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انتصـاب شایسـته حضرتعالـی بـه سـمت مدیرعامل جدید شـرکت داروسـازی 
زهـراوی را تبریـک عـرض نمـوده و از درگاه ایـزد منـان ، سـربلندی و توفیـق 
روزافـزون شـما را آرزومندیم.یقیـن داریـم که تعهـد و تخصص ارزنـده و رابطه 
تعاملـی مناسـب تـان با اهـل رسـانه نقطه عطفـی خواهد بـود در فصـل روابط 

رسـانه بـا این شـرکت دارویی خوشـنام و پیشـرو.

ــه ســمت مدیرعامــل  و نایــب رئیــس هیئــت  ــی ب انتصــاب شایســته حضرتعال
مدیــره شــرکت صنایــع بهداشــتی ســاینا را تبریــک عــرض نمــوده ، موفقیــت و 
ســربلندی روزافــزون بــرای شــما از درگاه خداونــد متعــال خواهانیــم. بــی شــک 
حضــور مدیــر بــا تجربــه و خوشــنامی همچــون جنابعالــی مایــه خیــر و برکــت 

بــرای کشــور خواهــد بــود
امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه
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گزارش کامل مجامع به همراه آلبوم تصاویر در وب سایت نشریه به آدرس www.eghtesadobimeh.ir بارگذاري شده است.

شرح عکس جلد

دکتر اکبر برندگی؛ مدیر عامل گروه دارویی برکت
دكتـر اكبـر برندگـی از دانشـمندان و اسـاتید برجسـته آكادمیـک و دانشـگاهی كشـور و از جنس 
مدیـران مسـلح بـه دانـش و علـم و تجربـه و عمل گرایی می باشـد كـه در هر سـنگری خدمت بی 
منـت را معنایـی تـازه بخشـیده وكنون در كسـوت ناخـدای گروه دارویـی بركت هم سـعی كرده با 
اسـتفاده از تجربیـات ارزشـمندی كـه در طول سـالها و از سـخت تریـن روزهای جنـگ تحمیلی تا 
امـروزه ی بازار سـرمایه كشـور و صنعت دارو اندوختـه دارد بهترین ها را در این گـروه ارزش آفرین 
دارویـی  برپـا سـازد. دكترینـی كـه اكبـر برندگی در بركت برپا سـاخته یک سرشـاخه مهـم غیر از 
سـامت محـوری دارد و آن تولیـد داروهـای جدیـد منجمله واكسـن كرونـا بوده اسـت و این برای 
ایران زمین وملت های آزادیخواه می تواند نشـانه ای آشـکارا باشـد از آینده ای روشـن و درخشـان 

بـرای آنان كه اسـتقال مـی خواهند نه وابسـتگی. 
ایـن مدیـر ارزشـی با یـک چیدمان هنرمندانه در پسـت هـای مدیریتی شـركت های تابعـه و ارائه 
رهنمودهـا و راهبردهایـی موثـر توانسـت تعالـی و حركـت رو بـه رشـد را در رگ و پـی شـركت ها 
جـاری سـاخته و نـام گـروه دارویـی بركت و شـركت های تابعـه آن را بـا دستاوردهایشـان به صدر 

اخبار دنیا بکشـاند.
ایـن مدیـر محقـق و دانـش پـژوه بـا شـناختی كـه از معضـات و مشـکاتی كـه صنعـت دارویـی 
كشـورمان را دچار تاطم می سـاخت از سـویی و با درک درسـت و آشـنایی با سیاسـت های كلی 
نظـام و فرآیندهایـی كـه ضامن پیشـرفت ایران اسـامی می باشـد توانسـت از دل تهدیدها فرصت 
بسـازد و بـا تدویـن برنامـه هـای مـدون و اجرایـی كـردن آن بـرگ برنـده ای را رو می كنـد كه با 

توسـعه و پیشـرفت همـه جانبـه مجموعـه به صابـت و صداقت عجیـن گردد.
مدیریتـی كـه بـاورش اسـت منابـع انسـانی ارزشـمند تریـن دارایـی های یک سـازمان هسـتند  و 
ایـن بـاورش در مجموعـه او بجـای شـعار بـه شـعور تبدیل شـده، مـی داند كـه باید بـرای حفظ و 
جـذب و نگهـداری و بـه روز كـردن منابـع انسـانی خود  بیشـترین تـاش صورت پذیـرد و آموزش 
و دانـش بـه طـور روتین بـرای كاركنـان متخصص برهان گـردد تا به فـن آوری روز مسـلح گردند. 
دكتریـن ایـن مدیریـت در توجه بـه فرداها و شـناخت آنچه فردا میهن مـان به آن نیـاز دارد، برگ 
برنـده ای اسـت كـه گـروه دارویـی بركـت - شـما بخوانیـد دم مسـیحای شـفاخانه ها- مـی دارد. 
مدیریتـی كـه ایـن شـعور و بـاور را در مجموعـه تجلـی می سـازد كه تحقیق و توسـعه و اسـتفاده 
از دانـش تخصصـی  روز در صنعـت دارو بـه منظـور كسـب جایـگاه راهبـردی در صنعـت دارو می 
توانـد شـاه كلیـد موفقیـت و ثبـات و سـودآوری پایـدار باشـد و در این راه همـه اجـزاء را به تاش 
دو چنـدان و جهـاد مـی خوانـد. در ایـن خـاک پرگهـر متاسـفانه اكنـون مدیریت نواندیـش و پاک 
دسـت، متخصـص و متعهـد كـه برای فرداها برنامه داشـته باشـند و تمهیـدات خـود را از اكنون به 

كار بسـته باشـند برای طلوع خورشـید موفقیت كمتر سـراغ داریم، پس بر ماسـت كه حرمتشـان 
را بیـش از پیـش پـاس بداریم.

براسـتی كـه امـروز و در این شـرایط حسـاس و بـا وجود همه دشـواری هایـی كه اقتصاد و كشـور 
عزیزمـان را هـدف ناجوانمردانـه تریـن تحریـم هـا قـرار داده، مـی طلبد كـه از این همـت مدیران 
دلسـوز ُملـک و مملکـت كه فـارغ از جناح بندی های سیاسـی، كمـر به خدمت بسـته اند حمایتی 

در خـور صـورت پذیرد . 
باشـک حضـور مدیـری كه بـه كمیـت و كیفیت تولیـدات محصوالت شـركت های تابعـه در كنار 
شـفافیت مالـی و كاری توجـه ویـژه ای معطوف سـازد می تواند همان حلقه گمشـده ای باشـد كه 

مدیریـت و صنعـت كشـور امـروزه و در یـک جنـگ اقتصادی بیـش از پیش به آن نیازمند اسـت.      
دكتـر اكبـر برندگـی در دهه چهل شمسـی در اصفهان به دنیـا آمد و دوران تحصیـل را در اصفهان 
گذرانـد. مشـارالیه در خال جنگ در دانشـکده داروسـازی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان، قبول 
شـد و همزمـان كـه بـه تحصیل مشـغول بـود در جنـگ تحمیلـی نیز حـی و حاضـر و در عملیات 
هـای متعـددی شـركت كرد. مشـارالیه از میانه های دهه شـصت شمسـی در دانشـگاه هـای معتبر 
كشـورمان بـه عنـوان مسـئول،  منشـاء و مرجـع بسـیاری از دانشـجویان و نخبگان گردیـد. وی در 
سـال 73 بـه عنـوان معـاون غـذا و داروی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان برگزیده شـد و مجددا 
بواسـطه حضـور اثرگـذار و درخواسـت های متعـدد جامع دانشـگاهی و آكادمیک كشـور یک دوره 
دیگـر در مقـام یـک هیـات علمـی توانمند، مسـئولیت معاونـت دانشـگاه را علی رغم مشـغله های 

متعـدد پذیرفت.
مشــارالیه در دهــه هفتــاد و در مقــام یــک مســئول طــراز اول دانشــگاهی، متخصصیــن و 
ــه شــركت هــای دارویــی  تکنســین های پرشــمار تحویــل جامعــه داد و بعــد فصــل ســازندگی ب
پیوســت و بــر ســکانداری آنهــا نشســت . وی چــه در آن یکســال مدیریــت در شــركت ایــران دارو 
و چــه در یــک دهــه ســکانداری در شــركت ســبحان دارو آنچنــان مدیریــت كــرد كــه دوســت و 
دشــمن بــر توانمنــدی وی بــر بهــره بــردن از تمــام ظرفیــت هــا و امکانــات در نیــل بــه مقصــود 
ــر دارو در  ــر حــدود دو ســال هــم ســمت مدیــر كل نظــارت ب شــهادت داده و مــی دهنــد. بعدت
ســازمان غــذا و دارو بــه وی محــول گردیــد و در حــال حاضــر هــم بــه عنــوان مدیــر عامــل گــروه 
دارویــی بركــت بــر شــركت هــای تابعــه دارویــی متعــددی از ســبحان دارو تــا تولیــددارو، از ایــران 
دارو تــا البــرز بالــک از كــی بــی ســی تــا فارمــد، از ســرمایه گــذاری البــرز تــا اعتــاء البــرز، از 
ســبحان انکولــوژی تــا پخــش البــرز، از ســل تــک فارمــد تــا شــفافارمد و... بــا هنرمنــدی و درایــت 

بــرای خودكفایــی و امنیــت دارویــی ایــران اســامی ســرداری و فرماندهــی مــی كنــد. 

جناب آقای مهندس محمد نظریجناب آقای دکتر فرهاد کیافر
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خسرو امیرحسینی
دكتر امیر رسـول گنجی؛ پیشکسـوت و چهره نام آشـنای بازار سـرمایه كه بیش از پنج دهه از 
زندگـی خـود را صرف توسـعه صنعت كرده بود، )سـه شـنبه،8 تیرمـاه( به دیار باقی شـتافت . 
از سـکانداری و تاسـیس شـركت های پلیمری و شـیمیایی تا صنایع غذایی ، بیمه و …. باعث 
شـد همـه او را بـه عنـوان كارآفرینـی كاردان و بازار شـناس قدر نهند و بواسـطه حمایت تام و 
تمـام از كاركنـان و پرسـنل خـود و شـركت در كارهای عـام المنفعه نام نامـی خاندان گنجی 
بـرای همیشـه بـر تـارک اقتصاد ایران بـه عنوان خانـواده ای اشـتغال آفرین و ارزش سـاز برای 
ایران و ایرانی ماندگار شـود . تاسـیس یا توسـعه شـركتهای پخش ، سـرمایه گذاری ، دارویی 
در سـالهای بعـدی و تربیـت فرزندانی برومند ،مـردم دار و نخبه، یـادگاران این بزرگمرد اقتصاد 
ایـران بـود كـه خدایش قرین رحمت نمـوده و به فرزندان رشـیدش صبر عنایـت بفرمایید كه 
كشـوری و مردمـی قدردان شـریک غم آنان هسـتند چرا كه خدمـات فـراوان او را برای پویایی 
ایـران آبـاد و آزاد غیر قابل فراموشـی اسـت . شـهادت میدهم به عنوان یک موسـپید رسـانه و 
دوسـت قدیمـی كـه وی بـا بـه دوش گرفتن كارهای بسـیار سـنگین و به ثمر رسـاندن آنها و 
چقدر زحمات شـبانه روزی متحمل شـدن توانسـت پیشـرفت و توسـعه را برای میهن مان به 
ارمغـان بیـاورد . دكتر رسـول تقی گنجـی در طول عمر گرانبهایش كارهایی سـترگ را به ثمر 
رسـانید كه اثری بس بزرگ هنوز بر تارک اقتصاد كشـور دارد . تنها از آن مرد شـجاع و پركار 
می توانسـت فرزندانی دالور كه مشـق دانش و علم را با عشـق تجربه و دانش به هم پیوند زده 
و ادامـه دهنـده راه پرفروغ او برای رسـیدن ایران زمین گهواره جنبان تمدن بشـریت به جایگاه 
راسـتین خود در عصر حاضر باشـند یادگار بمانند كه بحمدهلل فرزندانش در مدیریت و درایت 

ایـن چنیـن درخشـان و اثرگذار باقی و مانا و پایدار هسـتند .
غریبـه ای كـه بـه شـهر آمده اسـت همـه را سـردرگریبان می بینـد و شـهر را ماتـم زده و ره 

گذرانـی را كـه نقـاب كشـیده زیـر لب با غـم كامی 
را زمزمـه مـی كننـد و بـه سـرعت دور می شـوند. از 
هر كسـی می پرسـد كـه انـدوه از چه باشـد و چرا به 
سـرعت می روید؟ چرا كركره مغازه ها بسـته اسـت و 
چـرا به هـم در نجوا می گوییـد؟ ...همه در یک جمله 

شـریکند؛ كه او رفت.
غـم امـا وجـود غریبـه را هم مـی گیـرد او دیگر حال 
پرسـیدن نـدارد چـرا كـه خـودش هم شـده یکـی از 
اهالـی شـهر. خبـر به سـرعت بـرق و بـاد به سراسـر 
گیتـی پیچیـده كـه او رفـت و امـا غریبه شـریک در 
غـم مـا هنوز نمـی دانـد او كه رخت سـفر بـه آخرت 
بسـته كیسـت كـه چنین اثـری شـدید از تالـم را در 
او، در شـهروندان و حتی روستانشـینان گذارده است. 
ما مسـلمین بـه رزوهایـی كه ابر انـدوه در بر آسـمان 
دلمـان سـایه مـی افکنـد و ایـن گونه حـال و هـوا به 
زیـارت پـاكان و نیـکان اولیا مـی رویـم و غریبه قصه 
پرغصـه مـا هم قـدم زنان در راسـته بـازار تجریش ره 
گشـوده و بـه سـوی امـام زاده صالح مـی رود تا با تنه 
درخت خشـکیده در حصار پیچیـده و كبوترهای دور 
حـرم، حـال و هوایـی كند و برون شـود از این شـور و 

شـلوغی. در بـازار هـم غوغاسـت و راه برای رفتن به پیش، مشـکل لکن اراده قـوی غریبه برای 
رفتـن، باالتـر از هـر سـد راهی و بلنـدی مانعی می باشـد.

