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انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه ســمت مدیریــت روابــط عمومــی بیمــه تعاون 
ــک و  ــد را تبری ــی باش ــرم م ــت محت ــدی مدیری ــت و توانمن ــان از لیاق ــه نش ک
تهنیــت عــرض مــی نمایــم. یقیــن داریــم کــه تعهــد، تخصــص ارزنــده و رابطــه 
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شرح عکس جلد

دکترسید مهدی ناصری ؛ مدیرعامل گروه دارویی سبحان
در باب دكتر سید مهدی ناصری با یکی دو جین سبقه مدیریتی در شركت ها ی دارویی كشور 
باید اذعان داشت مشارالیه در هر سنگر خدمتی جزو اثرگذارترین و ممتازین مدیران صف بوده كه 
با تمهیدات مدیریتی در هر مجموعه ای باعث توسعه و پیشرفت آن مجموعه به طوری گردید كه 
این موفقیت قائم به حضور شخص نگشته و این فرآیند موفقیت به صورت یکپارچه در رگ و پِی 
مجموعه ها شکل جاری و ساری به خود گرفته است. مدیری كه با درک صحیح و شناخت كافی 
از تهدیدها و فرصت ها و نقاط ضعف و قدرت توانسته طرحی نو دراندازد و درمقام یکی از مدیران 
ارزشی و برنامه محور، با دیسپلین كاری خاص خود بانی حركت مجموعه های تحت مدیریت خود. 
در صنعت دارو بر مدار صعود و روبه رشد گردد .این عضو رسمی انجمن داروسازی میهن عزیزمان 
اولیه  تولید مواد  فارمد،  التیام گستر  فارمد،  كه رزومه ای درخشان در شركتهای زیست اكسیر 
دارویی البرز بالک ، ایران دارو، سام اكسیر فارمد ، دارو درمان سپهر ، پخش البرز ، بازرگانی پخش 
ارین البرز، البرتوارهای رازک و شركت آزمایشگاه تدبیرگران اوسینا و... دارا میباشد با راهکارهایی 
از جنس موفقیت توانسته در گروه دارویی سبحان با ایجاد یک هم افزایی و انسجام مثال زدنی 
بین شركت های تابعه بانی افزایش تولید ، رشد سود آوری و كسب سهم بیشتر از بازرهای داخلی 
و خارجی گردد و با حمایت تمام قد از مدیران شركتها جهت بسط فعالیت ها و اهتمام به تولید 
اپیدمی كرونا و تداوم تحریم های ناجوانمردانه نقشی  با  محصوالت جدید در بحبوحه درگیری 

ماندگار در صنعت دارویی كشورمان ایفا نماید .
براستی كه امروز و در این شرایط حساس و با وجود همه معضاتی كه اقتصاد و كشور 
عزیزمان را هدف قرار داده اند می طلبد كه از این همت مدیران دلسوز ُملک و مملکت كه 
فارغ از جناح بندی های سیاسی، كمر به خدمت بسته اند حمایتی در خور صورت پذیرد 

.دكتر ناصری، مدیریتی  می باشد كه باورش است منابع انسانی، ارزشمند ترین دارایی های 
یک سازمان هستند  و این باورش در مجموعه را عیان ساخته و با توانمندی توانسته است 
با سیاستهایی مناسب و متانسب ، شركتهای تابعه را به سوی نقش آفزینی بیشترو بهینه تر 
برای ارزش آفرینی توامان با سودآوری رهبری كند . گروه دارویی سبحان كه اكنون ناخدایی 
خود را در دستان با كفایت دكتر سید مهدی ناصری میبیند مجموعه ای میباشد سامت 
سوغات آور كه با محصوالتی حیاتی و تخصصی در درمان دردهای درد مندان هم دعای 
خیر بیماران را برای خود بدرقه دارد و هم افتخار ایرانی را كه ما توانسته ایم با تکیه بر دانش 
فنی و دانشمندان خود جزو كشورهای پیشقراول در بهداشت و درمان باشیم . اشراف كامل 
دكتر ناصری به زنجیره ارزش و بُعدهای مختلف در صنعت داروسازی اعم از تامین مواد اولیه 
، ساخت داروهایی تخصصی و عام ، آزمایشگاه ها ، پخش دارو و..  پیش درآمدی بوده برای 
بهره بردن بیش از پیش ازتوان و دانش داخلی و توجه جدی به اینکه در كنار باور به توان 
بالقوه دانشمندان و نخبگان بومی نیاز به تحقیق و توسعه و استفاده از دانش تخصصی  روز در 
صنعت دارو به منظور كسب جایگاه راهبردی می تواند شاه كلید موفقیت و ثبات و سودآوری 

پایدار برای »دسبحا« باشد .  
دو چندان می خواندو گوشزد  و مجاهدت  به تاش  را  اجزاء  راه همه  این  در  مدیر جهادی  این 
می كند كه در گام دوم انقاب با مدیریتی نواندیش و علمی و عملگرا میتوان بهترین بازده را در 
آتیه از درخت كار واندیشه چید.با نامگذاری سال 1400 توسط مقام معظم رهبری مبنی بر جهش 
تولید با پشتیبانی و مانع زدایی ها، حمایت از مدیران انقابی و خدومی كه میتوانند زمینه سازبه بار 
نشستن آرمان بزرگ ایجاد تمدن نوین اسامی شوند یک تکلیف ملی و الهی است كه باید توسط 

مسئولین و دست اندركاران به آن همت ویژه مبذول گردد .

سرکار خانم محمدی جناب آقای مهندس سید محسن شمس

اصالحیه
در شماره اردیبهشت ماه نشریه به شماره 125 و در گزارش مجمع ساالنه شرکت مدیریت صنعت شوینده متاسفانه نام مدیرعامل موفق شرکت در متن گزارش اشتباه درج 
شده بود که بدینوسیله از دکتر امیرعلی نعمت الهی مدیرعامل »شوینده« و خوانندگان پرشمار خود بخاطر این اشتباه سهوی ، پوزش طلبیده وامید که این مدیرجهادی و 

مخاطبین وفادارمان خطایمان را با بزرگواری خود ببخشایند.
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خسرو امیرحسینی
اوایـل اردیبهشـت مـاه در تـاالر فرمانـداری شهرسـتان زرندیـه آنـگاه كـه قرعـه 
سـخن بـه مـن افتاد چنین گفتم: سـال پیـش محمدرضا سـیف در مزرعـه كیان، 
هـزار تـن گنـدم و صدهـا تـن گوجـه فرنگـی و صیفـی جـات تولیـد كـرده و در 
روزهـای آخـر پائیـز به روسـتاییان اطـراف اعام داشـت هر كه گوجـه می خواهد 
بـه مزرعـه كیـان خـان بیاید و جمـع كند و بـه رایگان ببـرد و در مزرعـه دیگری 
در احمدآبـاد فصیـح بـه همـت جوانمردی سـاالنه دو هزار تن گنـدم و جو تحویل 
سـیلو و دامـدار می شـود و هـر دوی ایـن جوانـان به صنـدوق آرای شـما یک رای 
دارنـد و در روز شـمارش و انتخـاب، متاسـفانه برگزیـده رای ایـن دو تولیدگـر نـه 
بـه صندلـی سـبز بهارسـتان مـی رسـد و نـه بـه خیابـان پاسـتور راه مـی یابـد و 
نـه حتـی بـه شـورای محلـی و شـوربختانه از طـرف دیگـر لیسـتی كـه منتخـب 
صدهـا تحـت حمایـت و یارانـه بگیـر كه نـه چـرخ تولید می شناسـد و نـه دانش 
مهندسـی سـاخت را فقـط و فقـط بخاطـر كثـرت آرا، دارای منتخـب در صندلـی 
سـبز بهارسـتان و مسندنشـین خیابان پاسـتور و حتی گزینه دار در شورای محلی 
مـی شـوند. بـا ایـن تمثیـل و بـا ایـن عمـل چه بایـد كـرد كـه كیفیت فـرد رای 

دهنـده فـدای كمیت تعـداد آرا می شـود.
بایـد پرسـید در كشـور صاحـب معـادن بـی شـمار از كانـی و فلـزی تـا اتمـی و 
سـفرهای زیرزمینـی آب هـای غنـی، در كشـور دارای باالتریـن ذخایـر انـرژی، در 
كشـور دریاهـا و كویرها ، در كشـور جـزو 5 جاذبه برتر جهانگردی و در  كشـوری 
كـه گهـوار جنبان تمدن بشـریت اسـت این پرسـش كه منتخـب از درون صندوق 
كـه باشـد كه اصلح باشـد بـی جواب اسـت. می خواهیم بپرسـیم كـه اعطای فهم 
و سـواد انتخـاب درسـت در رای دادن وظیفه كیسـت؟ نمی بایسـت مگـر برای به 
صنـدوق ریختـن رای صحیح و كارآمد و كارسـاز و بهای ارزشـی آن آموزش داد و 
بـرای آنکه بیشـتر سـواد و دانش بـرای درک مفاهیم برنامـه ای و تولید دارد حقی 
بیشـتر اعطـا كـرد كه بـه عنـوان نمونه در انتخـاب اعضـای هیات علمی دانشـگاه 
از دانشـجو و كارمنـد دانشـگاه نظـر خواهـی نمی شـود و حکم اسـاتید و خبرگان 

رای بـه اصلـح بـودن انتخاب مـی دهد.
مثالـی در والیـت مـا هسـت كه مـی گویند چوپـان فقـط وظیفـه اش نگهبانی از 
گلـه نیسـت بلکه شـکم سـیر گلـه و سـنگین نمودن گله هـم جزء وظایف اوسـت 
كـه اگـر گوسـفند پـروار شـود تولیـد نسـل كنـد و ایـن حاصـل كار یـک چوپان 

وظیفه شـناس اسـت.
سـال 87 بـود كـه كتابـی بـه قلـم زیبای سـید مهـدی شـجاعی نویسـنده توانای 
كشـورمان نوشـته شـد امـا پـس از اولیـن انتشـار شـاهد جمـع آوری كتـاب از 
كتابفروشـی هـا بودیـم و هـر چنـد بعـد هـا عنـوان شـد ایـن كار بـه درخواسـت 
نویسـنده كتـاب بـوده و نـه ممنوع شـدن آن امـا مایی كـه در خدمـت فرهنگ و 

صنعـت نشـر هسـتیم و شـمایی كـه مخاطـب مـی دانید كـه ...
 سـال 88 و بـا بـاال گرفتـن اختافـات سیاسـی ایـن كتـاب نیـز حالـت ممنـوع 
االنتشـاری بـه خـود گرفـت و از خـوب یا بـد قضـای روزگار مدتی بعد بـه رایگان 
در فضـای اینترنـت ایـن كتـاب منتشـر شـد و به علـت محتوای خوبی كه داشـت 
بـه سـرعت در وباگها و سـایت های فارسـی زبان گسـترش یافت و بارهـا و بارها 

باز نشـر شـد.
كتابـی كـه طـرح روی جلـد و متنـی روان و بـه ظاهر طنـز و فانتـزی دارد دارای 
مطالبـی اسـت عمیـق كـه بـه جـرات میتـوان گفت بـرای اولین بـار اسـت كه به 
ایـن شـکل نوشـته میشـود و بـا اسـتقبال میلیونی روبـرو و شـاید تا سـالها تکرار 

. نشود
چیـزی كـه تمامـی نـگاه هـا را بـه خـود جلـب میکـرد و می كنـد در ایـن كتاب 
داسـتان شـیوا و جماتـی اسـت كـه بـا فونت درشـت تـر در دل این كتـاب جای 

داده شـده كـه در ادامـه خاصـه ای از داسـتان اصلـی ان را نقـل مـی كنم.
القصـه؛ پادشـاهی بـه نـام ممـول در كشـوری خیالـی به نام غربسـتان پادشـاهی 
میکـرد و پـس از فـوت خـود وصیـت كرده بود كـه مردم بـا انتخاباتی هر دوسـال 
یکبـار یکـی از 25 پسـرش را بـرای پادشـاهی انتخـاب كنند. خاصـه اینکه مردم 
هـر دوسـال یکبـار یکـی از فرزنـدان اورا انتخـاب و فـرد برگزیـده بـه شـیوه ای 

حکومـت مـی كـرد تا اینکـه در دور آخر ، پسـری كه عقب مانده بود و مشـکات 
ظاهـری داشـت بـه نـام دموقراضه به سـلطنت رسـیدو او طور دیگـری عمل كرد 
و افـرادی ماننـد خـود را به پسـت و مقـام رسـاند و در این كتـاب دیالوگ هایش 

بـا همیـن افراد اسـت كـه برگ برنـده این داسـتان می شـود :
او بارهـا و بارهـا تکـرار مـی كند، تاكیـد می كند، فرمـان می دهد و فریـاد می زند 

كـه مـردم همه گوسـفندند و مـا چوپان، دموقراضه به زیردسـتان خـود می گوید:
حواسـتان باشـد! بزرگ ترین اشـتباه در حکومت، بهـا دادن به مردم، یـا ارزش قائل 

شـدن برای مردم اسـت. 
شـما مطمئـن باشـید كـه اگر بـرای مـردم، ارزشـی بیش از گوسـفند قائل شـوید، 

نمی توانیـد بـر آنهـا حکومـت كنید.
بهـای مـردم را شـما معیـن می كنیـد، نـه خودشـان. اگـر شـما بـر مـردم قیمـت 
نگذاریـد، آنهـا قیمتـی بـر خودشـان می گذارنـد كـه هیچ جـور نمی توانیـد بخریـد 
و تـازه ایـن گوسـفند كـه من گفتـم باالتریـن قیمت اسـت: یعنی قیمـت آدم های 

اندیشـمند چـاق و چله. 
قیمت بقیه ی مردم، حداكثر در حد پشگل گوسفند است و نه بیشتر.

طـوری برنامه ریـزی كنیـد كـه مـردم از صبـح تا شـب بدونـد و آخر شـب هم به 
جایـی نرسـند. مـردم اگـر مایحتـاج خود را آسـان بـه دسـت بیاورنـد و اگر وقت 
اضافـه داشـته باشـند بـدون شـک عصیـان می كننـد، بداخاقـی می كننـد و بـه 

فکـر اعتـراض و انقـاب و ایـن حرف هـا می افتنـد.
یـک تشـکیاتی را تأسـیس كنید كـه كارش چرخاندن مردم باشـد یـا چرخاندن 
لقمـه دور سـر مـردم و كارش چیدن موانـع مختلف پیش پای مردم باشـد. فرض 
كنیـد كـه آب دریـا فاصلـه اش بـا مـردم بـه انـدازه دراز كردن یک دسـت اسـت. 
خـب!!! جـای دریـا را كـه نمی تـوان عوض كـرد، اما راه مـردم را كه می شـود دور 
كـرد. هـزار جـور قانـون می شـود وضع كرد كـه مردم دور كـره زمیـن بچرخند و 
دسـت آخـر بـه همـان نقطه ای برسـند كـه قبـًا بوده اند. شـک نکنید كـه همان 

مـردم از شـما بـه خاطر رسـیدن به همـان نقطه، تشـکر هم مـی كنند.
مـردم را بـه دو دسـته تقسـیم كنیـد و به یک دسـته حقوق و مواجـب بدهید كه 
مراقـب آن دسـته ی دیگـر باشـند. دسـته اول، بـه طمـع مواجب یـا از ترس قطع 
شـدن مواجب، مرید شـما می شـوند و دسـته ی دوم، از ترس دسـته ی اول، مطیع 
و ِمنقـاد شـما. بـه ایـن ترتیـب، مملکـت، خـود بـه خـود اداره می شـود، بی آنکه 

شـما زحمتی بکشـید یا دغدغه ای داشـته باشـید.
یادتـان باشـد كـه مـردم به دو دسـته ی خیلی نامسـاوی تقسـیم می شـوند: عوام 
و خـواص. نسـبت ایـن دو بـا هم، نسـبت 99 بـه 1 اسـت. یعنی از هـر 100 نفر، 
99 نفـر عوام انـد و یـک نفـر خـواص اسـت. هیـچ آدم عاقلـی، 99 را نمی گذارد و 
یـک را بـردارد. پـس خواص را در شـمار هیچ یـک از اعضای بدن خود به حسـاب 

نیاوریـد و در صـورت لـزوم، فقـط بـه جلـب رضایت عوام فکـر كنید. 
چرا كه:

اوالً: جلب رضایت عوام، بسیار آسان تر از خواص است.
ثانیـاً: رضایـت عـوام را فلـه ای می شـود جلـب كرد ولی خـواص را یکـی یکی؛ آن 

اگر بشـود. هم 
ثالثـاً: عقـل عـوام بـه چشمشـان اسـت ولی عقـل خواص هـر كدام یک جایشـان 
اسـت كـه بـا زحمـت هـم نمی تـوان جایـش را پیـدا كـرد. از همـه مهم تـر، در 
انتخابـات و رأی گیـری، رأی خـواص و عـوام یک انـدازه اسـت. رأی آدم خاص كه 
بیشـتر یـا بزرگ تـر از آدم عـوام نیسـت. پـس آدم باید مغـز خر خورده باشـد كه 

خـواص را بـا همـه ی مشکات شـان جـدی بگیرد.
خاصه اینکه: این عوام اند كه سرنوشت و تقدیر خواص را رقم می زنند. 

پـس خـود خـواص را نبایـد جدی گرفـت ولی خطـر خـواص را چرا. خیلـی باید 
مراقـب بـود. ایـن خـواص، موجودات پلید و ناشـناخته ای هسـتند كه اگر ازشـان 

غافـل شـوید، كار دسـت تان می دهند.
عـوام، هزارتایـش كـم اسـت و خـواص یک دانه اش زیاد. اگر توانسـتید سرشـان را 

زیـر آب بکنیـد، بکنیـد وگرنه الاقل مراقب باشـید .

ـــا  ـــت ی کیفی
آرا کمیـــت 

شماره صندوق، نتیجه را اعالم می کند
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شـرکت صنعتـی مینـو بـا دکتـر قلندرلکـی سـالی شـیرین و پرسـود را سـپری کـرد
افزایش بیش از 35 درصدی فروش و 91 درصدی صادرات

به گزارش این مدیر صاحبنام صنعت غذایی كشورمان میزان درآمد شركت صنعتی مینو در این دوره 
با یک رشد )35/98( درصدی  از مبلغ  661.4 میلیارد تومان سال 1398 به مبلغ 899/3 میلیارد 

تومان در سال 1399 افزایش پیدا كرده است.
همچنین شركت در این دوره با )33/3( درصد رشد، مبلغ فروش داخلی خود را از مبلغ 650/4 

میلیارد تومان سال 98 به مبلغ 867/3 میلیارد تومان در سال 1399 افزایش داده است.
بر اساس برنامه های مدیریت ارشد »غصینو« شركت صنعتی مینو در این دوره بیش از 320 میلیارد 

صادرات داشته است كه حاكی از یک رشد بیش از 191 درصدی نسبت به سال قبل می باشد. 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت صنعتی مینو )سهامی عام ( مورخ 1400/03/12 

در محل مركزي گروه مینو )درب شركت قاسم ایران( 
برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 92/49 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای حمید رضایي بود، كه 
جنابان وحید هوشنگ نژاد و حسین یوسف خزرائیدر مقام 
نظار اول و دوم و آقای  محمدتقي قلندرلکي به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی 
به 1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 
129 با تقسیم سود 470 ریالی به ازای هر سهم به كار 

خود پایان دادند.
همچنین به اتفاق آرای سهامداران، شركت اقتصادی و 
خودكفایی آزادگان، موسسه فرهنگی پیام آزادگان، شركت 
خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان، شركت صنعتی 
پارس مینو و شركت قاسم ایران به مدت دوسال به عنوان 

اعضای هیئت مدیره شركت انتخاب شدند.
دكتر قلندرلکی مدیرعامل شركت صنعتی مینو در گزارش 
مبسوط خود تصریح داشت كه خرید سهام كارخانه روغن 
مینو كاسپین و كارخانه قند مینو فسا، سرمایه گذاری در 
شركت كشت و صنعت ماریان با برند نام آشنای چاشنی 
و شركت كارتن سازی تندیس مینو، افزایش درصد سهام 
در شركت صنایع غذایی مینو شرق، اجرای پروژه بهسازی 
تاسیسات و صرفه جویی در مصرف آب و انرژی، بازسازی 
تولید  جدید  كارگاه  پروژه  اجرای  شركت،  مهمانسرای 
بیسکویت به منظور نصب خطوط جدید تولید بیسکویت 
براساس استانداردهای روز دنیا، خرید و نصب تجهیزات 

انتقال آرد جهت خطوط جدید بیسکویت، خرید تجهیزات انتقال محصول از كارگاه جدید بیسکویت 
به انبار، تعویض سقف كارگاه بسته بندی و كرم زنی بیسکویت، خرید دستگاه فروت بار، خرید و 
نصب سیستم هواساز كارگاه كیک، نصب دو دستگاه ریواندر در انبار ویفر، اجرای پروژه انتقال گاز به 
خطوط جدید، نصب و راه اندازی خط جدید ویفر، نصب و راه اندازی 2 دستگاه ماشین ریواندر پفک، 
طراحی و اجرای بسته بندی و كارتن جدید محصوالت، بهبود و تغییر در فرموالسیون محصوالت 
و تولید آزمایشی بیش از 19 محصول جدید جزو اهم توفیقات ما در سال مالی مورد گزارش بوده 
است. این مدیر توانمند در ادامه از تمدید گواهینامه های شركت همانند ایزو 17025 و گواهینامه 
حال، اهتمام به انجام ممیزی دوره ای مدیریت كیفیت، ایمنی، سامت شغلی و زیست محیطی، 

انجام ممیزی داخلی آزمایشگاه براساس استاندارد ایمنی غذا 17025، انعقاد قرارداد با مشاور باتجربه 
به منظور تقویت پیاده سازی اصول ایمنی مواد غذایی براساس استاندارد بین المللی ایزو 22000 و 
GMP، دریافت گواهینامه ایزو 2200:2018  جدیدترین استاندارد ایمنی غذا، تقویت استانداردهای 
بهداشتی و پایش منظم سامت كاركنان، انجام تست و غربالگری افراد مبتا و مشکوک به كرونا را 
از جمله دستاوردهای مثبت صورت گرفته دیگر در سال 1399 برشمرد و اضافه كرد برای 1400 
برنامه ای بسیار خوبی برای تنوع بخشی به محصوالت، فروش افزون داخلی و خارجی و كسب سود 
بیشتر و ارزش آفرینی برای ذینفعان داریم كه با توجه به حمایت های همه جانبه دكتر عباسیانفر و 
سهامداران عمده از برنامه های كوتاه مدت – میان مدت و بلندمدت ما مبتنی بر ضرورت توسعه پایدار 
و جهش تولید مطمئن هستیم می توانیم همچون امسال 
شیرین و پرسود كارنامه ای درخشان برای سهامداران و 

ذینفعان خود ارمغان بیاوریم.
پیام هیات مدیره

مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوطه 
در سال مالی مورد گزارش :

خداوند متعال را شاكریم كه با عنایت به الطاف بیکرانش 
دگر بار توفیق را به ما اعطا نمود تا با تکیه بر عزم راسخ 
همچنین  محترم،  سهامداران  شما  اعتماد  و  كاركنان 
با پشتوانه زیربناهای موجود كه مدیون تدبیر و همت 
گذشتگان است و رهنمودها و استراتژیهای حال حاضر 
تصمیمات  و  سیاستها  مدار  بر  حركت  بتوانیم  گروه 
كارشناسانه و خرد جمعی در عرصه تولید و صنعت را ادامه 
داده و سال مالی منتهی به 1399/12/29 را با عزت به 

انتها برسانیم.
هیات مدیره شركت صنعتی مینو به منظور صیانت و ارتقاء 
منافع عموم ذینفعان، تمام تاش خود را در زمینه بهره 
مندی از امکانات و ظرفیت های موجود معمول می نماید 
و در این راه، سامت و رضایتمندی مشتریان و مصرف 
كنندگان محترم را برای خود یک اصل داشته و همواره 
ارتقاء كیفی را در پیشبرد این اصل بکار بسته و در آینده نیز 

مدنظر قرار خواهد داد.
استراتژیهای شركت:

چهار استراتژی اصلی شرکت به شرح زیر می باشد:
از طریق خاقیت و  پایدار  1-استراتژی رشد و توسعه 
نوآوری در كلیه فعالیتها اعم از روش های جدید انجام امور 
تولید، توسعه محصوالت جدید و ارائه آن به مصرف كننده 

در اقصی نقاط كشور
2- استراتژی استمرار در حفظ و ارتقاء مدیریت كیفیت و 

مرغوبیت تولید محصول و بهبود مستمر فرآیندها.
3- دستیابی به رهبری بازار و افزایش رضایت مشتریان.

4- استراتژی مدیریت هزینه ها و كاهش بهای تمام شده محصوالت
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی:

ـــرمایه  ـــده، س ـــن ش ـــش تعیی ـــای از پی ـــتراتژی ه ـــا و اس ـــزی ه ـــه ری ـــه برنام ـــت ب ـــا عنای ب
ـــری  ـــهم و رهب ـــش س ـــدف افزای ـــا ه ـــکویت را  ب ـــوط بیس ـــر روی خط ـــدت ب ـــذاری بلندم گ
ـــتقرار و راه  ـــی اس ـــل پایان ـــركت مراح ـــن ش ـــد ای ـــت تولی ـــش ظرفی ـــن افزای ـــازار و همچنی ب
انـــدازی خطـــوط جدیـــد را ســـپری مـــی نمایـــد كـــه بهـــره بـــرداری از ایـــن خطـــوط و توســـعه 
ـــای  ـــذاری ه ـــرمایه گ ـــرد س ـــا رویک ـــود. ب ـــد ب ـــركت خواه ـــی ش ـــال آت ـــای س ـــه ه ـــز برنام ج

ـــد داد. ـــرار خواه ـــژه ق ـــه وی ـــورد توج ـــاال را م ـــازده ب ـــرخ ب ـــا ن ـــدت ب بلندم

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

ابتدای  در  »غصینو«  فکر  خوش  مدیرعامل  قلندرلکی  دکتر 
مینو  گروه صنعتی  که  مهم  این  تشریح  با  خود  جامع  گزارش 
صنعت  در  شده  شناخته  نامی  تولیدی،  فعالیت  دهه  شش  با 
صنایع غذایی ایران و برندی نام آشنا در بین مصرف کنندگان 
کشورهای مختلف می باشد افزود: مینو جز اولین شرکت هایی 
است که مردم ایران را با مزه ی شیرینی و شکالت و تنقالت 
صنعتی آشنا کرد و در حال حاضر گروه صنعتی مینو، یکی از پر 

رونق ترین صنایع شیرینی و شکالت کشورمی باشد.
اسفندماه   ۳0 به  منتهی  مالی  سال  در  مینو  صنعتی  شرکت 
و  جدید  محصول   1۹ از  بیش  آزمایشی  تولید  بر  عالوه   1۳۹۹
اجرای پروژه نصب و راه اندازی خطوط جدید تولید بیسکویت 
و ویفر براساس استانداردهای روز دنیا، موفق به بهبود و تغییر 
در فرموالسیون محصوالت و اجرای پروژه های عمرانی متعدد 
در جهت صرفه جویی در مصرف آب و انرژی و افزایش میزان 

بهره وری شده است.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت  گروه دارویي سبحان )سهامی  عام( 
در تاریخ 1400/03/08 در محل بازار چارسو طبقه 7 تشکیل شد. 

در این مجمع كه با حضور اكثریت  سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای اكبر برندگي نماینده شركت سبحان دارو)سهامی عام(بود، كه جنابان 
فرشید مرادي »نماینده شركت سرمایه گذاری اعتاء البرز)سهامی عام(« و مصطفی ظهیر  
»نماینده شركت داروسازی سبحان انکولوژی )سهامی عام( « در مقام نظار اول و دوم و 

آقای سید میثم خلیل پور خدادادي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 

قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول 
ماده 129 با تقسیم سود 1/230 ریال به ازای هر 

سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر مهدی ناصری مدیرمحقق و دانشمند دارویی 
كشورمان در ابتدای گزارش جامع خود با تشریح 
اینکه شناسایی و بهره گیری مطلوب از فرصتهای 
ملی، منطقه ای و جهانی حوزه سامت، نوآوری ، 
چابکی و انعطاف پذیری مناسب در پاسخ ددهی به 
نیازهای حوزه سامت با اتکا بر نیروی انسانی خاق 
و متعهد، پایبندی و ارتقاء اصول حاكمیتی شركتی 
جزو ماموریت های ما می باشد افزود :خلق ارزش 
افزوده پایدار برای سهامداران، مشتریان و ذی نفعان؛ 
ارائه اطاعات شفاف و قابل اعتماد بر پایه اصولی 
یکپارچگی، مسئولیت پذیری و اخاق حرفه ای در 
چهارچوب سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی و توجه 
به مسئولیت های اجتماعی جزو رئوس برنامه های 
ما می باشد كه برای تامین منافع سهامداران خود 

در حال اجرائی كردن و پیاده سازی آن می باشیم.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره »دسبحا« در ادامه 
ایران  البرزدارو،  دارو،  سبحان  شركتهای  اینکه  با 
دارو، كی بی سی و سبحان انکولوژی جزو شركت 
های تابعه می باشند تصریح كرد: در سال سخت 
اقتصادی گذشته توانستیم با ایجاد یک هم افزایی و 
تعامل خوب بین شركتهای گروه هم در خلق ارزشی 
و سودآوری موفق ظاهر شویم و هم در كاهش دوره 
وصول مطالبات و افزایش حاشیه نسبت های مالی 

موثر.
دكتر ناصری در بخش دیگری از گزارش خود با تشریح اوضاع اقتصادی كشور و صنعت 
دارو در سال 1399 افزود: در سال گذشته در پي نوسانات ارزي سال 1399 و مشکات 
مربوط به تخصیص ارز، هزینه مواد اولیه بشدت افزایش یافته و به دلیل تحریم هاي 
ظالمانه كشور آمریکا عمًا تبادالت مالي و نقل و انتقال بانکي براي خرید مواد از منابع 

خارجي در وضعیت بسیار سخت و پیچیده اي قرار
گرفت. به گفته وی همچنین در سال گذشته تغییر منابع خرید مواد اولیه از منابع اروپایي 

به منابع چیني و هندي در شركت هاي صنعت دارو صورت پذیرفته و علیرغم آنکه 
بارهاخارجی ها و معاندین اعام كردند كه صنعت دارو در زمره تحریم ها قرار نمي گیرد 
اما در عمل امتناع اكثر منابع خارجي از فروش مواد اولیه به شركت هاي دارویي ایراني 
و محدود شدن كانال هاي خرید مواد، هزینه سنگیني را به شركت هاي دارویي تحمیل 
نموده این مدیر مدبر با تاكید بر این نکته كه متاسفانه و با توجه به مطالب بیان شده؛ 
افزایش قیمت در خواست شده توسط شركت هاي داروسازي متناسب با افزایش هزینه 
هاي صورت گرفته در صنعت دارو صورت نپذیرفت و سبب تشدید مشکات نقدینگي 
و تولید در این صنعت گردید افزود: علیرغم مشکات عدیدۀ دست به گریبان صنعت، 
شركتهای زیر مجموعه گروه دارویی سبحان با بهره مندی از تاش و همکاری بی دریغ 
تمام كاركنان،كارشناسان و مدیران متخصص، متعهد خود و با تولید محصوالت جدید 
و ورود به عرصه های جدید تجاری و ارتقاء كیفیت 
سعی نمود در مسیر حفظ و ارتقاء جایگاه خود گام 
های موثری بردارند و به هدف اصلی خود كه همانا 
تامین هرچه بیشتر نیازهای درمانی هموطنان عزیز 

و افزایش ثروت سهامداران بوده است، دست یابد.
به گفته سکاندار گروه دارویی سبحان از نکات مثبت 
سال 1399 مي توان به حمایت وزارت بهداشت از 
داروهاي تولیدي در مقابل واردات دارو و از نکات 
منفي این سال مي بایست به عدم تسویه بدهي 
هاي دولتي و در نتیجه باال رفتن معوقات دولت به 
شركت ها اشاره داشت. عضو ارشد انجمن داروسازی 
كشور و مدیر خوشنام گروه سرمایه گذاری البرز و 
گروه دارویی بركت با اشاره به اینکه  از نظر سودآوري 
مي توان بیان نمود صنعت دارو بطور متوسط حاشیه 
سود ناخالص 50 درصدي، حاشیه سود عملیاتي 44 
درصدي و حاشیه سود خالص 35 درصدي را تجربه 
بمیزان 2 درصد  به سال 1398  نموده كه نسبت 
افزایش یافته است تصریح كرد با این وجود، عملکرد 
عملکرد  سبحان،  داروی  گروه  تابعه  هاي  شركت 
خوب و مناسبي بوده، بطوري كه در دوره مورد اشاره 
اتخاذ  و سیاست های  اندیشیده شده  تمهیدات  با 
شده، حاشیه سود عملیاتي شركت های زیرمجموعه 
رشد بسیار چشمگیری را نسبت به میانگین صنعت 
دارو كسب كرده است.دكتر ناصری پیرامون عملکرد 
شركت های تابعه اعام نمود؛ شركت البرز دارو با 
سود  درصدی   36 و  فروش  درصدی   19 افزایش 
میزان  جهت  از  پنجم  رتبه  حائز  توانست  خالص 
بورسی  دارویی  شركت   22 بین  در  ریالی  فروش 
گردد، شركت سبحان دارو با افزایش 54 درصدی فروش و 99 درصدی سود خالص 
توانست حائز رتبه 5 از حیث رشد سود خالص در بین 22 شركت دارویی بورسی شود، 
ایران دارو با افزایش 125 درصدی فروش و 211 درصدی سود خالص توانست رتبه اول 
در فروش و رتبه دوم از حیث رشد خالص در سال 99 به 98 در بین 22 شركت دارویی 
بورسی را به خود اختصاص دهد، شركت سبحان انکولوژی با افزایش 123 درصدی 
درآمدهای عملیاتی و رشد 222 درصدی سود خالص توانست حائز كسب مقام اول از 

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

دکترین موفق مهدی ناصری برای تعالی ، توسعه و پیشرفت »دسبحا«
گروه دارویی سبحان پیشرو در صنعت دارویی کشور

