان بازدید از استان سیستان و 
بلوچستان با تاكید بر این مطلب افزود: بانک صادرات 
ایران سهم برجسته ای در تامین مالی زیرساخت های اقتصادی كشور داشته و با استفاده از طرح های نوین 
و ابزارهای متنوع برای تامین مالی بنگاه ها و ارائه خدمات بانکداری در سطح خرد و كان از تولید و اشتغال 

در سطح استان های مختلف كشور حمایت خواهد كرد.
ایمانی همچنین در بازدید از شعب آن بانک، وجود شعب مختلف بانک صادرات ایران در كشورهای 
حاشیه جنوبی خلیج فارس و ظرفیت های داخلی و منطقه ای این بانک را ظرفیتی ارزشمند برای كمک 
به تسهیل مراودات بازرگانی از طریق شعب ارزی عنوان كرد و بر استفاده از تمامی ابزارهای تامین مالی 
از جمله اوراق گام برای حمایت از تولید و گسترش دامنه حضور بانک در فعالیت  واحدهای اقتصادی این 

منطقه تاكید كرد.

ایفـــای  هـــدف  بـــا  تجـــارت  بانـــک 
مســـئولیت های اجتماعـــی خـــود در پـــروژه 
واگـــذاری ســـه هزار دســـتگاه تراكتـــور بـــه 
ـــداد  ـــه ام ـــش كمیت ـــت پوش ـــان تح مددجوی

ــرد. ــاركت كـ ــی )ره( مشـ ــام خمینـ امـ
بانـــک تجـــارت،  تفاهمنامـــه ســـه جانبه 
ـــی )ره( و شـــركت  ـــام خمین ـــداد ام ـــه ام كمیت
ـــی  ـــادی اخاق ـــر ه ـــای دكت ـــه امض ـــان ب ـــم آب ـــنبه نه ـــح دوش ـــران صب ـــازی ای تراكتورس
ـــداد  ـــه ام ـــس كمیت ـــاری رئی ـــیدمرتضی بختی ـــارت، س ـــک تج ـــل بان ـــار مدیرعام ـــض آث فی

و مصطفـــی وحیـــدزاده مدیرعامـــل شـــركت تراكتورســـازی ایـــران رســـید.
بـــا امضـــای ایـــن تفاهمنامـــه كـــه بـــا حضـــور ســـیدمحمد موســـوی معـــاون وزیـــر 
صمـــت منعقـــد شـــد، واگـــذاری 3 هـــزار دســـتگاه انـــواع تراكتـــور بـــا اســـتفاده از 
تســـهیات بانکـــی تـــا ســـقف 4 هـــزار میلیـــارد ریـــال معـــادل 20 درصـــد از منابـــع 

جـــزء یـــک بنـــد تبصـــره 16 قانـــون بودجـــه ســـال 1401 عملیاتـــی شـــد.

مراســـم معارفـــه و تودیـــع ســـید مجتبـــی 
ـــط  ـــد اداره كل رواب ـــت جدی ـــی سرپرس قدس
ـــس اســـبق  ـــی و مهـــدی ســـوهانیان رئی عموم
ـــک  ـــل بان ـــور مدیرعام ـــا حض ـــن اداره كل، ب ای
و  هیات مدیـــره  اعضـــای  ایـــران،  ملـــی 
هیـــات عامـــل، برگـــزار شـــد. بـــه گـــزارش 
ـــر  ـــران، دكت ـــی ای ـــک مل ـــی بان ـــط عموم رواب
محمـــد رضـــا فرزیـــن در ایـــن مراســـم 

ـــی  ـــل ارتباط ـــی، پ ـــط عموم ـــت: رواب ـــوهانیان، گف ـــدی س ـــرد مه ـــر از عملک ـــن تقدی ضم
بانـــک بـــا مشـــتریان اســـت بنابرایـــن تقویـــت عملکـــرد روابـــط عمومـــی منجـــر بـــه 

ــود. ــتریان می شـ ــا مشـ ــه بانـــک بـ ــود رابطـ بهبـ
وی افـــزود: روابـــط عمومـــی بـــه دلیـــل ارتبـــاط بـــا رســـانه ها، نقـــش موثـــری در 
ـــک  ـــل بان ـــران دارد. مدیرعام ـــی ای ـــک مل ـــه از بان ـــوم جامع ـــر و درک عم ـــاختن تصوی س
ـــان،  ـــرای مخاطب ـــذاب ب ـــو و ج ـــای ن ـــه ایده ه ـــن ب ـــرد: پرداخت ـــد ك ـــران تاكی ـــی ای مل
بیـــان برنامه هـــا و عملکـــرد بانـــک بـــه بهتریـــن نحـــو و انعـــکاس مطلـــوب آن بـــه 
جامعـــه، از اهمیـــت بســـزایی برخـــوردار اســـت. ســـید مجتبـــی قدســـی، سرپرســـت 
ـــک  ـــازات بان ـــی از امتی ـــت: یک ـــن مراســـم گف ـــز در ای ـــی نی ـــط عموم ـــد اداره كل رواب جدی
ـــا  ـــت؛ ب ـــک اس ـــه بان ـــد ب ـــه و متعه ـــا تجرب ـــانی ب ـــروی انس ـــورداری از نی ـــران برخ ـــی ای مل

چنیـــن پشـــتوانه ای می تـــوان كارهـــای بزرگـــی را بـــه ثمـــر رســـاند.