در آسـتان ورود بـا السـام علیـک گویـان بـه  امام زاده صالح سـکوت شکسـته می شـود و در 
میـان گریـه زنـان و بـر دوش مردان، خفته ای بنام دكتر امیر رسـول گنجی پیچیده به سـوی 

منزل گاه جدید مـی رود.
غریبـه نیـز چـون ابـر بهاران می گرید و اشـک می ریـزد ، منقلب می شـود و از حـال می رود 
كـه او و دههـا نفـر دیگـر بدین حالنـد در آن جو غمبار بدون آنکه بدانند چه كسـی به سـوی 

معبود خویش مـی رود.
در آن میـان شـیرمردی لختـی آرام ندارد بر پیش جنـازه و در میان مردم گریـان ، در مدیریت 
امـور و بـر  بالیـن متالمیـن بـا صبری مثـال زدنی دلـداری می دهـد و آرامش می بخشـد كه 

امیرمحمد دم مسیحی ها نفسـی دارد.
رسـول شـهر و كشور، 17 ساله بود كه تحصیات دبیرستانی را پشت سـر گذارد و وارد دانشگاه 
پلـی تکنیـک شـد كه آن روزها نخبـگان دنیا آرزویشـان حضور در پلی تکنیکی بـود كه دكتر 
حائـری چـرخ آن را مـی چرخانـد. این دانشـگاه فقط بهترین هـا و زبده گان را جـذب می كرد 
و رسـول ما شـد دانشـجوی آنجا در دوره شـیمی با گرایش پتروشـیمی در مقطع كارشناسـی. 
بعـد از پایـان تحصیات به پتروشـیمی ایـران- ژاپن رفـت و در همان جا بود كه شـد برگزیده 
پرفسـور ژاپنـی »نـی شـی یو« كه بـه دعوت شـاه آمده بـود تا از مشـتقات نفت بهـره گیرد و 
انجام  این پروژه كارشناسـانی جوان و دانا همچو رسـول را می طلبید و رسـول در خاک آفتاب 
سـوخته جنوب دكل های پتروشـیمی را به پا كرد. در كشـاكش این تاش علمی و عملی بود 

كـه نهال انقـاب گل داد و به ثمر نشسـت و كار متوقف گردید.
 رسـول شـهر و كشـور ما با آمدن انقاب و سـکون اولیه هم آرام از كار نشـد و بناهایی جدید 

را بنیـان گذاشـت و پـی گرفت تا حضورش در سـرمایه  بازار شـد بِرند.   
رسـول ابـر چالشـگری بود كه نهـاد و نهال اعتماد به برنـد در ایران و اطمینان به بازار سـرمایه 
را تجلـی بخشـیدو از آن جنـس مـردان میانه میدان كار و عمل بود كه دل سـوخته راسـتین 

ایـران لقب گرفت.
او هیچـگاه متوقـف نشـد و در همین گشـایش  پـی درس را هم گرفـت و در اروپ و آمریکا به 

دنبال كسـب مدارج علمـی روز رفت.
در غـرب درجـات علمـی را یکـی پس از دیگـری طی كرد و بـه درجه دكترای نائـل گردید. با 
كولـه بـاری از دانـش روز بـرای برپایی بنگاه های عظیم اقتصادی و با تسـلط كامـل به 3 زبان 
اول دنیـای بازرگانی مام وطن بازگشـت و طی بازه زمانی كمتر ازبیسـت سـال بیـش از دوازده 
هزار نفر را در صنایع متنوع و مختلف به كار گرفت. او نجیب زاده ای بی همتا از تبار صمصام 
السـلطنه بختیـاری از بزرگتریـن طوایف ایران و از رجل خوشـنام بود كه برای ایران آبـاد و آزاد 

جـان نثـار می كردند و بـرای هدایت به تعالی ره می گشـودند. 
در تاریـخ مـی خوانیـم كـه بزرگانی چون امیركبیر را به كاشـان و در حمام فیـن به تیغ دالک 
سـپردند تـا وزیـر اعظم عزل شـده با خون خود بـر دیوار حمام ، زتاشـش بـرای آبادانی ایران 
و سـرخی ایـام گذرا یادگار بگذارد یا سـرداری چون صمصام السـلطنه بختیاری بـا بازوانی كه 
زآن خـون مـی چکیـد در میـان ایل و عشـایر خـود فریاد مـی زد كه زنده بـاد ایـران و ایرانی 
و رسـول شـهر و كشـور نیـز از آن سـاله هـا بود كـه برای ایـران آبـاد و آزاد جان ، مـال و آبرو 

گذاشت.
روزی بـه همـراه مسـعود مهاجردر اوایل دهه هشـتاد به دوبـی رفتیم و در طبقـه یازدهم برج 
دوقلـو ماقاتـش كردیم. مشـغول نهار خوردن بـود و تعارف كرد كه بنشـید و تناول بفرمایید. 
ناهـارش عـدس پلوی پخـت خانه و مقداری سـبزی 
تـازه بـود بـرای من كه پیشـتر می شـناختمش این 
طعـام طبیعی بود ولی برای مسـعود بـه عنوان یکی 
از سـردبیران روزنامـه اقتصادی كشـور بسـیار شـک 
انگیـز و تعجب بـرآور؛ مسـعود رو به من خیلـی آرام 
گفـت: بگو كه این اتفاقی اسـت و مـن تنها خندیدم.

چند سـال بعد در خیابان توانیر در ساختمان سرمایه 
گـذاری ملت بطـور اتفاقی مسـعود مهاجـر همراهم 
شـد برای ماقاتی و دوباره همان دید كه پیشـتر نیز 

در سـفره ناهار رسـول گنجی دیده بود.
ایـن بارتعجب فراوانش نگذاشـت چرا و چگونگی این 
طعام را پرسـان نشـود و گفت : آخر چرا این غذا؟؟ و 
رسـول شـمرده و آرام گفـت: من دیگ خانـه و غذای 
مطبـخ شـخصی را بـه آشـپزخانه هـای لوكس چند 
سـتاره فان رسـتوران ترجیح می دهم همانطور كه 
بـه محصـوالت ایرانی و فـرآوری آنها و برند خوشـنام 
ایرانـی كـه با كیفیـت همراه باشـد بیش از هـر برند 
خارجـی تعصـب دارم و بـه راسـتی كـه كمیـت و 
كیفیـت كاررسـول گنجـی و نحـوه مدیریتـش در 
شـركتهای صنایـع غذایـی ، داروسـازی ، السـتیک 
سـازی، شـیمیایی ، پتروشـیمی و ...بزرگترین شاهد این مدعاسـت كه اگر مهرام جشن پنجاه 
سـالگی می گیرد و یا رازی انتخاب اول چسـب و بیمه ایرانی می شـود و یا اگر السـتیک های 
آرتاویل و یزد در صف اول صادرات تایر هسـتند و اشـتغال آفرین در داخل از ثمره دیدگاه این 

مدیرنامـی در تاریخ بازار سـرمایه می باشـد. 
رسـول شـهر و كشـور پـرواز كـرد و به صد اشـک مـن در كنار غریبـه ای كه هنـوز در بُهت و 

حیـرت ثمـره ممتاز حیات رسـول اسـت غبطـه خورده و گریه سـر مـی دهیم.
گنجـی یادش به خیر؛ همیشـه تاكیـد می كرد كه: »من با دسـت خالی كارم را شـروع كردم. 
دسـت خالـی نـه به این دلیل كه نداشـتیم، به این دلیـل كه نمی خواسـتم. كار اقتصادی من 

با اسـتقال كامل آغاز شد.«
در 28 آبـان سـال 1355 ازدواج مـی كند و همزمان كار در شـركت »ایـران- ژاپن« را ادامه می 
دهد تا اینکه به اتفاق برادرانش شـركتی را در سـال 1356 تاسـیس می كند به نام »چیمیکو 
پریلننـگ« كـه بعدهـا به »شـركت شـیمیایی رازی« تغییر نام مـی دهد. و ایـن كارخانه طی 
44 سـال بطـوری توسـعه مـی یابد كـه در حال حاضـر بزرگ تریـن و معروف تریـن كارخانه 
تولید چسـب در ایران بوده و بیش از 50 درصد مصرف چسـب كشـور را كارخانه رازی تولید 
می كند. گنجی همیشـه میگفت : »همه ما به داشـتن پسـر خوبی مثل شـركت شـیمیایی 

رازی افتخـار می كنیم
بعدتـر كار بسـیار بزرگـی، در قالب شـركت »آرتاویل تایر« شـکل گرفت كه مـردم محصوالت 
آن را بـه نـام »گلدسـتون« می شناسـند. باید شـهادت داد كه »بعـد از انقاب یکـی از بزرگ 
تریـن پـروژه هـای بخش خصوصی، راه انـدازی كارخانه »آرتا ویل تایر« یا »السـتیک اردبیل« 
بـود كـه امیر رسـول گنجـی و برادران این كارخانه »السـتیک سـازی اردبیـل« را ظرف مدت 
دو سـال سـاختند و تحویـل دادند كـه هنوز هم این عملکرد یک ركورد محسـوب می شـود. 

ـــم  ـــن ه م
گریستــــم

پرکشــید کشــور  و  شــهر  رســول 
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دکتر اکبر برندگی؛ مدیری مدبر، دانشمند برای اعتالی نام ایران در جهان
سوغاتی سالمت با جهاد مدیران گروه دارویی برکت

با رشد 39 درصدی صنعت،  رشد 50 درصد مبلغ فروش گروه دارویی بركت در مقایسه 
رشد 63 درصدی سود خالص گروه دارویی بركت در مقایسه با رشد 43 درصدی صنعت و  
كسب رتبه 2 در بین 5 گروه دارویی فعال در صنعت دارو از حیث رشد مبلغ فروش از اهم 
دستاوردهای گروه دارویی بركت در مقایسه عملکرد داخلی شركت با منابع برون سازمانی از 

قبیل اطاعات صنعت در سال 1399 نسبت به سال 1398بوده است.
بدین ترتیب در سال 1399 حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص گروه دارویی بركت به 

ترتیب 47، 44 و 31 درصد بوده است. 
نسبت 3/7 درصدی گروه دارویی بركت در مقایسه با 
نسبت 6 درصدی صنعت از حیث هزینه های عملیاتی 
به فروش، كسب رتبه های اول و دوم به ترتیب ایران 
فروش  مبلغ  از حیث رشد  انکولوژی  و سبحان  دارو 
ترتیب  به  و 8  رتبه 4  ، كسب  به 98  سال 99  در 
البرزدارو و سبحان دارو از حیث مبلغ فروش در بین 
22 شركت بورسی فعال در صنعت دارو در كنار تولید 
واكسن »كوبركت« كه باعث فخر و مباهات هر ایرانی 
گردید از دیگر توفیقات شركت های تابعه این گروه 
بزرگ دارویی و سامت محور در سال مالی گذشته 

بوده است.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت 
گروه دارویی بركت)سهامی عام( مورخ 1400/03/25 

در محل بازار چارسو برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 62/37 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای فرشید مرادي بود، 
كه جنابان سیدمهدي ناصري و علي فاح پور در مقام 
نظار اول و دوم و آقای مصطفي ظهیر به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
گزارش  استماع  از  پس  و   1399/12/30 به  منتهی 
طنین  با  نشینان  مجمع  قانونی،  بازرس  و  حسابرس 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 310 ریال 

به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر اكبر برندگی مدیر برجسته و شناخته شده صنعت 
با   ، خود  جامع  گزارش  ابتدای  در  كشورمان  دارویی 

تشریح اینکه شركت گروه دارویی بركت )سهامي عام( با بیش از 20 شركت تابعه در یک 
دهه پیش بر اساس تحلیل و آینده نگاری صنعت دارویی ایران و با هدف پاسخگویی به 
نیازهای جامعه، تحت عنوان »شركت فناوري هاي نوین دارویي تدبیر« تاسیس گردید افزود:این 
شركت به عنوان یک مجموعه اقتصادی دانش محور ، رویکرد خویش را تمركز بر تولید و توزیع 

فرآورده هاي سامت انتخاب نموده است.
مدیرعامل گروه دارویی بركت با بیان اینکه مبنای فعالیت شركت ، حركت در جهت تحقق 
چشم انداز ایران 1404 و هم راستایي با نقشه جامع علمي كشور در راستای مسئولیت اجتماعی 
و ارج گذاری به ارزشهای انسانی می باشد تصریح كرد: كمک به گسترش عدالت اجتماعی 

و افزایش امکان دسترسی محرومین به فرآورده های جدید سامت از طریق تولید داروها با 
قیمت ارزانتر، از اهداف اصلی این مجموعه می باشد

دكتر برندگی در ادامه و پیرامون عملکرد شركت های دارویی در سال 1399 با اعام اینکه 
تحریم های ناجوانمردانه علیه كشورمان هرچند كه در اعامیه حقوق بشر، دارو و غذا را مستثنی 
كرده است اما با فشار آمریکائیها و كشورهای همراستا با سیاست های آمریکا كه دارو را نیز 
مشمول تحریم كردند افزود: باعث قفل شدگی تبادالت مالی، عدم ا مکان ورود تجهیزات و مواد 
اولیه به صورت جدی برای این هلدینگ بزرگ دارویی گردید. وی اضافه كرد: وضعیت تحریم ها 
سبب شد كه امکان خرید از شركای تجاری خارجی 
نیز محدود شده و عاوه بر آن شركت با ریسک های 
دیگری مثل نرخ ارز متغیر عدم تامین قطعات مورد نیاز 
خطوط تولید و تاخیر در وصول مطالبات از سوی دولت 
روبرو گردد به گفته وی همچنین محدود شدن منابع 
خرید مواد اولیه وعدم افزایش قیمت دارو متناسب با 
هزینه ای تولید از دیگر معضاتی بود كه گروه دارویی 
بركت و دیگر شركت های دارویی در سال مالی مورد 