انواع  فروش  و  تولید  تهیه،  در  ارزشمند  زنجیره  وجود یک 
فروش  امر  به  اهتمام  کنار  در  جامعه  نیاز  مورد  داروهای 
خارجی و بسط و توسعه دانش فنی ساخت و ثبت داروهای 
جدید تخصصی از ویژگی های گروه دارویی سبحان و شرکت 
های تابعه آن می باشد که در بستر فراهم شده توسط مدیر 
دکتر  کشورمان  دارویی  صنعت  محور  برنامه  و  بازارشناس 
با  فرهیخته  مدیر  این  است.  گردیده  میسر  ناصری  مهدی 
تدوین برنامه های مدون عالمانه توانسته است بین شرکت 
های زیرمجموعه یک هم افزایی انسجام و توان مضاعف را 
حاکم کند تا با چشم اندازهای روشن و تالش مجدانه در سال 
سخت اقتصادی کشورمان شاهد باشیم این شرکت در تولید 
، فروش ، سود و صادرات از میانگین عملکرد صنعت دارو و 
پیش بینی ها فراتر رفته و کارنامه ای درخشان و چشمگیر 

حاصل کند.
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حیث آمار صادراتی در بین شركت های دارویی گروه داروسازی بركت شود و شركت كی 
بی سی با رشد 48 درصدی فروش و 213 درصدی سود خالص و عقد قرارداد و اخذ 
نمایندگی از یک شركت معتبر دارویی اسپانیایی جهت ثبت و صادرات دارو و مکمل های 
دامی عملکردی شایسته حاصل سازد. بدین ترتیب شركت ها توانستند سالی موفق را 
پشت سر گذاشته و نقشی خوش ، بی بدیل و اثرگذار برای ذینفعان خود و صنعت 

داروسازی كشورمان در سال مالی مورد گزارش داشته باشند.
ناخدای گروه دارویی سبحان كسب این توفیقات و دستاوردها را نشانه عملی ساختن 
فعل خواستن و ما می توانیمتوسط مدیران زیرمجموعه برشمرد و افزود در حاشیه این 
عملکردهای خوب توانستیم در كنار تامین نیاز داروی داخل كشور یک صادرات چشمگیر 

به كشورهای هدف صادراتی داشته باشیم.
به گفته دكتر ناصری طبق صورت های مالی تلفیقی با كسب درآمد عملیاتی 26/544/175 
میلیونی در سال 1399 نسبت به درآمد عملیاتی 16/482/169 میلیونی سال 98 و كسب 
سود عملیاتی 9/733/091 میلیونی در سال 1399 نسبت به سود عملیاتی 6/637/392 
میلیونی سال 98 رشد چشمگیری را در سود خالص خود حاصل ساختیم و با افزایش 
سود خالص خود از مبلغ 4/957/749 میلیون در سال 98 به مبلغ 7/712/119 میلیون 
در سال 1399 رشد چشمگیری را در سودآفرینی برای سهامداران وفادار خود به ارمغان 
آوردیم. به گفته این مدیر مدبر همچنین نرخ بازده حقوق صاحبان از 44 به 48 درصد 
از مبلغ 2/612/605 میلیون سال 98 به مبلغ  از سرمایه گذاری ها  و درآمد حاصل 
4/439/007 میلیون در سال 1399 افزایش پیدا كرده كه حاكی از رشد 70 درصدی می 
باشد. براساس گزارش مورد تایید حسابرس و بازرس قانونی كه حسابهای شفاف و كلین  
مدیر پاكدست مالیه مجموعه را مورد تایید قرار داده بود سود خالص شركت اصلی با رشد 
بیش از 110 درصدی از مبلغ 3/048/212 میلیون در سال 98 به مبلغ 6/387/860 
میلیون در سال 99 افزایش پیدا كرده است. همچنین بازده حقوق صاحبان سهام در 

ترازنامه شركت اصلی 66 درصد و در تلفیقی 44 درصد رشد داشته است.
پیام هیات مدیره

هیات مدیره گروه دارویی سبحان با ارائه گزارش عملکرد سالیانه به مجمع عمومی امیدوار 
است، تصویر روشن و دقیقی از فعالیت های شركت در طول سال مورد گزارش را برای 
سهامداران محترم ترسیم نماید.  در این چکیده برآنیم تا ضمن نگاهی به چند سال 
گذشته با تأملی عمیق به سال مورد گزارش نیم نگاهی نیز به سال جاری داشته باشیم. در 
چند سال اخیر عاوه بر تنش های بی شماری كه برای شركتهای تولیدی ایجاد شده، در 
صنعت داروئی كشور نیز رقابت روز به روز در حال افزایش بوده و تصمیم گیری و سیاست 
گذاری برای بقاء یا پیروزی پیچیده تر شده است. در نتیجه برنامه ریزی و نگاه به افق توسعه 

برای شركت ها ضرورتی اجتناب ناپذیر میباشد.
علیرغم مشکات عدیدۀ دست به گریبان صنعت، شركتهای زیر مجموعه گروه دارویی 
سبحان با بهره مندی از تاش و همکاری بی دریغ تمام كاركنان،كارشناسان و مدیران 
متخصص، متعهد خود و با تولید محصوالت جدید و ورود به عرصه های جدید تجاری و 
ارتقاء كیفیت سعی نموده اند در مسیر حفظ و ارتقاء جایگاه خود گام های موثری بردارند و 
به هدف اصلی خود كه همانا تامین هرچه بیشتر نیازهای درمانی هموطنان عزیز و افزایش 

ثروت سهامداران بوده است، دست یابند.
برنامه های آینده شرکت:

برنامه های آینده شركت در سر فصل های ذیل قابل تشریح میباشد:

الف( عملیاتی:
- افزایش سهم بازار محصوالت شركت و ورود محصوالت جدید در سال آتی

- افزایش فعالیت های بازرگانی
- توسعه واحد بازار و بازاریابی موثرتر محصوالت

ب(اصالح و بازسازی خطوط تولید
از جمله برنامه های شركت در سال 1400 تداوم روند اصاح ، نوسازی و بازسازی خطوط 

تولید و ارتقاء GMP  در شركتهای تحت پوشش تولیدی می باشد.
پ( كنترلهای داخلی

اعمال كنترلهای داخلی كارآمد جهت بهبود فرآیندها و كاهش ریسک مالی
ت)تأمین منابع مالی:

جهت تأمین منابع مالی طرح های در دست اجراء (بخش آورده سهامدار)، افزایش سرمایه 
شركت های البرزدارو، ایران دارو، سبحان دارو، سبحان انکولوژی ، كی بی سی و به تبع 
آنها گروه پس از اخذ مجوزات الزم و همچنین دسترسی به منابع و تسهیات مالی ارزان 
قیمت تر با استفاده از پتانسیل هم افزایی در شركتهای گروه و همچنین كاهش دوره 

وصول مطالبات در دستور كار میباشد.
ث(منابع انسانی:

از جمله دغدغه های اصلی گروه تأمین نیروی انسانی متخصص و همچنین بروز رسانی 
اطاعات پرسنل

شركت های تحت پوشش میباشد، كه طبق سنوات قبل جذب و حفظ نیروی انسانی 
متخصص در سطح مدیران ارشد و میانی و همچنین برگزاری دوره های آموزشی در 

دستور كار مدیریت میباشد.
گزارش عملکرد اجتماعی شرکت:

عملکرد زیست محیطی
از جمله اقدامات انجام شده در زمینه زیست محیطی می توان به احداث تصفیه خانه 
فاضاب، مدیریت پسماندها، انهدام ضایعات مطابق قوانین و مقررات، ایجاد فیلتراسیون و 

توسعه فضای سبز توسط شركت های تابعه اشاره نمود.
در سال جاری باالخص شركت داروسازی سبحان انکولوژی با ایجاد زیرساختهای كامل 

محیط زیست موفق به كسب نشان صنعت سبز گردید.
عملکرد اجتماعی

اقام  واردات  به  توان  می  اجتماعی  عملکرد  زمینه  در  شده  انجام  اقدامات  جمله  از 
دارویی مورد نیاز بهداشت علیرغم حاشیه سود ناچیز توسط شركت كی بی سی و تولید 
محصوالت ضد سرطانی با قیمت بسیار پایین تر از محصوالت مشابه وارداتی توسط 
شركت سبحان انکولوژی و تولید برخی از از محصوالت مورد نیاز بیماران علیرغم حاشیه 

سود ناچیز توسط سایر شركتهای تابعه اشاره نمود.
در ضمن حمایت از پژوهشگران نیز از جمله دیگر اقدامات شركتهای تابعه در راستای 

عملکرد اجتماعی می باشد.
رفاهی کارکنان

بیمه  پوشش  برقراری  مقدورات،  در حد  تسهیات  پاداش دهی،اعطای  نظام  برقراری 
تکمیلی، مجهز كردن محیط كار به تجهیزات ایمنی، تامین امکانات و تشویق كاركنان به 
ورزش، آموزش و بازآموزی پرسنل، كمک به پرسنل جهت ادامه تحصیل از جمله اقدامات 

شركت های تابعه در راستای امور رفاهی كاركنان می باشد.
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عرضه سولفات سدیم در بورس كاال ، بهره برداری از معدن نمک تخت رستم ، ثبت ركورد تولید 
در سال 99 نسبت به كل طول دوره فعالیت شركت ، كسب رتبه اول در بین شركت های فعال 
در صنعت از لحاظ حجم فروش ، پیشرفت 71 درصدی در پروژه سولفات پتاسیم و 80 درصدی  
از عملیات از جمله توفیقات و  افزایش 36 درصدی وجه نقد حاصل  در پروژه نمک تصفیه و 
دستاوردهای كلیدی شركت معدنی اماح ایران با مدیریت توانمند و كاركنان متعهد و متخصص 

خود در سال 1399 میباشد .
همچنین این شركت با افزایش 100 درصدی فروش خارجی خود در سال مالی مورد گزارش 
توانست میزان فروش محصوالت خود را به كشورهای عراق ، روسیه ، آذربایجان ، افغانستان ، 

ارمنستان و كشورهای حاشیه خلیج فارس بطور قابل ماحظه ای افزایش دهد .
رشد 36 درصدی فروش در كنار رشد 28 درصدی سود عملیاتی باعث شد شركت معدنی اماح 
ایران با كسب مبلغ 2/401/045 میلیون ، سود خالص خود را نسبت به سال قبل 33 درصد 

افزایش دهد .
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت معدنی اماح ایران )سهامی  عام( در تاریخ 1400/02/21 در 

محل مجموعه فرهنگي ورزشي تاش تشکیل شد. 
در این مجمع كه با حضور 78/99 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 

آقای محمدرضا درخشنده بود، كه جنابان غامعلي اكوان و 
عباس حسني كبوتر خاني در مقام نظار اول و دوم و آقای 

هوشنگ فرجي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 و با 
تقسیم سود 2/800 ریالی به ازای هر سهم به كار خود 

پایان دادند.
مدیرعامل موفق شركت در گزارش خود با اعام اینکه این 
شركت در حال حاضر ساالنه حدود 190 هزار تن پودر 

سولفات سدیم طبق استاندارد ملی و بین المللی جهت مصارف صنایع تولید پودر های شوینده ، 
شیشه سازی و كاغذسازی تولید می نماید افزود : با یک رشد 36 درصدی توانستیم در سال مالی 
مورد گزارش مبلغ 3/962 میلیارد ریال درآمد برای سهامداران و ذینفعان خود به ارمغان بیاوریم .

مهندس هوشنگ فرجی در ادامه با اشاره به افزایش مقاصد صادراتی شركت تصریح كرد : صادرات 
شركت با رشد بیش از100 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل 182 میلیارد بوده است. به گفته وی 
همچنین سود عملیاتی شركت با رشد 28 درصدی به 2/387 میلیارد ریال و سود خالص شركت نیز 

با رشد 33 درصدی نسبت به سال 1398 به مبلغ 2/401 میلیارد ریال رسیده است.
مدیرعامل مجموعه در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه ماموریت شركت معدنی اماح 
ایران تولید پودر سولفات سدیم برای مصرف در صنایع مرتبط و تولید نمک تصفیه برای مصارف 
خانوار و صنایع مطابق استانداردهای ملی و بین المللی و توجه به مسئولیت های اجتماعی و 
زیست محیطی با رعایت قوانین و مقررات در گستره داخلی و منطقه ای میباشد از روند پیشرفت 
پروژه های شركت خبر داد و گفت: توانستیم به یاری خدا پروژه سولفات پتاسیم و كلرید كلسیم و 
توسعه نمک را بومی سازی كنیم و تجهیزات آن را در كارخانه های خودمان و دیگر كارخانه های 

كشور عزیزمان بسازیم.  
شركت معدنی اماح ایران امسال 264 هزار تن تولید داشته كه 70 درصد سولفات سدیم؛ 18 

درصد نمک تصفیه و 12 درصد نمک هیدرومیل بوده است. 
در حال حاضر شركت 87 درصد سولفات سدیم داخل و 14 درصد نمک داخل را تامین می كند كه 

پیش بینی می شود با بهره برداری از خط دوم نمک این مقدار به 20 درصد برسد.
تعاون  وزارت  برتر  اقتصادی  بنگاه های  عملکرد  از  تجلیل  همایش  در  است  ذكر  شایان 
مدیریت  واسطه  به  ))شاما((  عامل  مدیر  فرجی  هوشنگ  مهندس   ، اجتماعی  رفاه  و  ،كار 
به  موفق  كارایی  و  وری  بهره  رشد   ، تولید  جهش  تحقق  زمینه  در  اثرگذارش  و  شایسته 
                                                                                                                                                . گردید  معادن  بخش  در  ور  بهره  برتر  شركت  عنوان  با  تولید  جهش  درخشان  نشان  كسب 
اجازت میخواهیم در پایان گزارش از مدیریت توانمند روابط عمومی شركت كه بیشترین تعامل 
و حمایت را ازاصحاب رسانه داشته و درتهیه و تنظیم گزارش ما را یاری رساندند نهایت تقدیر و 

تشکر را داشته باشیم
پیام هیات مدیره :

با حمد و سپاس خداوند متعال و عرض خیر مقدم خدمت سهامداران عزیز و تشکر و قدردانی از 

ثبت باالترین رکورد تولید در سال 99 نسبت به کل طول دوره فعالیت
))شامال(( و افزایش 1۰۰ درصدی صادرات

اعتماد كلیه سهامداران محترم، مفتخریم كه گزارش اهم رویدادها و وضعیت كلی شركت را در 
مجمع عمومی سالیانه به استحضار سهامداران محترم برسانیم.

وضعیت و تحوالت صنعت در سال مالي مورد گزارش 
فعالیت هاي تولیدي شركت معدني اماح ایران در دو زمینه سولفات سدیم و نمک خوراكي مي 
باشد. مصرف عمده پودر سولفات سدیم در صنایع تولید پودرهاي شوینده است و از آنجایي كه هنوز 
مصرف پودرهاي شوینده در ایران بسیار كمتر از متوسط جهاني است لذا مي توان انتظار داشت كه 
با بهبود شرایط اقتصادي و افزایش سطح درآمد و رفاه مردم ، مصرف داخلي و هم چنین صادرات 
آن افزایش یابد . در حال حاضر تولید داخلي سولفات سدیم پاسخگوي مصارف داخلي و صادرات 

پودرهاي شوینده نیست و نیاز به احداث طرحهاي توسعه در این زمینه وجود دارد . 
در زمینه تولید نمک خوراكي، افزایش مستمر تمایل مردم به مصرف نمک خوراكي استاندارد و 
تصفیه شده از یکسو و تقلبات روزافزون در این صنعت از سوی دیگر، لزوم برخورد فعال و شدید 
با متقلبین را یادآور می گردد اما متاسفانه حتي در صورت برخورد و جریمه واحدهاي متخلف ، 
از آنجائیکه قانون مبارزه با جرائم تقلب در مواد غذایي هنوز قانون مصوب سال 46 بوده و به روز 
رساني نشده است جریمه هاي مالي آن بسیار كم و ناچیز بوده و همین ضعف قانوني راه را براي 

متقلبین كامًا باز گذاشته است .
ب - جایگاه شرکت در صنعت و عملکرد شرکت در سال مالي مورد گزارش 

شركت معدنی اماح ایران در سال 99 با تولید 185/013 
تن سولفات سدیم محقق گردید. این میزان تولید علیرغم 
مشکات متعددی بدست آمده است كه از سوی محیط 
زیست استان مركزی در رابطه با بهره برداری از معدن 
میقان ایجاد شد و خوشبختانه احکام قضایی دادگاه ها در 

این زمینه تماماً به نفع این شركت صادر گردید. 
كننده  تولید  بزرگترین  شركت  این  است  ذكر  شایان 

سولفات سدیم در خاورمیانه بوده است.
درزمینه تولید نمک خوراكی، این شركت توانست علیرغم 
ارائه دانش فنی، واحد  اروپایی و عدم  تحریم كشورهای 
جدید تولید نمک به روش هیدرومیل خود را در سال 95 
با تکیه بر طراحی توسط كارشناسان شركت و استفاده از 
امکانات و توانمندیهای سازندگان داخلی راه اندازی نماید. تولید نمک مجموعاً 79/794 تن نمک 
خوراكي در سال 99 محقق گردید و و بدین ترتیب توانست جایگاه بزرگترین تولید كننده داخلی 

نمک خوراكی را كسب كند.
مقدار 28/646  تن نمک خوراكی كه معادل 33 درصد از محصول فروش رفته است، صادر شد. 
قسمت عمده صادرات نمک خوراكی از تولیدات نمک هیدرومیل بوده است و بعبارت دیگر در بخش 

نمک هیدرومیل بیش 66 درصد تولیدات صادر شده است.
شایان ذكر است مجموع فروش ریالی سولفات سدیم و نمک خوراكی در سال 99 معادل 30 
درصد بیشتر از بودجه پیش بینی شده این سال و 36 درصد بیش از دوره مشابه ماقبل بوده است.

فروش سولفات سدیم 184/254 تن و 3/389/842 میلیون ریال با رشد 32 % در بخش ریالي نسبت به 
مدت مشابه دوره قبل، باالترین ارقام طي ادوار گذشته را به خود اختصاص داده است. 

فروش نمک تبلور مجدد 45/372 تن و 431/727 میلیون ریال با رشد 84 % در بخش ریالي نسبت 
به مدت مشابه دوره قبل، باالترین ارقام طي ادوار گذشته را به خود اختصاص داده است. 

فروش نمک هیدرومیل 34/794 تن و 140/105 میلیون ریال با رشد 50% در بخش ریالي نسبت 
به مدت مشابه دوره قبل، باالترین ارقام طي ادوار گذشته را به خود اختصاص داده است.
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کسب رتبه نخست در شاخص باالترین رشد حاشیه سود عملیاتی در سال 1399
»سخوز« صادرکننده نمونه با کیفیت برتر

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سیمان خوزستان)سهامی عام( مورخ 1400/03/03 در 
محل سالن اجتماعات شركت بازرسي كاالي تجاري ایران برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 68/35 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مصطفي 
شهریاري بود، كه جنابان حمید رضا حساس و مجید آتشگر در مقام نظار اول و دوم و آقای فردین سلیماني 

به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 و با 
تقسیم سود 2/200 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان 

دادند.
مهندس محمدحاج نایب در ابتدای گزارش جامع خود با 
تشریح اینکه در یک روند صعودی در سیمان خوزستان شاهد 
رشد تناژ تولیدی كلینکر و سیمان در طی 4 سال اخیر بوده 
ایم از افزایش 24 درصدی تناژ سیمان نسبت به سال گذشته، 
افزایش تناژ بارگیری با كمک از توان داخلی در تجهیز و 
تعمیرات دستگاه ها، افزایش راندمان ساعتی در دپارتمان های 
مختلف نسبت به 4 سال گذشته و رشد 110 درصدی نسبت 
به سال قبل، اجرای مسیر گاز رسانی به خطوط تولید بصورت 
روكار كه باعث 10 درصدی كاهش در مصرف گردیده است، 
530 میلیارد ریال وصول مطالبات با پی گیری های مجدانه ، 
عدم دریافت تسهیات جدید با توجه به پرداخت بخش اعظم 
تسهیات دریافتی از بانک ها، استفاده از نیروهای بومی و جوان 
در پست های مختلف مدیریتی در راستای جانشینی پروری 
و شایسته ساالری، تامین مالی منابع بابت خریدهای عمده 
منجمله پاكت سیمان و آجر نسوز ، رفع عمده تعهدات ارزی، 
برگزاری آزمون استخدامی و جذب نیروهای بومی پس از 3 
سال تاخیر را به عنوان اهم توفیقات شركت در سال سخت 

اقتصادی گذشته عنوان كرد. 
مدیر ارشد سیمان خوزستان در فرازی دیگر از گزارش خود 
تولید باال، برند معتبر، تنوع محصول، كیفیت ممتاز، امکان 
لجستیکی و ناوگان حمل و نقل پرتعداد  اعم از دریایی و 
زمینی ، برخورداری از موقعیت جغرافیایی و اقلیمی مناسب 
را به عنوان مزیت های رقابتی در »سخوز« برشمرد و تصریح 
كرد موقعیت جغرافیایی مناسب ما موجب شده سهم 7 

درصدی از كل صادرات سیمان و كلینکر كشور را به خود تعلق داده و به كشورهای قطر ، كویت، امارات 
و مناطقی از شمال آفریقا و حتی جنوب شرق آسیا محصوالت متنوع خود را به فروش برسانیم. وی 
با تصریح این موضوع كه هر چند چهارمین  شركت در تولید سیمان كشورمان هستیم ولی باالترین 
فروش را در بین شركت های سیمانی كسب كرده ایم و با فروش 8/083/748 میلیارد نسبت به سال 
گذشته رشد چشمگیری را در فروش شاهد بوده ایم و این مهم مبتنی بر كیفیت فروش ما بوده است 
اضافه كرد: حاشیه سود عملیاتی شركت در سال 99 نسبت به سال 98 از 23 به 43 درصد افزایش 
پیدا كرده و بهای تمام شده از 60 به 47 درصد كاهش یافته است. شایان ذكر است كلیه نسبت های 

مبتنی بر سود به دلیل افزایش در خطوط تولیدی 
یک و در تولید سیمان و كلینکر شركت با مدیریت 
و تمهیدات اندیشیده شده ارتقاء یافته و »سخوز« با 
همین فرمان توانسته است بیشتر از ظرفیت عملی 

خود محصول تولید كند.
مدیر با تجربه و خوش فکر صنعت كشورمان در 
ادامه با اشاره به اینکه  برای اولین بار در تاریخ 
سیمان خوزستان، مازوت خطوط تولید از خود 
سرعت  در  كه  گردید  تامین  خوزستان  استان 
رسیدن سوخت و بهینه سازی امور و بهره وری 
باالتر نقشی اثرگذار داشت، افزود: خرید قطعات 
حساس مورد نیاز كارخانه بعد از 3 سال و نیم 
افزایش 27 درصدی فروش سیمان  باتکلیفی، 
نسبت به سال گذشته ، اخذ واحد سبز در سال 
99 برای اولین بار در تاریخ سیمان خوزستان ، 
اخذ جایزه صادركننده نمونه در سال 99 ، كسب 

تندیس شاخص باالترین سودآوری و تولید بیش از 95 درصد ظرفیت را از دیگر نقاط روشن عملکرد 
»سخوز« در سال 1399 می باشد. مهندس حاج نایب در بخش دیگری از گزارش خود با تاكید دوباره 
این نکته كه سیمان خوزستان چهارمین كارخانه تولید سیمان به لحاظ تولید بوده و با تولید 8000 تن 
در روز حدود 2 درصد كل بازار را به خود اختصاص می دهد اضافه نمود در سال مالی مورد گزارش در 
سایه تمهیدات و سیاست های اندیشیده شده توانستیم مبلغ 3/683/322 میلیارد سود خالص كسب 
كنیم كه بدین ترتیب یک ركورد در سودآوری در شركت رقم خورد و »سخوز« توانست در تحویل 
سیمان در داخل رشد 37 درصدی را به دست آورده و در 
كنار سهم 49 درصدی از بازار استان در بعد صادراتی نیز6 
درصد از كل سهم بازار صادراتی در سیمان و 9 درصد در 

كلینکررا به خود اختصاص دهد.
مدیر برنامه محور صنعت سیمان كشورمان در بخش پایانی 
گزارش خود حضور كشور  پاكستان با صادرات ساالنه بیش 
از 5 میلیون تن سیمان در شرق كشور و تركیه به عنوان 
چهارمین تولید كننده سیمان در غرب كشور، اشباع بازار 
داخلی، استمرار تحریم های بین المللی و مشکات ناشی 
از تبادالت مالی و تامین قطعات، كاهش پروژه های عمرانی 
دولت و ساخت ساز و قیمت دستوری برای سیمان را از 
جمله مهمترین چالش های صنعت سیمان در كشورمان 
فرموده  به  كه  سالی  در  كرد  امیدواری  اظهار  و  برشمرد 
رهبری مزین به تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها گردیده 
است، دست اندركاران و دولتمردان برای كمک به این صنعت 

و رفع موانع آن به طور جدیتر وارد میدان شوند. 
اجـازه مـی خواهیـم در پایان گـزارش از عنایـت ویژه دكتر 
شـهریاری رئیـس امـور مجامـع هلدینگ و مهنـدس حاج 
نایـب در حـق اصحـاب قلـم و حمایت و میزبانی شایسـته 
بچـه هـای خـوب شـركت سـیمان خوزسـتان و جنـاب 
میرزایـی مدیـر روابـط عمومـی آن كه با بیشـترین تعامل 
در تهیـه و تنظیـم گـزارش یاری رسـان ما بـوده اند نهایت 

قدردانی و تشـکر را داشـته باشـیم.
فعالیت های شرکت طی سال مالی مورد گزارش:

عملکـرد سـال مالـی 1399 كـه خاصـه ای از آن در ایـن 
گـزارش بـه اسـتحضار می رسـد:

- تولیـد 2/289/300 تـن كلینکر طی سـال مالی مورد 
گزارش

- تولیـد 1/695/300 تن سـیمان طی سـال مالی مورد 
گزارش

- تحویـل 1/695/699 تـن سـیمان در طی سـال مالی 
مـورد گزارش 

- تحویل 776/312 تن كلینکر در طی سال مالی مورد گزارش 
- فروش 8/083/748 میلیون ریال سیمان و كلینکر طی سال مالی مورد گزارش

- صادرات 1/058/172 تن انواع سیمان و كلینکر به ارزش 4/585/962 میلیون ریال
- كسـب حدود 3/778/161 میلیون ریال سـود )قبل از كسـر مالیات( كه حدودا معادل 269 درصد 
سـرمایه ثبت شـده شـركت می باشـد. الزم به ذكر است كه سـود عملیاتی سـال 1399 معادل مبلغ 

3/473/617 میلیون ریال می باشـد.
سـود  ریـال  میلیـون   4/251/211 كسـب   -

1399 مالـی  سـال  طـی  ناخالـص 
- ارتقـاء ویرایـش اسـتانداردهای ISO9001 و 
ISO14001 بـه 2015 و تمدیـد گواهینامـه 

IMS هـای
- بازنگـری و سـاماندهی كمیتـه هـای عملیاتی 

منطبـق بـا اسـتراتژی های سـازمان
- اخـذ لـوح تقدیر »واحد صنعت سـبز« از طرف 

سـازمان حفاظت از محیط زیست
- اجرای مدیریت ریسک  كسب و كار

-  اجـرای برنامه های عملیاتـی و پروژه های بهبود 
منطبق با اسـتراتژی سازمان

- دریافـت عنوان واحد نمونه كیفیت از طرف اداره 
كل استاندارد استان خوزستان

- اقدامـات اصاحـی روی الکتروفیلترهـای خط 
یـک و دو جهـت رسـاندن خروجـی غبـار بـه 

پایین تـر از سـطح اسـتاندارد

افزایش 24 درصدی تولید نسبت به سال گذشته در راستای جهش تولید، 
افزایش حاشیه سود ناخالص از 41 درصد به 52 درصد، رشد حاشیه سود 
عملیاتی از 2۳ درصد به 4۳ درصد و رشد حاشیه سود خالص از 1۹ درصد 
به 45 درصد، افزایش نرخ بازده دارایی ها از 20 درصد به 5۹ درصد و 
نرخ بازده سرمایه از ۳5 درصد به 70 درصد، بهبود نسبت های نقدینگی 
شرکت )افزایش نسبت جاری از 1/۳8 درصد به 2/۹۹ درصد)، کاهش 
دوره وصول مطالبات از 5۳ روز به 4۹ روز در کنار انجام اقدامات اصالحی 
بر الکتروفیلترهای خط یک و دو در جهت رساندن غبار خروجی به پایین 
تر از سطح استاندارد و اخذ لوح تقدیر واحد صنعت سبزاز طرف سازمان 
محیط زیست از اهم دستاوردهای کلیدی تیم مدیریتی موفق مهندس 
محمدحاج نایب در شرکت سیمان خوزستان طی سال مالی مورد گزارش 

بوده است.
رشد 1۹0  و  فروش  درصدی  افزایش 56  با  شرکت  این  ترتیب  بدین 
 ۳/68۳/۳22 مبلغ  کسب  با  است  توانسته  عملیاتی  سود  درصدی 
میلیارد، افزایش 258 درصدی  سود خالص را برای سهامداران و ذینفعان 

خود ارمغان بیاورد.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت صنعتی پارس مینو)سهامی عام( مورخ 
1400/03/1 در محل سالن ورزش شركت صنعتي پارس مینو)سهامي عام( برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 64/63 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای دكترمجیدغاث بود، كه آقای دكترمحمدتقی قلندرلکی و خانم تکسیبی در مقام 

نظار اول و دوم و آقای كریم آبادی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 

و با تقسیم سود 22 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
به سهامداران محترم قول داده بودیم پروژه های قدیمی كه سالهای متمادی راكد بود راه اندازی 
گردد كه در قدم اول پروژه استحصال دانه كاكائو بدون حضور كارشناسان خارجی و با صرفه 
جویی بیش از 350 هزار یورویی و با لطف خداوند و به اتکاء كارشناسان و متخصصین داخل 

راه اندازی گردید. 
در قدم دوم راه اندازی پروژه پیتزا بود كه عملیات اسکلت فلزی آن در 5500 متر مربع انجام شد و 
ماشین آالت آن نیز به تهران منتقل گردیده و اگر خداوند مثل همیشه یارمان باشد و صاح پارس 

مینو در راه اندازی این خط تولید، این مهم نیز بزودی به انجام خواهد رسید.
دكتر هوشنگ نژاد در گزارش مبسوط خود با اعام اینکه با تمهیدات اندیشیده شده و در سایه 
تاش كاركنان و كارشناسان خدوم توانستیم سالی خوب وعملکردی چشمگیر را در سال 99 به 
مجمع تقدیم كنیم و عاوه بر تولید و فروش فراتر از پیش بینی ها به سبد كاالی محصوالت خود 
تنوع ببخشیم تصریح كرد بیش از 40 محصول جدید با همین امکانات موجود بر سبد كاالی خود 

افزوده ایم و فروش الین دوم را كلید زدیم كه 20 میلیارد فروش را به ارمغان آورد. 
دكتر هوشنگ نژاد كه بخوبی بازار و فرصت و تهدیدهای آن را می شناسد در ادامه با تشریح اینکه

این شركت با بکارگیری استراتژیهای تحول آفرین و تکیه بر اعتبار و اعتماد سهامداران عزیز، همراه 
با پایش و نظارت مستمر بر عملکرد، دستیابی به مزیت های رقابتی و پایدار توام با افزایش ثروت 
سهامداران را دنبال می نماید اضافه نمود امیدوارم ارزشهای بنیادین شركت یعنی كسب رضایت 
مشتریان وفادار از طریق ارتباط نزدیک تر با بازار و توجه ویژه به خواست های مصرف كنندگان و 
ایجاد ارزش افزوده با راهکارهای خاقانه ، توجه به رشد سرمایه های انسانی و مسئولیت پذیری 
ایشان، پایبندی به ارزشهای اخاقی و اسامی و نیز تعهد و وفاداری نسبت به سازمان، بیش از 

گذشته در فرهنگ سازمانی ما نمود یابد.
مدیرعامل پارس مینو در قسمت دیگری از گزارش خود پیرامون عملکرد اجرایی شركت ضمن 

اعام اینکه با صرف سرمایه 830 هزار یورویی جهت تحول كمی و كیفی خط ساخت شکات 
قدیم و جدید با خریداری و بهره برداری از ماشین آالت مدرن، ایجاد، صرفه جویی مالی، ایجاد 
ارزش افزوده و افزایش سبد محصوالت گروه بیسکویت با اجرای پروژه بازسازی و بهینه سازی 
خط قدیمی بیسکویت نارگیلی، خریداری ماشین آالت بلیستر به منظور افزایش تنوع در گروه 
محصول آدامس وایت، اجرای عملیات عمرانی و زیربنایی خط پیتزا توانستیم طبق برنامه ریزه 
های خود یک تحول جدی در فرایندها و تولید محصوالت را شاهد باشیم افزود: ساختمان پفک 
را در جهت بهبود فرآیندها اعم از مصرف انرژی تا اخذ آخرین استانداردها بازسازی كامل كردیم 
وبا نصب ماشین آالت جدید االن در آن محصوالت دیگری مثل اسنیک مغزداربر پایه گندم را 
تولیدخواهیم كرد. همچنین برای بهینه كردن فضای انباری، شروع به طبقاتی كردن آن ها كردیم 
كه بیش از 40 درصد به فضای انبارها افزوده شد. مدیر شناخته شده صنعت غذایی كشورمان با 
تبیین اینکه در جهت مدیریت هزینه و صرفه جویی ها برای تامین روغن مورد نیاز خط تولید 
ترد نمکی مبادرت به تامین روغن بوسیله تانکرهای مخصوص به جای حلب استفاده كردیم اضافه 
كرد: با تمهیدات اندیشیده شده و خرید به موقع توانستیم در مبحث بهای تمام شده با 3 درصد 
صرفه جویی شاهد یک روند نزولی مدیریت هزینه باشیم كه این مهم عملکردی شیرین را برای 

ذینفعان و سهامداران ارمغان آورد.
دكتر هوشنگ نژاد در ادامه با تبیین این مورد كه در مبحث فروش به شركت ها و سازمانها بصورت 
جدی وارد شدیم و برای اولین بار محصوالت پارس مینو در ایرالین های متعدد توزیع گردید كه از 
لحاظ برندینگ و تبلیغات بسیار موثر خواهد بود افزود: طبق رایزنی های انجام شده با شهرداری و 
حمایت هلدینگ، آرزوی 30 ساله شركت را عینیت بخشیدیم و شروع به تاسیس ساختمان های 
اداری برای مدیران و كارشناسان اداری خود كردیم. وی در بخش دیگری از گزارش خود افزود: بی 
شک حفظ نام پرآوازه مینو و اعتای هر چه بیشتر آن، مستلزم نگرش دقیق و تخصصی و تاش 
مستمر و همه جانبه با اتکاء بر خداوند متعال و ظل توجهات خاصه ولی عصر)عج( می باشد كه 
در این مسیر با حمایت سهامداران عمده و ریاست توانمند هلدینگ جناب دكترعباسیانفر و تاش 
كاركنان خود با قدرت بسوی رشد و تعالی در طی طریق هستیم. دكتر هوشنگ نژاد در ادامه 
گزارش خود با اعام اینکه ما توانستیم فروش را نسبت به سال گذشته  54 درصد افزایش داده و 
سود عملیاتی را 10 درصد افزایش دهیم افزود : نسبت سود خالص به فروش از 30 درصد به 33 

درصد و نسبت سود عملیاتی به فروش از 24 درصد به 26 درصد ارتقاء پیدا كرد.
مدیرعامل پارس مینو با اشاره به اینکه به فضای تبلیغات بسیار توجه جدی داشته و داریم و از 
فضای دورادور زمین های فوتبال تا پیراهن دو تیم سرخابی و در برنامه های تلویزیونی پرمخاطب 
منجمله مافیا بصورت پررنگ حضور پیدا كردیم از مقوله برندینگ و تبلیغات اثرگذار به عنوان یکی 

از برنامه های اصلی شركت یاد كرد. 