ـــر  ـــه كوث ـــل بیم ـــادادی مدیرعام ـــل آق ابوالفض
بـــه اتفـــاق علـــی اصغـــر محرابیـــان رئیـــس 
ــا  ــروز بـ ــره ایـــن شـــركت امـ هیئـــت مدیـ
ــا ســـیدهادی  حضـــور در بیمـــه میهـــن، بـ
ـــن  ـــه میه ـــل بیم ـــامی مدیرعام ـــیخ االس ش
ـــر  ـــادل نظ ـــه تب ـــد و ب ـــو كردن ـــدار و گفتگ دی

پرداختنـــد.
ـــوان  ـــه عن ـــامی ب ـــیخ االس ـــیدهادی ش ـــاب س ـــتای انتص ـــتانه و در راس ـــدار دوس ـــن دی ای

ـــت. ـــورت گرف ـــن ص ـــه میه ـــد بیم ـــل جدی مدیرعام
مدیرعامـــل بیمـــه میهـــن ضمـــن خوشـــامدگویی و ابـــراز مســـرت از حضـــور ایشـــان 
ـــت  ـــای در دس ـــه  ه ـــم برنام ـــركت و اه ـــن ش ـــت ای ـــی از وضعی ـــن، گزارش ـــه میه در بیم
ـــرد. ـــد ك ـــن تاكی ـــن طرفی ـــات بی ـــال تجربی ـــزوم همـــکاری و انتق ـــر ل ـــدام را تشـــریح و ب اق

در جریـــان ایـــن دیـــدار كـــه رضـــا مصطفـــوی عضـــو هیئـــت مدیـــره و ســـیدمجتبی 
كریمـــی معـــاون مالـــی، اقتصـــادی و توســـعه ســـرمایه انســـانی بیمـــه میهـــن هـــم 
ـــور  ـــندی از حض ـــار خرس ـــن اظه ـــز ضم ـــر نی ـــه كوث ـــل بیم ـــتند، مدیرعام ـــور داش حض
در بیمـــه میهـــن و دیـــدار بـــا مدیرعامـــل و دوســـتان دیگـــر، بـــرای بیمـــه میهـــن 
و ســـیدهادی شـــیخ االســـامی در مســـئولیت جدیـــد آرزوی موفقیـــت و بـــر لـــزوم 

همـــکاری هـــای دوجانبـــه تاكیـــد كـــرد.

بیمــه پارســیان بــا هــدف حفــظ ارتبــاط مســتمر 
بــا مشــتریان، گســترش و تمركــز فعالیــت آنهــا، 
هدایــت و تشــویق مشــتریان بــه اســتفاده بیشــتر 
ــگاه  ــدازی باش ــه راه ان ــدام ب ــه، اق ــات بیم از خدم

مشــتریان كــرد.
ایــن شــركت بــا تکیــه بــر اصــل مشــتری مــداری 
و احتــرام بــه حقــوق بیمــه گــذاران خــود اقــدام 
بــه طراحــی و راه انــدازی باشــگاه مشــتریان كــرده اســت كــه ایــن خدمــت در راســتای حفــظ و 
نگهــداری مشــتریان موجود، جذب مشــتریان جدیــد و بالقوه بیمــه ای، ایجاد ارتباطات دوســویه و 
فضــای تعاملــی بــرای كســب آگاهــی از نیازها و خواســته   های مشــتریان، توســعه و خلــق خدمات 
و محصــوالت جدیــد متناســب بــا نیازهــا و خواســته   های مشــتریان، ارائــه پاداش هــای متنــوع از 
طریــق ایجــاد زنجیــره تامیــن كاملــی از خدمات گــروه پارســیان و شــركای تجاری معتبــر، ایجاد 
تجربــه متمایــز و جــذاب بــرای اعضــای باشــگاه در ازای گســترش فعالیت هــا در باشــگاه و افزایش 
رضایــت و وفــاداری مشــتریان روانــه بــازار شــد.  در باشــگاه مشــتریان شــركت بیمــه پارســیان، 
امتیــاز بــر اســاس شــاخص ها، وزن هــا، ســطوح امتیــازی و ســناریو های بیمــه ای تعییــن می شــود 
و مشــتریان بــه راحتــی می تواننــد مطابــق امتیــاز خــود از مزایــا و خدمــات آن بهره منــد شــوند.  
بیمــه پارســیان امیــدوار اســت در ایــن باشــگاه ضمــن ایجــاد محیطــی گــرم و بــا تعامــل بیشــتر، 

ارتبــاط نزدیک تــری بــا مشــتریان و بیمــه گــذاران خــود برقــرار كنــد.