گزارش با آن مواجه بودند.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت كه بیش از سه 
دهه مدیریت ارشد در صنعت دارویی كشور داشته و 
بازار سرمایه كشورمان می  ترین مدیران  از خوشنام 
دارویی  گروه  كه  نکته  این  تصریح  با  ادامه  در  باشد 
بوده كه سهم  دارویی كشور  بركت دومین هلدینگ 
12 درصدی تولید داروی كشور را به خود اختصاص 
داده است افزود: در هلدینگ بركت به عنوان بزرگترین 
سرمایه گذاری  میلیارد  هزار  كشور 2  دارویی  مجتمع 
صورت پذیرفته و مفتخرم اعام دارم كه»بركت« اولین 
و تنها سایت تولید فرآوده های سلول درمانی در منطقه 
اولین سایت تولید داروهای ضد سرطان  خاورمیانه و 

تزریقی در منطقه امن می باشد.
به گفته این مدیر محقق ، شركت ها زیرمجموعه این 
گروه عملکرد رو به رشدی را نسبت به سال مالی 98 
 GMP در سال 99 پشت سرگذاشتند و با اخذ مجوز
برای اغلب خطوط تولید و عرضه 56 نوع محصول جدید 
میلیارد  ارزش 795  به  قلم محصول  و صادرات 121 
ریال، شركت های تابعه، به كارنامه ای درخشان و قابل 
گروه  گزارش سکاندار  براساس  اند.  یافته  تامل دست 
دارویی بركت، بیشترین سهم بازارهای هدف صادراتی 
قزاقستان،  سوریه،  عراق  كشورهای  شامل  ها  شركت 
تاجیکستان، اوگاندا و افغانستان بوده و مذاكراتی نیز با دیگر كشورها منجمله اوكراین و یکی 
دو كشور اروپایی و آفریقایی دیگر در حال انجام است. به گفته وی در حال حاضر گروه دارویی 
بركت با ثبت مجوزهای مورد نیاز 14 قلم در عراق، 25 قلم در سوریه، 4 قلم در تاجیکستان و 

4 قلم در قزاقستان محصول و دارو تولید می كند.
دكتر برندگی همچنین تاكید كرد كه ثبت محصوالت در اوكراین نیز آغاز شده و با یک شركت 
كانادایی نیز برای تولید مشترک یک دارویی اعصاب و روان مذاكراتمان به مرحله قرارداد 

رسیده است.
این استاد دانشگاه و معاون اسبق وزارتخانه بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در ادامه با بیان 
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هرچند کـه تحریم دارویی نقض اعالمیه حقوق بشـر به حسـاب 
آمـده و درمـوارد متعـددی در متـون حقوقی بیـن المللی، تالش 
بـرای ایجـاد تاثیرات منفـی بر فرایندهـای درمانی و دسترسـی 
دارویـی و پزشـکی بـه شـدت محکوم شـده اسـت امـا فقدان 
تعامـالت و مبـادالت پولـی و بانکـی از یـک  طرف و فشـارهای 
پشـت پـرده آمریـکا بر کشـورها و شـرکت هـای طـرف تعامل 
ایـران باعـث تاثیرات منفی در حـوزه غذا و داروی کشـور گردید. 
لکن به واسـطه مدیرانی مدبر و دانشـمند و سـردارانی کارآزموده 
و کاردان چـون دکتـر اکبر برندگی در این جنـگ نابرابر اقتصادی 
ایران توانسـت خودکفـا و مثال زدنـی، ظفرمند گـردد و با تولید 
واکسـن » کـو برکـت »پیـروزی و افتخـاری حاصـل سـازد کـه 
همـگان در گیتی آن را ناممکن و رویا می پنداشـتند . وی مدیری 
اسـت کـه با نصـب العیـن قـرار دادن تدابیر مقام معظـم رهبری 
و شـناخت تهدیدهـا و فرصـت های موجـود در صنعـت دارویی 

کشـور توانسـت طرحی نو درانـدازد.
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این مهم كه گروه دارویی بركت با تولید واكسن و داروهای خاص مثل كرونا و سایر محصوالت، 
صرفه جویی 43 میلیارد دالری ارزی برای كشور داشته است تصریح كرد: گروه دارویی بركت، 
در تولید داروهای ضد سرطان نیز جز اولین شركت ها بوده و هم اكنون با تولید 850 قلم دارو 
در همه خطوط دارویی در تولید داروهای سرطانی با دیگر شركت های دارویی بزرگ دنیا 

رقابت می كند.
ناخدای بركت در بخش دیگر گزارش خود و با تبیین اینکه در سال مالی گذشته در تمام زمینه 
های تولید، فروش ، افزایش سهم بازار، رشد سود و صادرات رتبه های برتر توسط شركت های 
تابعه بركت اخذ گردید افزود: با راهبردهای مدنظر گروه دارویی بركت همچنین با ثبت عملکرد 
قوی و پرسود در پرتفوی سرمایه گذاری البرز و سرمایه گذاری اعتا البرز در سال گذشته و 
افزایش ناوگان لجستیک با هدف كاهش زمان میزان توزیع در پخش البرز به توفیقات خوبی 
نائل آمدیم كه تراز و آمارهای مستند مورد تایید حسابرسی و بازرس قانونی گواه آن می باشد.

به گفته وی، در سال مالی گذشته بدین ترتیب شركت سرمایه گذاری اعتا البرز 155 درصد 
رشد، كی بی سی 131 درصد رشد، ایران دارو 125 درصد، سبحان آنکولوژی 121 درصد، 
سبحان دارو 54 درصد، پخس البرز 52 درصد، تولیددارو 51 درصد، البرزبالک 27 درصد، 
البرز دارو 19 درصد و خود سرمایه گذاری البرز 71 درصد رشد در فروش و درآمد عملیاتی را 

به ثبت رسانده اند.
مدیرعامل محبوب »بركت« و عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه با بیان اینکه در مجموع گروه 
دارویی بركت طبق صورتهای تلفیقی با رشد 60 درصدی درآمد عملیاتی و با یک رشد بیش 
از 27 درصدی سود عملیاتی توانسته است با كسب مبلغ 10/836/981 میلیون افزایش 23 
درصدی سود خالص را برای سهامداران و ذینفعان خود به ارمغان بیاورد خاطر نشان ساخت 
این رشد درآمد و فروش  حاكی از ان است كه نسبت به سال 98 یک روند صعودی را علی 
رغم همه دشوارها و طرح های توسعه ای كه داشتیم برای سهامداران و ذینفعان خود به 

ارمغان آورده ایم.
به گفته وی همچنین بازدهی بركت در سال 99، 288 درصد بوده كه در مقابل بازدهی 155 
درصدی بورس و تعداد 122 روز نماد مثبت »بركت« نشان از آن دارد كه عملکرد گروه به 

نسبت رقبا بهتر بوده است
دكتر برندگی در بخش دیگری از گزارش جامع خود كه به سمع و نظر سهامداران حاضر در 
مجمع و ناظر به صورت برخط رسید با اعام اینکه پروژه ارتقای GMP كارخانجات گروه 
دارویی بركت با هدف ایجاد یک فرآیند منطقی برای تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه 
كرد بودجه ها درحوزه هایی كه نیاز به اصاح GMP دارند و اعمال تدابیر منطقی برای 
مدیریت هزینه ها در این بخش تدوین گردیده است خاطر نشان كرد كه با بررسی عمیق 

نیازهای بازار و توانمند ی های شركت 
های زیرمجموعه ، 46 محصول جدید 
زیرمجموعه  دارویی  های  در شركت 
در سال 1399 به بازار عرضه شدند و 

مجوزهای الزم را اخذ نمودند.
»بركـت«  مدیـره  هیـات  عضـو 
همچنیـن تصریـح كرد كـه مدیریت 
منابـع انسـانی در دو حـوزه آمـوزش 
و اصـاح تركیـب نیـروی انسـانی به 
عنـوان ارزشـمندترین سـرمایه گروه 
دارویـی بركـت اقدامی بسـیار مؤثر و 
حائـز اهمیت بـوده كه این آموزشـها 
عمومـی،  كلـی  دسـته  چهـار  در 
تخصصـی شـغلی، راهبـردی - تعالی 
سـازمانی و مدیریتی برگـزار گردیده 
و بـا تمركز بر بهینه سـازی سـاختار 

نیـروی انسـانی شـركت هـای گـروه، در راسـتای افزایش كارایـی و بهر ه وری، سـعی گردید 
تـا بهـره وری و راندمـان كاری مجموعـه باال رود كه خوشـبختانه این مهم نیز میسـر گردید.

دكتـر برندگـی در ادامـه گزارش خود كسـب گواهینامه های متعدد در شـركت هـای تابعه، 
اجـرای طـرح هـای توسـعه ای جدید، توسـعه همـکاری های بیـن المللی ، مدیریـت منابع 
انسـانی بـا برنامـه آمـوزش تخصصـی مدیـران و ارزشـیابی كارشناسـان، ارتقاء سـطح دانش 
شایسـته سـاالری، جانشـینی پـروری بـرای طـرح تربیـت آینـده مدیـران شـركت بركت را 
از جملـه توفیقـات دیگـری برشـمرد كـه »بركت« در سـال مالی مـورد گزارش بدان دسـت 

یازیده اسـت.
 مدیـر ارزشـی و مدبـر گروه دارویـی بركت در ادامه پیرامون دیگر شـركت هـای تابعه افزود: 
شـركت ، »سـل تک فارمد« بزرگترین كارخانه تولید سـلول های آلوژن در ایران و همچنین 
بزرگترین كارخانه تولید فرآوردهای سـلولی در غرب آسـیا می باشـد و در خصوص عملکرد 
شـفا فارمـد نیـز میتـوان به  پـروژه تولید واكسـن با اسـتفاده از زیرسـاخت هـای موجود در 
سـایت شـفا فارمد اشـاره كرد كه تا كنـون در خصوص پـروژه تولید واكسـن 1.332 میلیارد 

ریـال هزینـه شـده و اكنـون در حال تولید اسـت و توانسـتیم تجلی بخش آن باشـیم كه چو 
ایـران و ایرانـی بخواهـد بـه هر چه دیگـران ناممکن می پندارنـد بدان دسـت خواهد یافت. 

به گفته وی تولید واكسن »كو بركت« تجلی همین فعل خواستن و در راستای یک اقدام 
جهادی و انقابی در گام دوم انقاب و آنچه مدنظر مقام معظم رهبری و بسیاری دیگر از 

متولیان كشور بود شکل گرفت و به مرحله تولید رسید.
دكتـر برندگـی بـا تصریـح اینکـه مطالعـات گسـترده ای هم دربـاره كاهـش عـوارض كووید 
19 انجـام شـده اسـت، اعام كرد كـه از 10 كشـور درخواسـت هایی برای واكسـن كووایران 
بركـت دریافـت شـده و قرار اسـت بعد از پایان واكسیناسـیون داخلی بر امر صـادرات و تولید 

مشـترک این واكسـن در كشـورهایی همسـایه و درخواسـت كننده، متمركز شویم.
وی با تاكید بر اینکه اولین شرط صادرات، ثبت دارو در كشور هدف است افزود، لکن شرط اول 
ما این است كه مردم خود را به طور كامل واكسینه كرده باشیم و پس از آن كه مجوزات را اخذ 
كردیم و در لیست سازمان بهداشت جهانی قرار گرفتم صادرات انجام خواهد شد. وی افزود: 
در مورد واكسن »كوبركت« باید اعام دارم كه فاز یک تولید صنعتی به بهره برداری رسیده و 
300 هزار دوز را تاكنون تحویل وزات بهداشت داده ایم و انتظار داریم در تیر ماه تا دومیلیون 
دوز دیگر واكسن »كوبركت« را به وزارتخانه بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تحویل دهیم.