پارس مینو در سال 1۳۹۹ عالوه بر تولید بیش از 40 قلم محصول جدید با امکانات موجود و دستیابی به رشد 54 درصدی فروش و افزایش بیش از 10 
درصدی سود عملیاتی نسبت به سال گذشته، با خریداری ماشین آالت جدید، در گروه پفک، بیسکویت، ویفر، شکالت و آدامس محصوالت جدیدی را 

به مصرف کنندگان معرفی کرده است.
این شرکت در سال مالی گذشته که شاهد استمرار تحریم های ناجوانمردانه بودیم با سکانداری دکتر وحید هوشنگ نژاد عالوه بر افزایش تولید و ارتقاء 
سود آوری خود توانست با راه اندازی پنج خط تولید انواع ویفر، یک خط کامل تولید پفک مغزدار، ماشین آالت ساخت شکالت مایع و اکسترودر خط 

تولید بارالین شکالت گام بزرگی درجهت توسعه و تعالی خود برای ارزش آفرینی بیشتر و کسب سهم فزونتر از بازار بردارد .         

کارنامه ای درخشان در عملکرد با دکتر وحید هوشنگ نژاد
شیرین و با سود مثل پارس مینو
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دكتر هوشنگ نژاد در بخش پایانی گزارش خود با تاكید بر اینکه این موفقیت ها میسر نبود مگر 
در سایه تاش كلیه اركان مجموعه اعم از مدیران و كاركنان خود پارس مینو تا حمایت مدیران 
ارشد هلدینگ و اعضای محترم هیات مدیره و علی الخصوص دكتر عباسیانفر كه همواره حامی 
و یاری دهنده ما در پیاده سازی برنامه ها و پروژه هایمان بوده اند كه از آنها صمیمانه تشکر می 
نمایم تصریح كرد به یمن همین مجاهدتها و حمایت ها مفتخرم اعام دارم كه در 10 سال گذشته 
چنین رشدی را در شاخص ها نداشته ایم و توانستیم در سایه این افزایش آمارها و البته مدیریت 

هزینه ها بهترین كارنامه را در یک دهه اخیر كسب كنیم.
اخذ گزارش مقبول حسابرسی با حداقل بندها كه تائیدی بر حسابها و تراز مالی پاک و شفاف 
جناب كریم آبادی بود، تولید بیش از 40 محصول جدید با امکانات موجود، نصب و راه اندازی 
خطوط تولید جدید در كنار كسب واحد نمونه سامت در برابر كرونا، حائز رتبه پنجم برند برتر 
در بین كل شركت های صنایع غذایی به عنوان برند محبوب از سوی مصرف كننده رسیدن و 

دریافت جوایز متعدد دیگر از دیگر دستاوردهای شركت در سال مالی مورد گزارش بوده است.
پیام هیات مدیره

سپاس و ستایش پروردگار منان را كه با عنایات و توجهات خود و با اراده و تاش یکایک اعضای 
هیأت مدیره و پرسنل سخنکوش و همچنین حمایت و اعتماد سهامداران عزیز توانستیم در سالی 
كه از سوی مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(، سال »جهش تولید« نامیده شد، افتخار خدمت 
رسانی و تاش در مجموعه شركت صنعتی پارس مینو)سهامی عام( را داشته باشیم. امید است 
در سال جاری كه به نام سال »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« نامگذاری شده است، بتوانیم 
ضمن هدف گذاری مناسب جهت تحقق بخشیدن به رسالت اصلی شركت كه همانا افزایش ثروت 
سهامداران محترم است، در راستای اقتصاد مقاومتی به صورت كارا و اثر بخش گام برداریم و 

بیانات مقام معظم رهبری
جامه عمل بپوشانیم

شركت صنعتی پارس مینو بعنوان یکی از قدیمی ترین مجموعه های تولیدی در صنایع غذایی، 
توسعه تولیدات شركت را در كنار سودآوری مطلوب رسالت خود قرار داده و به حضور قدرتمند 
در عرصه كسب و كار می اند بشد. سال 99 را در حالی پشت سر گذاشتیم كه با توجه به شرایط 
اقتصادي، تحریم های قدیم و جدید و بحران كرونا، امیدواری به گشایش در اقتصاد كشور كاهش 
یافته است ولی هیات مدیره سعي نموده است تا كارایی و بهره وری را افزایش داده و بدین وسیله 
چشم انداز مثبتی به لحاظ رقابت پذیری برای محصوالت خود و به تبع آن بازدهی مناسبی برای 

سهامداران خود تامین نماید
در خاتمه الزم می دانیم از تمامی سهامدارن محترمی كه منت نهاده، قدم رنجه كرده و در ای 
مجمع حضور به هم رسانده اند تشکر و قدردانی نماییم. مدیریت شركت طبق رسالت و وظایف 
خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و  مقدم شما عزیزان را كه 

بدون شک همراه با خیر و بركت برای شركت می باشد گرامی می دارد.
برنامه های آینده شرکت

- اطالعات مربوط به برنامه های سال شرکت
الف( توسعه محصوالت شکات و ایجاد تنوع باال مشابه انواع خارجی 

ب( ایجاد تنوع تولید آدامس با اضافه نمودن محصوالت تب گام در طعم های مختلف
ج( ادامه فرایند ارتقاء سطح آگاهی كاركنان از طریق اجرای تقویم آموزشی ساالنه و راه اندازی 

سیستم ارزیابی عملکرد پرسنل
د( برنامه ریزی و هماهنگی برای ساخت سوله، نصب، راه اندازی و بهره برداری از پیتزا

2- نحوه گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش:
الف( استفاده از شیوه های ترفیع و جایزه برای فروشندگان، مغازه داران و مصرف كنندگان

 ب( تمركز بیشتر بر روی صادرات و یافتن بازار های جدید 
ج( معرفی و تبلیغ برند »رسیتال« برای محصوالت شکاتی جدید

د( تکمیل تنوع سبد آدامس
۳- تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید : 

ادامه روند فرموالسیون و تولید محصوالت سامت محور و متناسب با نیاز گروه های مختلف 
جامعه نظیر انواع محصوالت كم كالری ، بدون قند ، كم چربی و پر فیبر همچنین تولید پلت بر 
پایه ذرت و عرضه آن با انواع طعم های مختلف متناسب با دائقه مردم در استانهای مختلف كشور 

و توجه به صادرات آنها نیز از دیگر برنامه های توسعه محصوالت جدید است.
تکمیل، ایجاد و تنوع كافی در سبد محصوالت آدامس به منظور حفظ موقعیت عالی موجود 
در بازار آدامس و گرفتن سهم بازار از رقبای خارجی نیز از دیگر اهداف برنامه تولید محصوالت 

جدید است.
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال 1۳۹۹

1- براساس آخرین گزراش سازمان بورس اوراق بهادار كه در پایان هر سال منتشر می شود در 
www.codal. سال مورد گزارش شركت صنعتی پارس مینو دارای رتبه 94 می باشد، )منبع

ir(  همچنین این شركت از برترین تولیدكنندگان بیسکویت، شیرینی و شکات از حیث تنوع 
سبد محصول و فروش و كیفیت محصوالت می باشد

2- افزایش شدید نرخ ارز یک طرف باعث افزایش بهای تمام شده گردید كه علیرغم مشکات به 
لطف خداوند متعال هیات مدیره و مدیرعامل شركت و هیات مدیره محترم گروه صنعتی مینو و 
تاش كلیه همکارانمان در شركت موفق به افزایش 52 درصد فروش ریالی، 25 درصد سود خالص 
، اصاح ساختار سازمانی در جهت ایجاد انعطاف بیشتر در تصمیم گیری سریعتر، راه اندازی پروژه 

14 سال راكد استحصال دانه كاكائو و تبلیغات محصوالت افتتاح گردید.
  مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال مالی مورد گزارش

ـــوده اســـت. ایـــن  كشـــور عزیزمـــان همـــواره دچـــار بحرانهـــای تحمیلـــی متعـــدد اقتصـــادی ب
ـــام رخ  ـــکا از برج ـــده آمری ـــات متح ـــروج ای ـــام خ ـــس از اع ـــرخ ارز پ ـــش ن ـــران جه ـــار بح ب
داد كـــه بـــه تبـــع آن افزایـــش هیجانـــی نهـــاده هـــای تولیـــد و كمبـــود مـــواد اولیـــه و پاییـــن 
ـــا در طـــی ســـال باعـــث شـــد بـــرای رعایـــت  آمـــدن كیفیـــت تعـــدادی از آنهـــا و بحـــران كرون
ـــش  ـــل افزای ـــال قب ـــه س ـــبت ب ـــداری را نس ـــد مق ـــزان تولی ـــدگام می ـــرف كنن ـــوق مص حق

ـــم.    دهی
مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای 

مهم
1- براسـاس بودجـه مصـوب شـركت اصلی در سـال مالی مورد گـزارش مقـدار 24/884/400 
كیلوگـرم بـه مبلـغ فـروش 6/836/912 میلیـون ریال پیش بینی شـده بود كه در پایان سـال 

23/363/757 كیلوگـرم بـه مبلـغ 7/618/235 میلیون ریـال محقق گردید.
2- براسـاس بودجـه مصوب شـركت اصلـی در سـال مالی مورد گزارش سـود خالـص 1/042 

میلیـارد ریـال پیـش بینی شـده بود كـه در پایـان سـال 1/448 میلیارد ریـال محقق گردید
3- اصاح ساختار در جهت تخصص سازی و به حداكثر رساندن بهره وری

4- تولیـد و عرضـه محصـوالت شـکات جدیـد با بسـته بندی جدید بـه منظور بهـره برداری 
بیشـتر از ظرفیت خالی خـط مذكور.
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مورخ  )سهامی عام(  دارو  سبحان  شركت  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
1400/03/03 در محل دانشگاه تهران- ساختمان جدید دانشکده داروسازي- سالن رازي 

برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 85/15 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای  اكبر برندگي بود، كه جنابان فرشید مرادي و  سید مهدي ناصري در مقام نظار 

اول و دوم و آقای بهمن گنجي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 

129 و با تقسیم سود 1/680 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
  مهندس علی گودرزی مدیر عامل »دسبحان« در ابتدای گزارش خود با اعام اینکه ما  با 
تولید 120 محصول بزرگترین  تولید كننده داروی كشوری از لحاظ حجم تولید در زمینه های 

؛ اعصاب و روان، دیابت ، ضد درد، قلب و عروق ، كلیه 
نیاز  مورد  و  محصوالت جدید  ارائه  از  باشیم  می  و.. 
كشورمان با توجه به تحقیق های صورت پذیرفته و 

اخذ مجوزهای انجام گرفته در سال 1400 خبر داد .
مدیرعامل شركت در ادامه با اعام اینکه برای اولین بار 
از مرز تولید سه میلیارد محصول گذشتیم و با تولید 
و  )) قرص  میلیارد و 360 هزار محصول  از 3  بیش 
دراژه - كپسول - پماد و كرم- قطره (( بیش از 17 
درصد تولید مقداری خود را افزایش دادیم افزود : در 
كنار افزایش تولید در حفظ كیفیت محصوالت دارویی  
نیز پیشگام هستیم . مهندس گودرزی با اظهار اینکه 
با ترخیص دستگاه های مورد نیاز مجموعه از گمرک 
بهبود شرایط  و  تولید  افزایش  ،گام مهمی در جهت 
بازرگانی خود برداشتیم اضافه كرد در سال 1399 با 
تکیه بر توان داخلی و اعتماد به دانش فنی تکنسین 
كه  هایی  دستگاه  مان  اسامی  میهن  كارشناسان  و 
نیاز به تعمیرات و بازسازی داشتند را در داخل كشور 
تامین كرده و توانستیم از لحاظ بازدهی مطلوب و تعالی 

سازمانی نقشی خوش ایفا نماییم .
مدیر برجسته بازار سرمایه در بخش دیگری از گزارش 
در سال 1399 شركت  كه  نکته  این  تصریح  با  خود 
توانسته است 80 میلیارد فروش خارجی به كشورهای 

ویتنام ، لبنان ،قزاقستان ، آذربایجان ،تاجیکستان، گرجستان ،اوكراین و عراق درآمد داشته 
باشد افزود :با توجه به بازاریابی مناسب و ثبت مجوزهای مورد نیاز برای فروش محصوالت 
خود به كشورهای هدف صادراتی در سال 1400 در آمد 1/5 میلیون دالری برای خود متصور 
هستیم . مدیر برجسته گروه دارویی بركت در فرازی دیگر از گزارش خود از اهتمام و توجه 
جدی مدیریت به بخش بازاریابی و برندینگ ، تبلیغات موثر ، شركت در نمایشگاه ها و حضور 
در شبکه های مجازی سخن راند و اضافه كرد : در بخش آزمایشگاهی نیز توانستیم آخرین 
ایزوها را دریافت و گواهینامه های پیشین را تمدید نماییم.  مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
»دسبحان« در بخش پایانی گزارش خود اظهار امیدواری كرد در سالی كه مقام معظم رهبری 

سبحان دارو ؛ پیشرو در تولید داروهای اعصاب و روان
افزایش بیش از 83۰ درصدی صادرات 

آن را مزین به تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها كرده است چالش های صنعت دارو توسط 
دولتمردان و دست اندركاران جدی گرفته شده و در جهت رفع آنها اقدامات اساسی به عمل آید 
. دكتر برندگی رئیس مجمع در جمع بندی گزارش مدیریت با اشاره به افزایش حاشیه سود 
عملیاتی و خالص در كنار مدیریت و كنترل هزینه های عملیاتی افزود:  ثبت 20 محصول جدید 
و 12 محصول در حال ثبت، نشان از نگاه مدیریت مجموعه به آینده برای استمرار روند رو به 
رشد خود دارد . مدیرعامل گروه دارویی بركت با بیان اینکه توسعه دانش فنی سبحان دارو با 
توجه به سابقه و خوشنام این برند در كشورهای دیگر جزو اهداف مجموعه سبحان دارو برای 
آتیه می باشد  اضافه كرد: مطمئن هستیم با رویکردها و سیاست های مناسب مهندس گودرزی 

و پرسنل متعهد و متخصص » دسبحان« این هدف بزودی اجرا و عملیاتی خواهد گشت .
پیام هیات مدیره

صنعت دارویي كشور همراه بــا نوســانات نــرخ مـواد اولیــه از یـک سـو و ثابـت بـودن 
نــرخ فــروش از ســوي دیگـر، تصــمیم گیــري و سیاسـت گـذاري را بــراي مـدیران 
دسـت انـدركار پیچیــده كـرده اسـت در ایـن راسـتا مـدیــران مـي تواننـد بـا تـدوین 
برنامــــه ریــزي همــه جانبـــه و جامـــع ، بــا 
انتخاب استراتــژي هاي كارآمـد و ارائـه خدمــات 
بـه بهتـرین كیفیـت و رقـابتي تـرین وضعیــت در 
ارائـــه فـروش محصـوالت بـه بــازار سـهم بنگـاه 
را حفـظ و ارتقاءبخشـند و انتظـارات سـهامداران را 
بـرآورده نماینـد. شـركت سـبحان دارو با شـناخت 
وتحلیــل موقعیـت خـود بـا بکــارگیري ابزارهـاي 
مناســب همچــون برنامــه ریــزي اســتراتژیک 
نگــاهي دقیــق بــه آینــده دارد و بــه منظـــور 
حفــظ وارتقـاء موقعیـت خــود در عرصـه رقابـت 
بــا تبیـین اسـتراتژیهایي بـه شــرح زیر،سـازماني 
چابـــک و انعطــاف پــذیر ایجـاد خواهــد نمـود 
تحقــق ایـن هــدف فقـط بــا تغییــر سـاختاري 
و ســازماندهي میســر نبــوده بلکــه تغییــر در 
فرهنــگ و شـیوه اعمــال مدیریــت مدنظــر بوده 

كـه در ایـن راسـتا بایـد گام برداشـت.
ـــال 1۳۹۹  ـــه درس ـــدي ک ـــوالت جدی محص
ـــده  ـــد ش ـــاخت آن تائی ـــري س ـــن س اولی
ومجـــوز ورود بـــه بـــازارآن صادرشـــده 

ـــت : اس
ـــته  ـــرص پیوس ـــال 2- ق ـــازول واژین ـــرم كلوتریم - ك
ــل 8  ــرص اونیتریـ ــان 100  3- قـ ــش دیکلوتـ رهـ
میلـــي گرمـــي 4-پمـــاد زینـــک اكســـاید 25%  5- قـــرص ایمـــي پرامیـــن 10 میلـــي 

ـــوت ـــم ك ـــي فیل ـــي گرم ـــن 25 میل ـــي پرامی ـــرص ایم ـــوت 6- ق ـــم ك ـــي فیل گرم
برنامه های آتی شرکت

1_ سایت جدید كارتریج انسولین 2_توسعه و تجهیز خطوط تولیدی و پشتیبانی شامل 
 بازسازی سایت جامدات

 3_ نصب و راه اندازی خط تولید گرانول 
4_خرید ماشین بلسترلینگ - كارتونی ، ماشین قطره پركنی ، ماشین پرس قرص ، 2 

دستگاه HPLC ، دستگاه دیسولوشن

لج
 خ

دی
مه

رشد 54 درصدی درآمدهای عملیاتی ، رشد 74 درصد سود 
باعث شد  از 8۳0 درصدی صادرات  بیش  افزایش  و  عملیاتی 
که شرکت»دسبحان« باکسب مبلغ 2/48۹/067 میلیونی سود 
خالص خود را بیش از ۹۹ درصد در سال 1۳۹۹ نسبت به سال 
1۳۹8 ارتقا دهد که این مهم در سایه تدابیر ارزنده مهندس 
گودرزی و تیم مدیریت  توانمند و کارکنان متعهد و متخصص 

شرکت در سال مالی گذشته حاصل گردیده است .
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سیمان بهبهان و رشد تمام شاخص های سودآوری  و ارزش آفرینی
افزایش تولید و رشد 9۰ درصدی سود خالص 

 افزایش 7 درصدی تولید نسبت به متوسط سال گذشته ، افزایش 380 درصدی وجه نقد حاصل از 
فعالیتهای عملیاتی شركت ، افزایش حاشیه سود عملیاتی از  28 درصد به 37 درصد ، ارتقا حاشیه 
سود خالص از 40 درصد به 44 درصد ، بهبود بازده دارایی ها از 37 درصد به 52 درصد ، ارتقا بازده 
حقوق صاحبان سهام از 60 درصد به 81 درصد ، افزایش 20 درصدی كل فروش مقداری ، رشد 
81 درصدی فروش مقداری صادراتی ، كاهش 18 درصدی مانده مطالبات جاری شركت نسبت به 
ابتدای دوره و كاهش دوره وصول مطالبات از 103 روز به 49 روز از اهم دستاورد های كلیدی شركت 

سیمان بهبهان با مدیریت مهندس جعفر مطیعی می باشد .
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سیمان بهبهان )سهامی عام( مورخ 1400/02/29 

در محل سالن همایش شركت بین المللي بازرسي كاالي تجاري برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 76/05 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
مصطفي شهریاري بود، كه جنابان حسین عرب علیدوستي و محمد جواد راضي وند در مقام نظار اول 

و دوم و آقای داریوش قاسمي قاسموند به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال 
مالی منتهی به 1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم 

سود 5/730 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
همچنین شركت تدوین همکاران  به عنوان بازرس قانونی 
بازرس  به عنوان  ممیز   هوشیار  و  شركت  حسابرس  و 

علی البدل انتخاب گردید.
مهندس مطیعی در ابتدای گزارش جامع خود با اشاره 
به اینکه شركت سهامی عام سیمان بهبهان ، تولیدكننده 
انواع سیمان خاكستری از جمله تیپ 2 و 5 می باشد 
كه براساس برنامه ریزی راهبردی، درراستای چشم انداز 
برتر  برندهای  از  یکی  »ما  بر  مبنی  خود   1399 سال 
ذینفعان  برای  آفرینی  ارزش  با  كشور  سیمان  صنعت 
خواهیم بود« افزود: استراتژی های بهبود كیفیت، ارزش 
بهره  و  منابع  و  ها  زیرساخت  توسعه  ذینفعان،  آفرینی 
پایدار را سرلوحه  وری فرآیندها براساس اصول توسعه 
فعالیت های خود قرار داده و با رویکرد » مدیریت مبتنی 
یکپارچه  مدیریت  سیستم  استقرار  به  اقدام  فرآیند«  بر 

IMS  نموده ایم.
پیرامون  كشورمان  برجسته صنعت  و  دسیپلین  با  مدیر 

سیاستها و برنامه های شركت تصریح داشت :
- كاهش فروش داخلی به دلیل ارزش افزوده پایین

بخش  در   FAC فروش پایه  براساس  فروش هدفمند   -
 داخلی

- افزایش كیفیت سیمان تولیدی در جهت حفظ پروژه های پایدار
- توزیع متناسب و برنامه ریزی شده به مشتری واقعی )عامل، بچینگ، كارهای سیمان بر(

- كنترل مصرف براساس بازدیدهای میدانی توسط كارشناسان
- تامین و تغذیه بازار داخلی براساس مناطق و حوزه های استحفاظی و موظفی شركت

اجازت میخواهیم در پایان گزارش از حرمت نهی و عنایت خاصه مهندس جعفرمطیعی و مهندس 
نهایت  قلم و اصحاب رسانه و  اهالی  به  ،نسبت  ارشد »سبهان«  ، مدیران  زاده  هادی عبدالهی 
همکاری سایر اركان مجموعه كه در تهیه و تنظیم گزارش یاری رسان ما بودند نهایت قدردانی 

و تشکر را داشته باشیم.
سیاست و برنامه های شرکت در بخش 

صادرات
- تنوع سبد محصوالت
- بازارهای هدف جدید

- افزایـش تعـداد خریـداران جهـت ایجاد 
رقابتی فضـای 

- تنوع و نوع قرارداد FAC و FOB  و ...
بـا خواسـته  تولیـد محصـول منطبـق   -

مشـتری
- اسـتفاده از تمـام قابلیت هـای صادراتی 

گمركات در دسـترس

شرکت برای دستیابی به مبانی استانداردهای فوق اصول زیر را مدنظر قرار داده است:
- بهبود عملکرد فرایندها در راستای تحقق اهداف استراتژیک سازمان.

- بهبود و توسعه زیرساخت های شبکه IT و پرتال شركت در بستری امن جهت تسهیل ارتباطات 
و جریان اطاعات و دانش مورد نیاز و چابکی سازمان در پاسخ به تغییرات محیطی، افزایش بهره 

وری و تسهیل امور مشتریان.
- پیشگیری از آلودگی محیط زیست، كنترل و كاهش آالیندهای زیست محیطی

- نفوذ در بازارهای موجود و توسعه بازارهای داخلی و صادراتی
- جلوگیری از وقوع رویداد، اسیب و كاهش بیماریهای شغلی

- تنوع و بهبود مستمر كیفی محصوالت منطبق بر استانداردهای ملی و بین المللی.
- توسعه یادگیری سازمکان از طریق افزایش و به اشتراک گذاری دانش، آگاهی و مهارت های 

پرسنل.
- اقدام جهت بهینه سازی ارتباطات و درک نیازمندیهای ذینفعان كلیدی سازمان

- بهبود مکانیزم های ارتباطی مدیریت شکایات و بازخورد ایشان به نحوه موثر و پویا.
- بهینه سازی مصرف منابع، مواد و انرژی .

- مدیریت ریسک ها و فرصت های سازمانی با رویکرد انجام اقدامات پیشگیرانه
مدیریت شركت سیمان بهبهان ضمن بازنگری دوره ای این خط مشی و نیز تعهد به بهود مستمر، 
اثربخشی و برآورده كردن الزامات مربوطه و ضمن رعایت 
زیست  و  بهداشتی   ، ایمنی  الزامات  و  مقررات  قوانین، 
تعیین  برای  چوبی  چهار  را  مشی  خط  این  محیطی، 
و بازنگری اهداف قرار داده است تا با همت و مشاركت 
همکاران این امر تحقق یابد. بدین منظور این خط مشی 
در دسترس تمامی ذینفعان كلیدی شركت قرار می گیرد.   

اقدامات انجام شده در سال 1۳۹۹:
در سال 1399 علی رغم محدودیت های ایجاد شده به 
و ممنوعیت های  تعطیلی مرزها  و  دلیل شرایط كرونا 
تردد ایجاد شده در كشور عراق ضمن حمل و انتقال بالغ 
بر 350 هزار تن كلینکر تا پایان اسفند ماه 1399 بالغ بر 

300 هزار تن سیمان تولید و تحویل گردید.
نیاز  مورد  كلینکر  تامین  مجوز   1399 سال  در  ضمنا 
جهت   2021-2020 سال  برای  العماره  ارض  كارخانه 

تامین از ایران در كشور عراق اخذ گردید.
پیش بینی عملکرد سال 1400: 

با توجه به بودجه مصوب شركت ارض العماره برای سال 
1400 و در صورت رفع مشکات ایجاد شده به واسطه 
ایران  از  نیاز  شیوع ویروس كرونا و تامین كلینکر مورد 
میزان تولید سال فوق بالغ 500 هزار تن و میزان سود 
خالص پیش بینی شده بالغ بر 600 میلیارد ریال خواهد 

بود.
اهم دستاوردها

- افزایش 5 درصدی تولید سیمان و كلینکر نسبت به دوره مشابه قبل
- كاهــش بیــش از 20 درصــدی تعــداد و مــدت زمــان توقفــات خــط تولیــد نســبت بــه مشــابه 

ــال قبل س
- كاهش 4 درصدی بهای تمام شده به فروش نسبت به دوره مشابه قبل

- كاهش 4 درصدی هزینه های عملیاتی به فروش نسبت به دوره مشابه قبل
- افزایش 9 درصدی حاشیه سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل 

- افزایــش 74 درصــدی صــادرات كلینکر 
نســبت بــه دوره مشــابه قبل

- ایجــاد بــازار فــروش ســیمان صادراتــی 
كــه در دوره مشــابه قبــل محقــق نشــده 

بــود
- الحــاق 14 هکتــار معــدن ســنگ آهــک 

ــادن شــركت به مع
- خریــد تجهیــزات اساســی و ســرمایه ای 
شــركت ماننــد شــل كــوره، غلطــک هــا 
و كمپرســور كــوره، گیربکــس هــا و نــوار 

انتقــال ســیمان.

ــدس  ــه مهن ــای مدبران ــدات و رویکرده ــایه تمهی در س
ــورمان ،  ــت کش ــد  صنع ــر کاردان و کاربل ــی، مدی مطیع
ــروش و  ــدی ف ــد 7۳ درص ــا رش ــت ب ــبهان(( توانس ))س
ــم  ــب رق ــا کس ــی ب ــود عملیات ــدی س ــد 12۹ درص رش
ــص  ــود خال ــد س ــش از ۹0 درص ــون بی 1/204/۹86 میلی

ــد . ــش ده ــل افزای ــال قب ــه س ــبت ب ــود را نس خ
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سیمان ساوه )سهامی  عام( در تاریخ 
تجاري  كاالي  بازرسي  المللي  بین  تئاتر شركت  آمفي  در محل سالن   1400/02/26

تشکیل شد.
در این مجمع كه با حضور 88/7 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای مصطفي شهریاري بود، كه جنابان رضا عبدل و  محمود 
موذن چي در مقام نظار اول و دوم و آقای هادي ابراهیمي مجد به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
مجمع  به  مدیره  هیات  گزارش  قرائت  با  درادامه 
مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1399/12/30 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 
پایان  كار خود  به  ازای هر سهم  به  ریال   4/870
گزارش  ابتدای  در  كمال صدیقی  مهندس  دادند. 
چگونگی  از  ای  تاریخچه  تشریح  با  خود  جامع 
تاسیس شركت و اعام اینکه با عرضه 10 درصد 
انتهای سال 98 ما وارد بورس شدیم  »ساوه« در 
افزود: هم اكنون با تولید و تحویل محصوالت خود 
سهمی 20 درصدی از سیمان سفید و 3 درصدی از 
سیمان خاكستری كل كشور متعلق به این مجموعه 
می باشد. مهندس صدیقی در ادامه با تاكید بر اینکه 
بایست  می  انداز 1404 شركت  طبق سند چشم 
برترین تولید كننده سیمان سفید در داخل كشور 
منطقه  در  كنندگان  مصرف  انتخاب  اولویت  در  و 
اكنون  هم  ما  كرد:  اضافه  گشتیم  می  خاورمیانه 
مفتخریم اعام داریم كه با برنامه ریزی های اصولی 
و تاش مجدانه كاركنان خدوم خود قبل فرارسیدن 

این بازه زمانی توانسته ایم به این مهم دست یازیم.
مدیرعامل سیمان ساوه در بخش دیگری از گزارش 
خود با اشاره به اینکه براساس آمار در تولید سیمان 
22 درصد نسبت به بودجه و20 درصد نسبت به 
سال قبل و در كلینکر 37 درصد نسبت به بودجه و 
24 درصد نسبت به سال قبل افزایش تولید داشته 
ایم پیرامون میزان تحویل سیمان ساوه در سال 99 
داخل كشور  به  تحویل سیمان  در   : داشت  اظهار 
نسبت به بودجه 19 درصد و نسبت به سال قبل 
17 درصد رشد داشته ایم. به گفته وی همچنین در 
تحویل سیمان خارجی به مقاصد كشورهای هدف 
صادراتی نسبت به بودجه 34 درصد و نسبت به سال 

قبل 54 درصد افزایش عملکرد داشته ایم.
مهندس صدیقی در فرازی دیگر از گزارش خود با بیان اینکه در منطقه جغرافیایی حاضر 
در آن با تحویل 81 درصدی سیمان خاكستری و تحویل 94 درصدی سیمان سفید 
بیشترین تحویل سیمان سفید و خاكستری را داشته ایم تصریح كرد: حتی در كل كشور 
كه نسبت تحویل به ظرفیت در سیمان خاكستری 77 درصد بود این نسبت تحویل در 
سیمان ساوه به 80 درصد و در سیمان سفید كه نسبت تحویل به ظرفیت 81 درصد بود 

جهش تولید و رشد تمامی شاخص های آماری سودآور در کارنامه سیمان ساوه

این نسبت تحویل در سیمان ساوه 94 درصد بوده است. مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
سیمان ساوه در ادامه با اعام اینکه 16 كشور مقصد صادراتی محصوالت ما بوده اند 
اضافه نمود: ماموریت ما تولید انواع سیمان با كیفیت مطابق با نیاز مشتری با بکارگیری 
تکنولوژی و تجهیزات روز در خطوط تولید با بهینه سازی مستمر مصرف انرژی و حفظ 
محیط زیست می باشد. فلسفه وجودی ما تامین منافع كلیه ذینفعان، ایجاد اشتغال پایدار 

در كشور، مشاركت در عمران و آبادانی و بهبود استحکام ابنیه می باشد.
مهندس صدیقی در ادامه با اعام اینکه با فروش 7/208/698 میلیونی فروش در سال 99 
توانستیم مبلغ 3/527/936 میلیون سود عملیاتی 
برای سهامداران و ذینفعان خود به ارمغان بیاوریم 
افزود: افزایش بیش از 122 درصدی سود خالص 
باعث شد كه در سال مالی منتهی به گزارش نرخ 
بازده دارایی ها از 45 به 56 و نرخ بازده سهام از 
56 به 80 درصد ارتقاء پیدا كرده و در كنار آن با 
مدیریت و كنترل هزینه ها و بهای تمام شده این 

رقم از 61/1% به 41 درصد كاهش پیدا كند.
مدیرعامل مدبر »ساوه«همچنین تاش در راستای 
تن   315000(( تولید  عملی  ظرفیت  به  رسیدن 
كلینکر سفید و 2060000 تن كلینکر خاكستری 
ایجاد  جهت  در  معدن  مدیریت  در  استمرار   ،  ))
دپوهای استراتژیک برای كلیه مواد معدنی ، افزایش 
تولید سیمانهای آمیخته به منظور كاهش كلینکر 
توقفات  كاهش  جهت  در  ریزی  برنامه   ، فاكتور 
پیش بینی نشده ، بررسی افزودنی های مورد استفاده 
و تاكید بر استفاده از مواد بهینه در جهت كاهش 
با رعایت  انرژی  ، مدیریت مصارف  فاكتور  كلینکر 
استاندارد معیار مصرف و افزایش كیفیت ))درصدی 
سفیدی و گیرش اولیه(( سیمان سفید تولیدی را 
جزو سیاست ها و برنامه های تولید شركت در بخش 
تولید برشمرد و اعام كرد: برای استمرار روند رو به 
رشد و صعودی خود رویکردها و برنامه هایی مدون 