مدیرعامـــل بیمـــه ســـرمد در پیـــام خـــود 
بـــه مناســـبت فرارســـیدن نهمیـــن ســـالروز 
ـــکاران  ـــاش هم ـــرمد، از ت ـــه س ـــیس بیم تاس
خـــود بـــرای عبـــور از فـــراز و نشـــیب  های 
ـــش  ـــدی، افزای ـــای كارآم ـــته، ارتق ـــال   گذش س
ـــوان  ـــه عن ـــرمد ب ـــد س ـــی برن ـــوی و معرف پرتف
ـــان  ـــیه و درخش ـــنام، بی  حاش ـــركتی خوش ش
ـــن  ـــرمد، مت ـــه س ـــی بیم ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ـــرد. ب ـــی ك ـــه قدردان ـــت بیم در صنع
ــان،  ــه ایـــن شـــرح اســـت: همـــکاران گرامـــی؛ اول آبـ ــنوادی بـ ــام یعقـــوب رشـ پیـ
نهمیـــن ســـالروز تاســـیس شـــركت بیمـــه ســـرمد، بهانـــه  ای اســـت بـــرای قدردانـــی 
ــما  ــکاری شـ ــه همراهـــی و همـ ــادن بـ ــان و ارج نهـ ــران و كاركنـ ــای مدیـ از تاش  هـ
ســـروران گرامـــی. تاش  هایـــی كـــه بـــا هـــدف رفـــع چالش هـــا، ارتقـــای كارآمـــدی، 
ـــیه  ـــنام، بی  حاش ـــركتی خوش ـــوان ش ـــه عن ـــرمد ب ـــد س ـــی برن ـــوی و معرف ـــش پرتف افزای

ـــت. ـــر نشس ـــه ثم ـــه ب ـــت بیم ـــان در صنع و درخش
ـــه  ـــركت، هم ـــداف ش ـــق اه ـــرای تحق ـــه ب ـــما ك ـــون ش ـــی چ ـــتن همکاران ـــه داش ـــا ب م
ـــک  ـــه ی ـــاكریم ك ـــدا را ش ـــم و خ ـــار می كنی ـــد، افتخ ـــه كار می  بندی ـــود را ب ـــاش خ ت
ـــت  ـــز خدم ـــران عزی ـــر ای ـــدر در سراس ـــه مشـــتریان گرانق ـــتیم ب ـــق داش ـــر توفی ـــال دیگ س
ـــام  ـــه تم ـــراز و نشـــیب گذشـــته، ســـالی اســـت ك ـــس از ســـال پرف ـــم. ســـال 1401، پ كنی
ــه  ــت و برنامـ ــا اسـ ــتی  ها و عقب ماندگی  هـ ــران كاسـ ــه جبـ ــوف بـ ــا معطـ ــاش مـ تـ
عملیاتـــی شـــركت بـــر جبـــران زیان  هـــای ســـال 1400 تمركـــز داشـــت تـــا بتوانیـــم 
بـــه نقطـــه   سربه  ســـری در ســـال 1401 دســـت یابیـــم و بـــا امیـــدی مضاعـــف بـــه 
ـــركت  ـــودآوری ش ـــد س ـــم و رون ـــگاه كنی ـــی ن ـــال های آت ـــده س ـــه ش ـــودآوری نهادین س

ـــازیم.  ـــق  س را محق

دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران تحت پوشش بیمه رازی

همکاری بانک تجارت در واگذاری سه هزار دستگاه تراکتور به مددجویان کمیته امداد

سرپرست جدید اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران، معارفه شد

دیدار دوستانه مدیرعامل بیمه کوثر با همتای خود در بیمه میهن

ابزارهای نوین تامین مالی بانک صادرات ایران در خدمت تولید و اشتغال مردم کشور است

خدمات ویژه باشگاه مشتریان بیمه پارسیان

تقدیر رشنوادی از تالش خانواده بزرگ بیمه سرمد در نهمین سالروز تاسیس شرکت

سید ضیاء ایمانی:

انعقاد تفاهمنامه سه جانبه بانک تجارت، کمیته امداد امام خمینی و تراکتورسازی ایران
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در هفت ماهه نخسـت سـال جاری، درآمد ناشـی از 
تسـهیات اعطایی بانک سـینا به بیش از 34 هزار و 

903 میلیارد ریال رسـید.
عملکـرد ایـن بانـک از ابتدای سـال 1401 تـا پایان 

مهرمـاه، بیانگـر تـراز مثبت ایـن بانک بوده اسـت.
بـه  اعطاشـده  سـود  جمـع  یادشـده،  مـدت  در 
سـپرده های سـرمایه گذاری بانک نیز 27 هزار و 727 
میلیـارد ریـال بوده اسـت كـه مجموعاً تراز مثبـت 7 هـزار و 176 میلیاردی بانک سـینا در هفت ماهه 

نخسـت امسـال را نشـان مـی دهد.