دكتر اكبر برندگی، ایجاد خط مترو در شهرک بركت و تبدیل شهرک دارویی بركت به منطقه 
ویژه اقتصادی با افزایش وسعت از 200 به 570 هکتار، همکاری مشترک بیوسان فارمد با 
گروه های دانش بنیان زیرمجموعه گروه را از دیگر پروژه های در دست اجرای گروه دارویی بركت 
برشمرد و انعقاد قرارداد واگذاری 50 درصد از اراضی به بیش از 40 شركت داخلی و خارجی، 
ایجاد سیستم هواشناسی بركت، پست برق اختصاصی و سیستم مانیتورینگ برق را از دیگر 

پروژه های گروه دارویی بركت برای سال آتی نام برد.
دكتر برندگی در بخش دیگری از گزارش جامع خود، تقویت عملیات بازارگردانی سهام شركت 
های گروه، مشاركت با شركت های داخلی در جهت تکمیل سبد محصوالت و تولید محصوالت، 
ورود محصوالت بیوسان فارمد و  هربی فارمد به بازار،  ورود به بازار محصوالت جدید دارویی 
در راستای تکمیل بیشتر سبد دارویی، ادامه روند متنوع سازی منابع خرید و كاهش قیمت 

خرید مواد اولیه و… را نیز از جمله اهم برنامه های دیگر بركت برای سال 1400 برشمرد.
از دیگر برنامه های آتی شركت های زیرمجموعه هلدینگ بركت، پروژه آنزیم دارویی توسط 
شركت بیوسان فارمد، خطوط تولید آمپول و آنتی بیوتیک توسط شركت البرز دارو، ساخت 
كارتریج انسولین توسط شركت سبحان دارو، استفاده از ظرفیت آزاد خط تولید قطره و آمپول 
توسط شركت تولید دارو، فرموالسیون مواد اولیه با هدف صرفه جویی ارزی توسط البرز بالک، 
خرید تجهیزات و ماشین آالت آزمایشگاهی توسط شركت ایران دارو و ساخت انبار توزیع 
البرز  پخش  توسط  ناوگان  تجهیز  و 

اعام شد.
روند تولید واکسن کرونا

دكتـر برندگـی مدیرعامـل شـركت 
بركـت در بخشـی مجـزا از از گزارش 
خـود و پیرامـون چگونگی روند تولید 
مبسـوط  طـور  بـه  كرونـا  واكسـن 
توضیحاتـی داشـت و اعـام كـرد كه 
از بهـار 99 مطالعـات آزمایشـگاهی 
آغـاز شـد و در ابتـدا كار بـا ویـروس 
زنـده  پیـش رفت و پـس از مطالعات 
و آزمایـش ها روی حیوانات كوچک و 
متوسـط در ادامه حتـی چند میمون 
قـرض گرفتـه شـد تـا واكسـن روی 
برندگـی  آنهـا تسـت گـردد. دكتـر 
تبـادل  امتـداد  در  اینکـه  بیـان  بـا 
اطاعـات بـا سـازمان غـذا و دارو بـا كارهـای فشـرده دانشـمندان و متخصص داخلـی كارها 
بـه سـمت تولیـد واكسـن پیـش رفت و پـس از انعقـاد قـرارداد تولید دانـش در مـرداد ماه و 
آزمایـش ایـن واكسـن بر روی موش و در ادامه تسـت روی حیوانات در پاییـز 99 فاز حیوانی 
 DSND آزمایشـها تکمیـل گردید و پـس از اخذ همه مجوزهای الزم، مسـتندات به كمیته
ارایـه گردیدكـه در پیامـد آن در دی مـاه سـال 1399 فـاز مطالعات انسـانی مجـوز گرفت و 
سـپس در 6 اسـتان آزمایـش هـای بالینی انجام شـد و مفتخرم اعـام دارم كه اكنـون ایران 

جـزو 10 كشـور تولیدكننـده واكسـن كرونـا در دنیـا قـرار دارد. 
بـه گفتـه مدیرعامـل »بركـت« تولید انبوه واكسـن در فاز یک بـه تعداد 2 میلیـون دوز و در 
فـاز 2، بـه تعـداد 7 میلیـون دوز و در فـاز 3 ظرفیـت تولیـد 15 میلیـون دوز را تا مـرداد ماه 

1400 پیـش بینـی گـرده ایم كـه بخش اعظم آن محقق شـده اسـت
دكتر برندگی با اعام اینکه برای ثبت جهانی واكسن بركت نیاز به مجوز سازمان بهداشت 
جهانی می باشد، تصریح كرد: ثبت واكسن ایرانی كووایران بركت در دستور كار قرار داشته 
و در این رابطه الزم است چند مقاله در ژورنال های بین المللی منتشر شود و سپس پرونده 
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به WHO ارسال خواهد شد. به گفته این مدیر برجسته كشورمان همه مراحل اصلی تولید 
واكسن بركت در كمتر از 6 ماه انجام پذیرفت كه این یک افتخار بزرگ برای متخصصان داخلی 

و كشورمان می باشد.
دكتر برندگی در بخش پایانی گزارش خود با اعام اینکه در خصوص پروژه آنزیم دارویی كه 
می تواند به بزرگی خبر تولید واكسن باشد خبری بسیار مسرت بخش خواهیم داشت تصریح 

كرد:
یکـی از وابسـتگی های كشـور نیاز بیماران خاص بـه این داروهای آنزیمی بـود كه در همین 
راسـتا پـروژه ای بـا شـركت هـای دانـش بنیـان داخلی كلیـد خـورده و بیـش از 50 درصد 
تاكنـون پیشـرفت داشـته اسـت و خیلی زود ما خبر خوشـی خواهیم داشـت كـه 6 آنزیمی 
كه كشـور به واردات آن وابسـتگی صد درصدی دارد مرتفع خواهد گردید و دیگر وابسـتگی 

بـه خارج از كشـور بـرای تامین ایـن داروها نخواهیم داشـت.
بـه گفتـه وی میـزان واردات این 6 آنزیم، در بـازه ای 12 میلیون یورو و در بـازه ای دیگر 45 
میلیـون یـورو بـوده اسـت كـه با تولید ایـن آنزیم هـا حداقل یـک صرفه جویـی 30 میلیون 

یورویـی فقـط در همین رقم واردات خواهیم داشـت.
اجـازت مـی خواهیـم در پایـان گـزارش از عنایـت خاصـه و پاسـخگویی و روی گشـوده 
دكتـر برندگـی در حـق اصحـاب رسـانه و اهـل قلم و مسـاعدت هـای مدیـران زیرمجموعه 
از مدیرعامـل هـای برجسـته شـركت هـای تابعه تـا معاونین كوشـای مالـی ، امـور مجامع، 
بازرگانـی، روابـط عمومـی و ... كـه همبـاره یـار و یـاور و حامـی خبرنـگاران و رسـانه ها می 
باشـند و در طـول ایـن دوران اپیدمـی كرونا با تعامـل و صبری مثال زدنی و تاش سـتودنی 
دسـت مـا گرفتنـد و پـا بـه پا بودنـد تا اخبـاری خـوب برای مـردم این مـرز پرگهـر مخابره 

كنیـم نهایت قدردانی وتشـکر را داشـته باشـیم.
پیام هیات مدیره

صنعـت دارو ماننـد بسـیاری از صنایـع دیگـر در سـال گذشـته بـا مشـکات و چالـش های 
متعـددی مواجـه بود كـه برخی از آن ها مربوط به سـاختار كلی اقتصاد كشـور بوده و برخی 
مختـص بـه صنعت داروسـازی می باشـد. نحـوه قیمت گـذاری دارو، مقیاس پائیـن تولیدی 
شـركت هـای دارویـی، وارداتـی بودن بیـش از نیمی از مـواد اولیه مـورد نیاز بخـش دارویی 
كشـور، بـه روز نبودن تجهیزات و ماشـین آالت شـركت هـای دارویی، ناتوانی سـازمان های 
بیمـه گـر در پرداخـت مطالبـات، عـدم رعایت اصـول بهینه تولیـد منطبق با اسـتانداردهای 
جهانـی در بسـیاری از شـركت هـا، تعامات بین المللی انـدک و دشـواری در تامین و انتقال 
ارز تنهـا بخشـی از مهـم تریـن چالـش هـای اختصاصـی صنعـت دارو در كشـور اسـت كـه 

عملیـات شـركت هـای فعال تولیدی را در سـال گذشـته با مشـکل مواجه سـاخته اسـت.
افزایـش دوره وصـول مطالبـات بـه بیش از یک سـال منجر بـه ایجاد محدودیت سـرمایه در 
گـردش و بحـران نقدینگـی در شـركت هـا گردیـده و رویکـرد مالی شـركت هـا باالجبار به 
دریافـت تسـهیات مالـی با نرخ بهـره بیش از 18 درصـد تغییر یافته و ایـن موضوع تا جایی 
پیـش رفتـه اسـت كـه بیـش از 15 درصـد از فـروش و نزدیـک بـه نیمـی از سـود عملیاتی 
شـركت هـای دارویـی صـرف پرداخـت هزینـه های مالـی و در نهایت كاهش حاشـیه سـود 

صنعت شـده است.
در خصـوص شـركت هـای تولیـدی زیرمجموعه گروه دارویـی بركت نیز ایـن موضوع صادق 

بـوده و هزینـه هـای مالی و سـود عملیاتی شـركت را تحت تأثیر قرار داده اسـت.
از طـرف دیگـر و بـه دلیـل وجـود ظرفیت مـازاد در صنعـت در بخش مولکول هـای كوچک 
و اشـباع بـازار داخلـی، پیچیدگـی فرایند و فراهم نبودن زیرسـاخت های الزم بـرای صادرات 
دارو بـه بازارهـای خارجی، شـدت رقابت در بسـیاری از بخش هـای این صنعت فزونی گرفته 
و منجـر بـه شـکل گیری جنگ هـای قیمتـی و اعطای تخفیف های نامعقول گشـته اسـت 
و ایـن موضـوع نیـز به نوبه خـود موجبات كاهش سـودآوری صنعت را در پی داشـته اسـت. 
البتـه از نـکات مثبت سـال 1399 مـی توان به حمایـت وزارت بهداشـت از داروهای تولیدی 
در مقابـل واردات دارو اشـاره نمـود. امـا باید اشـاره داشـت كه بدهی های دولت در این سـال 

متـورم گشـته و در قبـال ایـن بدهی هـا اوراقی نیز بـه پخش ها تخصیص داده نشـد.
بـا ایـن حال و علی رغم وضعیت نامناسـب صنعت داروسـازی، گروه دارویـی بركت به عنوان 

یکی از مهمترین بازیگران صنعت داروسـازی كشـور و با در اختیار داشـتن واحدهای كسـب 
وكاری مختلـف در تمامـی حلقـه هـای زنجیـره ارزش صنعـت از تولیـد مواد اولیـه، تا تولید 
فـرآورده نهایـی و توزیـع، با اسـتمرار بر اتخاذ اسـتراتژی های مناسـب و سـرمایه گـذاری در 
فرصـت هـای جـذاب، نوآورانـه، آینـده نگارانه و دارای پتانسـیل های رشـد فوق العـاده، آتیه 

ای امیدبخـش را پیش روی سـهامداران قرار داده اسـت.
بـر ایـن مبنـا حوزه های كسـب وكاری جدیدی با توجـه به جهت گیری های نظام سـامت 
و صنعـت دارو در دنیـا، بـار بیمـاری هـا و علل اصلی مرگ و میر در كشـور، عاوه بر كسـب 
وكارهای موجود در برنامه راهبردی پنج سـاله دوم هدف گیری شـده اسـت. توسـعه سرمایه 
گذاری در حوزه های كسـب وكاری جدید مانند راه اندازی شـركت بیوسـان فارمد (مشـتمل 
بـر سـه پـروژه تولیـد داروهای بیوسـیمیار، پپتید و واكسـن)، راه اندازی شـركت سـل تک 
فارمد(تولیـد فـرآورده هـای سـلول درمانـی) از جمله مهمترین سـرمایه گذاری هایی اسـت 
كـه بـه عنوان موتورهای رشـد دارویـی بركت در یک دهـه آینده ایفای نقـش خواهند نمود.  
ورود حـوزه درمـان های پیشـرفته (پروژه كارتی سـل و سـرمایه گذاری در فنـاوری آلوژن به 
منظـور افزایـش ظرفیت كارخانه سـلول درمانی)  نیز از دیگر مسـیرهای انتخابـی برای ورود 

به بخش های جذابتر و دارای پتانسـیل رشـد آتی اسـت.
عـاوه بـر هـدف گیری حـوزه های كسـب وكاری جدید، برنامـه های ویژه ای نیـز به منظور 
بهینه سـازی سـبد محصـوالت، ارتقـای كیفیت خطوط تولیدی شـركت هـای زیرمجموعه، 
ورود جدی تر به بازار كشـورهای منطقه و توسـعه صادرات و بهینه سـازی سـبد محصوالت 

آنها در برنامه راهبردی 5 سـاله سـوم گروه دارویی بركت توسـعه داده شـده اسـت.
برنامه های آتی

-بهینه سازی سبد محصوالت
-توسعه صادرات

-تمركز بر تکمیل پروژه های در حال اجرا
-ارتقاء GMP خطوط تولیدی

-برنامه ریزی برای ورود به حوزه های كسب وكاری جدید هدفگیری شده
-توسعه همکار ی های بین المللی

-افزایش هم افزایی و مشاركت های درون گروهی
-اجـرای تفاهـم نامه هـای منعقده در خصـوص راه اندازی اتحادهای اسـتراتژیک با شـركت 

هـای بزرگ چنـد ملیتی
-سرمایه گذاری در استارت اپ های نوآورانه حوزه سامت

-اصاح ساختار مالی و استفاده از شیوه های نوین تامین مالی از طریق:
•اسـتفاده از ابزارهـای نویـن تامیـن مالـی بازار سـرمایه بـا هدف افزایـش تـوان تامین مالی 

پـروژه هـا و تنوع بخشـی بـه ابزارهای تامیـن مالی
•ادامـه مذاكـره بـا شـركت هـای خصوصی داخلـی و خارجـی جهـت ورود به مشـاركت در 

پـروژه ها
•تعریف پروژه های جدید در مشاركت با شركت های توانمند داخلی و خارجی

هرچنـد که تحریـم دارویی نقض اعالمیه حقوق بشـر به حسـاب آمـده و درموارد 
متعـددی در متـون حقوقـی بیـن المللـی، تالش بـرای ایجـاد تاثیـرات منفی بر 
فرایندهای درمانی و دسترسـی دارویی و پزشـکی به شـدت محکوم شـده اسـت 
امـا فقـدان تعامـالت و مبادالت پولـی و بانکـی از یک  طرف و فشـارهای پشـت 
پرده آمریکا بر کشـورها و شـرکت هـای طرف تعامـل ایران باعـث تاثیرات منفی 
در حـوزه غـذا و داروی کشـور گردیـد. لکن به واسـطه مدیرانی مدبر و دانشـمند 
و سـردارانی کارآزمـوده و کاردان چـون دکتـر اکبر برندگـی در این جنـگ نابرابر 
اقتصـادی ایران توانسـت خودکفـا و مثال زدنـی، ظفرمند گردد و با تولید واکسـن 
کرونـا پیـروزی و افتخاری حاصل سـازد که همـگان در گیتـی آن را ناممکن و رویا 
مـی پنداشـتند . وی مدیری اسـت که با نصب العیـن قـرار دادن تدابیر مقام معظم 
رهبـری و شـناخت تهدیدهـا و فرصـت های موجـود در صنعـت دارویی کشـور 