برای سال 1400 تدوین شده است .
به گفته وی همچنین تحلیل رفتار رقبا در بازار و 
مناطق توزیع با رعایت مصوبات كارگروههای منطقه 
ای ، بررسی و كارشناسی رفتار فروش كارخانجات 
موقع  به  اصاح   ، سیمان  متقاضیان  و  تولیدی 
سیاستهای فروش در هر برهه زمانی بر اساس شرایط 
و رفتار رقبا ، حفظ و توسعه بازارهای هدف داخلی 
از سوی  ، بروز رفتار منطقی و معقول  و صادراتی 
شركت در برخورد با مصوبات انجمن صنفی صنعت 
سیمان و اجرای به موقع و هماهنگ با كارخانجات 
دیگر از جمله قیمت گذاری ، سهمیه های توزیع و 
مناطق توزیع ، تاش در جهت حفظ و ارتقاء جایگاه 
كیفی سیمان ساوه در مناطق جغرافیایی حاضر و فروش به مصرف كنندگان نهایی و 
فعاالن مجاز صنفی از طریق سامانه سیمان یاب جزو سیاست ها و برنامه های شركت در 
بخش فروش می باشد. وی  افزود: همچنین جهت مدیریت هزینه برنامه های عملی و 
علمی را جهت كنترل بهای تمام شده مدنظر قرار خواهیم داد. مهندس صدیقی در بخش 
پایانی گزارش خود حفظ بازارهای موجود و توسعه آن ، تاش در جهت افزایش نرخ 

چراغ افروز و ارزش آفرین در دل بیایان

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

افزایش20 درصدی تولید نسبت به سال گذشته و ۳5 درصدی 
نسبت به متوسط سه سال گذشته در راستای جهش تولید ، 
درصدی   7۹ و  داخلی  مقداری  فروش  درصدی   17 افزایش 
افزایش   ، گذشته  سال  به  نسبت  صادراتی  مقداری  فروش 
حاشیه سود ناخالص از 50 درصد به 5۹ درصد ، رشد حاشیه 
سود عملیاتی از 4۳ درصد به 48 درصد و رشد حاشیه سود 
خالص  از ۳8 درصد به 46 درصد،  کاهش 65 درصدی مانده 
مطالبات شرکت نسبت به دوره مشابه با تغییر در سیاست 
فروش ، کاهش دوره وصول مطالبات از 6۳ روز به 12 روز ، 
افزایش کیفیت سود عملیاتی از 58 درصد به 107 درصد ، 
جایگزینی کامل معدن مارن 2 با معدن کوشکک ، کنترل و 
کالیبره نمودن کلیه تجهیزات شنک های توزین کننده در 
تمامی دپارتمان ها به صورت مستمر و کسب گواهینامه ایزو 
50001 ))2018(( از اهم دستاوردهای کلیدی شرکت سیمان 
ساوه با مدیریت مهندس کمال صدیقی،  مدیر شناخته شده 

صنعت کانی کشورمان ، در سال 1۳۹۹ بوده است.
 بدین ترتیب شرکت با رشد 84 درصدی فروش ، 117 درصدی 
سود ناخالص و 105 درصدی سود عملیاتی توانسته است با 
کسب رقم ۳/۳6۳/485 میلیون سود خالص خود را نسبت به 
سال قبل 122 درصد افزایش دهد که تجلی واقعی از جهش 
تولید در ))ساوه(( با مدیریتی آگاه به رموز بازار و نیروهای 

متعهد و متخصص می باشد .
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فروش كلینکر و سیمان صادراتی ، افزایش سهم بازار در كشورهای عراق و قزاقستان برای 
صادرات سیمان سفید، حفظ بازار سیمان كشورهای حاشیه خلیج فارس و ارتقای كیفیت 
محصوالت را جزو برنامه های مدنظر مدیریت برای سال آتی برشمرده و تصریح نمود ایجاد 
نظام جانشین پروری و برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش در كنار 
توجه به معیشت پرسنل كارخانه جزو رویکردهای جدی مدیریت »ساوه« در بخش منابع 
انسانی بوده و می باشد.شایان ذكر است در همایش تجلیل از عملکرد بنگاه های اقتصادی 
برتر وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی ،از مهندس كمال صدیقی به واسطه مدیریت 
شایسته و اثرگذارش در زمینه تحقق جهش تولید، رشد بهره وری و كارایی با اهدای نشان 

عالی بنگاه های برتر شستا در تحقق جهش تولید تقدیر به عمل آمد .
دستاوردهای سال 1۳۹۹

- كاهش نیروی انسانی كارفرمایی در سال 99 نسبت به سال 98 به میزان 7 نفر
- صرفه جویی 53 میلیارد ریالی ناشی از جایگزینی مواد اولیه ارزان تر بجای مواد گران تر

- افزایش تولید كلینکر در سال 99 نسبت به سال 98 به میزان 22 درصد در كارخانه 
سیمان خاكستری و 13 درصد در كارخانه سیمان سفید

- افزایش تولید سیمان در سال 99 نسبت به سال 98 به میزان 20 درصد در كارخانه 
سیمان خاكستری و 24 درصد در كارخانه سیمان سفید

- افزایش مبلغ فروش هبه میزان 50 درصد نسبت به بودجه و 84 درصد نسبت به سال 
98 در كارخانه سیمان سفید

- افزایش مبلغ فروش به میزان 84 درصد نسبت به بودجه و 84 درصد نسبت به سال 
98 در كارخانه سیمان خاكستری

- صادرات 396 هزار تن كلینکر و افزایش 92 درصدی نسبت به سال 98
- بهبود كلیه نسبت های مالی در سال 99 نسبت به سال 98

- برخورداری از پاداش 85 میلیاردریالی در سال 99 بابت رعایت پیک برق و همکاری 
با وزارت نیرو

- خرید از بورس انرژی و صرفه جویی در مصرف برق به میزان 18 میلیاردر یال در 
سال 99

- راه اندازی معدن گچ آقدره و معدن آهک مرجمک متعلق به شركت
- افزایش كاركرد تولید ساعتی هر دو كوره سیمان خاكستری و سیمان سفید در سال 

99 نسبت به سال 98
- كاهش 8 واحد مصرف انرژی حرارتی در سال 99 نسبت به سال 98

- كاهش 3 واحدی شدت مصرف انرژی الکتریکی در سال 99 نسبت به معیار مصرف
برنامه هاي آینده شركت

الف( گسترش بازارهاي فروش محصوالت:
علیرغم ركود بازار در سال 99 و پیش بینی ادامه ركود مذكور، شركت سیمان ساوه مصمم 
است با استفاده از هرگونه تمهیدات مدیریتی، ضمن حفظ بازار فروش فعلی و در صورت 

امکان گسترش بازارهاي صادراتی ، نسبت به حفظ سهم سود سهامداران اقدام نماید . 
در این رابطه و در بودجه سال 1400 ، فروش مقدار 1/795/000 تن سیمان خاكستري 
و همچنین 210/000 تن سیمان سفید جهت فروش داخلی و نیز مقدار 72/000 تن 

سیمان سفید و 350/000 تن كلینکر خاكستری جهت صادرات پیش بینی شده است.
ب( تولید محصوالت:

تولید مقدار 1/918/000 تن كلینکر خاكستري و مقدار 280/000 تن كلینکر سفید پیش 
بینی شده است . همچنین تولید مقدار 1/795/000 تن سیمان خاكستري و 282/000 

تن سیمان سفید در بودجه سال  1399 لحاظ گردیده است.
ج( شیوه هاي تأمین مالی:

تأمین مالی عمدتاً از محل فروش محصوالت شركت تأمین خواهد شد .
گواهینامه ها ، استاندارها و تقدیرنامه ها :

- داراي گواهینامه استاندارد سیمان تیپ 2 ، تیپ 325-1، تیپ 425-1، پوزوالنی و 
سیمان تیپ 1 سفید از موسسه استاندارد

- داراي گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS از شركت  TUVNORDآلمان 
كه شامل استانداردهاي:

سیستم مدیریت كیفیت  ISO9001 ،2008 سیستم مدیریت محیط زیست 2004 
14001 ISO

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 2007 18001  و سیستم مدیریت 
50001 ISO . انرژي

- داراي گواهینامه CERTIFICATE OF CONFORMITY-CE از شركت 
MPA )مجوزصادرات به اروپا(

- اخذ تقدیرنامه صادركننده نمونه درسال هاي 1386و 1383، 1380، 1378، 1375.
- اخذ تقدیرنامه بعنوان صادركننده نمونه ازكارگروه توسعه صادرات استان مركزي.

- اخذ گواهینامه صنعت سبز 1399 از سازمان حفاظت محیط زیست استان مركزی.
- دریافت لوح سپاس از موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران.

- اخذ تندیس باالترین كیفیت سیمان تولیدي در واحدهاي سفید و خاكستري در سال 
90 از سازمان ملی استاندارد ایران .

- اخذ لوح سپاس از انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان در خصوص كیفیت مطلوب 
و یکنواختی سیمانهاي تولیدي در واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی از اداره كل 

استاندارد استان تهران.
- اخذ لوح تقدیر واحد صنعتی نمونه استان مركزي.

- گواهینامه تایید صاحیت آزمایشگاه همکار از اداره كل استاندارد استان مركزي.
- واحد برگزیده صنعت سبز در سال 1394 و 1395

- همچنین این شركت در حال پیاده سازي وكسب گواهینامه سیستم HSE-MS  و 
مدیریت آزمایشگاه مرجع  ISO 17025می باشد.
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شد  باعث  عملیاتی  سود  درصدی   23 رشد  كنار  در  خالص  فروش  درصدی   19 رشد 
سود  درصدی    36 افزایش  میلیون،   3/393/340 مبلغ  كسب  با  دارو  البرز  شركت 
بیاورد.  ارمغان  به  خود  ذینفعان  و  سهامداران  برای  قبل  سال  به  نسبت  را   خالص 
 البرز دارو با درایت جناب الیاس كهزادی مدیر باتجربه و خوشفکر بازار سرمایه و صنعت دارویی 
بین 22  در  ریالی  فروش  میزان  از حیث  پنجم  رتبه  با كسب  توانست  سال 1399  در  كشورمان 
بزند. برای خود رقم  ، عملکرد و كارنامه ای درخشان   شركت بورسی فعال در صنعت دارو سازی 
 1400/02/29 مورخ  البرزدارو)سهامی عام(  شركت  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
گردید.  برگزار  رازي  سالن  داروسازي-  جدیددانشکده  ساختمان   - تهران  دانشگاه  محل   در 
مدیره،  هیات  اعضاء   ، حقوقی  و  حقیقی  سهامداران  درصد  حضور 76/85  با  كه  مجمع  این  در 
مجمع  ریاست  گردید،  برگزار  قانونی  بازرس  و  حسابرس  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  نماینده 
مرادي  فرشید  دكتر  و  ناصري  مهدي  سید  جنابان   كه  بود،  برندگي  اكبر  دكتر  آقای   برعهده 
گردیدند. انتخاب  مجمع  دبیر  عنوان  به  موسوي  جال  سید  آقای  و  دوم  و  اول  نظار  مقام   در 
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال 
مالی منتهی به 1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 

و  مالی  صورتهای  تصویب  ضمن   خود  صلوات  طنین 
سود  تقسیم  با  و   129 ماده  مشمول  معامات  تنفیذ 
دادند. پایان  خود  كار  به  سهم  هر  ازای  به  ریال   1/400 

الیاس كهزادی مدیر شایسته صنعت دارویی كشورمان در 
گزارش جامع خود با تشریح اینکه البرز دارو بعد از چهار دهه 
فعالیت با ظرفیت 2 میلیارد عدد تولید قرص ، كپسول ، شربت 
و ... نقشی اثر گذار در تامین سامتی جامعه دارد  تصریح كرد 
با تکیه بر ماشین آالت مجهز و فناوری روز ، دانش فنی برتر 
، منابع انسانی متخصص  و كاردان ، آزمایشگاه های مرجع و 
معتبر  وبا سیستم های مدرن تولید ، فروش و عرضه محصول 
جدید  برترین تولید كننده های دارویی كشور می باشیم. 
مدیرعامل »دالبر« با بیان اینکه  در مقام اولین تولید كننده 
سرهنگ های آماده تزریق خود را به عنوان یکی از معدود 

شركت های تولیدكننده این محصول با استاندارد GPT معرفی كرده ایم افزود: بواسطه رویکردهای اتخاذ 
شد و تاش و تخصص نهادینه شده در مجموعه هرماهه یک محصول جدید به بازار عرضه می داریم. 
وی اضافه كرد : ایجاد توسعه پایدار ، حركت در مسیر تعالی ، تامین نیاز مشتریان و ارزش آفرین جزو 
اصول مدیریتی شركت بوده و با توجه به پتانسیل باال و اعتبار شركت البرز دارو توانسته ایم با عقد قرارداد 
با چندین شركت معتبر داروسازی و تحت لیسانس آنها داروهای حیاتی را به بازار عرضه داریم . سکاندار 
»دالبر« دریافت گواهینامه GME برای چندین خط تولید و محصول خود ، دریافت تندیس طایی جایزه 
ملی تعالی ، تقدیرنامه اشتهار به كیفیت ، دریافت عنوان شفاف ترین ناشر فرابورسی،تمدید و اخذ ایزو و 
گواهینامه های متعدد سیستم های مدیریتی ، كیفیت ، صنعت سبز و بهره وری از اهم دستاوردهای شركت 
در سال مالی مورد گزارش می باشد .  مدیرعامل و عضوهیات مدیره البرزدارو كسب تقدیرنامه از بانک 
مركزی بابت ایفای شایسته نقش خود  برای كشورمان در صادرات و بازگشت این درآمد ارزی به سیستم 
بانکی كشور و كسب تقدیرنامه از وزارت نیرو و اداره برق استان البرز به خاطر استفاده بهینه و مناسب از 
برق را از دیگر توفیقات سال 1399 برشمرد و اضافه كرد: 20 محصول برتر ما حدود 80 درصد درآمد 
ما را محقق می سازد و تاش داریم كه با تولید خوب ، كیفیت مناسب ، تنوع محصول و توسعه فعالیت 
ها در كنار یک بازاریابی موفق بتوانیم همانند امسال اثرگذار و موفق ظاهر شده و سودآفرینی خوبی برای 
سهامداران خود داشته باشیم.  به گفته وی در مدیریت محصول ، دیجیتال ماركتینگ ، برندینگ - تبلیغات 
و مدیریت ارتباط با مشتریان كارهای ارزشمندی را پیاده سازی و عملیاتی نمودیم كه این فرایند در سال 

البرز دارو ؛ بزرگترین تولید کننده داروهای قلبی و عروقی
حرکت بر مدار سالمتی

1400 نیز استمرار خواهیم داشت. به گفته وی در سال مالی مورد گزارش  حاشیه سود خالص 5 درصد 
افزایش یافته و با مدیریت و كنترل هزینه ها توانستیم روندی رو به رشد و صعودی را تجلی ببخشیم كه 
ثمرات آن درسالهای آتی نمود بیشتری خواهد داشت.  الیاس كهزادی در بخش پایانی گزارش خود با اعام 
اینکه  عراق، اقلیم كردستان وافغانستان جزو مقاصد اصلی محصوالت صادراتی شركت می باشد و بخش 
اعظمی از مطالبات شركت در خصوص صادرات به عراق وصول گردیده است از شناسایی بازارهای هدف 
صادراتی جدید برای سال 1400 خبر داد. شایان ذكر است فروش صادراتي از طریق شركت هاي واسطه 
)به مبلغ 44/945 ریال( یا بطور مستقیم )به مبلغ 92/722 ریال( صورت گرفته و عمدتا به كشور سوریه 

و افغانستان صادر شده است.
پیام هیأت مدیره

 خدا را شکر مي كنیم كه توجه و نظر او موفقیت این سال مالي را نیز به ما هدیه داد ، هیأت مدیره از زحمـات پرسنل و 
 مدیران شركت كه با تاش و كوشش خود، ما را در جهت نیل به اهداف پیش بینـي شـده یـاري نمودنـد تشکر مي نماید .

سند چشم انداز شركت البرز دارو ) سهامي عام ( سر لوحه ماموریت داده شده به هیأت مدیره بوده كه با 
استعانت از خداوند متعال و تکیه بر دانش و كوشش كاركنان و استفاده از تجهیزات و فناوري روز دنیا در 
زمینه تولید ، تأمین و عرضه فرآورده هاي دارویي به جهت پاسخگویي به نیازهاي دارویي جامعه و ارتقاي 
سطح سـامت ، برنامـه خـود را درمسیر رشد ، تعالي و 
رضایتمندي ذینفعان قرارداده اسـت . دغدغـه اخـذ آخـرین 
اسـتانداردهاي روز صـنعت دارو )GMP(عاوه بر ایجاد پایداري 
و كمک به رسوخ بیشتر در بازار ) علي رغم وجود مخـاطرات 
نقـدینگي و ریسـک هاي موجود اعم از ، نرخ بهره ، نوسانات 
 نرخ ارز و ... ( همواره با هیأت مدیره شركت همراه بوده است .

در این راستا با حمایت سهامداران محترم ، نوسازي و تجهیز 
خط تولیـد آمپول بـا موفقیـت انجـام شـده اسـت و خط 
 مایعات و همچنین انبار طبقاتی نیز به بهره برداری رسیده است.

بي شک تحقق سند چشم انداز و آینده روشن البرز دارو ) 
سهامي عام ( نتیجه صبر و حوصله سهامداران محترم مي باشد .

اقدامات انجام شده در بعد اقتصادي: 
 1- پرداخت مالیات حقوق و عملکرد 

2- راه اندازي خط جدید آمپول ) كوریما ( ، بازسازي و نوسازي خط تولید مایعات و ساخت 
 انبار طبقـاتي بـه منظـور افـزایش ظرفیـت انبارش محصول و مواد 

 3- افزایش مقدار تولید محصول و ارائه خدمات 
 4- افزایش بهره وري ؛ افزایش بهره وري از طریق سیستم پاداش كاركنان 

5- اشتغال زایي و ایجاد شغل از طریق افزایش ظرفیتهاي تولید بطور سیستم افزایش 
كارگران و بطور غیر مستقیم براي ذینفعـان بـرون سازماني.

برنامه هاي آینده شرکت :
 1_خرید ماشین آالت ، تاسیسات صنعتی و تجهیزات آزمایشگاهی

 2_ احداث خط تولید سفالوسپورین ها
 3_ اجرای طرح تولید داروهای كاركرد

4- پروژه احداث خط جدید پودر تزریقي به مساحت تقریبي 1000 متر مربع                                                                                                   
 5_ ارتقا و توسعه واحد بازاریابی

 6_ رشد فروش داخلی با اتکا به فعالیت های بازاریابی و نیز تغییر شرایط بازار
 7_ رشد صادرات 

8_عرضه 10 قلم محصوالت جدید
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شرکت گاز لوله با سکانداری دکتر سید علی زرهانی در چشم اندازی روشن 
گذر از زیان انباشه و حضور در ساحل سود     

شركت تولیدی گاز لوله در صنعت تولید لوله های پلی اتیلن آبرسانی و گازرسانی فعالیت كرده و از خوش 
نام ترین شركت ها در بین مشتریان دولتی ))شركت های آبفای كشور، گاز استان ها و سازمان جهاد 
كشاورزی(( می باشد . »پلوله« دارای برندی معتبر در صنعت تولید لوله در میهن اسامی بوده و  با سرمایه 
گذاری در شركت های سرمایه پذیر لوله های دوجداره قدر ، سلسله آب حیات كرمان، شیمیایی فراورد 
قشم اقدام به تولید لوله های آبرسانی و گاز رسانی تا سایز400 میلیمتر و دوجداره تا سایز1000 میلیمتر و 

پالت و كیسه های F.F.S و شرینگ در منطقه بندر امام خمینی، كرمان و ساوه  نموده است . 
مجمع عمومی عادی ساالنه شركت گاز لوله )سهامی عام( مورخ  1400/03/18 در محل سالن تاش 
وزارت كار تشکیل گردید. در این مجمع كه با حضور بیش از 54/5 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضاء هیات مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی و حضور برخط نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار 
گردید ریاست مجمع برعهده آقای جعفری بود، كه جنابان سلیمان سلطانی و اللهیار صالحی  در مقام نظار 

اول و دوم و دكتر سید علی زرهانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1399/12/30 توسط  دكتر زرهانی سکاندار »پلوله« و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی با تنفیذ معامات مشمول ماده 

129 به كار خود پایان دادند.   
همچنین با برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره جدید شركت به قرار زیر معرفی كرده بودند شركت 
سرمایه گذاری هامون كیش، شركت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ،شركت كربن ، شركت صنایع 

الستیکی سهند و سید محمد رضا ناظمیان .
بنا به گزارش دكتر زرهانی مدیریت ارشد مجموعه شركت 
پلوله پس از سالهای سختی كه از ابتدای دهه 90 تا توقف 
فعالیت شركت و در پی آن اقدامات برای تسویه مواجه گردید 
در سالهای پایان این دهه توانست با تدابیری جدید و تفکری 
نو، حركت رو به رشد خود را آغاز كرده و بتواند با افزایش 
حجم فعالیت های خود طی 2 سال اخیر بخش عمده ای 
از زیان انباشته خود را جبران كرده و به ساحل سوددهی 
برسد . تعدیل بدهی ارزی با بهره گرفتن از قوانین حمایتی 
رفع موانع تولید به بدهی ریالی و تقسیط آن در 5 قسط ، 
توافقات و رایزنی های گسترده جهت عقد قراردادهای جدید و 
كسب درآمد عملیاتی 125 میلیاردی در سال 99 كه نسبت 
به درآمد عملیاتی 82 میلیاردی سال 98 حاكی از یک افزایش 
درآمد چشمگیر بود نشان دهنده از عزم و اراده جدی مدیریت 

و كلیه اركان خدوم مجموعه  برای رساندن  شركت به جایگاه واقعی خود می باشد .
با اتخاذ رویکردهای مناسب مدیریتی و حمایت سهامداران عمده در سال مالی مورد گزارش ، شركت 
توانست با ارتقاء بیش از 300 درصدی سود خالص خود از 17 میلیارد سال 1398 به 52 میلیارد در سال 
99  سودی شیرین را برای ذینفعان خود به ارمغان بیاورد . همچنین هزینه های عملیاتی به فروش از 13 
درصد به 8 درصد كاهش یافته است كه در استمرار روند رو به رشد شركت طی سالهای 97 تا 99 حجم 
زیادی از زیان انباشته شركت كاسته شده و بدون شک با تداوم این روند صعودی در 1400 شركت به نقطه 

مطلوبی در تقسیم سود ،دست خواهد یافت .
هرچند درسالیان گذشته به خاطر مشکات اقتصادی ،شاهد كاهش شدید بودجه های پروژه های عمرانی 
بودیم و این كار را برای سود آفرینی شركت ))پلوله(( بسیار دشوار نمود ولی در سایه  تمهیدات اندیشیده شده 
و تعامات صورت پذیرفته با شركت ها دولتی و حضور درمناقصه های متعدد باعث گردید قراردادهای بسیار 
خوبی با پیمانکاران جهت تامین لوله های مورد نیاز آنها منعقد گردد . به گفته دكتر زرهانی علیرغم دامپینگ ، 
تداوم كسری بودجه دولت و شیوع پیک های سوم و چهارم اپیدمی كرونا توانستیم طی ماههای اردیبهشت و 

خرداد سال 1400 با حضور درمناقصات فراوان قراردادهای مناسبی را برای شركت كسب كنیم .
دكتر زرهانی مدیر جوان و خوش فکر بازار سرمایه كشورمان ، در بخش پایانی گزارش خود افزایش فروش 
به پیمانکاران شركت های گاز و آب فاضاب، حضور در مناقصات با حاشیه سود منطقی، تاش جهت 

دستیابی به بودجه فروش به منظور كاهش قیمت تمام شده محصوالت، آنالیز دقیق قیمت ها جهت ارائه 
قیمت های رقابتی بمنظور شركت در مناقصه های شركت های گازرسانی و آبفای سراسر كشور، استفاده 
از پتانسیل شركتهای گروه )شركتهای تابعه( به منظور حضور قدرتمندتر در مناقصات و كاهش هزینه های 
حمل محصول، توسعه فروش در بخش كشاورزی و آبیاری قطره ای و انتقال آب را جزو سیاست های 
فروش شركت برشمرد و حضور در نمایشگاه های تخصصی مربوط به حوزه محصوالت لوله پلی اتیلن، 
توسعه شبکه، طراحی معرفی محصوالت تولیدی، استفاده از ظرفیتهای و پتانسیل های موجود در هلدینگ 
در بخش تجارت خارجی و بین المللی واستفاده موثر از تجربیات سنوات گذشته در حوزه صادرات به 

كشورهای همجوار را جزو اهم برنامه های مدیریت برای فروش خارجی در سال پیش رو اعام نمود  .
پیام هیات مدیره

در این سال، كلیه كاركنان و مدیران شركت با همیاری و همکاری بسیار ارزنده در اعتای هرچه بیشتر امور 
محوله و توسعه فعالیتهای شركت گامهای بسیار موثری برداشته و علیرغم مشکات ساختاری ، عمده ادامه 

فعالیت تولیدی شركت محقق گردید.
شركت با تنوع بخشیدن به سبد محصوالت و امکان تولید لوله در محل كارخانه شركت تا سایز630 میلیمتر 
و همچنین داشتن موجودی مواد اولیه در ابتدای سال و تمركز بیشتر به سمت پروژه های گازرسانی با توجه 
به خرید اعتباری )اسناد خزانه اسامی( شركت های آب و فاضاب و جهاد كشاورزی، گامهای بلندی جهت 
حفظ نقدینگی و سهم بازار برداشته و آنچه كه می تواند در بهبود نتایج گامهای برداشته شده كمک شایانی 
در آینده كند، تاثیرات مثبت شاخص های كلی اقتصاد، برداشته شدن تحریم های ظالمانه در حوزه تعامات 
اقتصادی بین المللی و تسویه كامل با بانک ها خواهد بود و 
در این راه با استعانت از خداوند متعال، چشم امید به همراهی 
سهامداران محترم و حمایت همه جانبه اداره و تصفیه و امور 

ورشکستگی تهران دوخته است.
كثرت  به  توجه  با  اتیلن  پلی  های  لوله  تولید  صنعت 
تولیدكنندگان در سطح كشور، در شرایط كاما رقابتی می 
باشد. آزاد سازی نرخ مواد اولیه مصرفی و عرضه آن در بورس 
كاال و نوسانات شدید و غیر قابل پیش بینی قیمت مواد اولیه 
و نرخ ارز، عدم تسهیل در واردات مواد اولیه و همچنین 
قراردادهای یک طرفه مشتریان دولتی منجر به ایجاد چالش 
های اساسی در عرصه تولید لوله های پلی اتیلن شده است. 

حجم باالی بدهی ناشی از وام های بانکی سبب شده بود 
هرساله هزینه های سنگینی متوجه شركت شود و با افزایش 
حجم عملیات تولید و فروش امکان پوشش هزینه های مالی 
فراهم نبود. لذا مدیران وقت شركت به استناد مواد 412 و 
413 قانون تجارت و با توجه به اینکه تمام فعالیت های اقتصادی و كسب سود عملیاتی تکافوی بهره و سود 
ناشی از بدهیهای بانکی را نمی نمود و كلیه دارایی های شركت در مقابل بدهی های سنگین آن رقمی 
ناچیز بود، جهت تعیین تکلیف نهایی بدهی های بانکی و كاهش آنها در اردیبهشت سال 1391، دادخواست 
ورشکستگی به شعبه 19 مجتمع قضایی شهید بهشتی ارائه نمود، تا ضمن دعوت از بانکها در گام نخست 

نسبت به كاهش بدهیها و اصاح ساختار مالی شركت اقدام گردد.
برنامه های آینده شرکت

گروه راهبردی شركت در جهت بهبود وضعیت عملیاتی و ایجاد سود خالص بیشتر، راهکارهای زیر را در 
دستور كار خود قرار داده است: 

الف( تاش جهت دستیابی به آخرین پتانسیل تولید 
ب( پی گیری مستمر و مداوم جهت كاهش دوره وصول مطالبات از نهادهای دولتی و تامین مالی از 

محل مطالبات 
ج( تاش در جهت توسعه و گسترش فروشهای غیرمناقصه ای

د( توسعه بازار و صادرات
ه( رایزی با بانک ها و تاش جهت تعیین تکلیف نهایی بدهی های بانکی

لج
 خ

دی
مه
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 استمرار روند روبه رشد با تولید داروهای جدید و کسب سهم بیشتر بازار
» دجابر « با مدیریتی محقق و بازار شناس

مورخ  حیان)سهامی عام(  جابرابن  شركت  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
1400/03/05 در محل شركت واقع در كیلومتر 5 جاده مخصوص كرج برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 78/89 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای علي اصغري بود، كه آقای مهدي حنطه و خانم مریم زماني فریز هندي در مقام 

نظار اول و دوم و آقای مصطفي صفاري به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 

129 و با تقسیم سود 500 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر مصطفی صفاری مدیر عامل و نام آور صنعت 
داروسازی كشورمان در ابتدای گزارش جامع خود با 
تشریح تاریخچه ای از شركت »دجابر« پیرامون نقش 
سامت محور و اثر گذار این شركت پیشرو و موفق 
اعام داشت:  درحال حاضر شركت داروسازی جابرابن 
دارویی  های  شركت  برترین  از  یکی  بعنوان  حیان 
درزمینه های تنفسی، ویال های آنتی بیوتیک و غیر 
آنتی بیوتیک، خوراكی و موضعی در ایران است كه با 
تکیه بر دانش روز و بهره مندی از مدیران و كارشناسان 
مجرب و متخصص، و تجهیزات و فناوری نوین، در 
و در جهت  بوده  تولید محصوالت فوق پیش قدم 
افزایش خطوط تولید و نیز تولید داروهای جدید گام 
برداشته و با برنامه ریزی های مناسب در صدد افزایش 
سهم بازار داخلی و حضور در بازارهای منطقه می باشد.