مدیران ستادی و شعب بیمه تعاون برای بررسی 
عملکرد و برنامه ریزی برای تحقق اهداف پنج ماهه 
باقی مانده از سال 1401 نشست مشترک برگزار 

كردند.
در این همایش كه با حضور تمام مدیران شعب و 
ستادی در محل هتل سیمرغ تهران برگزار شد، 
یونس مظلومی، مدیرعامل شركت بیان داشت: »در 
حال حاضر در 6 استان شعبه نداریم كه دالیل آن 
ضریب باالی خسارت آن استان هاست، لکن با توجه به ضرورت خدمت به بیمه گذار بنا داریم باجه 

هایی را در این استان ها تأسیس كنیم«.
وی ادامه داد: »همچنین با توجه به ضرورت كیفی گرایی شعب، چنانچه فعالیت مطلوبی را شاهد 
نباشیم، شعب را به باجه تقلیل داده و فعالیت شعبه را به سایر شهرهای مورد نیاز هدایت می كنیم«.

مظلومی اضافه كرد: »با توجه به ضرورت كنترل فعالیت مطلوب شركت، هر كدام از شعب كه نسبت 
خسارات باالیی داشته باشند را مورد بررسی قرار می دهیم و با شناسایی علل آن، اقدامات پیشگیرانه 

برای عدم تکرار آن در تمام شعب انجام خواهیم داد«.

بابا  امیر  دكتر  حکمی،  طی  دی  بیمه  مدیرعامل 
اكبری را به سمت مدیر منابع انسانی شركت بیمه 

دی منصوب كرد.
منایع  مدیریت  حکم  حالی  در  اكبری  بابا  دكتر 
كه  نمود  دریافت  كشاورز  مهندس  از  را  انسانی 
كارنامه ای حاكی از سوابق درخشان در حوزه منابع 
انسانی و صنعت بیمه دارد. در بخشی از متن حکم 
تجارب  و  تخصص  تعهد،  به  »نظر  آمده:  ایشان 
سمت  به  حکم  این  موجب  به  جنابعالی،  ارزنده ی 
است  امید  می شوید.  منصوب  انسانی  منابع  مدیر 
قراردادن  سرلوحه  و  یکتا  پروردگار  از  استعانت  با 
شركت  شده ی  تبیین  اصول  و  برنامه ها  راهبردها، 

شامل “شفافیت”،“حرفه ای گری”، “دلبستگی سازمانی” و “مسئولیت پذیری و پاسخگویی” و 
نیز بهره مندی از نیروهای كاردان و استفاده ی بهینه از كلیه ی امکانات و منابع در اختیار، در 

پیشبرد امور محوله و تحقق اهداف، موفق و سربلند باشید«

در مجمـع عمومـی فـوق العاده شـركت بیمه آرمان 
بـا تصویب افزایش سـرمایه بـه مبلـغ 500 میلیارد 

ریال موافقت شـد .
مجمـع عمومی فـوق العـاده بیمه آرمان بـه منظور 
تصمیـم گیـری درخصـوص افزایـش سـرمایه ایـن 
شـركت، بـا حضـور 75/72 درصـد از سـهامداران، 
مدیرعامـل و اعضـای هیـأت مدیـره ، نماینـدگان 

بیمـه مركـزی جمهـوری اسـامی ایران، شـركت فرابورس ایران و  حسـابرس و بـازرس قانونی 
برگزار شـد .

جلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده بیمـه آرمـان در تاریـخ سـی ام مهـر 1401 در سـالن 
اجتماعـات شـمس تبریـزی سـاختمان مركـزی بیمـه آرمـان بـا حضـور 75/72 درصـد از 
سـهامداران بـه صـورت حضـوری و آنایـن برگـزار شـد كـه پـس از ارائـه گـزارش توجیهـی 
افزایـش سـرمایه و گـزارش حسـابرس مسـتقل و بـازرس قانونـی و همچنیـن بحث و بررسـی 
درخصـوص سـواالت مطـرح شـده بـا افزایش سـرمایه ایـن شـركت از2.500 میلیـارد ریال به 
مبلـغ 3.000 میلیـارد ریـال )معـادل 20 درصـد( از محـل آورده نقـدی سـهامداران بـه مبلغ 

500 میلیـارد ریـال بـا اكثریـت آرا حاضـران در جلسـه، تصویـب شـد.

مدیـران ارشـد بانـک در ایـن سـفر از شـعب تحت 
پوشـش مدیریـت غـرب در اسـتان های كرمانشـاه، 
ایـام، كردسـتان و همـدان بازدیـد كردنـد و ضمن 
دیـدار بـا همـکاران از نزدیـک در جریان مسـایل و 

دیـدگاه های آنـان قـرار گرفتند.
در ادامـه به منظور بررسـی عملکرد شـعب در نیمه 
اول سـال جاری، جلسـه ای با موضـوع تاثیر نیروی 

انسـانی ماهر در تحقق اهداف تعیین شـده، با حضور روسـا و معاونین شـعب برگزار شـد.
علیرضـا یارقلـی مدیـر امـور حراسـت بانـک ایـران زمیـن، گفـت: ایـن مدیریـت بـه عنـوان 
مشـاوری امیـن و مـورد اعتمـاد در كنـار همکاران اسـت. یارقلی در پایان خواسـتار هوشـیاری 
بیـش از پیـش همـکاران بـه عنـوان امانـت داران سـرمایه مـردم نـزد بانـک ایران زمین شـد.