توانسـت طرحی نـو دراندازد. 
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و  فارس  سیمان  شركت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
خوزستان)سهامی عام( مورخ 1400/03/30 در محل 
  )IGI( سالن جتماعات شركت بازرسي كاالي تجاري

تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 65/08 درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای عزت اله زنگنه بود، كه جنابان مصطفي شهریاري 
و محمد جواد راضي وند در مقام نظار اول و دوم و آقای مهدي 

كریمي شهر بابک به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1400/02/31 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم 

سود 2/370 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس حمیدرضا هوشیاری كه بیش از دو دهه كارنامه ای 
درخشان از سکانداری و مدیریت اثر گذار در شركتهای متعدد 
صنعتی از جمله سیمان خوزستان ، كاشی سعدی ، كاشی و 
سرامیک الوند ، سیمان قائن و سیمان سپاهان را در رزومه خود 
داشته و به عنوان مدیری برنامه محور و با دیسپلین در بازار 
سرمایه كشورعزیزمان معرف و معروف كارشناسان اقتصادی و 
دست اندركاران دولتی و خصوصی میباشد در ابتدای گزار ش 
جامع خود با اشاره به جایگاه و نقش بی بدیل هلدینگ فارس 
و خوزستان در صنعت سیمان كشور گفت : شركت سیمان 
فارس و خوزستان یک بنگاه اقتصادي است كه با مشاركت 
در سهام شركتهاي سیماني درآمد خود را از طریق سهم سود 
از شركتهاي سرمایه پذیر تامین میکند.  به گفته وی میزان 
فروش سیمان و كلینکر شركتهاي تابعه در سال 1399 جمعاً 
بالغ بر15/7 میلیون تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
حدود 21 درصد افزایش داشته است. مهندس هوشیاری در 
ادامه با اعام اینکه سهم بازار داخلي هلدینگ در سال 1399 
با مبلغ فروش 33/865 میلیارد ریال حدود 24 درصد بوده كه 
نسبت به سایر شركت هاي سرمایه گذاري در صنعت سیمان 
در رده اول قرار دارد تصریح نمود:این هلدینگ عاوه بر تامین 
بخش عمده سیمان كشور ، مركز تربیت نیروی متخصص در 

حوزه صنعت بویژه صنعت سیمان به شمار میرود .
مدیر عامل و عضو هیات مدیره شركت در ادامه با تشریح اینکه این هلدینگ با22 شركت تابعه منجمله 12 
شركت سیمانی در تمام جغرافیای ایران به امر تولید سیمان میپردازد افزود : به خاطر قرار گرفتن اكثریت 
شركتهای تابعه در استان های مرزی امکان صادرات برای مجموعه ما فرصتی مغتن میباشد كه بحمدهلل در 
سال سخت 1399 كه شاهد استمرار تحریم های بین المللی و پاندمی كرونا بودیم توانستیم از این موهبت 
با راهبرد وسیاستهایی كه در سطح كان مدیریتی در هلدینگ سیمان فارس خوزستان و هلدینگ سیمان 

تامین اجرایی ساختیم به بهترین نحو استفاده ببریم و یک 
رشد چشمگیر در صادرات را حاصل سازیم .به گفته مهندس 
هوشیاری » سفارس« در بین شركتهای بین المللی تولید 
كننده سیمان و كلینکر حائز رتبه 19 بوده و توانسته است در 
سال گذشته به میزان3/18 میلیون تن شامل مقدار 680 هزار 
تن سیمان و مقدار 2/501 هزار تن كلینکر به كشورهای هدف 

صادراتی محصوالت خود را به فروش برساند.
عضو هیات مدیره شركت با اشاره به افزایش میزان سودآوری 
شركت اصلی در یک سال گذشته گفت: میزان سود خالص 
شركت اصلی یک هزار و 237 میلیارد تومان بود كه در سال 
قبل 596 میلیارد تومان و در دو سال قبل 149 میلیارد 
تومان بود كه نشان دهنده افزایش سود 108 درصدی است 
درحالی كه سیمان مجوز 20 درصدی افزایش قیمت ها را 

داشت.
مهندس هوشیاری در بخش دیگری از گزارش خود با اذعان 
به اینکه ما در سال مالی مورد گزارش توانستیم14 میلیون 
و200 هزار تن محصول تولید كنیم كه تجلی از جهش تولید  
بود تصریح كرد : هلدینگ فارس و خوزستان بطور مستقیم و 
بر شركت های تابعه خود كه در زمینه هاي خدمات مهندسي، 
ماشین سازي، تولید قطعات ریخته گري و ماشین كاري، تولید 
بتن و قطعات بتني و... سهامدار مي باشد و بر عملکرد آنها از 
جنبه هاي عملیاتي، مالي، فني و بازرگاني كنترل مؤثر دارد. 
به گفته مدیرعامل مدبر مجموعه عملکرد و میزان دستیابی 
شركتهاي  از  تعدادي  شده  بینی  پیش  دستاوردهای  به 
فوق)غیر سیماني(  در كمیته ساماندهي در حال بررسي بوده 
كه با رعایت دقیق صرفه و صاح سهامداران و ذینفعان و با 
هماهنگی كامل سهامداران عمده در جهت ارتقاء بهره برداری 
و بهینه سازی امور تصمیمات هیئت مدیره در مورد آنها اجرائي 

خواهدگردید.
وی با تأكید بر اینکه در حال حاضر هیچ شركت زیان دهی 
برای  افزود:  ندارد،  وجود  خوزستان  و  فارس  مجموعه  در 
برگزاری مجمع سالیانه و تهیه گزارش های مالی عاوه بر 
سرعت، كیفیت گزارش ها هم بهتر از سال های گذشته بود و 
از شركت های تلفیق شده، 17 شركت مقبول بوده و 3 شركت 

مشروط هستند كه دارای مسائل مالیاتی هستند.
مدیرعامل شركت سیمان فارس و خوزستان با اشاره به اینکه 
در شش ماهه دوم سال 99 دو اتفاق برای كارخانجات سیمان 
رخ داد، افزود: اول قطع مکرر برق كه كارخانه ها را در حوزه 
تولید با مشکل روبه رو كرد و دوم قطع گاز كه برای تأمین مازوت با مشکل مواجه شدیم اضافه كرد : 
قیمت گذاری سیمان توسط دولت، متناسب با افزایش قیمت ها سایر كاالها نیست، گفت: به عنوان نمونه در 
سال گذشته پاكت 300 درصد و آجرنسوز 200 درصد افزایش قیمت داشتند درحالی كه سیمان 20 درصد 

افزایش پیدا كرد ولی با این تفاسیر جهش سود برای شركت ایجاد شده است .

رشد تولید و سود در کنار افزایش سهم بازارداخلی و خارجی برای هلدینگ »سفارس« 
مدیریت شایسته مهندس هوشیاری در بزرگترین شرکت سیمان منطقه

افزایش 10 درصدی تولید سیمان و 12 درصدی تولید کلینکر در مجموعه 
شرکت های تابعه در راستای جهش تولید ، افزایش 14 درصدی راندمان 
تولید کلینکر و 22 درصدی راندمان تولید سیمان نسبت به سال گذشته 
حوزه  در  هلدینگ  بازار  سهم  افزایش   ، زیرمجموعه  شرکت های  در 
صادرات از 7 درصد به 2۳ درصد ، بهبود نرخ بازده داراییها از 26 درصد 
به ۳۵ درصد ، بهبود نرخ بازده حقوق صاحبان سهام از ۵4 درصد به 71 
درصد ، افزایش حاشیه سود عملیاتی تحقیقی از ۳4 به ۳7 درصد و 
حاشیه سود خالص از ۳2 به ۳4 درصد ، افزایش 7۵ درصدی وجه نقد 
حاصل از فعالیتهای عملیاتی تحقیقی در راستای تغییر سیاست های 
فروش ، تولید سیمان آمیخته با استفاده از پوزوالن طبیعی و ... به منظور 
کاهش قیمت تمام شده ، مدیریت توقفات تولید و استقرار و گسترش 
تعمیرات پیش بینی نشده )PM(   در شرکت های تابعه ، ایجاد هم افزایی 
و خریدهای تضمینی همچون برق ، پاکت مصرفی و ... در راستای کاهش 
بهای تمام شده از اهم دستاوردهای کلیدی هلدینگ سیمان فارس 
خوزستان و مدیرعامل جهادی آن جناب مهندس هوشیاری در سال 

1۳۹۹ بوده است .
 بدین ترتیب با تدابیر اتخاذ شده مدیران ارزشی ارشد هلدینگ و پرسنل 
متعهد و متخصص مجموعه ، شرکت توانست  در کنارکسب سهم 20/7 
درصدی از بازار داخل با رشد 106 درصدی فروش و 107 درصدی سود 
عملیاتی با کسب مبلغ 12/۳66/4۹6میلیون بیش از ۳۸ درصد از سود 
خالص خود را نسبت به سال قبل افزایش داشته دهد و سالی سرشار 
ارزش افرینی و سودآوری را برای سهامداران و ذینفعان خود ارمغان آورد .
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مدیر طراز اول و حاذق بازار سرمایه كشورمان در قسمت دیگری از گزارش خود پیرامون دستاوردهای مهم 
در امر فروش محصوالت در سال مالی مورد گزارش گفت  كه با همکاری شركت سیمان تامین سامانه 
سیمانیاب- برای ایجاد یک درگاه اینترنتی متمركز جهت فروش محصوالت سیمان شركتهای گروه از دی 
ماه سال 1399 – بصورت آزمایشی شروع به كار كرد و از اول بهمن ماه سال 1399 بخش اعظم محصوالت 
سیمانی شركت های گروه از طریق این سامانه به فروش رسید. به گفته مشارالیه در طی كمتر از 5 ماه از 
شروع به كار این سیستم بیش از 92000 فروش موفق به بیش از 28000 مشتری كه عمدتا مصرف كننده 
نهایی هستند  در سامانه به ثبت رسید كه الزم به ذكر است قبل از راه اندازی سیستم مجموع مشتریان 

شركت ها كمتر از 300 بوده است.
همچنین طی این مدت درحدود سه میلیون و دویست و پنجاه هزار تن سیمان به مبلغ حدود 8100 
میلیارد تومان در این سامانه به فروش رفته و در حدود 43 محصول سیمانی از 18 كارخانه تولید كننده 
سیمان در سامانه سیمان یاب به فروش رسید . سیمان یاب در هر 31 استان كشور فروش موفق داشته 
كه بیشترین فروش متعلق به استان تهران، فارس و خوزستان بوده است . مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
»سفارس« همچنین متذكر گردید  پس از بیش از 12 سال تجربه ناموفق در ورود سیمان به بورس كاال 
سرانجام با همکاری شركت سیمان تامین در بهمن ماه 1399 مذاكرات جهت ورود مجدد محصول سیمان 
به بورس كاال آغاز گردید و در نهایت در نهم خرداد ماه 1400 پس از طی مراحل بسیار، شركت های گروه 
محصوالت خود را در بورس كاال عرضه نمودند كه این امر نقطه عطفی بر پایان قیمت گذاری سیمان بود 
و طی دو مرحله عرضه بیش از 190 هزار تن از محصوالت به فروش رسید و با رقابت مشتریان در خرید 
محصوالت سیمان در بورس كاال و افزایش قیمت محصوالت در بورس امید است از طریق سودآوری باالتر 
منافع بیشتری عاید سهامداران محترم گردد و عاوه بر این سیمان ، آسانتر به دست مصرف كننده نهایی 
برسد و شفافیت در بازار سیمان از طریق حذف واسطه ها و در دسترس قرار گرفتن اطاعات كلیه معامات 
سیمان اتفاق بیفتد .به گفته وی ضمنا مقرر گردید به زودی محصوالت صادراتی هلدینگ نیز از طریق 

رینگ صادراتی بورس كاال اقدام گردد.
مدیرعامل »سفارس« با اشاره به پروژه های تعریف شده در مجموعه های باالدستی تصریح كرد: پروژه اول 
ایجاد كارخانه نسوز با ظرفیت تولید 19 هزار تن برای مصرف نسوز شركت های تابعه است كه جای چنین 
كارخانه ای در شركت های زیرمجموعه خالی بود و اكنون مقدمات ساخت و احداث شركت و كارخانه در 
استان خراسان جنوبی فراهم شده است. پروژه دوم شركت پاكت سازی است كه توسط شركت صنایع 

بسته بندی شركت فارس و خوزستان كه از گذشته در سیمان آبیک قرار داشت، در حال انجام است. 
به گفته وی همچنین با توجه به اینکه هلدینگ فارس و خوزستان به طور تخصصی در تولید سیمان فعالیت 
می كند و 71 سال قدمت دارد، جای خالی سامانه دانشی در آن احساس می شد. به همین منظور سامانه ای 
طراحی شد و اكنون اتفاقاتی كه در حوزه دانش صنعت سیمان رخ می دهد و گزارش عملکرد استعدادهایی 