مصطفی صفاری كه دارای مدرک دكترای داروسازی و 
PHD فارماسوتیکس از دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی تهران بوده و در مقام یکی از شناخته شده ترین 
اعضای هیات علمی كشورمان در گروه فارماسوتیکس و 
نانوتکنولوژی پزشکی دارای رزومه ای موفق از عملکرد 
و توان اجرایی درخشان  مدیریت در شركت های باریچ 
شركت  و  كیمیدارو  فارماشیمی،  داروسازی  اسانس، 
داروسازی راموفارمین میباشد در فرازی از گزارش خود 
با تبیین این نکته كه طبق سیاست ها و تمهیداتی 
كه از روز اول قبول تصدی در شركت مد نظر بود با 
پیاده سازی برنامه های كوتاه مدت - میان مدت و بلند 
مدت سعی كردیم شركت را به سمت تعالی و توسعه 
فرایندها سوق دهیم كه در این میان تکمیل بخش 
اعظمی از پروژه های نیمه تمام كه برای مجموعه بسیار 
مهم و سودآور بود در كنار عملیاتی ساختن پتانسیل 
خوبی كه در بخش تحقیق و توسعه شركت برای تولید 
محصوالت جدید و داروهای هایتک وجود داشت از 

جمله دستاوردهای ما در سال گذشته بود . دكتر صفاری در ادامه با اعام اینکه دركنارتکمیل 
و تجهیز اساسی آزمایشگاه میکروبی »دجابر« خطوط مختلفی از شركت كه در جریان بازسازی 
هستند تا پایان سال تکمیل می شوند افزود: در صدد هستیم محصوالت DPI به سبد شركت 

اضافه شود.
به گفته وی برای اصاح سبد فروش محصوالت شركت برنامه های ویژه ای منجمله پایش بازار 

و تولید فروش محور داشته و داریم . دكتر صفاری در ادامه گزارش كامل خود با تصریح این 
نکته كه پروژه تولید مواد حاجب و محصوالت آرایشی بهداشتی را در دستور كار خود قرار دادیم 
كه پروژه های بسیار كانی هستند و در آینده شركت تاثیر بسزایی دارند افزود همچنین تیمی 
در زمینه محصوالت های تک و نانو در حال پیگیری است.به گفته مدیرعامل »دجابر« حفظ 
بازارهای موجود و تاش برای گرفتن سهم بیشتر از بازار، تقویت بخش برندینگ و ماركتینگ 
و تولید داروهای جدید از مهمترین برنامه های شركت داروسازی جابر ابن حیان در سال مالی 
گذشته بود. وی افزود: طی برنامه ریزی های انجام شده با مشاركت مدیران و مشاورین محترم، 
با تدوین چارت سازمانی جدید، تمامی بخش های سازمانی با همگرائی قادر به انجام امور 
گردیده و لذا اهداف مندرج در استراتژی كان شركت بر اساس ضوابط و قوانین هولدینگ شفا 
دارو با محوریت تولید بهینه و ابداع فرموالسیون داروهای جدید در بازار، با طی جلسات مختلف 
بررسی و باز بینی خواهد شد.                                                      
دكتر صفاری در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره 
به اینکه این شركت همواره جزو یکی از شركت های 
برتر داروسازی كشور بوده است اضافه نمود: با یاری 
پرورگار یکتا و تاش جهادگونه كلیه اركان »دجابر« 
در سال سخت اقتصادی گذشته كه شاهد اپیدمی 
المللی ، عدم نرخ  كرونا، استمرار تحریم های بین 
گذاری عادالنه برای محصوالت دارویی، عدم تامین به 
موقع و با قیمت معقول مواد اولیه، بدقولی دولتمردان 
در ایفای تعهدات و... بودیم توانستیم  با تولید داروی 
باكیفیت، تقویت صادرات و عمل به تعهدات داخلی 
به عملکردی درخشان نایل آییم . وی افزود: عمده 
به كشورهای همسایه  صادرات شركت های دارویی 
از جمله افغانستان و عراق صورت می گیرد و در حال 
حاضر ده مقصد صادراتی داریم كه در حال اقدام و 
پیگیری برای توسعه صادرات میباشیم.  مدنظر است.به 
گفته مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت داروسازی 
جابر بن حیان ،به زودی سه شركت راموفارمین، دانا و 
پخش رازی وارد بازارسرمایه خواهند شد و از این محل 
آورده خوبی به شركت تزریق می شود. دكتر صفاری در 
ادامه با بیان این نکته كه در سایه حمایت سهامداران 
و تجلی بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری در 
پشتیبانی و مانع زدایی از تولید امیدواریم با برنامه ریزی 
ها و تعیین استراتژی های نوین در شروع قرن جدید و 
اعمال تغییرات سازمانی الزم در راستای بهبود عملکرد 
شركت گام برداشته و مسیر دستیابی به چشم انداز 
و اهداف كان شركت را هموار سازیم افزود: مشتری 
مداری، تعالی سازمانی، توسعه و پیشرفت، از اهداف 
اصلی شركت بوده كه همواره مد نظر مدیران، رؤسا 
و كارشناسان شركت قرار داشته و در عملیاتی سازی 
این اهداف از هیچ كوششی دریغ نورزیده و با همدلی و 

تمامی توان، در جهات استراتژیک شركت گام برمیداریم .
 به گفته وی از دیگر اهداف مهم در راستای استراتژی نوین مبحث بازاریابی، عاوه بر موفقیت در 
بازارداخلی، شناخت بازارهای خارجی جهت دستیابی به مشتریان صادراتی با دیدگاه استراتژی 
نفوذ و توسعه و دریافت سهم از بازارهای بین المللی بوده كه برای این مهم نیز مدیریت 
مجموعه از هیچ تاشی دریغ نخواهد كرد. ناخدای جابر بن حیان در بخش پایانی گزارش جامع 

ــر  ــاری مدی ــر صف ــته دکت ــت شایس ــایه مدیری در س
محقــق و برجســته بــازار ســرمایه، شــرکت داروســازی 
ــر  ــالوه ب ــته ع ــی گذش ــال مال ــان در س ــن حی جابرب
افزایــش ســرمایه 100 درصــدی از محــل ســود انباشــته 
بــا کســب درآمــد ۳/224/458  اســت  توانســته 
ــدی را در  ــش از 60 درص ــش بی ــک افزای ــی ی میلیون
درآمدهــای عملیاتــی حاصــل کنــد و بدیــن ترتیــب بــا 
کســب مبلــغ 6۳7/ 1/688 میلیــون، 5۳ درصــد ســود 
خالــص خــود را در ســال 1۳۹۹نســبت بــه ســال 1۳۹8 
افزایــش دهــد. همچنیــن »دجابــر« بــا تولیــد داروهــای 
ــازار  ــور از ب ــهمی درخ ــت س ــته اس ــت توانس ــا کیفی ب
داخــل و صادراتــی قابــل توجــه بــه کشــورهای هــدف 
ــاری  ــر صف ــه دکت ــه گفت ــد. ب ــته باش ــی داش صادرات
تامیــن مــواد اولیــه مرغــوب و اهتمــام ویــژه بــه اهــم 
تنــوع بخشــی بــه محصــوالت و فــروش خارجــی جــزو 
ــال  ــرای س ــان ب ــن حی ــازی جابراب ــای داروس اولویت ه

ــد. ــی می باش ــی آت مال
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خود اظهار امیدواری كرد كه دولتمردان و متولیان كشور و صنعت به صورت واقعی از صنعت 
داروسازی حمایت كنند چرا كه صنعت داروسازی جزو صنایع سودده و استراتژیک كشور بوده 
كه دانش و علم مرتبط با آن در كشور بومی سازی گردیده و قابلیت های زیادی در این صنعت 
وجود دارد.                                                                                                          شایان 
ذكر است شركت در سال مالی گذشته رشدی مناسب در كسب درآمد و سودسازی  در كنار 
اجرای پروژه های جدید داشته ودر استمرار این روند صعودی خود  در دو ماهه سال 1400 
شركت با افزایش 21 درصدی فروش نسبت به مدت مشابه در سال مالی قبل به رقم فروش  
321.532 میلیون ریالی رسید. بیشترین فروش »دجابر« در دو ماهه نخست امسال به ترتیب 

مربوط به ویال، اسپری، قرص و كپسول و پماد بود.
شایان ذكر است شركت داروسازی جابرابن حیان تحت مدیریت دكتر مصطفی صفاری طی 
سال جاری عملکردی فوق العاده داشته است و برخی از محصوالت اصلی این شركت كه در 
گذشته به دالیل مختلف از مدار تولید خارج شده بودند، امسال مجددا به مدار تولید بازگشته اند 
یا در حال بازگشت به تولید هستند. ضمن اینکه محصوالت جدید این شركت در حال ورود 
به مرحله تولید و بازار هستند. از جمله محصوالت جدید این شركت می توان به اسپری 

PHR160 اشاره كرد.
 دكتر پلیمی مدیرعامل محترم شركت سرمایه گذاری شفادارو در بازدیدی كه اخیرا از این 
كارخانه داشت با اشاره به اینکه پروژه های شركت داروسازی جابرابن حیان بدون اتکا به دانش 
خارجی و واسپاری به مجموعه های بیرونی و با اتکا به نیروهای داخلی این شركت اجرا شده 
است، اضافه كرد: این نشان دهنده این است كه شركت داروسازی جابرابن حیان توانسته در 
60 سالگی خود به بلوغ برسد. ضمن اینکه در این شركت شاهد صرفه جویی قابل ماحظه در 

هزینه ها و اجرای پروژه ها در زمان استاندارد و مقرر بوده ایم.
دكتر پلیمی با بیان اینکه دكتر مصطفی صفاری یکی از جوان ترین مدیران ارشد در هلدینگ 
شفادارو است و تاكنون توانسته عملکرد موفقی را از خود بر جای بگذارد تصریح داشته كه با 
وجود شرایط سخت تحریمی و شیوع كرونا، شركت داروسازی جابرابن حیان توانسته امسال به 

رشد سود و تولید چشمگیری برسد .
پیام هیات مدیره:

با سام و احترام، حضور سهامداران عزیز و سایر حاضران محترم را گرامی داشته و پروردگار 
متعال را شاكر هستیم كه به لطف و عنایاتش بار دیگر توانستیم در راستای رسالت سازمان و 
تحقق اهداف سازمانی گام برداشته و با تولید داروهای باكیفیت و حیات بخش، سهم به سزایی 
در بهبود و حفظ سامت جامعه داشته باشیم. افتخار آن را داریم كه با حمایت و همراهی 
سهامداران، همت و تاش مدیران و كاركنان متخصص و تجهیزات و تکنولوژی روزآمد و با 
جهت گیری به سوی بهره وری روزافزون، ضمن تحقق اهداف شركت به لحاظ كمی و كیفی 
تولیدات و سودآوری، همواره پاسدار منافع كلیه ذی نفعان خود ازجمله سهامداران، مشتریان، 

كاركنان، تامین كنندگان مواد، دولت و سایر اشخاص باشیم. 
هیات مدیره شركت داروسازی جابرابن حیان باور دارد كه توجه به منافع همه ذی نفعان و 
ارزش افزایی منافع صاحبان سهام و هدایت تمامی تاش و همت در این جهت، موجب رشد و 
شکوفایی روزافزون، ظهور نوآوری و درنتیجه تعالی شركت خواهد بود، لذا تمامی تاش و اهتمام 

خود را در این راستا به كار خواهد گرفت.
تشریح اهداف و ارزش ها:

ارزش های فردی در شركت داروسازی جابرابن حیان شامل خود رهبری، كارآمد و موثر 
بودن، برانگیختگی، توفیق طلبی، معنویت، خیرخواهی، داشتن استقال مالی و داشتن روحیه 
همیاری است و همچنین ارزش های سازمانی دربرگیرنده تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی، 
بهبود كیفیت، توسعه منابع انسانی، رعایت اصول HSE و آموزش مداوم است، بر این اساس 
پیش بینی می كنیم كه در سنوات آتی شركت داروسازی به یک بنگاه با كارمندانی عاقمند به 
كارهای تیمی، توسعه طلب و داشتن موقعیت اقتصادی مناسب در سطح كان جامعه داشته 
باشند و در نتیجه این شركت به یک بنگاه اقتصادی سودآور برای ذینفعان تبدیل شود و با 

آموزش مداوم فرآیندهای كاری به بهترین نحو ممکن به سرانجام برسد.
توصیف روندها:

مصرف كننده )پزشک، داروخانه و بیمار( ترجیح می دهد به برند مصرفی خود وفادار باشد 
بنابراین خریدهای آینده ی خود را از همان برندی كه هم اكنون مورد استفاده قرار می دهد 
انجام خواهد داد. هدف شركت جابرابن حیان حفظ مشتریان قبلی خود و همچنین جذب 

مشتریان جدید است. برای نیل به این هدف می بایست موارد زیر را دنبال نماید:
- افزایش كیفیت و كاهش عوارض محصوالت تولیدی براساس تامین مواد اولیه معتبر، 

فرموالسیون مناسب همراه با اصاح فرموالسیون های قدیمی
- كاهش هزینه های باالسری در تولید دارو

- افزایش بهره وری با امکانات و منابع موجود
- تغییر در بسته بندی محصوالت تولیدی

- تاش در جهت در دسترس بودن و توزیع مناسب دارو
- ارتباط بهتر با انجمن های علمی تخصصی و جامعه پزشکی

- استفاده از ابزارهای جدید بازاریابی با ضریب نفوذ باال مانند شبکه های اجتماعی 
برنامه های آینده شرکت

اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی مالی شرکت
الف( گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی به شیوه های فروش

در راستای استراتژی های شركت و به جهت تعمیق بازار و توسعه بازار، شركت در نظر دارد 
روابط خود را با مشتریانی كه در حال حاضر بخش عمده فرآورده های دارویی شركت را 
توزیع می نمایند بهبود بخشد. ضمنا در راستای توسعه صادرات شركت در نظر دارد صادرات 

به كشورهای همسایه را از طریق شركت های معتبر گسترش دهد.
شایان ذكر است با توجه به درخواست برخی شركتهای داخلی و خارجی در خصوص تولید 
كارمزدی محصوالت آنها و یا تحت لیسانس، به جهت بهره برداری و استفاده از امکانات و 
برخی فعالیت های موجود تولید، این شركت در نظر دارد در صورت فراهم بودن شرایط و 
با رعایت صرفه و صاح شركت نسبت انعقاد قرارداد و تولید كارمزدی و یا تحت لیسانس 

اقدام نماید.
ب( فرآورده های داروئی جدید

با توجه به راه اندازی خط تولید جامدات و همچنین بازسازی سایر خطوط، شركت قصد 
دارد با توجه به نیاز بازار و در نظر گرفتن عواملی از جمله حاشیه سود، سهم بازار ، محصوالت 

جدیدی را در این خط تولید نماید.
بعاوه شركت در حال بررسی و انجام اقدامات اولیه مربوط به تولید داروهای با دانش باال و 

افزودن این فرآورده ها به سبد تولیدات خود می باشد.
ج( سیستم های مدیریت کیفیت

اجرای پروژه های معتبر سازی Pure steam . Compressed Air، انجام تست نشتی 
فیلترهای هپا- كلیه سایت ها، تکمیل و اجرای فازهای Media Flii برای كلیه خطوط 
استریل، اجرای تست نمونه برداری هوا  برای محصوالت جدید )پرخطر( مطابق با الزامات 

 OEL مربوط به
د( سرمایه گذاری ها )طرح های توسعه خطوط تولید(

- بازسازی خطوط تولید و رعایت الزامات قانونی همراه با ارتقای GMP فضاهای تولید.
بازسازی كامل خطوط تولید ویال بمنظور رعایت الزامات اداره دارو.

ح( شیوه های تامین مالی
به منظور تامین نقدینگی شركت، بخش عمده نیازهای خود را از محل عملیات فروش 
فرآورده های دارویی بصورت عمدتا نسیه تامین می نماید، لیکن با توجه به محدودیت های 
موجود و كمبود نقدینگی، شركت همواره ناچار به تامین بخشی از نقدینگی از طریق سیستم 

بانکی بصورت اخذ تسهیات ریالی و ارزی است.
و( چالش های اساسی و راهکارهای پیشنهادی
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سیمان قاین)سهامی عام( مورخ 1400/02/15 در سالن 
اجتماعات شركت بین المللي بازرسي كاالي تجاري)IGI( برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 86/91 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای  مصطفي 
شهریاري بود، كه آقای رضا اسماعیلی و حمیدرضا حساس در مقام نظار اول و دوم و آقای سید محمد 

میردهقان به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 5/000 ریال به 

ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس محمد غفران خلقی مدیرعامل با تجربه مجموعه در گزارش مبسوط خود با اعام اینکه تولیدات 
این شركت، شامل سیمان پرتلند تیپ 325 - 1 ، تیپ 425 - 1، تیپ 2، تیپ 5 و سیمان پرتلند 
پوزوالنی بوده و كیفیت مرغوب و مقاومت مکانیکی مناسب سیمان های تولیدی، موجب گردیده كه 
این شركت عاوه بر تأمین سیمان بازارهای شرق كشور، به كشورهای آسیای میانه، افغانستان و پاكستان 
نیز صادرات سیمان داشته باشد افزود : »سقاین« در سال مالی مورد گزارش توانسته است با رشد 59 

درصدی فروش و رشد 64 درصدی سود عملیاتی خود مبلغ 
1/327/678 میلیون سود خالص برای سهامداران و ذینفعان 
خود حاصل سازد كه نسبت به سال قبل بیش از 230 درصد 
افزایش داشته است .                                                              

مهندس خلقی كه پیشتر در شركت های سیمان فارس 
خوزستان ،فارس نو و سیدكو نشان داده از مدیران خوش 
فکر و برنامه محور در صنعت سیمان میباشد درفرازی دیگر 
از گزارش خود با تصریح اینکه برای ارتقای عملکرد و توسعه 
فرایندها جهت افزایش سود آفرینی و كسب سهم بیشتراز 
مدتی  بلند  و  مدت  -میان  مدت  كوتاه  برنامه های  بازار، 
تدوین شده است  افزود: با توجه به پتاسیل باالی شركت، 
منابع انسانی ارزشمند و توانا، داشتن موقعیت جغرافیایی 
ممتاز و برند خوشنام مجموعه در سال 1400 به دنبال آن 
هستیم با مدیریت هزینه ها ، افزایش راندمان و بهینه سازی 
امور بتوانیم سودی با كیفیت تر برای سهامدارن و ذینفعان 
خود در»سقاین« به ارمغان بیاوریم .  پاسخگویی صادقانه به 
سواالت و ابهامات سهامداران توسط  مهندس خلقی و جناب 
میر دهقان، بخشی دیگر از روند برگزاری این مجمع بود كه 
این دو مدیر ارشد شركت به شایستگی و بایستگی از عهده 

این مهم بر آمدند.
شایان ذكر است در همایش تجلیل از عملکرد بنگاه های 
اقتصادی برتر وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی ،از مهندس 
محمد غفران خلقی و شركت سیمان قاین به واسطه حضور 

اثرگذار در زمینه تحقق جهش تولید ،رشد بهره وری و كارایی با اهدای نشان شركت برگزیده بهره ور تقدیر 
به عمل آمد .  اجازت میخواهیم در پایان گزارش از سکاندار شركت كه از مدیران با دانش ومسلح به علم 
و عمل در بازار سرمایه میباشد و مدیریت پاكدست مالی شركت كه حسابهای شفاف و كلین وی به تایید 
حسابرس و بازرس قانونی رسیده بود و به شایستگی حرمت نون و القلم و مایسطرون اداء  داشته و همواره 

پاسخگو و حامی رسانه و خبرنگاران میباشند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم .
فعالیتهای مهم انجام شده در سال 1۳۹۹

- تحقق 166 درصدی EPS پیش بینی شده شركت به مبلغ 
5/311 ریال با سرمایه 250 میلیارد ریال می باشد. 

- مالیات برارزش افزوده تا پایان سال 1397 قطعی و تسویه 
گردیده است و سال 1398 و سال 1399 رسیدگی نشده 

است. 
- مالیات عملکرد تا پایان سال مالی1397 قطعی و تسویه 

گردیده و سال 1398 و 1399 رسیدگی نشده است
- برنامه ریزی جهت كاهش هزینه های تامین مالی صفردرصد 

در طی سال تحقق یافته است.
- اخذ تائیدیه هزینه های قابل قبول محیط زیست تا پایان 

»سقاین« با تولید بیش از ظرفیت عملی خود درصدر شرکت های سیمانی ها
افزایش  ۲3۰ درصدی سود خالص 

سال 1398. 
- تداوم كاهش نیروی انسانی با استفاده از قوانین كارهای سخت و زیان آور. 
- انجام موفقیت آمیز عملیات برونسپاری دپارتمان های مختلف خط تولید. 

- اخذ اسناد مالکیت زمین های شركت و اصاح كاربری ها باهدف افزایش ارزش اماک شركت. 
- بهینه سازی سیستم تصفیه فاضاب انسانی 

- فروش دارائی های غیرمولد 
- نظام پیشنهادات 

- حفرچاهک ، خرید و نصب راد جهت تسهیل و باالبردن دقت اندازه گیری مقاومت شبکه ارتینگ 
  UPS كابل كشی رک های داخل ساختمان اداری به -

- ایجاد ساختمان جهت مبدل های حرارتی كوره 
- حذف مازوت از سیستم پخت و استفاده از سنگ گچ در پایل جهت كاهش اثرات حذف مازوت درپخت 

و حفظ كیفیت كلینکر.
- همکاری با توزیع برق استان در قالب طرح های ارائه شده 

  NACI انجام ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت آزمایشگاه 17025 توسط شركت -
- انجام ممیزی مراقبتی تمدید گواهینامه IMS ورژن 2015 توسط شركت توف نورد ایران
برنامه های پیش بینی شده برای سال 1400:

با توجه به برنامه های اعام شده از طرف هولدینگ، وضعیت 
تولید در سال آینده به صورت زیر پیش بینی شده است:

- كاركرد دوره 320   روز
- تولید كلینکر 000 /800   تن
- تولید سیمان 840/000   تن

و  توزیعی  جغرافیایی  مناطق  در  بازار  حفظ  منظور  به   -
همچنین توسعه بازار واحد فروش موظف به اجرای برنامه ذیل 

در سال مورد نظر گردید:
- مقدار تحویل 840/000   تن

- توزیع داخلی سیمان 420/000   تن
- توزیع سیمان صادراتی 420/000   تن

نگهداری  راستای  در  اساسی  تعمیرات  نوبت  دو  انجام   -
تجهیزات و استمرار تولید مطابق برنامه بودجه

 PM بهبود مستمر سیستم -
- انجام پروژه ها طبق استراتژی مدون شامل:

فروش دارایی های غیرمولد
سنجش رضایت مشتریان

- تاش در جهت استفاده از افزودنی ها در آسیاب های سیمان 
برای افزایش تولید سیمان و كاهش قیمت تمام شده با حفظ 

كیفیت و رضایت مندی مشتری.
- بررسی شرایط افراد متقاضی از قانون سخت و زیان آور

- پیاده سازی S5 در قسمتهای مختلف كارخانه
- ادامه روند سالهای اخیر درخصوص كاهش هزینه های مالی در حد صفر و مدیریت منابع مناسب.

- راه اندازی آزمایشگاه بتن
- همکاری با توزیع برق استان در قالب طرح های ارائه شده تا حدامکان. 

- انجام بهسازی سیستم پخت )تعویض سیلکون 1( 

افزایش 6 درصدی تولید سیمان  نسبت به سال گذشته که حاکی از تولید 
باالتر از ظرفیت اسمی و عملی کارخانه میباشد ، افزایش 22 درصدی 
وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی شرکت ، افزایش حاشیه سود 
خالص شرکت از ۳6 درصد به 74 درصد ، افزایش نرخ بازده دارایی از 
20 درصد به 65 درصد و برگزاری اولین مزایده صادراتی در شرکت های 
گروه جهت فروش سیمان به افغانستان در راستای ارتقای شفافیت از اهم 
دستاوردهای کلیدی شرکت سیمان قاین با مدیریت مهندس خلقی، 

مدیر برجسته کانی کشورمان طی سال 1۳۹۹ بوده است .
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قاسم ایران با سکانداری قابل که خوب نقشه راه را می داند
کسب فروش بیش از 4۰ هزار میلیارد تومانی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت قاسم ایران)سهامی عام( مورخ 1400/02/29 در محل 
شركت مینو ، ساختمان مركزي مینو ، درب قاسم ایران برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 84/59 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای حمید 
رضائي بود، كه جنابان محمدتقي قلندرلکي و  وحید هوشنگ نژاد در مقام نظار اول و دوم و آقای  حسین 

یوسف خزرائي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 96 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس خزرایی مدیرعامل با تجربه و خوش فکر شركت قاسم ایران در گزارش جامع خود با اعام اینکه 
53 سال تجربه نه تنها در حوزه فروش و توزیع بلکه در زمینه صادرات و واردات سبب شده است ما بسته ای 
كامل از سرویسهای خدماتی را به تولیدكنندگان، صاحبان برندها، عمده فروشان و خرده فروشان عرضه 

نماییم افزود: با بهره گیری از امکاناتی از قبیل:
دارا بودن تیم فروش متشکل از 700 پرسنل عملیاتی، پوشش كل بازار خرده فروشی ایران، پوشش كلیه 
داروخانه ها و بیمارستانهای كشور، مالکیت 26 مركز پخش در استانهای مختلف ایران، نظام مدیریتی 
مطلوب، ناوگان حمل گسترده، سابقه مطلوب و خوشنامی و سیستم های نرم افزاری قدرتمند و به  روز قادر 
به فعالیت در زمینه انواع مختلف محصوالت مصرفی و اجرای استراتژیهای مختلف فروش. توزیع و بازاریابی  

توانسته ایم نقشی بی بدیل در توزیع و پخش محصوالت در 
پهنه جغرافیایی ایران اسامی داشته باشیم.

این مدیر محبوب و توانمند در هلدینگ مینو و خودكفایی در 
ادامه اعام داشت: ایجاد تحول در فعالیت ها با تفکیک ساختار 
فروش غذایی و دارویی، توسعه سبد محصوالت به وسیله انعقاد 
قرارداد با 23 تامین كننده جدید غذایی- دارویی، نوسازی- 
بازسازی و تقویت ناوگان قاسم ایران با خرید 38 دستگاه 
كامیونت ایسوزو، سرمایه گذاری در شركت های جدید گروه 
صنعتی مینو، خرید ملک میدان فردوسی، افزایش انضباط 
مالی، كنترل هزینه ها، مدیریت جریان نقدی و مدیریت بهینه 
وصول مطالبات، تهاتر 178 میلیارد ریال مطالبات از دانشگاه 
های علوم پزشکی با مالیات، تدوین نیازها و اهتمام بیشتر به 
امر آموزش، استانداردسازی منابع انسانی و اجرای پروژه های 
متعدد در حوزه فناوری اطاعات از جمله برخی اقدامات مثبت 

صورت گرفته در سال مالی  گذشته بوده است.
سکاندار قاسم ایران در فرازی دیگر از گزارش خود با تاكید 
بر حیاتی بودن محصوالت گروه صنعتی مینو برای شركت 
قاسم ایران، خاطر نشان كرد فروش تناژی محصوالت مینو 
جز اهداف نهایی ما می باشد كه در همین زمینه ما تمام 
تاش خود را برای افزایش فروش تناژی محصوالت مینو 
انجام می دهیم. وی اضافه كرد: توانایی ها و تیم حرفه ای شركت 
قاسم ایران. موجب شده است كه شركت بتواند هر محصول 

جدیدی را به بازار ایران ارایه نماید.
عضو هیات مدیره شركت در ادامه با تصریح اینکه، از سالهای 
گذشته الین2 فروش غذایی یکی از اهداف شركت قاسم ایران 
بوده كه در سال جاری با برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفته 
ایجاد گردید و ما در تاش هستیم رفته رفته ایرادات الین 2 را 

بهبود ببخشیم  افزود امیدواریم بزودی به اهداف مدنظر در این الین برسیم.
مدیرعامل شركت قاسم ایران در بخش دیگری از صحبتهای خود به نوسازی ناوگان لجستیک اشاره نمود 
و افزود ما در سال 1399 با وجود تورم بسیار زیاد در صنعت خودرو توانستیم 7دستگاه ایسوزو خریداری 
نمائیم و قرارداد خرید 30 دستگاه ایسوزو و 30دستگاه نیسان را امضا نمائیم كه انشاهلل تا قبل تابستان 

سال1400 این خودروها به ناوگان ما اضافه خواهند شد.
مهندس خزرایی كه از مدیران با سابقه و معروف شركت قاسم ایران می باشد با اعام اینکه برای شركت 
قاسم ایران یک فرصت حیاتی است كه پشتیبانی مانند گروه صنعتی مینو دارد و اولویت اول كار من ارتقاء 

ظرفیت فروش محصوالت گروه صنعتی مینوست افزود : 
استفاده از تکنولوژی برای افزایش فروش و كاهش هزینه 
های توزیع، جذب تامین كنندگان جدید مخصوصاً در 
زمینه كاالهای اساسی و دارو و همچنین تجدید ساختار 
هایی كه از سال قبل استارت خورد، مهمترین اولویت 
های برنامه كاری بنده است. وی در پایان گزارش خود  از 

معاونین، مدیران، روسای شعب و كلیه همکاران شركت كه در سال 1399 با وجود همه سختی ها، 
مشکات، بیماری منحوس كرونا و همچنین تورم و ركودی كه در كشور حاكم بود، ولی با تاش و كوشش 
خود باعث گردیدند شركت به هدف خود در سال جاری كه فروش باالی 4هزار میلیارد تومان می باشد، 
برسد تقدیر و تشکر نمود و ابراز امیدواری كرد همینگونه پرتاش و پرقدرت در سال 1400، این شركت 
بتواند در كنار تحقق بودجه 6100 میلیارد تومانی مدنظر خود، كارنامه ای درخشان را برای سهامداران و 

ذینفعان خود ارمغان بیاورد. 
پیام هیات مدیره

بي تردید تغییر و تحوالت نظام اقتصادی كشور تأثیرات قابل توجهي در رفتار و عملکرد فعاالن اقتصادی 
و بازار سرمایه ایجاد میکند، این در حالي است كه پیامدهای سیاسي داخلي و روابط خارجي نیز تأثیر غیر 
قابل انکاری در تحوالت اقتصادی و رفتارهای جامعه دارد. شركت قاسم ایران نیز با توجه به مسئولیتي كه 
در حمایت از كاالی ایراني بر دوش خود احساس میکند، با همت و تاش همکاران در ابعاد گوناگون فعالیت 

های خود، گام های موثری برداشته است
 شرایط اقتصادی سال1399 تشدید تداوم اقتصاد ركود تورمي و مشکل تامین كاال را در پي داشت كه 
درسال 1399 هم مانند سال گذشته باتوجه به ادامه شیوع بیماری كرونا شركت با چالش هایي روبرو بوده 
كه با مدیریت و رعایت پروتکل های اباغي از سوی وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکي تا حدزیادی 

براین مشکل فائق آمده و این موضوع تاثیر بااهمیتي برفعالیت شركت نداشته است.
با توجه به بستر اقتصادی و شرایط بازار ضرورت داشت تا سیاست گذاری در حوزه كسب و كار و بازار 
مورد بازنگری مجدد قرارگیرد، لذا بازنگری صورت پذیرفته باتوجه به شرایط بازار در روابط فیمابین تامین 
كنندگان و مشتریان در سال 1399 هم در دستوركار قرار 
گرفت كه تبعات آن در سال جاری و سالهای آتي قابل ارزیابي 

خواهد بود.
در راستای سیاستهای جذب نقدینگي،اكثر شركتهای فعال 
در زمینه پخش با هدف بقاء و حفظ سهم بازار و عدم كسری 
سرمایه در گردش ،مدت وصول از مشتریان را همانند سال 
قبل كاهش دادند.این شركت نیز با برنامه ریزی بر روی 
نقدفروشي با توجه به شرایط بازار و تامین نقدینگي مناسب، 
قدرت چانه زني خود در روابط با شركتهای تامین كننده كاال 
را بهبود داد به گونه ای كه باعث گردید سهم بازار خود برای 

بهره برداری بیشتر در دوره های آتي گسترش یابد.
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت 

برای سال مالي آتي :
 برنامه راهبردی شركت بر افزایش مستمر فروش )ارتقاء سهم 
بازار(، مدیریت استراتژیک هزینه ها و سودآوری پایدار قرار دارد. 
این مهم با فراهم آوردن و بکارگیری بهینه و مطلوب امکانات 
شركت دست یافتني مي باشد. برخي از برنامه ها و چشم انداز 

شركت در سال 1400 به قرار زیر مي باشد : 
- بازنگری ساختار سازماني و تفکیک فعالیت به بخش غذایي و 
دارویي و سازماندهي مجدد با توجه به حجم فعالیت های پیش 

رو )حتي المقدور همراه با عدم افزایش نیروی انساني(.
- بهینه سازی سبد كاالی توزیعي با تعدیل تامین كنندگان 

)تولید كنندگان داخلي و وارده كنندگان(.
- برند سازی و تامین كاالی مالکیتي متکي به تولید داخلي.

مناطق  گسترش  با  فعالیت  توسعه  استراتژی  اجـرای   -
جغـرافیایي فـروش )فـروش مویرگي( با بهره گیری از شبکه 

های فروش و مدیریت آنها. 
-  بکارگیری شیوه های جدید فروش متناسب با توسعه فعالیت شركت با تقسیم بندی كاال، الین بندی، 

فروش اینترنتي و ... 
- نظر به اهمیت موضوع لجستیک )انبارها، ناوگان حمل و نقل و ...( در ساختار شركت های پخش، بازنگری، 
تجدید ساختار و اجرای مدیریت هزینه و مدیریت خدمات در این حوزه بصورت مالکیتي یا برون سپاری و 

... از برنامه های سال 1400 مي باشد. 
-  اقدام به متناسب سازی، كنترل و مدیریت استراتژیک هزینه ها در سطح شعب و سطح شركت.

- توسعه فن آوری اطاعات با توجه به نیازهای برنامه های عملیاتي شركت در راستای كاهش هزینه ها و 
استفاده بهینه از اطاعات برای بهبود مستمر و ساده سازی 

فرآیندهای جاری شركت.
- استاندارد سازی شعب، بودجه بندی جامع و تدوین برنامه 
های عملیاتي آنها با نگرش سود آوری جهت بهره برداری از 

ظرفیت های خالي شعب شركت.
-  بهینه سازی مستمر سیستم های كنترل داخلي شركت.