در ایـن دیـدار محمـد حسـینی كنارویـی مدیـر امـور شـعب اسـتانها ضمـن بررسـی عملکرد 
شـعب اسـتان هـای غـرب كشـور، ایـن منطقـه را دارای پتانسـیل مطلـوب بیان كـرد و گفت: 
بـا وجـود همـکاران متعهـد و سـخت كوش در شـعب اسـتان هـای غرب كشـور، مشـتریان از 

خدمـات بانـک ایـران زمیـن بـا كیفیـت مطلـوب بهره منـد خواهند شـد.

آییـــن افتتـــاح مدرســـه 6 كاســـه بانـــک 
ـــک،  ـــن بان ـــد ای ـــران ارش ـــور مدی ـــا حض ـــامان ب س
مســـئوالن محلـــی شهرســـتان آق قـــا و اهالـــی 

ایـــن روســـتا برگـــزار شـــد.
بانـــک ســـامان در راســـتای ایفـــای مســـئولیت 
اجتماعـــی بـــا تخصیـــص اعتبـــار از محـــل 
ـــه  ـــدام ب ـــود، اق ـــه خ ـــای خیری ـــه فعالیت ه بودج

ســـاخت و تکمیـــل مدرســـه 6 كاســـه در روســـتای قوشـــجان آباد از توابـــع شهرســـتان 
آق قـــا اســـتان گلســـتان كـــرد.

ــذاری  ــامان« نام گـ ــام »سـ ــه نـ ــه بـ ــه كـ ــه 6 كاسـ ــن مدرسـ ــاح ایـ ــم افتتـ در مراسـ
ـــتای  ـــی روس ـــامان و اهال ـــک س ـــد بان ـــران ارش ـــی، مدی ـــئوالن محل ـــی از مس ـــده، جمع ش

قوشـــجان آباد حضـــور داشـــتند.
ـــدام  ـــر از اق ـــن تقدی ـــا ضم ـــتان آق ق ـــدار شهرس ـــمی فرمان ـــلیمان هاش ـــم س ـــن مراس در ای
ـــه  ـــات خیری ـــداوم اقدام ـــتار ت ـــی، خواس ـــد آموزش ـــن واح ـــداث ای ـــرای اح ـــامان ب ـــک س بان

ـــد. ـــا ش ـــتان آق ق ـــروم شهرس ـــق مح ـــک در مناط بان
ـــا  ـــخنانی ب ـــی س ـــامان ط ـــک س ـــاری بان ـــاون اعتب ـــان مع ـــیرین گوهری ـــا ش ـــن رض همچنی
ـــک در  ـــن بان ـــه ای ـــات خیری ـــی از اقدام ـــامان گزارش ـــه س ـــاح مدرس ـــندی از افتت ـــراز خرس اب

ـــور داد. ـــر كش ـــی در سراس ـــای آموزش ـــعه فضاه ـــت توس جه

شركت بیمه ملت در آستانه ورود به دهه سوم حیات 
خود نیاز به یک استراتژی بلندمدت، روشن و متناسب 
با چشم انداز آینده و البته عبور از حاشیه و گذر از 6 
مسیر ویژه جهت اوج گیری دوباره و این بار مستحکم 
تر با گام های بلندتر دارد. چه اینکه شركتی با باالترین 
سرمایه ثبت شده در بین شركت های بیمه گر خصوصی 
و البته باالنشینی در كل صنعت از حیث سطح توانگری 

مالی، می تواند در سطح باالتر به رقابت در بازار بیمه ورود كند كه نفع آن به همه ذی نفعان و اعضای 
خانواده بیمه ملت خواهد رسید.

بدیهی است كه جابجایی ها در هیات مدیره شركت های بیمه، همانند همه بنگاه های بزرگ اقتصادی 
هم می تواند حاشیه ساز باشد و رخوت و ركود را در فعالیت ایجاد كند، هم ممکن است باعث فرصت 
سازی و فعال تر شدن ظرفیت ها شده و بنگاه را در مسیر جدید توام با پیشرفت و نوآوری قرار دهد. مهم 
این است كه در درون خود بنگاه سیر تحوالت به چه سمتی حركت می كند. بیمه ملت هم از این قاعده 
مسثتنی نبوده و البته انتظار می رود با ثبات مدیریتی و انسجام و.همدلی بین سهامداران، مدیران و شبکه 
فروش، همگام با تاش جهت جلب رضایت بیمه گذاران و البته سهم بیشتر از بازار با رعایت استانداردهای 
مدیریت ریسک و تنوع در سبد بیمه گری، جریان سودسازی و ثروت آفرینی در وضعیت مطلوب تر و با 

چشم انداز روشن تر قرار گیرد.