كه در كارخانه های كشور اقدام به داخلی سازی می كنند در معرض استفاده سایرین قرار می دهند.
مهندس هوشیاری در بخش پایانی گزارش خود با تصریح اینکه ارتقاء عملکرد و بهبود وضعیت مالی شركت 
سیمان فارس و خوزستان مرهون مدیریت راهبردی آقای جمارانیان بوده و از ایشان به خاطر حمایت های 
بی دریغ شان قدردانیم افزود : دستاوردهای مثل موافقت با افزایش نرخ ، فروش برخط و در بورس كاال در 
سایه رایزنی ومذكرات و تعامات ستودنی مهندس جمارانیان در مقام مدیرعامل سیمان تامین و رییس 
انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان حاصل گردید كه این امر در حذف فروش اعتباری  با تخفیفات 
زیاد و جایگزینی ان با فروش نقدی و حذف دالالن توانست نقطه عطفی در عملکرد فروش و سود آوری 

برای شركتهای سیمان ارمغان بیاورد .
رعایت دقیق پروتکل های بهداشـتی ، حضور بزرگان وپیشکسـوتان صنعت سـیمان در مجمع ، اعام 
كاهـش چشـمگیر دوره وصـول مطالبـات در تمام شـركتهای تابعه بـا توجه به پیگیری هـای صورت 
پذیرفتـه در هلدینـگ ، اهـدای كتاب خاطرات مرحوم  مهندس سـالور به عنوان »مهندس مسـلمان«  
بـه افـراد حاضـر در مجمع ، پاسـخگویی دقیـق و صادقانه به سـواالت سـهامداران حاضـر در مجمع و 
سـهامداران ناظـر بـه صورت برخط ، تایید حسـابهای شـفاف و كلیـن معاونت مالی مجموعه توسـط 
حسـابرس و بازرس قانونی ، اعام رشـد شـاخص های تولید ، فروش و سـود در شـركتهای تابعه طبق 
مسـتندات و ترازنامه های مورد تایید حسابرسـان رسـمی ، اعام عرضه اولیه سـیمان آبیک با توجه به 
اخـذ آخریـن مجوزهـای مد نظر سـازمان بورس اوراق بهـادار و تبلور واقعی از یک هم افزایی و انسـجام 
در بین شـركتهای زیر مجموعه طبق گزارشـات مطرح شده در سایه تمهیدات و تدابیر ارزنده مهندس 
هوشـیاری ناخـدای سـیمان فارس خوزسـتان ، اهتمـام ویژه مدیریت بـرای افزایش فـروش خارجی و 
صـادرات بـه كشـورهای هدف در تمامی شـركتهای تابعه از جملـه نکات خواندنی این مجمع سـاالنه 

قطب صنعت سـیمان بود .
 اجازت میخواهیم در پایان گزارش از عنایت خاصه مهندس هوشیاری و پاسخگویی صادقانه ایشان به 
اصحـاب رسـانه و تعامـل و حمایت همه جانبه جنابان عطـاری ، قادری و شـهریاری مدیران و معاونین 

خوشـنام و پاكدسـت هلدینگ در پذیرا بودن  خبرنگاران و لطف صمیمانه شـان كه در تهیه و تنظیم 
این گزارش ما را یاری رسـاندند نهایت قدردانی و تشـکر را داشـته باشـیم .  

مرور کلي بر عملکرد هلدینگ در سال مالي مورد گزارش
- بازنگري بر نامه اســـتراتژ یک در كمیته راهبردي هلدینگ و تصـــویب توســـط هیات مدیره و 

تشـــکیل كارگروه هاي هم اندیشي جهت تهیه برنامه هاي عملیاتي.
-  تشکیل جلسات با شركتهاي تابعه بمنظور بررسي برنامه هاي استراتژیک شركتهاي تابعه و میزان د ست 
.TLR با استفاده از جداول BSC یابي به اهداف استراتژیک آنها بر اساس شاخص هاي راهبردي و مدل

-  برگزاری جلسات بررسي بودجه شركتهای تابعه و اعمال نقطه نظرات اصاحی
-  تشکیل جلسات بررسي عملکرد میان دوره اي سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و بودجه سالیانه شركتهاي 

گروه.
-  انجام مراقبتهاي ویژه دركارخانه ها جهت اعمال مدیریت بر تولید و فروش در شركتهاي تابعه.

-  تأكید بر تولید ســیمانهاي پوزوالني و آمیخته با حفظ كیفیت استاندارد بمنظور كاهش بهای تمام شده  
كه در اكثر شــركتهاي تابعه تحقق یافته است.

-  پیگیري فروش دارائیهاي غیر مولد و مازاد بر نیاز شركتهاي تابعه بمنظور تأمین بخشي از نیازهاي مالي.
-  تأكید بر ایجاد هم افزائي، بعنوان یکي از استراتژي هاي اصلي، بمنظور ایجاد ارزش افزوده .

-  رســیدگي به وضــعیت تامین مواد اولیه اصــلي تولید شــركتهاي تابعه و پیگیري جهت رفع 
مشــکات آنها جهت استمرار تولید دربلند مدت شركتها وارتقاء كیفیت و كاهش قیمت تمام شده .

-  بررســـي كلیه معادن مربوط به شـــركت هاي تابعه ، و طبقه بندي شـــركت ها از نظر موقعیت معادن 
آن ها و برنامه ریزي جهت اداره معادن و بهره برداري از آنها بصورت علمي.

-  تشکیل كمیته های حسابرسی، ریسک و ساماندهی شركتهای زیان ده و كم بازده.
برنامه هاي آینده شرکت به شرح زیر میباشد :

- هماهنگي با انجمن صنفي كارفرمایان صنعت سیمان و شركتهاي گروه و همچنین با هلدینگ هاي 
سیمان در جهت اصاح قیمت هاي فروش داخلي و صادراتي در قالب طرح جامع تولید و تحویل انجمن.

- اصاح ساختار مالي از طریق اصاح ساختار سرمایه شركتهاي فرعي گروه.
- اصاح ساختار سازماني به منظور سهولت و بهبود جریان اطاعات، انعطاف پذیري و چابکي و چرخش 

سریع اطاعات.
- رعایت انضباط مالي در شركتهاي تابعه .

- تقویت سیستم كنترلهاي داخلي و شناسائي ریسک هاي شركتهاي تابعه.
- بررســي و بازنگــري فرآیندهــاي تولیــد در شــركتهاي تابعــه جهــت كاهــش هزینــه هــا و افزایــش 

راندمــان بــا رویکــرد مهندســي مجــدد.
- افزایــش بهــره وري در شــركت هــاي تابعــه بمنظــور افزایــش درآمــد و تأمیــن منافــع ســهامداران، 

كاركنــان و ســایر ذینفعــان.
- عرضـــه ســـهام شـــركتهاي غیر بورســـي در بورس یا فرابورس بمنظور اســـتفاده از ارزش افزوده و 

همچنیــن نقد شـــوندگي آنهــا در صــورت بهبود شــرایط بــازار.
- اجــراي پــروژه هــاي بهبــود در شــركتهاي تابعــه و انــدازه گیــري درصــد پیشــرفت آنهــا بــر اســاس 
جــدول TLR   و همچنیــن انــدازه گیــري نتایــج حاصــل از انجــام پــروژه هــاي بهبــود بــر شــاخص 

. BSC هــاي تعییــن شــده از چهــار منظــر جــدول
- تاش در جهت یافتن بازارهاي جدید و توسعه بازارهاي داخلي و خارجي.

- بهره برداري و توسعه پورتال فروش الکترونیکي .
- برنامه ریــزي جهــت تامیــن زیرســاخت هــاي الزم جهت اســتفاده از برند تجاري توســط شــركتهاي 

ســیماني تابعــه و تشــکیل كارگروه معــدن وكنترل كیفیــت براي ایــن منظور.
- تأكیــد بــر تنــوع محصــول )توســعه محصول( شــركتهاي تابعــه از جملــه تولید ســیمانهاي آمیخته 

و ســیمان هاي ویــژه .
- استقرار و بروزآوري سامانه هاي مدیریتي موثر در كلیه شركتهاي تابعه .

- كنتــرل هزینــه هــا و افزایــش بهــره وري بــه منظــور اعمــال مدیریــت بــر هزینــه هــا و حفــظ و 
افزایــش ســودآوري و انتشــار تجربیــات موفــق در شــركت هــاي تابعــه.

- بهــره گیــري از تــوان حداكثــري تخصصــي كاركنــان در شــركت هــاي فرعــي گــروه بــا تشــکیل 
كارگــروه هــاي تخصصــي بیــن واحــدي و ایجــاد و ارتقــاء رویکردهــاي بنچمــارک.

- اصــاح ســاختار منابــع انســاني شــركت هــاي فرعــي گــروه بــا بهــره گیــري از قوانیــن كار خصوصا 
قانــون بازنشســتگي مشــاغل ســخت و زیــان آور و همچنیــن ارزیابــي كار و زمــان در دپارتمــان هــاي 

مختلــف و ایجــاد ســاختار نویــن منابع انســاني.
- ادامه انجام ممیزي آب در كارخانجات با توجه به محدود بودن منابع آبي .
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اجرای پروژه های جانبی و ارائه سرویس های خاص در قالب قرارداد اصلی با بانک ها )پروژه 
سوخت، باسا، كارگزاری ها، نظام مهندسی، دانشگاه ها، شركت های پخش ، خودروسازی ها، 

بیمارستان ها، بیمه كوثر و غیره( نیز از سایر فعالیت های نوین این شركت می باشد.
شایان ذكراست قرارداد با شركت دیجی كاال )پروژه دیجی پی ( و امکان خرید اقساطی از 
سایت دیجی كاال و هم چنین عقد قرارداد با فروشگاه های زنجیره ای رفاه جهت خرید با 
كارت آسان خرید در شعب سراسر كشور از دیگر اقدامات شركت ایران كیش می باشد. در 
سال گذشته این شركت در تداوم روند رو به رشد و صعودی خود توانست با 9 پله ارتقا از رتبه 

چهل و دوم به رتبه سی و سوم برترین شركت پرداخت 
جهان صعود كند.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت 
مورخ  )سهامی عام(  كیش  ایران  اعتباري  كارت 
1400/03/13 در محل مجموعه فرهنگي تاش برگزار 

گردید. 
در این مجمع كه با حضور 81/04 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای بهزاد درگاهي بود، 
كه جنابان مجتبي مالي و  احمد سلماني آرانیدر مقام 
نظار اول و دوم و آقای پیمان منعم طبري به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
گزارش  استماع  از  پس  و   1399/12/30 به  منتهی 
طنین  با  نشینان  مجمع  قانونی،  بازرس  و  حسابرس 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 270 ریال 

به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهنـدس پیمـان طبـری میـر برجسـته وخوشـفکر 
صنعت آی تی كشـورمان كه دارای كارشناسـی ارشـد 
مدیریـت اجرایی و دانش آموخته كارشناسـی سـخت 
افـزار بـا بیش از 15 سـال سـابقه مدیریت در سـطوح 
عالـی صنایـع خودروسـازی، نفـت، مخابـرات، بانـک 
و خدمـات پرداخـت الکترونیـک در حـوزه هـای فـن 
 core آوری اطاعات، سیسـتم های بانکـی، پرداخت و
banking  مـی باشـد در ابتـدای گـزارش مبسـوط 
خـود بـا تشـریح اینکه مـا به عنوان شـركتی سـرآمد 
و مقتـدر و بـا جایگاهـی ممتاز، با وسـیع ترین شـبکه 
ابزارهـای پرداخـت، ارائـه بهترین محصوالت و سـریع 
تریـن خدمـات بـا سـتادی متخصـص و بکارگیـری 
كاركنـان بهـره ور و وفـادار در ایـران و جهـان خواهیم 
درخشـید افـزود : طبـق سـند چشـم انـداز خـود و با 
اتخـاذ برنامـه هـای مـدون مدیریتـی كوتـاه مـدت – 

میـان مـدت و بلنـد مـدت ما برآنیـم تا با ارائـه راه حل هـای مبتنی بر پرداخـت الکترونیک، 
بـه اتـکای گنجینه ارزشـی دانـش كاركنان خـود، ضمن برخورداری از سـود منطقـی، ارتقاء 
سـطح تکنولـوژی داخلـی، رعایـت كامـل قوانین و مقـررات و بهداشـت محیـط كار و حفظ 

مسـئولیت هـای اجتماعـی در جهـت كسـب رضایـت مشـتری، ارائه خدمـت نماییم.
سکاندار»ركیش« در ادامه با اشاره به صعود ایران كیش به بازار اول بورس در سال مالی مورد 
گزارش افزود: انتقال سهام شركت كارت اعتباری ایران كیش از بازار دوم به بازار اول بورس 
بود. انتقال به شركتهای بازار اول بورس، به معنای افزایش اعتبار و مرغوبیت آن شركت است. 
شركت های بازار اول در شفافیت و نقدشوندگی جایگاه بهتری نسبت به شركت های بازار 

تحقق سود ایران کیش فراتر از بودجه پیش بینی شده

دوم دارند.
 به گفته وی همچنین با پیاده سازی برنامه های خود توانستیم در ابزار اینترنتی با سه پله ارتقا 
جایگاه خود را در بین شركتها رقیب بهبود بخشیده  و با توجه به بسترهایی كه پیش بینی و 
ایجاد كردیم ، امیدواریم در سال جاری به درصد خیلی بهتری دراین موضوع برسیم چون یکی 

از سیاست های ایران كیش این است كه از ابزار اینترنتی به نحو بهتری استفاده كند. 
با توجه به  با تاكید براینکه این شركت  مهندس طبری در بخش دیگری از گزارش خود 
DNA بانکی خود برنامه های متنوعی در زمینه همکاری با بانک ها دارد با اشاره به بومی 
سازی دستگاه های پوز شركت اظهار كرد: با تکنولوژی 
و بومی كردن دستگاه های پوز بسیاری از دستگاه هایی 
كه در انبار بودند روانه بازار شده و با توجه به افزایش 
قیمت كارتخوان ها این موضوع كمک بسیار بزرگی 