مهندس حسین خزرایی مدیرعامل مدبر شرکت قاسم ایران در گزارش 
خود با بیان اینکه راه اندازی و عرضه اپلیکشین B2B فروش آنالین 
مستقیم و دستیابی به سود مضاعف با آغاز به کار الین دوم فروش غذایی 
شرکت از مهمترین دستاوردهای ما در سال 1۳۹۹ بوده است تصریح کرد: 
قاسم ایران یکی از 5 توزیع کننده برتر کاالهای مصرفی در ایران می باشد 
که با توزیع محصوالت متعدد منجمله ) توزیع کننده انحصاری 20 شرکت 
تولیدی شیرینی و شکالت و محصوالت غذایی با بیش از 1250 محصول 
مختلف(، )توزیع کننده دارو و تجهیزات پزشکی 42  شرکت دارویی با 
بیش از 1500 محصول مختلف( و )نماینده انحصاری 5  شرکت آرایشی 
بهداشتی با بیش از 100 محصول مختلف( نقشی بی بدیل و اثرگذار در 

توزیع محصوالت در تمام جغرافیای کشور عزیزمان دارد.
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خروج از زیان خارج پس از 6 سال و دستیابی به حاشیه سود 6 درصدی ، كاهش نسبت مطالبات 
به فروش از 17 درصد در سال 98  به 6/5 درصد در سال 99 ، افزایش 210 درصدی تولید 
مقداری انیدرید فتالیک )PA(در سال 99  ، افزایش 27/5درصدی تولید مقداری دی اكتیل فتاالت 
)DOP( و دستور توقف پرونده های آلوارس بر اساس رای اخذ شده ماده 477 و آزادسازی حساب 
های شركت و تمدید كارت بازرگانی شركت از جمله اهم دستاوردهای كلیدی مهندس فخرایی 
مدیرعامل موفق، تیم مدیریت توانمند و كاركنان تاشگر پتروشیمی فارابی در سال مالی مورد 

گزارش بوده است .
مورخ  فارابی)سهامی عام(  پتروشیمی  شركت  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 

1400/03/17 در محل مجموعه فرهنگي ورزشي تاش - سالن تاش برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 80/56 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
علیرضا بني اسدي بود، كه جنابان فزران هوشمندان و عباس كریمي در مقام نظار اول و دوم و آقای  

محمود فخرائي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی 
به 1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 

129 به كار خود پایان دادند.
مهندس محمود فخرایی مدیر با تجربه و شناخته شده 
صنعت پتروشیمی كشورمان كه بیشتر در پتروشیمی 
فناوران نیز بانی تحوالت گسترده با نگرش و فعالیت 
پتروشیمی  قبول تصدی مدیریت  با  و  بود  خود شده 
فارابی كه در راستای سیاست های كلی شركت شستا 
مبنی بر جوانگرایی، بومی گزینی و شایسته ساالری در 
شركت های تابعه صورت پذیرفت، توانست »شفارا« را با 
رویکردهای نوین و تمهیدات ویژه در روندی رو به رشد 
قرار دهد مهندس فخرایی در ابتدای گزارش خود با اعام 
اینکه »شفارا« در مقام بزرگترین تولیدكننده دی اكتیل 
فتاالت و سومین تولیدكننده انیدرید فتالیک به عنوان برند 
برتر بازار داخلی و شناخته شده در بازارهای بین المللی 
توانسته در سال مالی مورد گزارش سهمی 30 درصدی 
در PAF با تولید 22/137 تن و در تولید DOP سهمی 
4 درصدی با تولید 3/415 تن به خود اختصاص دهد 
افزود: این عملکرد درخشان به واسطه تاش جهاد گونه 
كلیه اركان پتروشیمی فارابی میسر گردید. به گفته وی 
بدین ترتیب پتروشیمی فارابی از تولید 6/037 تن انیدرید 

فتالیک پرک به  22/137 تن و در دی اكتیل فتاالت از 2/658 تن به مقدار 3/415 تن تولید خود 
را افزایش داده و توانسته است  در فروش PAF رشد 3 برابری در فروش داخلی و صادراتی را حاصل 
كند كه با این افزایش فروش ارزی و ریالی توانستیم سودی مناسب به دست آوریم كه زمینه ساز 

گذر از زیان انباشته گردید .
وی افزود: با توجه به افزایش فروش282 درصدی، این شركت پس از 6 سال زیان دهی به حاشیه 
سود شش درصدی رسیده و براساس صورتهای مالی حسابرسی شده در سال مالی مورد گزارش 
زیان 270 ریالی هر سهم خود در سال 1398 را به سود 110 ریالی درپایان سال 1399 ارتقا داده 
است. مهندس محمود فخرایی در ادامه با اشاره به دستاوردهای بزرگ پتروشیمی فارابی درحوزه های 
تولید فروش و اجرای پروژه های ایمن سازی و بهسازی بویژه در بخش مخزن داری درسال گذشته 
تصریح كرد : تحقق تمام این دستاوردها مرهون تاش و همت پرسنل زحمتکش و تاشگر شركت، 
دركنارتدوین استراتژیهای صحیح و اصولی و حمایت های مجموعه سهامداران وهیئت مدیره 
پتروشیمی فارابی بوده است. مدیرعامل »شفارا« در بخش دیگری از گزارش خود با اعام اینکه؛ 
كنترل هزینه های فاقد ارزش افزوده، توسعه سیستم بهای تمام شده، بودجه ریزی تحدیدی انقباضی 
، شناسایی و حذف هزینه های هدررفت مواد اولیه و سربار، كاهش بهای خرید و حمل مواد اولیه 

 سوددهی پس از شش سال با ناخدایی مهندس فخرایی در پتروشیمی فارابی

و كنترل هزینه های دسترسی غیر مستقیم از جمله سیاست ها و برنامه های شركت در بخش 
بهای تمام شده می باشد تصریح كرد كه در كنار نگاه اصولی به تولید محصول متناسب با خوراک 
تامینی و اجاره مخازن درصدد هستیم بتوانیم سودآوری پایدار و مستمری برای ذینفعان خود همباره 
كسب كنیم. سکان دار پتروشیمی فارابی اخذ اعتبارات ارزی توسعه ، اخذ وام های كم بهره حمایتی، 
مشاركت با تامین كنندگان و خرید اعتباری مواد اولیه را به عنوان سیاست ها و برنامه های شركت 
در بخش روش های تامین مالی نام برد و افزود: تنوع بخشی به سبد محصوالت خود منجمله تولید 
محصول متانول سبز تصفیه پساب صنعتی استخراج مواد آلی و از جمله اهم برنامه های توسعه ای 

در سال 1400 میباشد كه به جدیت به دنبال عملیاتی سازی این پروژه ها و برنامه ها می باشیم .
وی ضمن تقدیر از همه كاركنان پرتاش این شركت صاحب نام و همچنین حمایت های سهامداران 
عمده شركت گفت : مجموعه پتروشیمی فارابی با بهره مندی از دانش و تخصص و حمایت همه 
جانبه كاركنان و سهامداران خود، همچون سال گذشته با تمام توان در مسیر رونق و تولید گام بر 
خواهد داشت و در راستای منویات مقام معظم رهبری مصداق عینی تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی 

ها  را در سال جاری در معرض نمایش قرار خواهد داد.
ناخدای پتروشیمی فارابی در بخش پایانی گزارش خود 
با برشمردن موانع و مشکات ادامه دار اقتصاد كشورمان 
منجمله بحران جهانی كرونا و تحریم های همه جانبه و از 
كمبود مواد اولیه و نقدینگی به عنوان بارزترین تهدیدهای 
مدیران  از  و  برشمرد  تولیدی  های  بنگاه  به  معطوف 
پتروشیمی های فناوران امیركبیر و دیگر سهامداران عمده 
»شفارا« كه نهایت حمایت را با این مدیریت در پیاده 
سازی برنامه های كوتاه مدت - میان مدت و بلند مدت 
داشته و دارند تقدیر  به عمل آورد. شایان ذكر است این 
شركت در فروردین ماه امسال با ثبت ركورد  تولید 2526 
تن محصول PAF به باال ترین میزان تولید این محصول 

در تاریخ 44 ساله فعالیت خود دست یابد.
 محمود فخرایی مدیر عامل شركت پتروشیمی فارابی در 
حاشیه مجمع با تایید خبر دستیابی این شركت به ركورد 
تولید 2526تن PAF در فروردین سالجاری، به رشد بی 
نظیر مجموع محصوالت تولیدی پتروشیمی فارابی در 
سال 1399 به میزان 25553 تن كه نشان از افزایش 3 
برابری تولیدات این شركت نسبت به سال قبل از آن دارد 
اشاره كرد و افزود: درپتروشیمی فارابی با توجه به تمهیدات 
اندیشیده شده. طی سال 1400 نیز مطمئن هستیم بر 

مداری صعودی و رو به رشد ادامه مسیر خواهیم داد
اجازت می خواهیم در پایان گزارش از عنایت خاصه جنابان 
مهندس فتاحی و مهندس فخرایی در حق اصحاب رسانه 
و نهایت همکاری و تعامل جناب كاظم زاده مدیر محقق و 

فرهیخته روابط عمومی كه ما را در تهیه و تنظیم گزارش یاری رساندند تشکر ویژه داشته باشیم .
پیام هیات مدیر ه  

1- هیئت مدیره شركت خود را ملزم دانسته كه فعالیت هاي شركت را براساس استاندارهاي 
مدیریتي و خط مشي ذیل را جهت حفظ و ارتقاء موقعیت شركت دنبال نماید .

2- بهبود مستمر سیستم مدیریت كیفیت براي كسب رضایت روز افزون مشتریان ، صاحبان سهام 
و سایر ذینفعان از طریق بکارگیري استانداردهاي جهاني كیفیت

3-  دستیابي به معیارهاي برتر در كسب و كار  
4- تولید محصول با باالترین كیفیت و بهبود مستمر در فرآیندهاي تولید

5- توسعه سبد محصول و ایجاد طرح توسعه درراستاي بقاء پایداري شركت 
6- انتقال تکنولوژي جدید در تولید  

7- پیوند بازار با تولید 
8- حفاظت از محیط زیست و پیشگیري از آلودگي آن و شناسایي و كنترل آثار و جنبه هاي زیست 

محیطي در روند فعالیت شركت
9-  اهتمام برسامت و ایمني پرسنل و همچنین بهداشت حرفه اي ایشان

رسیدن به ساحل آرامش

مهندس محمود فخرایی مدیر عامل خوش فکر  ))شفارا(( ضمن 
افزایش 5۳85  و  فروش  درصدی  افزایش 282  با  اینکه  اعالم 
درصدی سود ناخالص توانستیم با کسب سود عملیاتی 4۹6/25۳ 
میلیونی و کسب سود خالص 2۹0/460 میلیونی از زیان انباشته 
عبور نماییم افزود: با توجه به پتانسیل باال مجموعه ، منابع انسانی 
متعهد و متخصص ، حمایت تمام قد سهامداران عمده از برنامه 
و  تنوع محصوالت  و  توسعه  برای  مدیریت  راهکارهایی  و  های 
بسط فعالیت ها، چشم اندازی روشن را در سال آتی برای مجموعه 

متصور هستیم .

لج
 خ

دی
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10- انطباق با كلیه قوانین و مقررات و استانداردهاي حاكم بر فعالیتهاي شركت و سایرالزامات مرتبط 
و معتبر ملي و بین المللي  

11- ملزم نمودن پیمانکاران جهت رعایت اصول و مقررات ایمني ، بهداشت و محیط زیست در 
تمامي فعالیتها در برنامه استراتژیک شركت جهت نیل به اهداف عالیه شركت.

12- مدیریت شركت مصمم است كه پایبندي به اصول فوق و همچنین تأمین و توسعه منابع الزم 
به این اعتماد ارج نهاده و اطمینان دهد كه كلیه كاركنان و تأمین كنندگان محترم شركت اهداف 
مذكور را درک نـموده و با همدلي ، همفکري و مشاركت تکالیف و وظایف محوله را به نحو احسن 

انجام خواهد داد.
اقدامات انجام شده طی سال 1۳۹۹

- دستور توقف اجرای حکم در پرونده آلوارس به نفع شركت
- احیاء كارت بازرگانی و بازاریابی و فروش صادراتی

- افزایش سهمیه خوراک و اورتوزایلین به میزان 1607 تن و 2EH به میزان 308 تن در ماه
- بهبود شرایط بازرگانی شركت در جهت كنترل قیمت خرید مواد اولیه و فروش برمبنای بهای 

تمام شده
- اقدامات تعمیراتی روی خطوط انتقال مخازن و رفع اشکاالت ایمنی مخازن

- تعویض و تعمیر خطوط انتقال آب 
- بازنگری در مقررات اداری و مالی

- اصاح و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
- بهسازی و پاكسازی محوطه و ساختمان اداری واحدهای ستادی و دفاتر فنی

- انجام بیش از 5/300 دستور كارهای تعمیرات اساسی و پیشگیرانه
اهم برنامه های عملیاتی و غیرعملیاتی در سال 1400

- تولید بهینه بر مبنای سهمیه خوراک
- كنترل بهای تمام شده منطبق با بودجه

- بهبود وضعیت مخزن داری و سایر درآمدهای عملیاتی
- كاهش هینه های آالیندگی محیط زیست

- ارتقاء سیستم بسته بندی محصول PAF با هدف جلوگیری از هدر رفت محصول و افزایش 
رضایتمندی مشتریان

- پیگیری افزایش سهمیه خوراک اورتوزایلین و 2EH به منظور استفاده كامل از ظرفیت عملیاتی
- مدیریت سرمایه گذاری با رویکرد ایجاد سبد سرمایه گذاری و افزایش درآمدهای غیر عملیاتی

- كاهش هزینه های پرسنلی براساس انطباق نیروها با چارت سازمانی
پروژه های انجام شده طی سال 1399

- پروژه نصب سیستم اعام حریق )F&G( مخازن
)CMMS( استقرار سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات -

- اصاح و بروز رسانی سیستم ابزار دقیق مخازن
- احداث دایک وال مخازن قدیمی

- اتصال به شبکه آب آتش نشانی منطقه
- ایجاد جاده های دسترسی به مخازن در سطح كارخانه

- انجام مطالعات فنی و اقتصادی طرح پساب صنعتی
- انجام مطالعات فنی و اقتصادی طرح متانول سبز

پروژه های بهسازی
PAF ارتقاء سیستم بسته بندی محصول -

 PLC ارتقاء سیستم -
903B-TL نوسازی مخزن -

- رینگ آتش نسانی
- فاز دوم و سوم تصفیه پساب بهداشتی
PA نصب سیستم اعان حریق واحد -

- نوسازی انبارها
- توسعه فضای سبز

برنامه هاي آتي شرکت
 1 -برنامه هاي کوتاه مدت : 

الف : تثبیت جریان مستمر و افزایش سهمیه خوراک
 ب : افزایش بهره وري و كاهش تلفات تولیدي

 ج : پیگیري وصول مطالبات سنواتي شركت
 د: تخلیه مخزن 903B  پیگیري مطالبات حقوقي آن

 ه: كنترل مستمر كیفیت محصول و حفظ بازار داخلي و خارجي
 2 -برنامه هاي میان مدت

 الف : افزایش تعداد مخازن تحت اجاره با اصــاح در ســیســتم اعان حریق و طراحي و 
نصب رینگ آتش نشاني

از جرائم زیست  آلودگي پســــاب واحـدهـاي DOP و PAF و جلوگیري   ب:كـاهش 
محیطي

پ :آماده سازي مخزن  B 903 جهت اجاره
 ج: نصب سقف شناور براي یکي از مخازن 

 PA د: بروز رساني سیستم اعان حریق واحد
3- برنامه هاي بلند مدت جهت برون رفت از وضعیت موجود و تضمین بقاي شركت اجراي 
طرح هاي توسعه در راستاي توسعه سبد محصول و افزایش ظرفیت تولید با حمایت سهام 
داران عمده كه در این رابطه با توجه به پیشنهاد سهامدار عمده مطالعات اولیه انجام شده است.
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اخبار بانک و بیمه

نقل  به  بیمه  و  اقتصاد  گزارش  به 
این  بیمه دی؛ در  از روابط عمومی 
جشنواره كه در 9 محور برگزار شد، 
شركت بیمه دی در محور »مدیریت 
و برنامه ریزی« رتبه اول، در محورهای 
و  الکترونیکی«  عمومی  »روابط 
»مطالعات پژوهش های اجتماعی« 
رتبه دوم و در محور »سامت و بیمه« 
حائز رتبه سوم شد كه بر همین اساس 
لوح تقدیر و تندیس مشاركت در این 
جشنواره به دكتر فرید میرموسوی، 
حوزه  و  عمومی  روابط  موفق  مدیر 

مدیریت شركت بیمه دی اهدا شد.
 گفتنی است شركت بیمه دی پیش از 
این نیز در ادوار گذشته این جشنواره 

موفق به كسب رتبه برتر شده است.

روابط عمومی بانک سپه موفق به دریافت دو لوح ستاره مدیریت روابط 
عمومی و ستاره طایی روابط عمومی شد

در لوح تقدیر رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی فیلیپ بورمانس و 
رئیس جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران، خطاب به دكتر غامرضا 
اسکندری رئیس اداره كل روابط عمومی بانک سپه در لوح ستاره 
مدیریت روابط عمومی آمده است: فرصت خدمت در حرفه فاخر 
روابط عمومی و مدیریت آن، فرصتی نیکو و خاطره ای ماندگار است، 
به ویژه زمانی كه این فرصت، همراه با مدیریت اثربخش و مطلوب باشد 
و بتواند در ارائه خدمت به ذی نفعان حوزه مربوط به خود، اقدامات 

ارزنده ای ارائه كند.

در راستای افزایش تعامات و همکاری های دو جانبه 
بانک پارسیان و شركت سایپا، روز چهارشنبه مورخ 12 
خرداد ماه 1400 جلسه ای با حضور كورش پرویزیان 
سلیمانی  جواد  سید  و  پارسیان  بانک  مدیرعامل 
مدیرعامل سایپا در ساختمان مركزی بانک پارسیان 

انجام شد.
هدف از این نشست، بهره گیری از ظرفیت های بانک 
پارسیان و شركت سایپا به منظور افزایش تعامات و 
همکاری های دوجانبه برای رفع موانع تولید و رونق 

اقتصادی اعام و تفاهمنامه ای به همین منظور نیز به امضای طرفین رسید.

صندوق  برتر  خدماتی  بنگاه  به عنوان  ملت  بیمه 
بازنشستگی در زمینه جهش تولید، معرفی و نشان 

ممتاز آن به اسماعیل دلفراز تقدیم شد.
 در همایش تجلیل از عملکرد بنگاه های اقتصادی برتر 
در راستای جهش تولید و بهره وری كه با حضور محمد 
شریعتمداری وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی برگزار 
شد، از بیمه ملت به عنوان بنگاه خدماتی برتر صندوق 
بازنشستگی در زمینه جهش تولید تقدیر به عمل آمده 
و اسماعیل دلفراز مدیرعامل بیمه ملت، نشان ممتاز این 

همایش را دریافت كرد.

این نشان به پاس اقدامات ارتباطی طی سال گذشته به 
ویژه اجرای خاقانه كمپین مسئولیت های اجتماعی 
از سوی هیات داوران جشنواره صنعت روابط عمومی 

ایران به روابط عمومی این بانک اهدا شد.
در این جشنواره بیش از 1700 اثر از 112 سازمان و 
شركت در 14 بخش  پژوهش و افکارسنجی، مدیریت 
ارتباطات  درون سازمانی،  ارتباطات  برنامه ریزی،  و 
دیجیتالی،  ارتباطات  مردمی،  ارتباطات  رسانه ای، 
بصری،  ارتباطات  شنیداری،  دیداری/  ارتباطات 
انتشارات، تبلیغات، مسئولیت اجتماعی، داستانسرایی، اقدامات كرونایی و خاقانه به دبیرخانه جشنواره 

ارائه شده بود كه پس از ارزیابی  نهایی، 23 روابط عمومی برتر از جمله بانک سینا انتخاب و معرفی شدند.

محمدعلی مناف زاده اظهار داشت: در شرایط خاص 
فعلی و محدودیت های موجود، صرافی توسعه صادرات 
آمادگی دارد با برخورداری از شبکه كارگزاری گسترده، 
دغدغه فعاالن صادراتی از حیث نقل و انتقال و دریافت 
ارز حاصل از صادرات با كمترین هزینه و در كوتاه ترین 

زمان ممکن را رفع نماید.
وی گفت: صرافی توسعه صادرات ایران به عنوان یکی از 
نماینده های بانک مركزی در حوزه دریافت اسکناس و 
رفع تعهد صادراتی، آن بخش ازفرایند رفع تعهد ارزی را 

كه با دریافت اسکناس ممکن است را برای صادركنندگان فراهم كرده است.

بانک تخصصی  ایران یک  بانک مهر  آنجایی كه  از 
قرض الحسنه است و در حوزه بانکداری خرد فعالیت 
می كند، تنها امکان پرداخت تسهیات قرض الحسنه 
به اشخاص حقیقی و با سقف مشخص را داراست. با 
این حال، بانک مهر ایران با تعریف طرح های تسهیاتی 
نهادهای  با  تفاهم نامه  امضای  همچنین  و  متنوع 
حمایتی مختلف، اقدامات مؤثری در حوزه اشتغال زایی 
و كارآفرینی با اولویت دهک های پایین درآمدی انجام 

داده است.

یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون در ابتدای صحبت های خود 
در پانزدهمین رویداد فیناپ با موضوع اینشورتک با اشاره به اینکه 
دیجیتال سازی صنعت بیمه نسبت به سایر صنایع كندتر بوده است، 
گفت: »اینشورتک از نظر میزان و حجم سرمایه گذاری هم از بقیه 
فین تک ها عقبتر بوده و به میزان قابل توجهی كمتر است اما هرچه 

جلوتر می رویم این سرمایه گذاری در حال افزایش است.«
او با تاكید براینکه شركت ها در این حوزه از كانال های مختلفی استفاده 
می كنند، افزود: »برخی از این شركت ها در كنار اینکه دفاتر سنتی 
فروش خود را دارند، برای ارائه خدمات بهتر از روش های مبتنی بر 

تکنولوژی هم استفاده می كنند.«

درخشش بانک سپه در جشنواره روابط عمومیکسب چهار عنوان در جشنواره روابط عمومی های برتر توسط بیمه دی

امضای تفاهمنامه با شرکت سایپا

ارسال ارز مورد نیاز واردکنندگان به اقصی نقاط دنیا

کسب نشان ممتاز جهش تولید و بهره وری توسط بیمه ملت

توانمندی  معرفی  با هدف  تجارت نو  بیمه  شركت 
و  توانمندسازی  نمایشگاه  در  خود  بیمه ای  های 
درتامین  ماهشهر  منطقه  از شركت های  حمایت 
نیازهای عمومی وتخصصی شركت های پتروشیمی 

حضوریافت.

اهدای نشان عالی مسئولیت اجتماعی به روابط عمومی بانک سینا

ایجاد درآمد پایدار با پرداخت تسهیالت قرض الحسنه

رشد اینشورتک کندتر از سایر حوزه های فین تک است

با هدف گسترش همکاری و افزایش تعامالت فیمابین صورت گرفت؛

عضو هیات مدیره شرکت صرافی توسعه صادرات ایران اعالم کرد:

تجلیل وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی از دکتر دلفراز

حضورپررنگ بیمه تجارت نو در نمایشگاه حمایت از شرکت های منطقه ماهشهر

قابلیت  با  ایران  صادرات  بانک  همراه  نسخه جدید 
سرویس های پیچک برای ثبت، تایید و انتقال چک های 
جدید صیادی و برخی تغییرات برای افزایش امنیت در 

انتقال وجه منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، نسخه 2.0 
اندروید و ios نرم افزار جدید همراه بانک صادرات ایران 
با قابلیت ارائه خدمات سامانه پیچک )ثبت چک، تایید 
چک توسط گیرنده و انتقال چک(، تغییر در سرویس 
صورت حساب، تغییر در سرویس انتقال وجه، تغییر 

در منوی خرید شارژ تلفن همراه، اصاح و بهبود عملکرد برخی خدمات و رفع مشکل اشتراک گذاری 
رسید تراكنش و همچنین ورود با اثر انگشت منتشر شد و در اختیار كاربران این خدمت قرار گرفته است.

در این نسخه همچنین فیلد نوع توكن انتقال پیامکی و سخت افزاری به منظور ارتقای امنیت حساب های 
مشتریان پیاده سازی و رمز پیامکی جایگزین رمز حساب شده است. با استفاده از توكن سخت افزاری نیز 
امکان انتقال وجه از حساب به حساب سپهری سایرین به صورت دو تراكنش تا سقف 500 میلیون ریال 

پیاده سازی شده است.
سقف حواله های غیرحضوری مبتنی بر حساب اعم از درون بانکی و بین بانکی برای هر شخص در یک 
روز، یک میلیارد ریال است و با استفاده از توكن پیامکی كاربران می توانند رمز ثابت حساب را فعال نکرده 

و به جای آن از رمزی كه هنگام درخواست تراكنش، به تلفن همراه آنها پیامک می شود، استفاده كنند.
كاربران می توانند برای دریافت نسخه جدید همراه بانک صادرات ایران به نشانی https://apps.bsi.ir یا 

بخش تنظیمات صفحه نخست نسخه پیشین همراه بانک صادرات ایران مراجعه كنند.

نسخه جدید همراه بانک صادرات ایران با خدمات چک های صیادی
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شرکت سیمان بجنورد ؛صنعت بهره ور، کیفیت برتر، محیط زیست پاک تر، محیط کار ایمن تر
))سبجنو(( و افزایش ۶۲ درصدی سود خالص

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سیمان بجنورد)سهامی عام( مورخ 1400/02/20 در 
محل سالن اجتماعات شركت بازرسي كاالي تجاري )I.G.I(برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 91/37 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مصطفي 
شهریاري بود، كه خانم غزاله تیما و آقای محمد رضا فرح در مقام نظار اول و دوم و آقای سید حسن 

معصومي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 3/150 ریال به 

ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس  معصومی كه از مدیران برجسته و خوشفکر صنعت كانی كشورمان میباشد در ابتدای گزارش خود 
با تشریح اینکه مأموریت شركت سیمان بجنورد، تولید و فروش سیمان با كیفیت برتر، قیمت مناسب و 
سود آور و رفع نیاز استان خراسان شمالي و همچنین رفع نیاز استان های هم جوار و سطح كشور و صادرات، 

با رعایت نیاز و خواسته هاي ذینفعان می باشد كه این رسالت 
با استفاده از پتانسیل و مزیت های در اختیار محقق خواهد 
شد و در راستای مأموریت خود حس مسئولیت پذیری در 
قبال مخاطبان خود اعم از مشتریان، سهامداران و ذینفعان را 
مصروف ایجاد رضایت و امنیت سرمایه و منابع، علی الخصوص 
منابع انسانی خواهیم نمود افزود : شركت سیمان بجنورد در 
نظر دارد پس از طی مسیر تعالی در سال 1400 به بهترین 
سازمان از نظر استفاده بهینه از منابع در اختیار در جهت 
حداكثر سودآوری و در نتیجه پایداری و خوش نامی در سطح 
كشور تبدیل گردد. وی با اعام اینکه شركت سیمان بجنورد 
با ظرفیت روزانه5300 تن كلینکر و حدوداً 1/69 میلیون تن 
سیمان در سال و واقع شدن در منطقة شمال شرق كشور 
و وضعیت عرضه و تقاضا در این منطقه، مواجهه با یکي از 
شدیدترین بازارهاي رقابتي مي باشد افزود در چنین شرایطي 
، »سبجنو« با توجه به اعتماد مشتریان نسبت به شركت كه 
داراي وجه تمایز كیفیت مطلوب و تنوع تولید مي باشد توانسته  
سهم خود در بازار رقابتي را حفظ كرده و مطابق برنامه عمل 

نماید .
مهندس معصومی كه سبقه مدیریت ارشد در سیمان خاش، 
كردستان، شهر كرد، گلستان و ... را دارا می باشد در گزارش 
خود با اشاره به سهم 2/19 درصدی از سیمان و 1/9 درصدی 
از كلینکر كل كشور برای »سبجنو« پیرامون اهم فعالیت 
های سال مالی مورد گزارش گفت: شركت با افزایش میزان 
صادرات و افزایش سهم بازار، با توجه به كیفیت مطلوب و 
تنوع محصوالت و اعمال مدیریت انرژي، مدیریت منابع مالي، 
افزایش درآمد و كاهش هزینه ها و ارزش افزوده بیشتر موفق به 

افزایش سودآوري شركت گردید. 
مهندس معصومی در ادامه با تصریح این نکته كه عاوه بر حفظ سهم خود در بازارهای ازبکستان و 
قزاقستان در سال مالی آتی افزود به دنبال بازارهای جدید صادراتی منجمله تركمنستان و دیگر كشورهای 
در 1400 می باشیم افزود علیرغم فضای رقابتی شدید در نظر گرفتن كیفیت و تنوع محصول خود عاوه 
بر بازار داخلی به دنبال پروژه های خوب عمرانی و راه سازی در خارج از كشور هستیم كه سیمان های 

باكیفیت می خواهند.
پیام هیات مدیره

حضور سهامداران و مدعوین محترم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گرامي داشته و ضمن تبریک 
سال جدید و با یاري خداوند سبحان و تاش مدیران و كاركنان متعهد ، توانمند و با انگیزه شركت و پیگیري 
برنامه ها و اهداف استراتژیک و اعمال مدیریت هزینه ها و كاهش قیمت تمام شده، اجراي پروژه هاي بهبود، 

افزایش سهم بازار و افزایش سود آوري، سال مالي منتهي به 1399/12/30 به پایان رسید. 
امید است با استفاده از رهنمودهاي سهامداران محترم و با همت كاركنان پرتاش و بهره گیري از توانایي 

آنها، شركت با افزایش میزان صادرات و افزایش سهم بازار، با توجه به كیفیت مطلوب و تنوع محصوالت و 
اعمال مدیریت انرژي، مدیریت منابع مالي، افزایش درآمد و كاهش هزینه ها و ارزش افزوده بیشتر موفق 
به افزایش سودآوري شركت در سال 1400 گردد. همچنین امید است با كار و تاش بیشتر و توجه به 

همه عوامل موثر درون و برون سازماني، به اهداف مورد نظر، مطابق برنامه راهبردي شركت نایل گردیم.
مرور کلي بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتي آن در سال مالي مورد گزارش :

شركت سیمان بجنورد با ظرفیت روزانه 5300 تن كلینکر و حدوداً 1/69 میلیون تن سیمان در سال و واقع 
شدن در منطقة شمال شرق كشور و وضعیت عرضه و تقاضا در این منطقه، مواجهه با یکي از شدیدترین 
بازارهاي رقابتي مي باشد . در چنین شرایطي ، شركت سیمان بجنورد با توجه به اعتماد مشتریان نسبت 
به شركت كه داراي وجه تمایز كیفیت مطلوب و تنوع تولید مي باشد توانسته ، سهم خود در بازار رقابتي را 

حفظ كرده و مطابق برنامه عمل نماید.
مرور کلي بر عملکرد شرکت

شركت در سال 1399 به اهداف تعیین شدۀ خود دست یافته است و با جلب اعتماد مشتریان و عرضة 
محصول با كیفیت ، موفق به تولید 1/348/198 تن كلینکر و 1/451/593 تن سیمان و فروش 1/466/094 

تن سیمان شده است
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت 

براي سال مالي آتي :
پس از تدوین سند راهبردي چشم انداز، شركت در نظر دارد 
پس از طي مسیر تعالي ، در سال 1400 به بهترین سازمان از 
نظر استفاده بهینه از منابع در اختیار در جهت حداكثر سود 
آوري و در نتیجه پایداري و خوش نامي در سطح كشور تبدیل 
گردد كه در همین راستا برنامة شركت در سال 1400 تولید 
و فروش حدوداً 1/450/000 میلیون تن سیمان در بازارهاي 

داخلي و خارجي مي باشد.
اهم دستاوردهاي شرکت در سال 1۳۹۹

1- سرمایه گذاري 3 میلیارد تومان در پروژه هاي بهینه سازي 
و افزایش ظرفیت در سال 1399 با پیشرفت %87 .

2- اقدامات انجام شده جهت مقابله با شیوع ویروس كرونا 
ایفا مسئولیت هاي  و  ارتقائ سامت عمومي  راستاي  در 

اجتماعي)3 اقدام كلیدي(
- تشکیل تیم واكنش در شرایط اضطراري و آموزش، فرهنگ 
سازي و كنترل انتشار ویروس كرونا شامل آموزش همگاني 
پرسنل شركت و پایانه حمل بار با همکاري پزشک كارخانه، 
اطاع رساني و نظارت جهت رعایت دستورالعمل هاي اباغي 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از طریق اتوماسیون 
اداري و تابلو اعانات، تامین 2 دستگاه تب سنج و پالسي 

اكسیمتر و كنترل عائم اولیه پرسنل .
- تقلیل ساعت كار پرسنل و كاهش ساعت كاركرد دپارتمانهاي 

خطوط تولید با هدف مدیریت شیوع كورونا
- كاهش ضریب انتقال ویروس كرونا از طریق تماس دست، 
بیني و چشم با مکانیزه نمودن فرآیندهاي كاري از قبیل 
مکانیزه نمودن گردش فرم هاي پركاربرد مانند فرم درخواست كاال از انبار، جایگزیني دستگاه ثبت تردد 
چشمي به جاي اثر انگشت ، تامین و استفاده از محلول هاي ضد عفوني كننده سطوح و اماكن و سرویس 

هاي ایاب و ذهاب، تامین ماسک مورد نیاز
- تولید محصوالت جدید، داخلي سازي مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آالت و ... در سال 1398

- انجام فعالیت هاي تعمیرات توسط پرسنل كارخانه و بدون استفاده از پیمانکار بیرون
- تقویت سامانه هاي مدیریتي و افزایش سطح آگاهي پرسنل جهت انجام فعالیت هاي تیمي بر پایه اصول 

علمي، مدیریت دانش، مدیریت تغییر و تفکر مبتني بر ریسک و فرصت ها
برنامه هاي آینده شرکت

گسترش بازارهاي فروش محصوالت:
برنامة شركت در سال 1400 تولید 1/460 تن و فروش حدوداً 1/450 هزار تن سیمان در بازارهاي داخلي 

و خارجي و حركت در راستاي اهداف ، برنامه ها و استراتژي تعریف شده خود مي باشد .