848 میلیـــارد  و  33 هـــزار  ســـپه  بانـــک 
قالـــب 74 هـــزار و 985 فقـــره  ریـــال در 
تســـهیات تکلیفـــی در مهرمـــاه ســـال جاری 
ازدواج،  مســـکن،  ودیعـــه  حوزه   هـــای  در 
و  ضامـــن  بـــدون  وام  فرزنـــدآوری، 
پرداخـــت  خوداشـــتغالی  قرض   الحســـنه 
به   منظـــور  بانـــک،  ایـــن  اســـت.  كـــرده 
اجـــرای تکالیـــف اباغـــی بانـــک مركـــزی از تاریـــخ ابـــاغ ایـــن طـــرح در بهمن   مـــاه 
ــادل  ــده، معـ ــره پرونـ ــزار فقـ ــش از 424 هـ ــال جاری بیـ ــاه سـ ــان مهرمـ ــا پایـ 1400 تـ
ـــش از  ـــداد بی ـــن تع ـــه از ای ـــرده ك ـــت ك ـــهیات پرداخ ـــال تس ـــارد ری ـــزار و 385 میلی 121ه
16هزار میلیارد ریـــال بـــه 56 هـــزار و 347 فقـــره پرونـــده در مهرمـــاه اختصـــاص یافتـــه 

ــت. اسـ
ــنه ازدواج در  ــهیات قرض   الحسـ ــال تسـ ــارد ریـ ــزار  میلیـ ــر 10 هـ ــغ بـ ــپه بالـ ــک سـ بانـ
ـــان  ـــا همچن ـــاص داده ت ـــده اختص ـــزار و 619 پرون ـــه 7    ه ـــد ب ـــزد 4 درص ـــا كارم ـــاه را ب مهرم
ـــپه  ـــک س ـــد. بان ـــهیات باش ـــوع تس ـــن ن ـــت ای ـــور در پرداخ ـــر كش ـــای برت ـــره بانک ه در زم
در حـــوزه تســـهیات فرزنـــدآوری بـــرای 4 هـــزار و 394 فقـــره پرونـــده طـــی مهرمـــاه 
ســـال جاری، معـــادل   هـــزار و 815 میلیـــارد ریـــال پرداخـــت كـــرده اســـت. اختصـــاص  
 هـــزار و 783 میلیـــارد ریـــال بـــه 2 هـــزار و 49 فقـــره پرونـــده تســـهیاتی قرض   الحســـنه 
خوداشـــتغالی مددجویـــان كمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی )ره( و نیـــز اختصـــاص 
ــتغالی  ــنه خوداشـ ــره پرونـــده تســـهیاتی قرض   الحسـ ــال بـــه 842 فقـ ــارد ریـ 742 میلیـ
ــع  ــور رفـ ــپه به   منظـ ــک سـ ــی بانـ ــات حمایتـ ــر اقدامـ ــتی، از دیگـ ــان بهزیسـ مددجویـ

نیازهـــای تســـهیاتی خـــرد مشـــتریان اســـت. 

تراز مثبت عملیاتی بانک سینا در هفت ماهه نخست سال جاری

تصویب افزایش سرمایه شرکت بیمه آرمان در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱4۰۱/۰7/۳۰

مدیر منابع انسانی شرکت بیمه دی منصوب شد

دیدار مدیران بانک ایران زمین از شعب غرب کشور

همایش مدیران ستادی و شعب بیمه تعاون برگزار شد

افتتاح مدرسه بانک سامان در روستای قوشجان آباد استان گلستان

اوج گیری بیمه ملت از 6 مسیر ویژه

اعطای بیش از ۳۳ هزار میلیارد ریال تسهیالت توسط بانک سپه در مهرماه
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مدیرعامل شركت كویرتایر گفت:اگر شعار می دهیم كه راه نجات اقتصاد،مردمی كردن آن است، 
كویرتایر نمونه مردمی شدن اقتصاد در كشور است.

سیدمحمدحسین زینلی در دیدار وبازدید آقایان دكترطاهری رئیس كمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسامی، دكتر رسولیان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع كوچک شهركهای 
صنعتی كشور ودكتر اشرفی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی  اظهار داشت: 
برای برون رفت از مشکات و تحریم های اقتصادی،كویرتایر الگوی موفق و پیشرو است و تاكنون 

توانسته است با سربلندی به فعالیت خود ادامه دهد.
وی با معرفی 8 ركورد منحصر به فرد این شركت در سطح ملی خاطرنشان كرد: با افتخار می گویم در 
خط تولید كویرتایر یک سالن مجهز به دستگاههای پرس پخت تایر وجود دارد كه از ژاپن خریداری 
شده ودركناراین ، سالنی است كه تمام پرس ها توسط همکاران ما طراحی ، تولید ومورد بهره برداری 

مدیرعامل شركت كویرتایر گفت: آن چیزی كه مدیر یک واحد را به حركت در مسیری مشخص سوق می دهد،زمینه های فکری و ایدئولوژیکی اوست كه همه دیدگاهها و اقدامات وی را شکل می دهد.
سیدمحمدحسین زینلی در آیین معارفه معاون مالی و حقوقی شركت، نوع نگاه مدیریتی را در شکل یابی و ادامه مسیر مهم برشمردواظهار داشت:در انتخاب مسئوالن و مدیران شركت سبقه فرهنگی و ارزشی فرد همواره 

مورد نظر است به خصوص  در حوزه مالی این موضوع عینیت می یابد.
وی تاكید كرد كه حوزه مالی باید سالم ترین،دست نخورده ترین و بکرترین واحد هر سازمان باشد وافزود:در تمام سازمانهای كوچک و بزرگ دنیا ، سامت حوزه مالی توسط بازرس های حرفه ای و حسابرسی های 