به ما كرد.
قسمت   در  شركت  مدیره  هیات  عضو  و  مدیرعامل 
از گزارش جامع خود پیراموان دستاوردهای  دیگری 
كلی ایران كیش در سال 99 افزود : از بُعد جایگاه مالی 
و بورس باید مفتخرن اعام دارم كه با توجه به برنامه 
پیش بینی شده 6 ماهه نخست سال 1399، شركت 
ایران كیش توانست به سودی فراتر از برنامه دست پیدا 
كند كه از دالیل دستیابی به این امر، می توان به موارد 

ذیل اشاره نمود:
- پروژه هایی كه در سال گذشته برنامه ریزی و اجرا 

گردید.
تراكنش  تعداد  رشد  و  فعال  های  درگاه  افزایش   -

پرداخت اینترنتی.
 به گفته این مدیر خوشنام بازار سرمایه این موفقیت 
بدون تاش دلسوزانه و مجاهدگونه كاركنان متعهد و 
متخصص ما در كلیه اركان شركت میسر نبود كه در 
اینجا از تک تک این نیروهای كاردان و كاربلد تقدیر 
ویژه دارم. مهندس طبری در مورد عرضه محصوالت 
جدید در سال 99 نیز تصریح داشت : محصولی به نام 
پات الیف را به عنوان نخستین اپلیکیشن موبایلی در 
بستر پلتفرمی اكوسیستمی مبتنی بر اقتصاد اشتراكی، 
روانه بازار كردیم كه با شعار حس خوب زندگی پای به 
عرصه گذاشت و این تحقق یکی از خواسته هایی بود كه 
سال ها بسیاری از شركت ها به دنبال آن بودند چرا كه 
این اپلیکیشن به عنوان پلتفرم اكوسیستمی محصولی 
دیگر تنها یک اپلیکیشن پرداخت نیست بلکه اپلیکیشن 
های پرداخت تنها جزء كوچکی از آن هستند. به گفته 
وی پات الیف هم اكنون با داشتن امکانات پرداختی 
در زمینه های مختلف، خدمات شهري، خدمات جامع 
بانکي، گردشگري، بیمه، خدمات شهري و شهروندي، 
بازي وسرگرمي در دسترس عموم قرار گرفته است و 

این بستر همچنان در حال گسترش است.
وی افزود: از سویی »ركیش« جزو نخستین شركتی هایی بود كه پرداخت مبتنی بر استاندارد 
EMV را اجرایی كرد و ما اكنون بیش از ششصد هزار كارتخوان مجهز به NFC داریم كه 
به عنوان یکی از شركت های پرداخت در راستای اهداف بانک مركزی، عملیات پرداخت 
بدون كارت فیزیکی و از طریق دستگاه های دارای قابلیت NFC خود و با كمک گوشی 
 EMV های موبایل را محقق ساخته ایم. به گفته مهندس پیمان طبری با استقرار استاندارد
انطباق هر چه بیشتر شبکه پرداخت ایران با سایر شبکه های بین المللی پرداخت كشورهای 

دیگر تحقق می یابد. 

»رکیش« در مدار توسعه و تعالی

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

داشتن منابع انسانی ارزشمند، پتانسیل فنی باال و نقشه راهی برای 
ابزارهای  از تعداد  موفقیت باعث شد این شرکت حائز رتبه دوم 
کارتخوان فروشگاهی با سهم 14/2۵ درصدی، حائز رتبه سوم در 
مبلغ تراکنش ها با سهم 1۳/۸7 درصدی و سهمی قابل توجه از تعداد 
تراکنش های اینترنتی را بخود اختصاص دهد. شرکت کارت اعتباری 
کیش در سایه تدابیر ارزنده سکانداری آگاه و دانشمند بنام مهندس 
پیمان طبری و تیم مدیریتی کاردان وکاربلد از فناوری اطالعات و 
توسعه بازار تا مالی و حقوقی و البته روابط عمومی پویا و پشتیبانی 
فعال توانست فراتر از پیش بینی ها در مبلغ تراکنش، سودآوری و 
سهم بازار دست یازد. با همین همت و همیت به ارکان مجموعه بود 
که افزایش حدود 10 درصدی در تعداد پایانه های نصب شده و رشد 
2۵ درصدی تعداد تراکنش های کارتخوان ها نسبت به سال قبل 
باعث گردید مبلغ کل تراکنش های شرکت در سال 1۳۹۹ نسبت به 
سال گذشته بیش از ۵4 درصد افزایش داشته باشد. همچنین تعداد 
تراکنش پایانه های فروش با رشد 16 درصدی و افزایش 4۳ درصدی 
مبلغ کل تراکنش ها در پایانه های فروش باعث شد که این شرکت با 
حصول مبلغ 1/۸۹۳/7۹7 میلیون سود عملیاتی فراتر از آن چیزی 
که در سال ۹۹ پیش بینی کرده است سود آوری داشته باشد و با سود 
عملیاتی 11۳ درصد و 110 درصدی سود خالص باالتر از پیش بینی، 

سودی شیرین برای سهامداران و ذینفعان خود ارمغان بیاورد.
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سکاندار شركت درادامه با تصریح اینکه همانطور در سال 99 از دارو پرداخت، محصول بانک 
تجارت كه زیربنای فنی اش را ایران كیش فراهم كرد، رونمایی شد افزود: با پیاده سازی سامانه 
ای برای مدیریت تعامات اعتباری بین شركت های پخش و داروخانه ها، زنجیره پرداخت در 
صنعت دارو تکمیل می شود كه از جمله مزایای این طرح می توان به حذف كامل چک از 
چرخه مبادالت دارویی، خرید دین الکترونیکی اسناد توسط بانک و كاهش هزینه های مالی در 
این صنعت اشاره كرد. به گفته وی در سال 1399همچنین محصول زمرد بانک تجارت كه امور 
فنی آن را هم  ایران كیش برعهده داشت روانه بازار شد كه عما امکان عملیات مختلف بانکی 
را بدون حضور مشتری ایجاد می كند. مهندس طبری تصریح داشت : مشتریان در اپلیکیشن 
زمرد تمام خدمات اعم از افتتاح حساب، تسهیات، سپرده و غیره را به صورت غیرحضوری 
دریافت می كنند. همچنین خدمات بانکی و مالی مانند صدور كارت، انتقال وجه كارت به 
كارت، اعام سرقت كارت و ... از طریق اپلیکیشن نصب شده در گوشی كاربران ارائه می شود. 
مدیر موفق » ركیش« اجرای توثیق سهام عدالت و  احراز هویت دیجیتال را از جمله اقداماتی 
برشمرد كه مجموعه در راستای صنعت بانکداری غیر حضوری و در زمانه كرونا، آن را به ثمر 
نشاند و متذكر گردید :با توجه به اینکه در این سیستم ها از هوش مصنوعی استفاده شده و 
اینگونه سیستم ها با گذشت زمان به بلوغ و كارایی بهتر می رسند، ما نیز به طور مداوم در حال 

توسعه و بهبود سیستم هستیم.
مهندس طبری در فرازی دیگر از گزارش خود پیرامون توانایی های فنی »ركیش« با تبیین 
اینکه با نفوذ ایران كیش در فضای بازار و طرح های نوآورانه ای كه این شركت داشته است، 
افزود: ورود در شاپرک 2 و همکاری با شركت خدمات انفورماتیک یکی از اتفاقات مطلوب سال 
99 به شمار میاید. به گفته وی ایران كیش به عنوان نخستین شركت پرداختی كه امور فنی 
را در مسیر شاپرک 2 با موفقیت طی كرد مطرح بوده و این موضوع می تواند تحول بزرگی را 

درصنعت پرداخت رقم بزند .
این مدیر دارای نشان عالی مدیریت كشور، یکی از رخدادهای مثبت در سال مالی مورد گزارش 
را استمرار كاهش خطای پذیرندگی این شركت در ماه های اخیر برشمرد و تصریح كرد كه این 
موضوع رتبه ما در شاخص مذكور را سه تا چهار پله ارتقا داده و»ركیش« را به جمع یکی از 
برترین شركت های صنعت پرداخت و سه شركت اول در این شاخص اضافه كرده است كه این 
روند نشان دهنده پشتیبانی ایران كیش از تراكنش های صحیح و دقت در عملکرد می باشد. 
مهندس طبری در بخش دیگری از گزارش خود با اعام اینکه تداوم رشد جایگاه شركت ایران 
كیش در  IPG باعث ایجاد همکاری های جدیدی با بهترین های بخش دولتی و خصوصی 
گردیده است افزود : یکی از دستاورد های دیگر ، انتخاب شدن این شركت در مناقصه شركت 
ملی پخش فراورده های نفتی ایران برای نگهداری و تعمیرات و تجهیزات جایگاه های سوخت 
سراسر كشور بود .به گفته وی عاوه برتمامی این ها با خرید ساختمان جدید در تهران و 
همچنین خرید ملک كرمان موفق به افزایش دارایی های ایران كیش نیز شدیم و امکان 
خدمات رسانی بهتر ایجاد گردید . مدیرعامل ایران كیش در بخش پایانی صحبتهای خود با 
اشاره به اینکه  در حوزه مسئولیت های اجتماعی برای نخستین بار اقدام به مشاركت در ساخت 
مدرسه ای در لردگان چهارمحال بختیاری كردیم و تصمیم داریم همکاری مان با سازمان 
نوسازی مدارس دراین زمینه را ادامه دهیم  تصریح كرد : با افتخار اعام میدارم در نتیجه 
حمایت همه جانبه هیات مدیره و سهامداران عمده ، اجرایی شدن برنامه های تدوین شده 
مدیریت و فعالیت خاقانه و دلسوزانه پرسنل این شركت سال گذشته موفق به اخذ استاندارد 
ISO 9001:2015 با امتیاز باال گردیدیم و خرسندیم كه در پرتو الطاف حق و تاش كاركنان 

همچنان رتبه ممتاز و خوب خود را در رنکینگ جهانی حفظ كرده ایم.
اجـازت مـی خواهیـم در پایـان گـزارش از حرمت نهـی مهندس طبـری که چه 
در ایـن مسـند چه در پسـت های قبلی با روی گشـاده و شـفافیتی مثـال زدنی 
پاسـخگوی سـواالت اربـاب جرایـد بـوده و از حمایـت و عنایت خاصـه مهندس 
آروان مدیریـت فرهیخته روابط عمومی و کارشناسـان آشـنا به فضـای ارتباطات 
کـه همبـاره بیشـترین تعامل را با اهل رسـانه داشـته و بـا تهیه و تنظیـم اخبار 
موفقیـت و دسـتاوردهای شـرکت در سـال مالی مخابـره پالس هـای مثبت برای 
سـهامداران و بازار سـرمایه بوده و در ایـن مجمع نیز با لطف پذیـرای خبرنگاران 

بودند کمال تشـکر و قدردانی را داشـته باشـیم.
نگاهی به اهم دستاوردهای ایران کیش در سال ۹۹

جایگاه مالی و بورس
تحقق سود ایران کیش فراتر از بودجه پیش بینی شده

با توجه به برنامه پیش بینی شده 6 ماهه نخست سال 1399، شركت ایران كیش توانست 
به سودی فراتر از برنامه دست پیدا كند كه از دالیل دستیابی به این امر ، می توان به موارد 

ذیل اشاره نمود:
- پروژه هایی كه در سال گذشته برنامه ریزی و اجرا گردید

- افزایش درگاه های فعال و رشد تعداد تراكنش پرداخت اینترنتی
صعود ایران كیش به بازار اول بورس

یکی دیگر از اتفاقات امسال انتقال سهام شركت كارت اعتباری ایران كیش از بازار دوم به بازار 
اول بورس بود. انتقال به شركت های بازار اول بورس، به معنای افزایش اعتبار و مرغوبیت آن 
شركت است. شركت های بازار اول در شفافیت و نقدشوندگی جایگاه بهتری نسبت به شركت 

های بازار دوم دارند.
اهداف و برنامه های سال 1400

تعداد پایانه های منصوبه
- افزایش تعداد پایانه ها به 1/383/000 منصوبه

تعداد تراکنش کارتخوان فروشگاهی
- جذب بیش از 3/670 میلیون تراكنش و ارتقاء رتبه شركت

مبلغ تراکنش کارتخوان فروشگاهی
- جذب بیش از 6/689/000 میلیارد ریال تراكنش

ابزار اینترنتی
- تحقق 135 میلیون تراكنش و ارتقاء جایگاه شركت در صنعت

صندوق فروشگاهی
- افزایش تعداد منصوبه به 3000 دستگاه و جذب بیش از 59 میلیون تراكنش

تعمیر و نگهداری بیش از 141/000 پایانه فروش
تمرکز بر درآمدهای غیر شاپرکی )نرم افزارهای موبایلی، سرویسهای ارزش افزوده 

و ویژه هر یک از درگاه ها
استفاده بهینه از دستگاه های دست دوم شرکت در پروژه های روستایی و جذب 

بیش از 6 میلیون تراکنش
بروز رسانی نسخه تمام پایانه های شرکت جهت انجام تراکنش های قبض و شارژ و 

کسب 274 میلیون تراکنش مازاد و افزایش سهم بازار
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جهش تولید، شکستن رکورد فروش، ارتقای سودآوری، کاهش بهای تمام شده و رشد صادرات
شاهکار دکتر حسین اسالمی در داروسازی زهراوی