در  گذشته  سال  به  نسبت  کلینکر  تولید  درصدی   17 افزایش 
 ۳7 از  عملیاتی  سود  حاشیه  افزایش   ، تولید  جهش  راستای 
، افزایش حاشیه سود خالص از ۳5 درصد  درصد به 41 درصد 
به 45 درصد ، کاهش دوره وصول مطالبات از 100 روز به 45 روز ، 
افزایش نرخ بازده دارایی ها از 28 درصد به 4۳ درصد ، پیشرفت 
87 درصدی پروژه بهینه سازی و افزایش ظرفیت و کسب عنوان 
کارفرمای سالمت محور در حوزه مقابله با ویروس کرونا در سطح 
کشور از جمله دستاوردهای کلیدی مهندس سید حسن معصومی 

سکاندار موفق ))سبجنو(( در سال 1۳۹۹ بوده است .
با رشد  معصومی  مهندس  ارزنده  تدابیر  در سایه  ترتیب  بدین 
41 درصدی فروش و رشد 56 درصدی سود عملیاتی ، سیمان 
از 62  بیش  میلیون  رقم 1/280/212  با کسب  توانست  بجنورد 

درصد سود خود را ارتقا دهد .
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مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شركت سرمایه گذاري صنعت بیمه 
)سهامیعام( در تاریخ یکشنبه 1400/02/26 در محل بلوار نلسون ماندال )آفریقا( - نبش 

خیابان مریم - پاک 2 - برج بیمه  تشکیل شد. 
در این مجمع كه با حضور 60/49 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 

ریاست مجمع برعهده آقای محمد هاشم زاده بود، 
كه جنابان سعید جعفري قره چناق و بهرام رحماني 
رناني در مقام نظار اول و دوم و آقای رامین شاهعلي 
زاده به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره مجمع 

یاری می رسانند.
هیات  و  مدیرعامل  گزارش  قرائت  با  ادامه  در 
استماع  از  پس  و  خیام  پروژه  پیرامون  مدیره 
نظرات پیمانکار و نقطه نظرات بازرس و حسابرس 
قانونی و نماینده سازمان بورس تصمیم گیري در 
خصوص پروژه گلستان خیام واقع در منطقه 22 
تهران بندهای مورد نظر مجمع مطرح گردید و با 
عنایت به طرح مطالب مطروحه در فوق الذكر)بخش 
خاصه مذاكرات صورتجلسه(، انعقاد الحاقیه قرارداد 
شماره 6252/ ص ب مورخ 1394/05/25 با شریک 
اتفاق آرا تصویب گردید تا  پروژه )آقاي اللوي( به 
و  یافته  سامان  سرو  زودتر  خیام  گلستان  پروژه 
تعیین تکلیف گردد.دكتر ارضاء در مجمع با تشریح 
تاریخچه ای پیرامون پروژه اعام داشت این پروژه 
در تاریخ 30 آبان ماه سال 88 بین شركت سرمایه 
گذاری صنعت بیمه و آقای امان اهلل اللوی منعقد 
گردیده و مبلغ اولیه 67 میلیارد تومان برای تکمیل 
طرف 50  دو  هر  سهم  كه  شد  بینی  پیش  پروژه 
درصد بود. به گفته وی به دنبال عدم تکمیل پروژه  
در سال 91 مجددا قراردادی بین شركت و پیمانکار 
منعقد گردید كه به موجب آن فروش سهم »وبیمه«  
به آقای اللوی انجام شود كه این مهم رخ نداده و 
هفت میلیارد تومان خسارت از آقای اللوی اخذ شد 
و در ادامه در سال 94 مدیران وقت شركت سرمایه 
گذاری صنعت بیمه قرارداد جدیدی را منعقد كردند 
كه در این قرارداد ایشان به عنوان شریک و سازنده 
معرفی شده و 67 میلیارد تومان نیز هزینه پروژه 
شناسایی شد كه 72.5 درصد به »وبیمه« و 27.5 
درصد نیز متعلق به آقای اللوی بوده و مدت این 

قرارداد نیز 30 ماهه بوده است. 
دكتر ارضاء در ادامه توضیحات مبسوط خود با تبیین این نکته كه این پروژه كه یک 

سرمایه گذاری صنعت بیمه به دنبال راهکارهایی از جنس پیشرفت و توسعه
برنامه های دکتر امیرحسین ارضاء برای تعالی »وبیمه«

مجتمع تجاری اداری می باشد كه در دو زمین با دو پاک و سند مجزا ایجاد شده و در 
حقیقت 6 هزار و 200 متر مربع یک زمین و متعلق به »وبیمه« و 2 هزار و چند متر مربع 
دیگر نیز زمین دوم و متعلق به آقای اللوی است افزود: بقای مفید این پروژه 16 هزار و 
260 متر مربع و دارای دو برج اداری بوده كه یکی از برج ها متعلق به شركت سرمایه 

گذاری صنعت بیمه و دیگری متعلق به آقای اللوی می باشد.
توضیحات  در  »وبیمه«  عامل  مدیر  ارضاء  دكتر 
اداري   – این كه پروژه تجاري  با تشریح  تکمیلی 
گلستان خیام در منطقه 22 شهري تهران واقع  و 
مشرف به دریاچه شهداي خلیج فارس مي باشد 
تصریح كرد: ویژگي هاي منحصر به فرد این پروژه 
مانند مالکیت 6 دانگ، طراحي بي نظیر با مشاعات 
فراوان، سازه بسیار مستحکم كه تاكنون در كشور 
اجرا نشده ، دسترسي مستقیم به دریاچه نزدیکی 
به واحدهای مسکونی،طراحی و معماری خاص و 
همچنین در نظر گرفته شدن كلیه امکانات رفاهی 
از جمله تعداد 1200 پاركینگ،شهربازی،فود كورت 
و... باعث شده تا این پروژه به عنوان پروژه ممتاز 
منطقه مورد توجه فعاالن بازار اماک و مستغات 
قرار گیرد. به گفته سکاندار شركت سرمایه گذاری 
صنعت بیمه ، این پروژه با زیر بناي كل 58143 متر 
مربع در زمیني به مساحت 6273 متر مربع مشتمل 
بر 12255 متر مربع زیر بناي مفید تجاري و 6723 
متر مربع زیر بناي مفید اداری از سالها پیش كلید 
پایان  به  تا دربازه مشخصی  بود  شروع كار خورده 
رسد افزود: متاسفانه این پروژه در موعد مقرر به پایان 
نرسیده و مدت مدیدی نیز به حال خود رها شده 
بود كه من و مدیران شركت بر آن شدیم تا هر چه 
زودتر این دارائی عظیم را به ارزش افزوده واقعی خود 
رهنمون سازیم. این مدیر ارشد با اینکه این پروژه 
بخش بزرگی از پرتفوی ما را به خود اختصاص داده 
و سرمایه هنگفتی در آن سرمایه گذاری شده است 
اظهار داشت : از دو سال گذشته تیم جدید مدیریتی 
در شركت سرمایه گذاری صنعت بیمه مستقر شد و 
از آن تاریخ در خصوص این پروژه آسیب شناسی 
هایی انجام شده و چهار مشکل اساسی شناسایی 
شد. در درجه اول راكد بودن پروژه و هزینه های 
كرد،  ایجاد  كه  فرصتی  های  هزینه  و  استهاک 
در درجه دوم غیر نقد شونده بودن این قسمت از 
پرتفوی شركت، در درجه سوم اینکه قراردادهایی كه 
طوالنی می شوند مشکاتی را ایجاد می كنند و باید ادعاهای مطرح شده از سوی دو طرف 

ش
خو

سر
قه 

دی
ص

از ممتازترین و شاخص ترین دانش  ارضاء که  امیرحسین  دکتر 
ریسک  با  باشد  می  عزیزمان  میهن  مالی  مدیریت  آموختگان 
پذیریش قبول تصدی مدیریت عاملی در سرمایه گذاری صنعت 
بیمه، که بواسطه عدم شناخت دقیق مدیران اسبق یک پرتفوی 
ناهمگون داشت، تالش نمود تا بواسطه علم و دانش آکادمیک و 
را در مسیری درست  ،»وبیمه«  توان علمی کاری خود  و  تجربه 
رهنمون سازد. وی با رویکردی بی نظیر و تسلط کامل بر فراز و 
که  تهدیدی  و  قوت  نقاط  با  آشنایی  و  سرمایه  بازار  فرودهای 
شرکت را دستخوش تالطمات خود قرار می داد از روز اول پذیرش 
سکانداری »وبیمه« با تدوین برنامه های کوتاه مدت- میان مدت 
و بلندمدت مسیری روشن و شفاف را برای بهینه سازی پرتفوی، 
حل و فصل تکلیف پرونده های حقوقی و تعیین تکلیف پروژه های 
ساختمانی شرکت ترسیم ساخت تا تنها شرکت سرمایه گذاری 

صنعت بیمه کشورمان بتواند در راهی مناسب طی طریق سازد.
در آخرین اقدام این مدیر ارشد و مولف که مقاالت متعدد پیرامون 
محاسبه ریسک پذیری، بهینه سازی پرتفوی، نوآوری در مدیریت 
کسب و کار، تاثیرات نقدشوندگی سهام برسود، عوامل موثر بر 
قیمت گذاری سهام و پژوهش های نوین در باب مدیریت، اقتصاد 
و توسعه دارد برای تعیین تکلیف یکی از مهمترین دغدغه های 
شرکت با هماهنگی هیات مدیره و حمایت تمام قد سهامداران 
عمده اقدام به برگزاری یک مجمع بطور فوق العاده کرد تا پروژه 

گلستان خیام زودتر سر و سامان یافته و تعیین تکلیف گردد.
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تعیین و تکلیف شود و در درجه چهارم نیز الزامات سازمان بورس بود كه باید رعایت كنیم.
او افزود: در این راستا جلسات متعددی با مدیران ارشد بیمه مركزی برگزار كردیم و 
هفت راهکار در نظر گرفتیم؛ 1( تمدید قرارداد سال 94 همراه با ایجاد اصاحاتی در آن، 
2( سهم الشریکه آقای اللوی از سوی »وبیمه« خریداری شود،3( انتقال پروژه به شركت 
توسعه عمران بیمه،4( هزینه های ساخت از سوی شركت بیمه مركزی تامین شود و 
در ازای آن واحدهایی را تحویل دهیم، 5(شركت بیمه مركزی سهم ما در این پروژه 
خریداری كند،6(شركت پروژه شدن آن،7( طرح شکایت بعضی از این موارد را شریک 
ما و برخی دیگر را بیمه مركزی قبول نداشت. نهایتا رسیدیم به دو راهکار ادامه فعالیت 
پروژه با انجام اصاحاتی و یا مراجعه به دادگاه و طرح دعوا،كه راهکار دوم نیز با توجه به 
نظر مشاوران حقوقی شركت بنا به دالیلی همچون:طوالنی شدن و هزینه بر بودن هزینه 

دادرسی منتفی گردید.
در ادامه مجمع، پیمانکار طرف قرارداد با اعام اینکه بیش از 70 درصد در این پروژه 
پیشرفت داشته ایم از تغییرات قیمت مصالح، طوالنی شدن زمان احداث و تغییرات 
مدیریتی ، اصاح نقشه و .... به عنوان عوامل متعدد دخیل موثر بابت تاخیر در تکمیل 
پروژه نام برد و اضافه كرد با رویکرد جدی مدیریت جدید، سرعت بخشی در تکمیل پروژه 
وارد فاز نوینی شده است و امیدواریم كه در بازه تعیین شده جدید درصد قابل توجهی از 

عقب ماندگی ها را جبران كنیم.
دكتر ارضاء نیز در بخش دیگری از اظهارات خود با اعام اینکه طی مذاكرات و توافقی 

كه با پیمانکار صورت پذیرفت قرار شد تا با انعقاد یک الحاقیه و متمم قرارداد كه مورد 
قبول هر دو طرف باشد در تکمیل پروژه سرعت چاشنی كار شود تا شاهد آن باشیم كه 
این دارائی عظیم هر چه زودتر وضعیت خوبی به خود بگیرد اظهار امیدواری كرد با همت 
سهامداران این پروژه كامل شده و مجمع شركت در دی ماه 1400 در محل این پروژه 

برگزار گردد. 
این مدیر بازارشناس در بخش پایانی صحبت های خود و در مقام جمع بندی مباحث 
مطرح شده با برشمردن دالیلی كه منجر به طوالنی شدن تحویل پروژه توسط پیمانکار 
شده است تاكید كرد از روز اول حضور در شركت به دنبال رایزنی با سایر شركای پروژه 
مجتمع تجاری- اداری گلستان خیان درخصوص روش ادامه عملیات و ساخت و تکمیل 
پروژه بودیم و اكنون عقد قرارداد تکمیلی را بهترین برنامه جهت تسریع در فرآیندها می 
دانیم و امیدواریم در بازه یک ماه آتی شاهد باشیم كه درصد قابل توجهی از پروژه تکمیل 

شده و پیشرفت كرده باشد. 
خوشبختانه با استقبالی كه از خرید واحدهای مسکونی و اداری در آن منطقه طی یکی دو 
سال اخیر صورت پذیرفته است تصمیم مدیریت شركت صنعت بیمه بر آن شد تا با بهره 
بردن از این اتمسفر موجود و با اتمام سریعتر پروژه خیام سهم بیش از 60 درصدی خود 
در بخش اماک و مستغات را سامان بخشیده و پرتفوی خود را بهینه سازد. در این میان 
هرچند شاهد روند رو به رشد قیمت مصالح و فلزات بخش ساختمانی در بازار داخل نسبت 
به دوره های قبل هستیم ولی با باالرفتن قیمت واحدها و استقبالی كه از پروژه با توجه به 
موقعیت ممتاز و سازه منحصر به فرد آن شده است میتوان سوددهی ارزشمندی را برای 
»وبیمه « در پایان و فروش این پروژه مد نظر داشت. در برنامه راهبردی و رویکرد كاری 
دكتر امیرحسین ارضا و مدیران برجسته مالی و سرمایه گذاری وی در شركت سرمایه 
گذاری صنعت بیمه طبق اعام در مجمع ساالنه،  سامان بخشیدن سرمایه گذارهای در 
اماک و مستغات با رعایت دقیق صرفه و صاح سهامداران و ذینفعان پیش بینی شده 
بود تا شركت بتواند پرتفوی خود را بهینه و بهره ورتر سازد كه بحمداله با برگزاری این 

مجمع فوق العاده و تصمیم های اخذ شده این مهم عملیاتی خواهد گشت.
محمد هاشم زاده رئیس مجمع نیز در پایان ابراز امیدواری كرد، با تکمیل این پروژه 
عظیم كه بخش زیادی از دارایی شركت را دارا می باشد و موجب عدم گردش نقدینگی و 
نقدشوندگی نیز شده است،موجبات بهبود نسبت های مالی ، افزایش بازدهی دارایی ها و 

رعایت الزامات سازمان بورس اوراق بهادار و انتفاع كلیه سهامداران فراهم آید.

اجازت می خواهیم در پایان گزارش از پاسخگویی های شفاف و حمایت های تمام قد 
دكتر هاشم زاده، دكتر ارضاء و جناب شاهعلی زاده از اصحاب رسانه و از سایر كارمندان 
شركت كه به گرمی پذیرای خبرنگاران بوده و ما را در تهیه گزارش یاری رساندند نهایت 

قدردانی و تشکر را داشته باشیم.
اعضای هیئت  مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :
بیمه مركزي جمهوري اسامي ایران

صندوق بازنشستگي كاركنان بیمه مركزي جمهوري اسامي ایران
توسعه عمران بیمه

خدمات مهندسي مشاور ایران
بازرگاني صبا بیمه ایرانیان
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افزایش تولید شركت از حدود 116 هزار تن در سال 98 به 120 هزار تن در سال 99 ، فروش 
 VCM محصول جانبی نیتروژن در بورس انرژی برای اولین بار ، انجام تعمیرات اساسی راكتور واحد
و كمپرسورهای سیکل تبرید با استفاده از توان داخلی و بومی سازی قطعات در كنار بومی سازی 
كاتالیست EHP درواحد PVC و عقد قرارداد با شركت های داخلی جهت تامین آن از اهم 
دستاوردهای كلیدی »شغدیر« در سال مالی مورد گزارش بوده است بدین ترتیب شركت با افزایش 
رشد 155 درصدی فروش و 491 درصدی سود عملیاتی توانسته است با كسب مبلغ 524 /255 
/13 میلیون در سال 1399 سود خالص خود را بیش از 479 درصد نسبت به سال قبل افزایش دهد  
. این عملکرد غرور آفرین حاكی از تاش جهادگونه كلیه مدیران، معاونین ، تکنسین ها ، كارشناسان 
و كارگران متعهد و متخصص این شركت پیشرو در سودآوری و ارزش آفرینی می باشد . با حضور 
ارزشمند مهندس شمس كه از قدرتمندترین مدیران ارشد صنعت پتروشیمی كشورمان میباشد در 
مقام ناخدایی پتروشیمی غدیر بدون شک روند صعودی این شركت پیشرو در بازار سرمایه  ، شتابی 

دو چندان خواهد گرفت .
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت پتروشیمی غدیر)سهامی عام( مورخ 1400/03/18 

در محل مجموعه فرهنگي ورزشي تاش برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 75/01 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
رضا توكلي بنیزي بود، كه جنابان علیرضا بني اسدي و قاسم عابدزاده شوكي در مقام نظار اول و دوم 

و آقای  سید محسن شمس به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال 

مالی منتهی به 1399/12/30 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 و با 
تقسیم سود 10/000 ریالی به ازای هر سهم به 

كار خود پایان دادند.
در این مجمع پس از پخش یک فیلم جامع  از 
تاریخچه و فعالیتهای شركت كه به همت روابط 
عمومی فرهیخته شركت تهیه گردیده بود، پیام 
دكتر شریعتمداری وزیر تعاون كار و رفاه اجتماعی 
قرائت كردید كه در آن تصریح گردیده بود؛ شركت 
پتروشیمی غدیر از آن جهت كه در طی سال 
گذشته با مدیریتی ماتریسی مشاركت جویانه و 
مسئولیت پذیر ، نوع بدیعی از مدیریت را به منصه 
ظهور رساند در بین دیگر شركتهای زیر مجموعه 

شستا شایسته قابل تقدیر ویژه  می باشد .
 براستی كه هر چند رشد تولید و فروش ، توجه ویژه به بازار داخلی ، تامین نیاز بازار به پی وی سی  
در 6 ماهه نخست و اهتمام به صادرات پس از تامین نیاز داخلی، ایفای كامل تعهدات ارزی با كسب 
لوح تقدیر از بانک مركزی ، افزایش سود ناخالص ، عملیاتی و خالص به ترتیب با مقادیر بی نظیر 421 
، 491 و 479 درصد و ده ها اقدام فنی مهم در جهت اتکا به توان مهندسی داخل در تولید و نوآوری  
هرچند همگی قابل ستایش است اما مدیریت بی حاشیه و حركت پرتاش و معطوف به رشد و تعالی  
كه  در رگ و پی شركت جاری و ساری شده است بیش از هر اقدام دیگری شایسته تقدیر می باشد .

شایان ذكر است پتروشیمی غدیر در سال 1389 در كنار پتروشیمی اروند،پتروشیمی بندر امام و 
پتروشیمی آبادان شروع به فعالیت و تامین PVC در داخل كشور نمود،. هم اكنون این پتروشیمی 
دارای ظرفیت تولید سالیانه 120/000 تن PVC-S65 می باشد كه از لحاظ كیفی از درجه باالیی 
برخوردار بوده و در صنایع پروفیل ، سیم و كابل، لوله و اتصاالت، كفش ،چرم مصنوعی و...بکار گرفته 

می شود.                                                                                    
بر اساس آمارهای منتشر شده از شركت پتروشیمی غدیر، نیاز عمده بازار pvc گرید 65s می باشد.

كه سهم این شركت در خاورمیانه 9 درصد و در ایران 16 درصد است. همچنین ظرفیت اسمی تولید 

افزایش بیش از چهارصد ونود درصدی سود عملیاتی با پتانسیل فنی و منابع انسانی بی همتا  
پتروشیمی غدیر با عملکردی بی نظیر

pvc در خاورمیانه 1.290.000تن و در ایران745000 تن می باشد.
برنامه های آتی »شغدیر« برای فروش در سال 1400 

فروش اعتباری با LC داخلی در بورس كاال، همچنین اطاع رسانی برگزاری مناقصه و مزایده 
در سایت شركت و روزنامه های كثیراالنتشار از جمله برنامه های آتی شركت در سال جاری بوده 
واز دیگر برنامه های شركت شناسایی مشتریان جدید داخلی و ورود به بازارهای جدید خارجی و 
شناسایی مصرف كننده نهایی می باشد. ایجاد بازار رقابتی با برگزاری مزایده عمومی بر اساس قیمت 
گذاری كارشناسی شده و منطبق بر نشریات تخصصی و همچنین انعطاف پذیری در بخش تحویل 
ترم های محصوالت فروخته شده در كنار نیز عرضه منظم محصول در فواصل زمانی تعیین شده 
جهت برنامه ریزی خرید مشتریان از جمله برنامه های آتی شركت در بخش فروش عنوان گردید. 
طبق آمارهای اعامی ظرفیت اسمی تولید پی وی سی در سال1397.  112.164 تن و در سال 
1398 معادل 116.009 تن و در سال1399 معادل  120.012تن  بوده كه بیش از ظرفیت اسمی 

تولید محصول در مجموعه میباشد .
میزان فروش داخلی  پتروشیمی غدیر در سال 99 ، 17.096 میلیارد ریال بوده كه از فروش 89.751 
تن محصول حاصل شده است. در مجمع برگزار شده از جمله دالیلی كه برای افزایش مقدار فروش 
داخلی در سال 99 ذكر شد افزایش تقاضای بازار داخلی و كاهش قیمت های جهانی در شش ماه 
اول سال 1399 و همچنین محدودیت در صادرات به دلیل بیماری كرونا در شش ماه اول سال 

99 بوده است.
براساس آمار ارائه شده در مجمع در زمینه صادرات از ابتدای آبان ماه 1399 با افزایش نرخ جهانی 
و كاهش تقاضا در بازار داخلی و همچنین با كاهش محدودیت های كرونا، فروش صادراتی نسبت به 
6 ماهه ابتدایی سال با روند افزایشی روبه رو بوده 
است. همچنین درآمد ارزی حاصل از صادرات به 
مبلغ حدود 37 میلیون دالر بوده كه بخشی از این 
درآمد صرف خرید مواد و قطعات یدكی و مابقی 

آن در شبکه بانک مركزی عرضه شده است.
از دیگر مسایل مورد بحث مجمع این بود كه 
در سال مالی جاری شركت با برنامه های مدون 
مدیریت و كمک پرسنل خود طبق پیش بینی 
تومانی  حدود1.400.000میلیارد  سود  به  ها 
دست خواهد یافت. همچنین در مجمع برگزار 
شده ، مقرر گردید كه پیگیری مطالبات سنواتی 
در دستور كار شركت قرار بگیرد. و تعیین تکلیف 
برای23تن كاتالیست و ماشین آالت خریداری 

شده و مجموعه224واحدی ممکو انجام شود.
در پایان جلسه در خصوص نرخ مالیات و معافیت 
مالیاتی شركت پتروشیمی غدیر عنوان شد كه این 
شركت از سال 88 تا 1398 معافیت مالیاتی داشته و در تاش است كه این معافیت را تمدید نماید. 
همچنین در خصوص صادرات ،در مجمع برگزار شده ذكر شد كه شركت در حال پیگیری جهت 

اخذ مجوز صادرات محصوالت خود برای حوزه اروپا می باشد. 
  مهندس شمس در حاشیه مجمع و پیرامون »شغدیر« تصریح كرد : پتروشیمی غدیر به عنوان 
یک شركت سرآمد و پیشتاز در تولید كیفی و عرضه فراگیر به كشورهای منطقه تا افق 1404 بوده 
و با تولید و عرضه پلی وینیل كلراید )PVC( با رعایت استانداردهای كیفی و زیست محیطی در 
بازارهای داخلی و خارجی با هدف ارزش افزایی برای سهامداران به عنوان مهم ترین مأموریت خود 

در حال فعالیت می باشد .
اجازت میخواهیم در پایان گزارش از عنایت و توجه خاصه مهندس ابویی ، مهندس توكلی ، مهندس 
شمس در حق اصحاب قلم و رسانه در پاسخگویی به سواالت ما و از جناب آلبوغیش  مدیریت جوان 
و تحصیلکرده روابط عمومی  شركت كه نهایت تعامل و همکاری را با جمله خبرنگاران  دارند قدردانی 
و تشکر ویژه داشته و امید كه این حرمت نهی راستین به نون و القلم و مایسطرون چون این شركت 
فخرآور و پیشتاز، در بین دیگر شركت ها و مدیران طراز اول مورد الگوی كار قرار گیرد .                                                                       
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پیام هیئت مدیره 
هیئت مدیره و مدیریت شركت پترو شیمی غدیر به عنوان امانتدار سهامداران محترم، وظیفه خود 
می داند كه از هیچ تاش و كوششی جهت حراست و ارتقای امانت واگذار شده دریغ نورزد، مدیریت 
شركت در را ستای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شركت، در 
سال مالی مورد گزارش همچون سنوات گذشته، در جهت دستیابی به اهداف كمی و كیفی خود 
تاش نموده و از كلیه امکانات و توانمندی های موجود به نحو شایسته استفاده كرده تا تاثیرگذاری 
تغییر و تحوالت محیطی و آشفتگی های موجود در فضای كسب و كار را به حداقل رسانده، عملکرد 
خود را به نحو مطلوب مدیریت نماید. علیرغم بروز تنگناهای تولیدی و اقتصادی و نوسانات قیمت 
جهانیPVC ، خوراک، كاتالیست ها و تجهیزات و ماشین آالت تولید و افزایش هزینه های تامین 
و تولید ناشی از نوسانات نرخ ارز، تورم و همه گیری بیماری كرونا، این شركت با رعایت اصول حرفه 
ای و پایبندی به تعهدات خویش، تاش نموده است تا بتواند به بهترین نحو ممکن انتظارات ذینفعان 

و مشتریان را برآورده نماید. 
ما متعهد می گردیم در سایه عنایات حضرت ولی عصر )عج( و با تدابیر شما عزیزان و بهره گیری 
از دانش، تخصص و چابکی سازمان ، با محوریت سرمایه انسانی، در سال »تولید، پشتیبانی ها، مانع 
زدایی ها » همچنان در روند رو به رشد خود باقی مانده و در تحقق چشم انداز و اهداف استراتژیک 
شركت و تعالی هر چه بیشتر آن گامهای استوار برداریم. در این راه همچنان چشم به مساعدت و 

همدلی شما عزیزان خواهیم داشت.
برنامه های آتی شرکت 

گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش 
با توجه به ظرفیت اسمی شركت پتروشیمی غدیر، ضمن حفظ سهم بازارهای هدف صادراتی در 
سال 1399 با بازاریابی به موقع، موفق به ورود بازارهای جدید از جمله اروپا و تانزانیا شد كه در برنامه 
های آتی توسعه بازارهای جدید پیش بینی شده است. همچنین تغییر در شیوه های فروش جهت 

كاهش زنجیره تامین حائز اهمیت می باشد.
تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید 

شركت هیچگونه محصول جدید تولید ننموده است و بر اساس طراحی اولیه تولیدات خود را انجام 
داده است.

شیوه های تامین منابع مالی 
با توجه به سیاست فروش نقدی محصول، تمامی منابع مالی مورد نیاز از محل نقدینگی حاصل از 

فروش محصوالت تامین می گردد.
اهم دستاوردهای شرکت طی سال مالی منتهی به 1۳۹۹/12/۳0 
411-ARA 301 و-ARA ، 213-ARA تأمین و نصب آناالیزرهای -

-  احداث در اضطراری مشترک با پتروشیمی شیمی بافت
  504FA ساخت و نصب مخزن  -

- نصب و راه اندازی 7 دستگاه هود شیمیایی آزمایشگاه 
- ساخت 8 دستگاه پنل سیستم خشک كن پودر PVC در شركت های داخل كشور 

-  تعمیر كمپرسور هوا Ingersollrand و مهندسی معکوس توسط متخصصان داخلی 
-  تعمیر كمپرسور نیتروژن SIAD و مهندسی معکوس توسط متخصصان داخلی. 

-  واردات حدوداً 14500 تن EDC جهت تداوم تولید 
-  انجام تعمیرات اساسی سالیانه 

-  تعمیر كمپرسور GB- 201  یکی از حساس ترین تجهیزات دوار مجتمع به دست نیروهای داخلی 
و نقشه برداری از اجزاء آن جهت ساخت 

-  تعمیرات اساسی كمپرسورهای سیکل تبرید تراكمی 9001GC &  9002  برای اولین بار به 
دست نیروهای داخلی 

-  عقد قرارداد دو ساالنه جهت تامین كاتالیست EHP واحد PVC با شركت های داخلی
 205-FA، 204-FA ،801-FA ساخت مخازن -

و  آمریکا   Hibon شركت  از    1H3-CM كمپرسور  ساخت  و  معکوس  مهندسی   -
تعمیرات آنها در داخل مجموعه 

-  ارتقاء سطح ایمنی عملیات با خرید تجهیزات آتش نشانی 
- ارتقاء سطح ایمنی مخازن با خرید و نصب تجهیز تزریق فوم اتوماتیک 

-  مدیریت منابع نقد شركت به منظور افزایش ثروت سهامداران و دستیابی به درآمد 
غیرعملیاتی 170 میلیارد ریالی در شش ماهه سال جاری. 

-  بازاریابی مناسب در فروش محصول صادراتی در راستای انحصارشکنی و اعتمادسازی 
به مشتریان. 

-  كاهش واردات خوراک EDC و اتخاذ رویکرد تامین خوراک از منابع داخلی از جمله 
شركت پتروشیمی اروند. 

-  فروش اعتباری در بازار داخل كشور 
-  تشکیل كارگروهی به منظور اصاح و بازنگری در آیین نامه ها و دستورالعمل های 

جاری در راستای ایجاد كارایی بهتر. 
-  تاش مضاعف در بکارگیری تمامی عوامل در خصوص استیفاء حقوق شركت در پرونده 

های حقوقی و كیفری 
-  انجام تشریفات و اقدامات حقوقی دربرخی از زمینه هایی كه مورد نظر سازمان محترم 
بازرسی كل كشور قرار گرفته به پشتوانه گزارشات ارائه شده كه در این موارد ،گزارش 

سازمان مستند دعاوی قرار گرفته است. 
-  جمع آوری و ثبت اطاعات كلیه اماک )اداری، مسکونی، صنعتی و...( تحت مالکیت 
اینترنتی  نشانی  به  )شستا(  اجتماعی  تامین  گذاری  سرمایه  شركت  اماک  سامانه  در 

 saman.ssic.ir
- اجرای پروژه ارزیابی ریسک فناوری اطاعات 

 ) Storage SAN و ذخیره سازیTAPE (نصب و راه اندازی تجهیزات پشتیبان گیری  -
- اجرای پروژه تست نفوذپذیری 

-  برگزاری ممیزی های سالیانه كلیه سیستم های مدیریتی و صدور گواهینامه های آنها از قبیل 
سیستم های حوزه مدیریت كیفیت، مدیریت HSE ،انرژی و ارتباط با مشتریان 

-  تنظیم اسناد و مدار ک سازمانی شامل روش های اجرایی، دستورالعمل ها، فرم ها، چک لیست 
های كلیه واحدهای سازمانی و كدگذاری بر اساس فرمت جدید كنترل مستندات و ثبت در سامانه 

كنترل مستندات و جاری سازی این سامانه در بدنه سازمان 
-  تکمیل فرایند تدوین و ثبت آیین نامه های سازمانی در سیستم كنترل مستندات 

-  برگزاری دوره آموزشی CSCU جهت كسب دانش و مهارت های الزم جهت حفاظت از 
اطاعات و مواجهه با تهدیدات موجود در فضای سایبری 

-  تهیه و تدوین شناسنامه های شغلی 
-  كارسنجی مشاغل جدید و بررسی برآوردهای نیروی انسانی با توجه به نیاز ادارات به نیروی 

انسانی
- تهیه و تدوین نهایی ساختار سازمانی 

-  مهاجرت از سیستم آموزش های حضوری به مجازی با توجه به شرایط بهداشتی جهان 
-  تدوین و تصویب دستورالعمل تعدیل مدرک تحصیلی كاركنان 

-  تهیه و تکمیل دستورالعمل مدیریت عملکرد كاركنان 
-  اصاح طبقه بندی مشاغل با هدف یکسان سازی جبران خدمات كاركنان در مقایسه با دیگر 

شركت های زیرمجموعه تاپیکو مانند فارابی و فن آوران
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مقـام معظـم رهبـری بـا نامگـذاری سـال1400 بـه عنـوان سـال حمایـت از تولیـد، 
پشـتیبانی و مانـع زدایـی هـا در تـداوم نامگـذاری سـالهای رونـق و جهـش تولیـد، سـه 
گانـه ای را بـرای سـرداران جنـگ اقتصادی در سـخت ترین سـال های حاكم بـر اقتصاد 
كشـورمان معیـن سـاخت تا بـا تدبیر مردانـی میانه میـدان و مدیران انقابـي ، صنعت و 
اقتصـاد كشـورمان نیـز بتواند درسـایه فرماندهی ایـن مدیران جهادی به عنـوان ابرقدرت 
تـازه ظهـور كـرده جهـان در كنـار اثرگذاری بـی بدیل خود در سیاسـت منطقـه و جهان 
در بُعـد اقتصـادی نیز نمونه ای از یک كشـور پیشـرفته مسـلمان و پیشـرو در رسـیدن به 

سـهم بیشـتر بازار كشـورهای همسـایه و منطقه باشـد. 
هرچنـد عینیـت بخشـیدن بـه ایـن نامگـذاری و پیام رهبـر فرزانـه انقـاب و تبدیل این 
شـعار بـه یک شـعور سـازمانی در گام دوم انقاب درخواسـتی بود كه تمامـی آحاد مردم 
از خـرد و كان از زن و مـرد كـرد و بلـوچ تـا فـارس و گیلـک و در تمـام جغرافیایـی این 
مـرز پـر گهـر از  دولتمردان، مسـئولین، دسـت اندركاران و مدیران تراز اول شـركت های 
تولیـدی و صنعتـی مطالبـه جـدی گردیـد الكـن كمتر شـاهد بودیم كـه مدیرانـی قابل 

بتواننـد ایـن خواسـته و مطالبـه عمومی را 
جامعـه عمل بپوشـاند .