سخت گیرانه، مورد پایش قرار می گیرند.
ایشان در همین راستا از معاون جدید مالی و حقوقی شركت به عنوان نیروی ارزشی با سابقه درخشان یاد كرد و گفت: این توفیق نصیب گردید كه ایشان با داشتن 17 سال سابقه درخشان در موسسه حسابرسی مفید 

راهبر به عنوان عضو هیئت مدیره و معاون مالی و حقوقی در كویرتایر منشا خدمات شایسته ای باشند تا ان شااهلل در این مسیر همیار كویرتایر باشند .
آقای نوید صالحی معاون مالی و حقوقی شركت  هم در این جلسه ضمن تشکر از توجه مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره، انتصاب خود را توفیقی برای خدمت در این كارخانه برشمرد و گفت:با وجود مشکات و تحریم های 

دشمن در امر تولید می توانیم با همکاری هم كویرتایر خوشنام را خوشنام تر از قبل به پیش ببریم.
آقای صالحی دانش آموخته كارشناسی ارشد حسابداری ، مسئولیت های سرپرست ارشد حسابرسی در موسسه حسابرسی مفید راهبر،مدیر حسابرسی داخلی شركت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید، مشاور مالی و 

عضو كمیته حسابرسی شركتهای مختلف و حسابدار رسمی را در كارنامه سوابق اجرایی ومدیریتی خود دارد.

قرار گرفته كه اگر بهتر از نمونه ژاپنی نباشد، قطعا همانند آنها در حال كار و فعالیت است.
مدیرعامل شركت كویرتایر موفقیت های سالیان اخیر این شركت را به استفاده و بکارگیری از نخبگان 
در عرصه تولید پیوند زد و گفت: متاسفانه در سالیان اخیر نه تنها شاهد  مهاجرت نخبگان هستیم 
بلکه نظاره گر مهاجرت شركت های نخبه هم بوده ایم اما كویرتایر با بکارگیری و حفظ ظرفیت 

نخبگان در استان توانسته است توفیقات زیادی را كسب نماید.
 در این بازدید كه دكتر اسماعیلی دبیر اجرایی كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی 
و مدیران كل صمت وشركت شهرک های صنعتی استان حضور داشتند در ابتدا مستند شکل یابی 
كویرتایر و گزارشی از وضعیت فعلی شركت ارائه شد و در پایان از نمایشگاه داخلی سازی،طرح های 
در حال توسعه و خط تولید بازدید بعمل آمد و بازدیدكنندگان از نزدیک در جریان روند تولید تایر 

قرار گرفتند.

کویرتایر؛ نمونه و الگوی مردمی کردن اقتصاد

معارفه معاون ملی و حقوقی جدید

زمینه های فکری و ایدئولوژیکی یک مدیر، سرآغاز اقدامات و تحرکات اوست
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مدیرعامل شركت كویرتایردراین مراسم ضمن خیرمقدم به رئیس كل دادگستری استان وهیات همراه با 
اشاره به دوران تاسیس و راه اندازی كویرتایر گفت: درروش تامین سرمایه هر شركتی،اعتماد حرف اول را 
می زند و با اعتمادی كه مردم آن زمان از موسسان شركت داشتند قریب به 4500نفر از 42 شهر كشور 

سهام كویرتایر را خریداری كردند البته امروز دهها هزار نفر واز طریق بورس سهامدار شركت شده اند.
مهندس سید محمد حسین زینلی با بیان اینکه دركویرتایرهمه اقدامات ریشه در خاقیت درونی دارد 
افزود: با ایجاد كمیته تکاپوی نوآوری همه  كاركنان ملزم به نوآوری هستند كه به مدد آن  دانش در بدنه  

شركت نهادینه شده است.
وی به ایجاد سازمان نظام پیشنهادات و سهیم شدن همه كاركنان درسرنوشت این شركت اشاره كردواظهار 
داشت:روزانه به صورت متوسط 2 الی 3 پیشنهاد بررسی می شود كه هم برای فردپیشنهاددهنده و هم 

مدیرعامل شركت كویرتایر با بیان اینکه امروز روز شکرگزاری است و واژه ای در خور و بهتر از شکرگزاری را نمی توان یافت 
گفت: خداوند را باید بر نعمت كویرتایر شاكر و سپاسگزار بود.

آقای مهندس زینلی در آیین تجلیل از كاركنان نمونه این شركت  كه به صورت ویدئو كنفرانس با همکاران دفتر تهران برگزار 
شد با تبریک بیست و چهارمین سالگرد افتتاح كارخانه اظهار داشت: قدردان زحمات همکاران هستم و دست تک تک آنها را 

می بوسم كه چشمه روزی حالی را در محروم ترین نقطه كشور با ایثار و تاش جاری و ساری كردند.
وی ازتبدیل وضعیت 114 نفر از نیروهای شركتی به مناسبت هفته وحدت و سالگرد افتتاح كویرتایر خبر داد و افزود: كار 
بزرگی صورت گرفت و این اقدام پس از بررسی ها ی دقیق و احراز افراد دارای شرایط سابقه 4 تا 5 سال صورت پذیرفت 

كه در نوع خود كم نظیر است.
مدیرعامل شركت كویرتایر ابراز امیدواری كرد كه این تبدیل وضعیت سبب دلگرمی كاركنان و امیدواری خانواده های آنها در 

شرایط سخت اقتصادی بشود تا بیش از پیش به كار و تاش بپردازند.
مهندس مهدوی زاده سرپرست اداره توسعه منابع انسانی و آموزش و مهندس جمالی پور مدیر دفتر اطاعات و امار مدیریت 

گزارشی از فعالیت های شركت ارائه و در پایان از كارشناسان و كاركنان نمونه شركت تجلیل شد.
در ادامه این مراسم شاعران نام آشنای شهر بیرجند آقایان آذری)شاعر میهمان( محمددوست)شاعر پیشکسوت(سیدمحمود 
زینلی و محمدحسن هاشمی )همکاران شاعر( در وصف نبی اكرم)ص(،هفته وحدت و سالگرد افتتاح كویرتایر اشعاری را 

قرائت كردند.

رئیس كل دادگستری خراسان جنوبی گفت: زحمات وخدمات موسسان كویرتایركه ازهیچ این مجموعه را 
به این افتخارات رساندند جز با ایثارو هدف به استقال رساندن كشور محقق نمی شود كه این همان"جهاد 

اكبر" است.
حجت االسام والمسلمین علی موحدی راد به همراه دادستان مركز استان و معاونان و بازرس كل استان 
ظهر امروز به منظور عرض خداقوت  وتبریک بیست وچهارمین سالگرد تاسیس كویرتایر در این كارخانه 
حضور یافت و ضمن دیدار با مدیرعامل شركت واباغ سام به همه تاشگران عرصه تولیددر این مجموعه 

اظهار داشت: كشور به ایثار وتوانمندی ها، همچون تاش وهمت شما در این كارخانه نیاز دارد.
وی با بیان اینکه دشمن بر سراسام مقتدر و مستقل هراس داردافزود: امروزه دشمن بر سر مسائلی چون 
چادر،دین و مذهب با ما سرجنگ ندارد بلکه هدف اصلی آنها هجمه به اسام مقتدر و مستقل است كه این 

اقتدار و استقال در گرو فعالیت در عرصه اقتصادی،اشتغال زایی و كارآفرینی محقق می شود.
رئیس كل دادگستری استان خراسان جنوبی فعاالن این كارخانه را "سرداران و جهادگران اقتصادی" نامید 
وتصریح كرد: اگر خون شهدای عزیزمان پرچم ایران را برافراشته كرد، امروز تاش در عرصه صنعت وتولید 

سبب حفظ این پرچم و حراست از خون شهدا و آرمانهای بلند انقاب بوده وهست.
حجت االسام موحدی راد افزود: تاش مدیران این مجموعه به خصوص شخص مهندس زینلی كه در 
استخدام خانواده های معظم شهداء و ایثارگران و برگزاری یادواره برای بزرگداشت شهدا همواره با یاد و عطر 

و بوی شهادت در راستای موفقیت كویرتایر گام برمی دارند ستودنی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعام آمادگی همه اركان دادگستری استان در جهت رفع مسائل 

برای شركت دستاوردهای موثری به همراه دارد.
مدیرعامل شركت كویرتایر با ابراز خرسندی از ایجاد كمیته هوش مصنوعی و هوشمندسازی در این شركت 
بیان كرد: در آینده نزدیک با استفاده از توان نیروهای متخصص می توانیم طرح های بزرگی را اجرا كنیم .

وی از حضور  رئیس كل دادگستری استان در شركت كویرتایر و همراهی در مشکات پیش آمده به 
خصوص در زمانی كه از سوی كاهبرداران هجمه های زیادی به این شركت وارد شد قدردانی كرد

در این بازدید كه حجت االسام والمسلمین نسائی زهان دادستان عمومی و انقاب استان ورحیمی بازرس 
كل استان، رئیس كل دادگستری خراسان جنوبی را همراهی می كردند،ابتدا مستند شکل یابی كویرتایر و 
گزارشی از وضعیت فعلی شركت ارائه شد و در ادامه میهمانان از نمایشگاه داخلی سازی، طرح های در حال 

توسعه و خط تولید بازدید و از نزدیک در جریان روند تولید تایر قرار گرفتند.

امروز روز شکرگزاری است و باید خدا را بر نعمت کویرتایر شاکر بود

ایثار و تالش در سنگر تولید همان جهاد اکبر است

حقوقی و قضایی مجموعه كویرتایرخارج از نوبت تاكید كرد و گفت: دردستگاه قضایی ستاد كارگروه اقتصاد 
مقاومتی وهمچنین سازمان بازرسی براساس فرمایشات مقام معظم رهبری)مدظله( ورئیس قوه قضائیه 

تشکیل شده وتمام و كمال درخدمت واحدهای تولیدی، همچون كویرتایر است.

همه اقدامات درکویرتایرخالقیت درونی دارد/"اعتماد مردمی"درتامین سرمایه اولیه کویرتایرنقش اساسی ایفا کرد
مدیرعامل شرکت کویرتایر

مدیرعامل شرکت کویرتایر