بـرای تحـول و رسـیدن بـه حداكثـر توان 
تولیـدی میهـن اسـامی، مدیـران صـف و 
جهادگـری مـورد نیـاز بـوده و هسـت كـه 
هـر نـوع چالـش را بـه جـان خریـده و از 
دل تهدیـد هـا فرصـت بسـازند و بتواننـد 
آنچنـان  موثـر  تمهیـدات  و  درایـت  بـا 
تریـن  سـخت  در  تـا  كننـد  فرماندهـی 
شـرایط اقتصـادی متاثر از اسـتمرار تحریم 
هـای ناجوانمردانـه بیـن المللـی در كنـار 
اپیدمـی كشـنده بیمـاری كرونـا شـركت 
و مجموعـه تولیـد تحـت مدیریـت شـان 
بتوانـد علـی رغـم تمـام موانـع در رونـدی 
صعـودی و رو بـه رشـد تجلی بخـش رونق 

و جهـش تولیـد باشـند. 
شـاید بتـوان بـه جرأت اذعـان كرد كه حلقه مفقوده رسـیدن ایـران به نقطـه تعالی خود 
در اقتصـاد و پیشـرفت روزافـزون نیازمنـد مدیرانیسـت متعهد و متخصص كـه هم درد را 
بشناسـند و هـم راه درمـان را خـوب بلـد باشـند و بسـان فرماندهانـی جان بـر كف برای 

خدمـت نـه در پشـت میز كـه در خاكریز خطـوط تولید و جهـاد، حی و حاضر باشـند.
در حالـی كـه فشـار تحریـم هـا بـرای واردات كاال، مـواد اولیـه و تامیـن ارز مـورد نیـاز 
صنایـع از یـک سـو، شـرایط خـاص معیشـتی مـردم از سـوی دیگـر و همچنین آسـیب 
هـای شـیوع بیمـاری كرونـا تمـام صنایـع را تحـت تاثیـر خـود قـرار داده بـود امـا تیـم 
مدیریتـی پاكسـان بـا راهبـری حسـن بقائـی بـا عملکـردی درخشـان نشـان داد كه هر 
ناممکنـی بـا راهـکار علمـی و عملـی جهـادی، شـدنی بـوده و الحـق و انصـاف درایـت 

مردم قدرشناس و قدردان خدمت ماندگار هستند

مدیریـت و تمایـز سـره از ناسـره در محدودیـت هاسـت كـه به خوبـی نمایان می شـود. 
ایـن مدیـر الیـق در سـال مالـی 2020 نشـان داد كـه حتـی بـا وجـود محدودیـت های 
ماننـد قیمـت گـذاری دسـتوری  اولیـه و ماحظاتـی  تامیـن مـواد  عدیـده در حـوزه 
محصـوالت و... مـی تـوان تهدیدهـا را بـه فرصـت تبدیل كـرد و بـا امکانات موجـود اعم 
از پتانسـیل مجموعـه، برنـد هـای بـا سـابقه و سـرمایه های انسـانی توانمنـد، بـا اقدامات 
جهـادی در عرصـه شـکوفایی اقتصـادی، گام هـای اثـر گذاری برداشـت تا نتایـج آن كام 

همـه را شـیرین كند.
در سـال سـخت كرونـا، فـروش محصوالت شـركت پاكسـان از 1000 بـه 1400 میلیارد 
رسـیده و در سـایه سیاسـت گذاری مدیریت ارشـد، در توجه جدی به معیشـت پرسـنل 
و ایجـاب یـک نـوع همدلـی و هم آوایی سـازنده در كنـار رویکردهایی خاقانـه در تامین 
مـواد اولیـه، در 3 شـیفت كاري در سـنگر تولیـد جهـاد كـرده تا بـرای تامین نیـاز اقام 

بهداشـتی عمـوم هموطنان هیچ مشـکلی نباشـد.
ایران اسـامی در سـال 1400 و در گام دوم انقاب بیشـتر از هر زمان برای رسـیدن به 
اهـداف عالـی اقتصـادی و بهبود معیشـت 
مـردم، نیازمند مدیریت جهـادی و انقابی 
بـزرگ  شـركت های  در  خدمتگـزار  و 
تولیـدی- صنعتـی و خدماتـی اسـت كـه 
جنـس  از  راهکارهایـی  مهـم  ایـن  بـرای 
خدمـت صادقانـه و مبتنـی بـر نواندیشـی 
بـرای نیـل بـه موفقیت بسـیار حیاتیسـت.
مجموعـه  جنـس  از  پاكسـان  شـركت 
هـای تولیـد كننـده محصوالت بهداشـتی 
از  اسـت كـه  قدیمـي كشـور  و  خوشـنام 
دیـر بـاز بـا تغییـر سـبک زندگـي مـردم، 
محصوالتـش در سـبد خانـوار قرار داشـته 
و تولیداتـش خصوصـا در ایـن بـازه زمانی 
كروناسـت  ویـروس  درگیـر  كشـور  كـه 
بسـیار مـورد نیـاز جامعه بـوده و توانسـته 
بـا تـاش دو چنـدان مدیریتـی خـدوم و 
پرسـنل تاشـگر و دلسـوزش بـر تمامـی نامایمـات و اشـکال تراشـی ها و كمبودها فائق 
آیـد و در ایـن میـان شـاگرد اول تولیـد كننـده محصـوالت سـامت محـور و بهداشـتی 

. شد با
 در سـال گذشـته شـركت پاكسـان توانسـت با عینیت بخشـیدن به  شـعار ما می توانیم 
هـم در بُعـد افزایـش تولیـد و تنـوع بخشـیدن بـه محصوالت خود و هم دركسـب سـهم 
بیشـتر بـازار داخلـی و خارجـی بـا سـودآوری شـیرین موفـق عمـل كـرده و بـا ایجـاد 
یـک بسـتر مناسـب در اشـتغالزایی و كارآفرینـی ارزش آوری و سـامت را توأمـان بـرای 

هموطنانمـان ارمغـان آورد. 
حسـن بقائـی بـه همـراه تمامـي مدیـران و معاونیـن خود در شـركت پاكسـان همسـو با 

لج
 خ

دی
مه



31 پرتیراژتریــن نشــریه اقتصــادی کشــور | ماهنامــه اقتصــاد و بیمــه | شــماره 126 | خــرداد 1400| 

نـگاه كان سیاسـت هـای نظـام در عرصـه خدمت بـه خلق توانسـتند بـا عملیاتی كردن 
و پیاده سـازی برنامه هـای مـدون مدیریتـی كوتـاه مدت-میـان مدت و بلنـد مدت جهت 
طـی طریـق در مسـیر چشـم انـداز و اهـداف بلند مدت نقشـی مانـدگار در پاكسـان رقم 
بزننـد و آرزوهایـی كـه در ایـن بنگاه قدیمی تولیدی كشـور مـا تبدیل به یک رویا شـده 

بـود را بـا همـت و همیت بـه منصه ظهور رسـاند. 
بـاور راسـتین بقائـی به حـوزه منابع انسـانی در مقام ارزشـمندترین دارایی یک سـازمان 
و اهتمـام جـدی بـه مقولـه معیشـت كاركنان و پرسـنل خـدوم و زحمتکش شـركت در 
كنـار اسـتفاده بـردن دقیق از خرد جمعـی و دانش فنـی مدیران و تکنسـین ها باعث باال 
رفتـن بهـره وری و راندمـان كاری شـركت شـد و با جانشـین پروري و شایسـته سـاالري 
نشـان داد كـه چـون قافلـه سـاالر فرمان عزیمـت از دل سـخت ترین كویرهـا را هم دهد 
وقتـی شـوق و نقشـه راه باشـد گذشـتن از هـر راه ناممکـن و صعـب العبوری نیـز با رمز 

مـا می توانیم میسـر اسـت.
مدیریـت بـازار شـناس و برنامـه محـور پاكسـان نشـان داد كـه مـی تـوان حتـی در 
محدودیـت هـا نیـز فراتـر از پیـش بینی حركت كـرد و یک نـام و نماد ملـی را با صابت 

در فضـای مـه آلـود تحریـم از خطـرات حفـظ نمـود.
پاكسـان بـه عنـوان پیـش قـراول تجلی بخشـیدن به شـعار جهـش تولید در پایان سـال 
1399 توانسـت تمـام افتخـارات و تندیـس هـا و جوایـز اعطایـی در حوزه هـای مختلف 
اعـم از صـادر كننـده ممتـاز، واحـد نمونـه صنعتـی در جشـنواره تولیـد ملـي _ افتخـار 
ملـي، برگزیـده زریـن صنعت سـامت محـور و... را دركنار كسـب و تمدیـد گواهینامه و 
اسـتاندارد هـای بیـن المللـی جهـان به خـود اختصاص دهد تا باورمان شـود كـه اگر كار 
دسـت كاردان سـپرده شـود ایـران زمیـن، خرامـان خرامـان به سـوی پیشـرفت و تعالی 

خواهـد رفت .   
برای مجموعه دوسـت داشـتنی پاكسـان رسـیدن به اوج قله و پرواز در آسـمان پیشرفت 
عـاوه بـر نیـاز بـه دو بـال دانـش و علـم روز و تجربـه و عمـل، نیاز بـه یک كالبـد پویا و 
همـدل و همزبـان نیـاز بـود تـا با یـک همدلی مثـال زدنی بـه توفیقاتی دسـت یازید كه 

در طـول حیـات شـركت جـزو آمال های دسـت نیافتنی بوده اسـت.
در همیـن راسـتا و پـس از سـال ها فعالیـت ایـن مجموعـه، مدیرعامل پاكسـان توانسـت 
بـرای اولیـن بـار بـا اسـتفاده از زیـر سـاخت های موجـود، انبـار اختصاصی گمـرک را در 
مجموعـه راه انـدازی كند تا مشـکات مربـوط به دمـوراژ، انبـارداری و ترخیص كاالهای 
مـورد نیـاز پاكسـان به حداقل رسـیده و ایـن مجموعـه دغدغه های موجـود در این حوزه 

را نداشـته باشد.
همچنیـن وی بـا كمـک دانـش، تـوان فنـی و مهندسـی موجـود در كارخانـه یکـی از 
وابسـتگی هـای پاكسـان بـه تجهیزات فنـی را كاهـش داد و بـرای اولین بار در پاكسـان 
دسـتگاه كاتـر صابـون بومی سـازی شـده را در خطوط تولید مسـتقر كرد تا این شـركت 
در ایـن حـوزه بـی نیـاز از واردات باشـد و بـا صرفـه جویـی هایی كـه از این محـل ایجاد 

می شـود توسـعه سـایر خطـوط تسـهیل گردد.
بقائـی در ادامـة اولیـن هـا در پاكسـان، یکـی از دغدغـه هـای دیرینـه شـركت را نیـز با 
اسـتفاده از امکانـات بـه خاطـره تبدیـل كرد و توسـعه بـر بسـتر دارایی های موجـود را با 

راه انـدازی طـرح پایلـوت سولفوناسـیون در پاكسـان جامـه عمل پوشـاند تا با ایـن اقدام 
دیگـر نیـازی بـه توقف خطـوط تولیـد در بسـیاری از موارد وجود نداشـته باشـد.

مدیـر خوش فکـر و بـا دیسـپلین پاكسـان در حـوزه عملکـرد مالـی نیـز بـا كارنامـه ای 
درخشـان نشـان داد كـه مـی تـوان بـا مدیریـت جهـادی و انقابـی در شـرایط سـخت 
اقتصـادی هـم چـرخ صنعـت را بـا قـدرت بـه حركـت درآورد و برند هـای بـا سـابقه و 
خوشـنام كشـور كـه بـرای اعتـای آن هـا زحمـات زیادی كشـیده شـده اسـت را حتی 
در شـرایط نابسـامان اقتصـاد كان كشـور بـه شایسـتگی مدیریت كرد و چـراغ آن را هم 

پرفـروغ نگه داشـت.
رشـد 42 درصـدی درآمـد، افزایـش بیـش از 45 درصـد سـود عملیاتـی و 33 درصـدی 
سـود خالـص از جملـه نتایـج درخشـان عملکـرد ایـن تیـم كاردان مدیریـت و نیروهـای 
خـدوم پاكسـان در سـال مالی سـخت گذشـته بـوده كه باتوجه بـه افزایش تولید و رشـد 
شـاخص های آماری در طی 80 روز گذشـته از سـال جاری بدون شـک با اسـتمرار این 
رونـد صعـودی در سـال 1400 نیـز اتفاقـات بزرگـی در پاكسـان رخ خواهد داد و شـاهد 

توفیقـات مبـارک و میمـون دیگـری خواهیم بود.
در ایـن میـان آغـاز فـاز مطالعاتی راه انـدازی پاكسـان صنعتی از جمله طرح هایی اسـت 
كـه بـه ثمـر نشسـتن آن موجـب تحولـی عظیـم در حـوزه تولیـد مـواد اولیه مـورد نیاز 

شـركت هـای تولیدكننـده مواد شـوینده و بهداشـتی خواهد شـد.
ایـن درحالـي اسـت كـه وضعیـت ایـن شـركت صنعتـي قدیمـي و خوشـنام بـا خاطـره 
انگیزتریـن برندهـاي صنعت شـوینده و سـهم قابل توجهـي از این بازار تـا پیش از حضور 
بقائـي در ایـن مجموعـه در مسـیر درسـت خود قرار نداشـت امـا پس از حضـور وي این 
مجموعـه در حـال بازگشـت بـه دوران اوج و شـکوفایي خـود اسـت و همـه ایـن اتفاقات 

نویـد از آینـده اي درخشـان بـراي مجموعه پاكسـان دارد.
همـه آنچـه كه تاكنون از پاكسـان به آن اشـاره شـد از جملـه اقدامات اثرگـذاري بود كه 

در یک سـال گذشـته توسـط حسـن بقائي در این مجموعه رقم خورده اسـت. 
مراسـمي نیـز بـه پـاس یـک سـال تـاش و خدمـت مانـدگار وي در ایـن شـركت كه از 
سـوي كاركنـان بصـورت خودجـوش برگزار شـد مبین این موضوع اسـت كه هـر مدیر و 
مسـئولي كـه بـا جـان و دل و در راه رضاي خداوند و اعتاي میهـن عزیزمان كار و تاش 
كنـد و دسـت از شـعارهاي بدون پشـتوانه بردارد، مردمـان این آب و خاک قدرشـناس و 

قـدردان زحماتشـان خواهند بود. 
ـــعه كشـــور  ـــن بســـتي در مســـیر پیشـــرفت و توس ـــچ ب ـــت هی ـــوان گف ـــي ت ـــع م ـــه واق ب
وجـــود نـــدارد و بـــراي بســـیاري از مشـــکات راهکارهـــا و مـــدل هـــاي مختلفـــي 
ـــي  ـــم نوع ـــگاه كنی ـــات ن ـــه موضوع ـــانه ب ـــیب شناس ـــگاه آس ـــر از ن ـــه اگ ـــود دارد ك وج
ـــود  ـــدم وج ـــه ع ـــرد ن ـــم ك ـــاهده خواهی ـــا را مش ـــه ه ـــردن برنام ـــي ك ـــف در اجرای ضع
ـــران  ـــا مدی ـــف. كافیســـت ت ـــون در ســـطوح مختل ـــاي گوناگ ـــروژه ه ـــف پ ـــه و تعری برنام
ــاج قاســـم  ــا و مـــرد میـــدان حـ ــا تاســـي از ســـردار دل هـ جهـــادي و میدانـــي بـ
ـــف و  ـــال وظای ـــام و كم ـــام تم ـــا انج ـــته و ب ـــل گذاش ـــه عم ـــه عرص ـــا ب ـــلیماني، پ س
ـــرار  ـــي ق ـــح عملیات ـــیر صحی ـــتي در مس ـــگاه و پس ـــر جای ـــود در ه ـــاي خ ـــئولیت ه مس

ـــد. ـــاش كنن ـــوم ت ـــرز و ب ـــن م ـــازي ای ـــي س ـــتاي متعال ـــه و در راس گرفت
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اخذ 25 پروانه محصول جدید، كسب رتبه اول از نظر آمار صادرات در بین شركت های دارویی بركت 
و تولید و عرضه رمدسیویر برای اولین بار در خاورمیانه از اهم دستاوردهای شركت داروسازی سبحان 
انکولوژی در سال 1399 با مدیریت تیم كاردان و كاربلد خود بوده است. همچنین »دسانکو« در راستای 
تحقق اهداف شركت خود با هدف تولید و عرضه بیش از 20 محصول جدید در دسته داروهای پرخطر 
)Hazardous( برای تامین نیاز كشور در حوزه های درمانی سرطان، ام اس و رد پیوند ، افزایش ظرفیت 

های صادرات و توسعه بازارهای هدف نگاه جدی در سال پیش رو برای توسعه و تعالی خود دارد.
بنا به اعام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت سبحان انکولوژی در سال 1399 نسبت به سال 1398 
فروش خالص شركت از مبلغ 1/861/532 میلیون ریال به مبلغ 4/153/584 میلیون ریال رسید كه 123 
درصد رشد داشته و در راستای آن سود خالص شركت از مبلغ 132،657 میلیون ریال به مبلغ 427،597 

میلیون ریال رسید كه 222 درصد افزایش را نشان می دهد.
به گفته وی همچنین در حاشیه سود خالص از 7 به 10 
درصد، بازده حقوق صاحبان سهام از 12 به 29 درصد و دوره 

وصول مطالبات از 382 به 256 روز كاهش یافت.
سبحان  داروسازی  شركت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
انکولوژی)سهامی عام( مورخ1400/03/11 در محل ساختمان 

جدید دانشکده داروسازي، سالن رازي تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 75/78 درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای  دكتر اكبر برندگي بود، كه جنابان سید مهدی 
ناصری و دكتر فرشید مرادي در مقام نظار اول و دوم و آقای 

علي پیرزادي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم 

سود 400ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
شایان ذكر است عاوه بر برگزاری مجمع ساالنه در خردادماه 
سال جاری با برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده نیز در 
راستای الزامات سازمان بورس اوراق بهادار ، مفادی از اساسنامه 

شركت نیز با آرای اكثریت سهامداران اصاح گردید .
دكتر عنابی در ابتدای گزارش خود با اعام اینکه زیرساخت 
انسانی متخصص  منابع  و  اُنکولوژی  های شركت سبحان 
المللی  بین  استانداردهای  باالترین  با  مطابق  وكارآزموده 
داروسازی طراحی و سازماندهی شده اند و به همین جهت 
تولید داروهای جدید، ایمن و موثر برای درمان مبتایان به انواع 

سرطان را هدف اساسی خود می دانیم افزود: عاوه براین در سال گذشته كه با همه گیری بیماری كرونا 
بود با تولید  محصوالت جدید و برای اولین بار در منطقه سعی وافر كردیم كه دسترسی بیماران نیازمند به 
این داروها به راحتی امکان پذیر باشد چرا كه ما در این راســتا خود را برای كمک به ایجاد جامعه ای سالم 
تر، متعهد می دانیم. مدیرعامل »دسانکو« با بیان اینکه مقام بزرگترین تولید كننده داروهای ضد سرطان 
تزریقی در ایران و تولید داروی ضد سرطان تاكسوتر تحت لیسانس شركت سانوفی در خاورمیانه به عنوان 
ویژگی های انحصاری خودمان عاوه بر تامین نیاز بیماران داخل كشورمان با استفاده از مواد اولیه، دانش 
فنی و فرموالسیون های كشورهای اروپایی بهترین كیفیت و داروهای جدید را كه مورد استقبال بسیاری از 

كشورهای خارجی میباشد  تولید كرده و برای كشور عزیزمان هرساله ارزآوری مناسبی كسب مینماییم .
دكتر مجیدعنابی در بخش دیگری از گزارش خود با تشریح این مهم كه ما در مقام تولیدكننده اولین داروی 
ضد سرطانی در كشور و دارا بودن ماشین آالت و خطوط تولیدی مطابق با استانداردهای روز دنیا با هدف 
بومی سازی و انتقال دانش فنی با شركت های اروپایی قراردادهایی را منعقد كرده ایم به گفته مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره شركت هم  اكنون با محصوالت با كیفیت خود سهمی شایسته از بازارهای جهان را به 
خود اختصاص داده و عاوه بر صادرات به كشورهای همسایه با كشورهای  آسیایی و آفریقایی دیگر در حال 
عقد قرارداد جدید در حوزه فروش خارجی می باشیم به گفته وی برای فروش محصوالت خود در سال 

1400 به كشورهای لبنان، تاجیکستان و اوكراین برنامه و نگاه جدی داریم.
مدیرعامل »دسانکو« با بیان اینکه بخش تولید، تکنیکال، سیستم BMS، سیستم EMS، آزمایشگاه های 

سبحان انکولوژی، پیشتاز در صادرات و سهم بازار

كنترل كیفیت كنترل حین تولید واحد ایمن HSE، واحد تحقیق و توسعه اتاق های پروبیولوژی این بخش 
ها و سیستم ها باعث شده كه این شركت محصوالت منطبق با استانداردهای روز دنیا تولیدكند در كنار 

منابع انسانی ارزشمند از نقاط قوت و تمایز این شركت می باشد. 
وی متذكر گردید بحمداله با وجود منابع انسانی كاردان و كاربلد خود  در كنار حمایت اعضای هیات 
مدیره خبره تحولی در مجموعه ایجاد گردید كه توانستیم به بخش اعظم از استراتژی های خود جامع 

عمل بپوشانیم .
دكتر عنابی در ادامه از هلدینگ بركت و سرمایه گذاری البرز و مدیران ارشد آنها دكتر برندگی و دكتر مرادی 
كه تمام قد از برنامه های مدیریت سبحان انکولوژی حمایت كردند تا با پیاده سازی برنامه های مدون خود، 
مدیریت بتواند در سال سخت اقتصادی 1399 كه شرایط دشواری را كشور عزیزمان و بالطبع آن شركت 
های تولیدی و باالخص شركت های دارویی داشتند به اهداف مدنظر خود دست یابیم تشکر ویژه كرده و 
ابراز داشت بهینه سازی نظام منابع انسانی، بهینه سازی نظام 
مدیریت مالی، ارتقاء بهره وری، بهبود نظام مدیریت زنجیره 
تامین و تعریف پروژه های Joint R&D ، ورود به بازارهای 
جدید دارویی با نیاز سرمایه گذاری محدود توسعه فعالیت 
های دانش بنیان و سبد دارویی شركت به منظور بومی سازی 
داروهای تولیدی، همکاری با شركت های زبده افزایش منابع 
مواد اولیه داخلی محصوالت از استراتژی های اصولی می باشد. 
دكتر عنابی در فرازی دیگر از گزارش خود با تاكید بر اینکه 
بواسطه نقش بی بدیل دسانکو در صنعت داروسازی كشور 
و به پشتوانه توان عملیاتی خود در بخش توسعه محصول 
نگاه جدی به این مقوله داریم افزود: با كسب مجوز برای 
25 محصول جدید توانستیم 260 میلیارد ریال سود حاصل 
سازیم كه این مبلغ نزدیک به 64 درصد از كل فروش ما را 
شامل گردید.مدیرعامل سبحان انکولوژی همچنین اضافه كرد 
با رشد 425 درصدی در صادرات توانستیم در بین شركت 
های گروه حائز رتبه اول شدیم و مفتخرم اعام داریم كه 
به  بركت متعلق  از 33 درصد صادرات گروه داروئی  بیش 
شركت سبحان انکولوژی می باشد. رئیس مجمع دكتر برندگی 
و مدیرعامل شركت بركت از كاهش 126 روزه دوره وصول 
مطالبات، صادرات چشمگیر با توجه به تمام سختی ها در امر 
فروش خارجی، اخذ پروانه های جدید تولید در سال گذشته 
و استمرار این روند در سال 1400، افزایش تولید و فروش در 
كنار كسب و تمدید گواهینامه های بین المللی را از نقاط حائز 
اهمیت و برجسته تیم ارشد مدیریتی شركت سبحان انکولوژی 
بشمرد و اضافه كرد این روند رو به رشد دربازه زمانی گذشته 
از سال 1400 نیز استمرار یافته است كه بسیار قابل توجه و 

حائز اهمیت می باشد.
دكتر فرشید مرادی مدیرعامل شركت سرمایه گذاری البرز نیز در پایان مجمع با تشکر از تاش و كوشش 
دلسوزانه دكتر عنابی، دكتر پیرزادی، دكتر پاكتچیان و دیگر اعضای هیات مدیره در پیاده سازی و اخذ 
رویکردهای مناسب در شركت سبحان انکولوژی كه منجر به كسب توفیقات درخشانی از رشد چشمگیر 
سود تا تولید داروهای جدید و رایزنی های گسترده برای پیدا كردن بازارهای جدید هدف صادراتی گردیده 
از برنامه های خوبی كه این تیم مدیریت برای تعالی و ارتقاء عملکرد و بهره وری تجلیل كرد.  پاسخ گویی 
شفاف و صادقانه مدیران ارشد »دسانکو«به سواالت جهت رفع ابهامات سهامداران و ذینفعان پایان بخش 

این برنامه بود.  
تولید فرآورده های ضد سرطان، انتقال دانش فنی وتکنولوژی، تولید تحت لیسانس و تولید قراردادی، 
تحــــقیق برروی ســـیســــــتم های جـــدید دارو رســـــانی، اســـــتفاده از مــــدرن ترین 
تجهیزات، توســـعه پایپ الین ضــــد ســـرطان دارویی كشـــــور، مشــــاوره با دانشـــمندان عرصه 
دارو و درمان و همکاری در راه اندازی كلینیکال ترایال برای سیستم های دارو رسانی جدید جزو فعالیت 

های اصلی شركت »دسانکو« میباشد .
پیام هیات مدیره

شركت سبحان انکولوژي )سهامی عام( با شناخت و تحلیل موقعیت خود و با بکارگیري ابزارهاي مناسب 
همچون برنامه ریزي استراتژیک نگاهی دقیق به آینده دارد و به منظور حفظ و ارتقا موقعیت خود در عرصه 
رقابت با تعیین استراتژي هاي مناسب، سازمانی چابک و انعطاف پذیر ایجاد خواهد نمود. بدیهی است تحقق 

زنده نگه داشتن امید

دکتر عنابی مدیر اسبق شرکت های داروسازی کاسپین و زهراوی 
و استاد برجسته و عضو هیات مدیره دانشگاه تهران در گزارش 
بهترین  تولیدی،  درصدی  رشد 12۳  با  اینکه  بر  تاکید  با  خود 
عملکرد را طبق شاخص ها طی سالیان اخیر توانستیم رقم بزنیم 
و عالوه بر افزایش فروش بیش از صد درصدی نسبت به سال 
گذشته موفق شدیم عالوه بر تولید انواع قرص، کپسول و ویال 
برای بیماران سرطانی با تولید داروهای موثر در درمان کرونا در 
دوران سخت اپیدمی کرونا مفتخر باشیم که برای سالمت محوری 
میهن اسالمی در این زمینه نیز عملکردی درخشان با تولید 2 

محصول جدید داشته باشیم.
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این هدف فقط با تغییر ساختاري و سازماندهی میسر نبوده بلکه تغییر در فرهنگ و شیوه اعمال مدیریت 
مدنظر است كه در این راستا گام هاي موثري برداشته شده است.

صادرات
شركت در سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 موفق به صادرات حدود 284/816 میلیارد ریال از 
محصوالت خود گردیده است كه نسبت به سال مالی گذشته 425% افزایش داشته است . دلیل رشد 
صادرات نسبت به سال گذشته به دلیل صادرات به دو بازار سوریه و عراق جمعا به ارزش 1.130.409 یورو 
معادل 1.369.990 دالرو  معادل 284.816 میلیون  ریال )با نرخ نیمایی اظهار نامه( در قالب 12 فقره 

محموله صادراتی و جهت 13 قلم دارو بوده است.
اهم فعالیت ها در سال مورد گزارش 

تولید محصوالت درمانی كرونا ) فاویپیراویر و رمدیسیویر( در راستای كمک به درمان این بیماری  
كاهش مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1387 لغایت 1395و مالیات متمم عملکرد و جرائم موضوع ماده 
169 ق.م.م سالهای 1391 و 1392 و مالیات عملکرد سال 1396 كه موجب صرفه جویی مالیاتی به مبلغ 

227.621 میلیون ریال شده است. 
ثبت افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام از مبلغ 861 میلیارد ریال به مبلغ 961 

میلیارد ریال 
بخشودگی جرایم و استمهال بدهی بانکی 

راه اندازی دستگاه مایع سوز و اخذ مجوز از 
سازمان محیط زیست و صنعت سبز 

نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر تراكمی 
به منظور ارتقاء سیستم تاسیسات جهت 
تامین سرمایش مورد نیاز برای كنترل بهتر 
دما و رطوبت ) از 450 تن  به 800 تن(  
در بخش های تولیدی، انبارها و آزمایشگاه 
، كاهش ریسک خروج از شرایط مناسب 
 ، GMP تولیدی مطابق استاندارد های

صرفه جویی در مصرف گاز
راه اندازی گرانول ساز خط جامدات و امکان 
پذیری تولید داروهای خوراكی از مرحله 
وری  بهره  افزایش  منظور  به  موثره  ماده 
وكاهش بهای تمام شده بچ های تولیدی 

خوراكی 
افزایش ظرفیت  محصوالت استریل از قبیل 
رمدیسیویر ) از 300 لیتر به 460 لیتر(  و... 
و  عراق  كشورهای  در  محصوالت  ثبت 

سوریه 
كاهش واردات و افزایش سهم محصوالت تولیدی

تغییر قراردادهای كارمزدی )نوع و نرخ قرارداد( به مشاركت فروش
ارتقا زیرساخت برق كارخانه ) از 1200 كیلو وات به 2000 كیلو وات(

پروژه افزایش فضای انبار ملزومات و فنی
اندازه گیری Holding Time وسلهای استریل شده در بخش استریل واحد تولید 

تثبیت فرهنگ حفاظت و بهبود مستمر تا حصول نتیجه مطلوب، خصوصاً در تولید محصوالت جدید
گسترش سیستم  EMSو مانیتورینگ فشار اتاق تولید

بروز رسانی اپلیکیشن مانیتورینگ
اندازه گیری Holding Time تجهیزات اتوكاو شده 

معتبر سازی و كاهش مدت زمان پاكسازی پایان بچ محصوالت خوراكی كه مشابه هستند
معتبرسازی و كاهش تعداد نمونه های ارسالی به آزمایشگاه كنترل كیفیت در پایان تولید محصوالت 

تزریقی
افزایش 35 % بهره وری در فرآیند كنترل ذره، از طریق بهبود در فرآیند انجام كار

معتبرسازی وركینگ استاندارد و استفاده از آن به جای رفرانس استاندارد ) دوسه تاكسل و پکلی تاكسل(
افزایش راندمان در بخش جامدات و محصوالتی كه به شکل كپسول هستند. 

برنامه هاي آتی هیات مدیره:
پروژه هاي آتی در سال 1400

 R TYPEبه HTYPE 1- مطالعات تبدیل ویال نوع
2- ارتقاء سیستم خط خوراكی

3- نصب و راه اندازي ماشین ویال فیلینگ DARA در خط تولید استریل
4- بهره برداري از فرآیند گرانول سازي 

5- ساخت اتاق چمبر به منظور افزایش ظرفیت نگهداري داروهاي موجود در مراحل پایداري
6- توسعه فضاي ساختمان حفاظت فیزیکی

7- پیاده سازي نظام مدیریت دانش 
8- شركت در پنجمین دورۀ جایزۀ ملی تعالی و پیشرفت

9- اتصال فریز درایر 15 متر مربعی به خط 
ویال فیلینگ

و  آب  مخازن  سیستم  اتوماسیون   -10
گازوئیل

EMS  11- ارتقاء سیستم
و  ساز  نیتروژن  بخش  مانیتورینگ   -12

دستگاه تصفیه فاضاب سمی
اندازه گیري سرعت جریان هوا در   -13

LAFهاي مایعات 
14- ثبت دما و رطوبت اتاق هاي آزمایشگاه

DPT( (15- مانیتورینگ فیلترهاي هپا
طرح هاي انجام شده در سال ۹۹ : 

پروژه های صورت پذیرفته شده
1- راه اندازي دستگاه مایع سوز به منظور 

تصفیة تکمیلی پساب كارخانه
2- تعمیر دستگاه گرانول ساز واحد تولید 

جامدات  
لیتري   100 وسل  از  برداري  بهره   -3

ریموین
4- بهبود سیستم هواساز )نصب و راه اندازي 

یک دستگاه چیلر تراكمی(
5- راه اندازي دستگاه هیدروژن پراكساید ماشین ایزوالتور استریل

6- افزایش ظرفیت CIP واحد تولید استریل
7- تمدید گواهینامة GMP محصوالت پر خطر استریل از سازمان غذا و دارو 

محصوالت آینده 
داروهایی كه در حـال حاضـر در پایـپ الیـن شـركت داروسـازي سـبحان انکولـوژي قـرار گرفتـه انـد 
داروهـایی هسـتند كـه هـم واجـد جـذابیت الزم در درمـان از نظـر متخصصـین مـی باشـند و هـم حـائز 
پارامترهـاي جـذابیت بـازار از جملـه اثـرات درمـانی بـاال، ارزش بازار) )Value و رشـد بـازار مـی باشـند. 
ایـن داروهـا طبـق گـزارش مراكـز بـین المللـی ارزیـابی كننـده بـازار، آینـده بسـیار خـوبی را خواهنـد 
داشـت. بـا توجـه بـه عقـد قراردادهـاي انتقـال دانـش فنـی بـا شـركت هـاي اروپـایی و آسـیایی معتبـر 
و هـم چنـین مراكـز دانشـگاهی و فعالیـت متخصصـین ایـن شـركت، برنامـه شـركت سـبحان انکولـوژي 

تولیـد و عرضـه 13 محصـول انکولـوژي جدیـد در سال 1399 می باشد.
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شـــرکت مدیریـــت صنعـــت شـــوینده، ذیـــل 
ـــهر،  ـــع بهش ـــعه صنای ـــروه توس ـــت های کالن گ سیاس
بهبـــود و افزایـــش کارایـــی را در دســـتور کار خـــود 
قـــرار داده، و در جایـــگاه نهـــادی باالدســـتی، ایـــن 
اهـــداف را بـــا اتخـــاذ ســـازوکارهای مناســـب و کار 
ــت  ــا جدیـ ــه بـ ــرکت های تابعـ ــی در شـ کارشناسـ

دنبـــال می کنـــد.

ـــه  ـــی، در مورخ ـــت های كان مدیریت ـــری سیاس ـــة پیگی در ادام
1400/03/17، در محـــل ســـالن اجتماعـــات جهـــش تولیـــد 
ـــت  ـــه ریاس ـــه ای ب ـــوینده جلس ـــت ش ـــت صنع ـــركت مدیری ش
ـــد.  ـــزار ش ـــركت، برگ ـــن ش ـــل ای ـــی، مدیرعام ـــر نعمت اله دكت
ــه نمایندگانـــی از شـــركت توســـعه  طـــی ایـــن مراســـم كـ
ـــت صنعـــت  ـــة گـــروه مدیری ـــع بهشـــهر و شـــركت های تابع صنای
شـــوینده حضـــور داشـــتند، دكتـــر نعمت الهـــی، ضمـــن تســـلیت 
ـــام  ـــوز ام ـــت جانس ـــادق و رحل ـــر ص ـــام جعف ـــهادت ام ـــام ش ای
خمینـــی )ره(، بـــا تأكیـــد بـــر لـــزوم افزایـــش كارآمـــدی در 
ـــف،  ـــام وظای ـــره وری در انج ـــود به ـــر بهب ـــز ب ـــا و تمرك فعالیت ه
تودیـــع و معارفـــه مدیرعامـــل شـــركت مرواریـــد هامـــون، معـــاون 
امـــور شـــركت ها و مجامـــع شـــركت مدیریـــت صنعـــت شـــوینده 
و حســـابرس داخلـــی ایـــن شـــركت را در دســـتور كار قـــرار دادنـــد 
ــان آقایـــان مصطفـــی ســـعیدی، محمـــد  و به ترتیـــب جنابـ
ـــه  ـــان ب ـــهبازی را در ســـمت های جدیدش ـــی ش ـــدی و عل یاراحم
حاضـــران در جلســـه معرفـــی كردنـــد. ایشـــان، در بخـــش پایانـــی 
ـــزادی  ـــان منصـــوری و ن ـــر از زحمـــات آقای ـــا تقدی ایـــن مراســـم، ب
ــده  ــراد منصوب شـ ــد افـ ــدواری كردنـ ــراز امیـ ــادی، ابـ نوش آبـ
ـــد  ـــه خداون ـــکال ب ـــا ات ـــه، ب ـــف محول ـــام وظای ـــد در انج بتوانن
متعـــال، پیشـــبرد سیاســـت های كان ایـــن شـــركت را 
ـــد؛  ـــه »تولی ـــن ب ـــد و در ســـال مزی ـــال كنن به نحـــو شایســـته دنب
پشـــتیبانی ها؛ مانع زدایی هـــا«، بـــا همتـــی مضاعـــف بتواننـــد 
در بالندگـــی و توســـعة صحیـــح اقتصـــاد شـــویندۀ كشـــور نقـــش 

ـــد. ـــا كنن ـــال ایف ـــر و فع مؤث

گامی به سوی جهش عملکرد در شرکت های تابعه هلدینگ 
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر )سهامی عام(