اخذ 23 پروانه برای محصوالت جدید، كسب و تمدید گواهینامه ها و استانداردهای 
معتبر جهانی منجمله  اخذ گواهینامه ISO 26000 از شركت )TUV( آلمان كه حاكی 
از اجرای اصول اساسی مسئولیت اجتماعی و نشانگر احترام به جامعه و حفظ محیط 
زیست توسط سازمان می باشد، برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقای سطح دانش 
كاركنان و اهتمام ویژه به وضعیت منابع انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع انسانی 
شركت، تجلی جهش تولید در كنار ثبت ركورد بیشترین مبلغ فروش در تاریخ شركت و 
از سرگیری صادرات محصوالت بعد از دو سال، رشد وارتقای شاخص های سودآوری و 
جهش قابل ماحظه حاشیه سود خالص شركت ، كاهش چشمگیر دوره وصول مطالبات 
از 267 روز در سال 1398 به 227 روز ، كاهش نسبت های هزینه های عملیاتی به 
فروش و هزینه های مالی به فروش بواسطه مدیریت و كنترل بهینه هزینه ها در شركت، 

رفع كامل نواقصات باقیمانده و بهره برداری از پروژه 
ماشین  اساسی  اورهال  بایوتکنولوژی،  تولید  خط 
آالت خط تولید با بهره گیری از توان مهندسین 
داخلی در ساخت و تامین قطعات برای اولین بار 
اساسی  ایرادات  رفع  و  ممیزی  انجام   ، كشور  در 
بخش های استریل و جامدات هازارد در طول دوره 
فعالیت شركت طی سال مالی مورد گزارش از اهم 
دكتر حسین  مدیریتی  تیم  كلیدی  دستاوردهای 

اسامی در »دزهراوی« بوده است.
بدین ترتیب این شركت با رشد 43 درصدی فروش 
و رشد 46 درصدی سود عملیاتی توانسته با كسب 
 186 افزایش  یک  ریال  میلیون   517/461 مبلغ 
درصدی  سود خالص را برای سهامداران و ذینفعان 

خود حاصل كند .
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت 
داروسازي زهراوي )سهامی عام( مورخ 1400/2/22 
برگزار  تاش  ورزشي  فرهنگي  مجموعه  محل  در 

گردید. 
درصدی   78/43 حضور  با  كه  مجمع  این  در 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
بود، كه جنابان  آقای وحید هاشم بیک محاتي  
فرشاد ملک وند فرد و سعید خشوعي در مقام نظار 
اول و دوم و آقای  حسین اسامي 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.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت در ادامه با تشریح اینکه در سال مالی مورد گزارش 
به عنوان  ایمینورال  نرم ژالتینی  نام كپسول  با  تولیدی خود  به ثبت محصول  موفق 
محصول دانش بنیان بر مبنای فناوری نانو گردیدیم كه این موضوع در ارتقای جایگاه 
اعتباری و تخصصی تولید داروهای High tech شركت بسیار حائز اهمیت میباشد 
افزود :  مطابق برنامه زمانی پیش بینی شده، آزمایشگاه جدید میکروبیولوژی شركت 
كه یکی از پروژه های مهم در ارتقای سطح كیفی عملیات شركت محسوب می شود 

نیز در پایان سال قبل به اتمام رسید و در اسفند ماه با تحویل به واحدهای آزمایشگاه و 
كنترل كیفی به بهره برداری رسید. دكتر اسامی كه از مفاخر ارزشمند كشورمان بوده و 
به تازگی نیزدر مقام چهره نامی صنعت و اقتصاد كشورمان در سومین اجاس سراسری 
مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی در وزارت امور خارجه تندیس خود را از 
نمایندگان مجلس و دولتمردان دریافت نمود در فرازی دیگر از گزارش خود با بیان این 
نکته كه با عملیاتی و اجرایی شدن بخش اعظمی از برنامه های مدون مدیریتی خود كه 
در سه بخش كوتاه مدت-میان مدت و بلند مدت تقسیم شده بوده بحمدهلل توانستیم با 
حدود 100 میلیارد ریال سود خالص در سال قبل از شمولیت ماده 141 خارج شویم و 
در حال حاضر با تداوم روند روبه رشد در تولید و فروش و به تبع آن سود آوری فاصله 
معناداری از مشمولیت مجدد ماده 141 پیدا كرده ایم. وی اضافه كرد : استمرار این روند 
صعودی در فعالیت ها و فرآیندها اتفاق بسیار مهمی 
در عملکرد شركت محسوب گریده و موجب شده 
كه جایگاه اعتباری شركت نیز در بین سهامداران، 
موسسات مالی و بانک ها بهبود قابل ماحظه ای 
. بطوری كه در سایه این حركت بر  داشته باشد 
مدار پیشرفت و موفقیت توانستیم عاوه بر تسویه 
كامل تسهیات دریافتی از بانک صادرات با رایزنی 
و مذاكرات صورت پذیرفته تقریبا در حال حاضر 
بانک ها را به روز و  از  تمامی تسهیات دریافتی 
عمدتا قراردادها را به قراردادهای بلند مدت تبدیل 
كنیم و خوشبختانه بخاطر روند خوب شركت موفق 
نیز  بانک خاورمیانه  از  اعتباری جدید  دریافت  به 
كشورمان  دارویی  صنعت  محقق  مدیر  گردیدیم. 
اقدامات  پیرامون  و  خود  گزارش  پایانی  بخش  در 
شركت در دوران پاندمی كرونا با اعام اینکه در سال 
سخت 1399 بیشترین همت و حمیت توسط كلیه 
اركان شركت برای كمک به هموطنانمان در مواجه 
با این پاندمی از اهدای دارو و مواد ضد عفونی تا 
تولید داروهای جدید صورت پذیرفت تصریح كرد : 
شركت داروسازی زهراوی طی كار مشتركی با یک 
بنیان كه در زمینه تولید یک ماده  شركت دانش 
دارویی گیاهی فعالیت دارد ، توانست با فرموالسیون 
شركت اقدامات موثری جهت تهیه یک  قرص زیر 
زبانی داشته باشد كه تولید  نهایی این محصول طی 
طرح مطالعاتی با یکی از بخش های دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز در قالب قرارداد در دستور كار قرار داشته و همچنین طرح مطالعاتی بر روی 
یک مکمل دارویی موثر در این زمینه نیز در دستور كار واحد تحقیق و توسعه شركت 
میباشد  كه در صورت كسب نتایج قابل قبول می تواند به صورت علمی و مؤثر در جریان 

كار سایر واحدهای تولیدی شركت قرار گیرد.
جایگاه در صنعت 

به عنوان یکی از اصلی ترین شركت های تولید و تامین كنندده داروهای تخصصی در 
زمینه درمان بیماران پیوند عضو و Ms و مکمل های داروئی

معرفی اجمالی شرکت
شركت، با هدف تولید عرضه داروهای خاص تحت فناوری پیشرفته تاسیس و به بهره 
برداری رسیده است به طوری كه اولین خطوط تولید داروهای پرخطر)هازارد(، كپسول 
نرم ژالتینی )سافت ژل(، سرنگ های تزریقی از پیش پر شده )پریفیلد( در كشور در این 

دکتر حسـین اسـالمی مدیر برجسـته و با دیسـیپلین صنعت 
دارویـی کشـورمان در ابتـدای گـزارش خـود بـا اعـالم اینکه 
فـراورده هـای دارویـی ایـن شـرکت در دوزهـای مختلف در 
اشـکال کپسـول نرم ،قرص،آمپول،کپسول سـخت ژالتینی و 
سـرنگ آماده تزریق اسـت و هم اکنـون بیـش از 100 محصول 
مطابـق بـا اصـول GMP تولیـد و بـه بـازار عرضه گردیـده تا 
پاسـخگوی نیازهـای داخلـی و خارجی باشـد افزود: ما شـعار 
خود را به یک شـعور سـازمانی تبدیل کـرده و تجلی بخش آن 
بـوده ایـم که ارمغان ما بـرای تمام مشـتریان محصوالتمان این 
میباشـد که هدیه ما برای سـالمت شـما کیفیت محصوالتمان 
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شركت ایجاد و مورد استفاده قرار گرفت.
 ROCHE شركت به عنوان اولین تولید كننده داروی تحت لیسانس شركت بین المللی

پس از انقاب محسوب می گردد كه این همکاری همچنان ادامه دارد.
در حال حاضر شركت داروسازی زهراوی با در اختیار داشتن انواع خطوط تولید دارو در 
اشکال مختلف از جمله قرص ، كپسول سخت، كپسول نرم ژالتینی، تزریقی و استریل 
بصورت عمومی و هازارد به عنوان یکی از اصلی ترین تولید و تامین كنندگان داروهای 
خاص در زمینه درمان بیماران پیوند عضو و ام اس) MS ( محسوب می گردد بطوری كه 
با تولید و عرضه محصوالتی همچون ایمینورال، سل سپت ، كوگرافت حدود 60 درصد از 
داروهای مورد نیاز بیماران پیوند عضو و حدود 40 درصد از نیازهای بیماران ام اس را با 

تولید محصوالتی از قبیل كوپامر و فینگولیا مرتفع می نماید.
شركت به عنوان یکی از مهم ترین و بزرگ ترین تولید كنندگان مکملهای دارویی خصوصاً 
 API در قالب سافت ژل در كشور محسوب می گردد. انتقال دانش فنی و تولید از مرحله
محصوالت تحت لیسانس با شركت)Roche( سوئیس از جمله روآكوتان، سل سپت 
و زلودا و هچنین تولید و عرضه محصوالت بایوتکنولوژی از جمله فیلگراستیم و پگ 

فیلگراستیم از اهداف استراتژیهای مهم و آتی شركت می باشد.
سیاست ها و برنامه های شركت در بخش فروش

- به حداقل رساندن كاالی برگشتی
- تمركز بر فروش و ماركتینگ محصوالت جدید ریال آور

- افزایش سهم بازار دارویی زهراوی برای محصوالت استراتژیک
- آنالیز بازار دارویی و نیاز سنجی فروش برای تولید
- تمركز فروش برای شركتهای گروه به میزان 80 %

- كاهش جوایز و تخفیفات
سیاست ها و برنامه های شرکت در بخش صادرات

- بازاریابی بهینه و نفوذ در بازارهای جدید صادراتی
- تثبیت فروش و توسعه محصوالت در بازارهای صادراتی موجود

- انعقاد و یا تکمیل قرارداد با كلیه نمایندگان جهت حفظ و تثبیت منافع شركت
- افزایش فروش محصوالت تخصصی و دانش بنیان

- تمركز بیشتر بر بازارهای استراتژیک سوریه، پاكستان، عراق و حوزه اوراسیا
- استفاده از قراردادها و پیمانهای منطقه ای جهت افزایش صادرات به كشورهای ثالث

سیاست ها و برنامه های شرکت در بخش بهای تمام شده
- تولید محصوالت با حاشیه سود باال از طریق تركیب بهینه

- پیگیری مستمر برای اصاح و افزایش قیمت فروش محصوالت
- افزایش تولید باهدف تخصیص بهینه هزینه های ثابت بر روی محصوالت و كاهش بهای 

تمام شده محصوالت
- برنامه كاهش سالیانه نسبت بهای تمام شده به فروش به میزان1% درسال با اعمال 

تركیب بهینه تولید و اصاح قیمت های فروش و افزایش مقداری فروش
- برنامه ریزی برای تولید در ظرفیت كامل واحدهای تولیدی و حذف هزینه های جذب 

نشده
- اعمال روش های علمی و كامل در زمینه سیستم خرید و تامین مواد اولیه و ایجاد منابع 

جدید با هدف كاهش هزینه مواد اولیه مصرفی
سیاست ها و برنامه های شرکت در بخش کنترل هزینه های عملیاتی

- هدفمند كردن هزینه های بازاریابی و فروش با افزایش كمی و كیفی فروش محصوالت
- اعمال مدیریت هزینه درجهت استفاده بهینه از هزینه های تحقق یافته

- اعمال پیش بینی و برآورد هزینه های عملیاتی متناسب با تحقق برنامه های استراتژیک 
شركت

- كنترل و پایش در دوره های ماهانه هزینه و جلوگیری از ایجاد مغایرت با مبالغ بودجه
- كاهش و حذف كامل هزینه های غیر مرتبط با فعالیت شركت

سیاست ها و برنامه های شرکت در بخش کنترل هزینه های مالی و روش های 
تامین مالی

- پیگیری و اقدام الزم برای استفاده و جایگزینی از تسهیات ویژه شركت های دانش 
بنیان

- پیگیری مستمر برای وصول مطالبات شركت از مشتریان از طریق تشکیل منظم 
جلسات كمیته وصول و تنظیم صدور جلسات رفع مغایرت

- تداوم تاش برای تبدیل تسهیات و حذف جرایم وجه التزام اعمالی بانکها
- تداوم استفاده از پتانسیل موجود در شركت های پخش گروه برای تهاتر مانده تسهیات
- اصاح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده

- هماهنگی با واحددهای بازرگانی و تاش برای خریدهای اعتباری
اهم برنامه های آتی در سال مالی 1400 

-  لزوم توجه به طرح و تصمیم گیری در خصوص كلیه مصوبات كمیته حسابرسی در 
جلسات هیأت مدیره و درج در صورتجلسه هیأت مدیره به تفصیل 

-  نظارت مستمر بر عملکرد كمیته های سازمانی 
-  ارائه گزارش از عملکرد كمیته های تخصصی در بازه های زمانی 

- لزوم توجه به اجرای كامل مصوبات هیأت مدیره و پیگیری اجرای مصوبات و كنترل و 
تطابق مصوبات با قوانین و مقررات 

-  كنترل بر رعایت كامل مفاد اساسنامه 
-  بررسی مستمر عملکرد شركت و مقایسه آن با بودجه مصوب نهائی 

-  ارائه گزارشات تحلیل در خصوص عملکرد شركت 
-  ضرورت انجام آزمونها و رعایت و محتوا در خصوص سرفصل حسابها 

-  ارائه گزارش نقاط ضعف كنترلهای داخلی
اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت پروژه های شرکت

نواقصات پروژه خط تولید بایوتکنولوژی بعد از چندین سال وقفه برطرف و به صورت 
كامل سایت تولید این خط شامل فرمانتاسیون و تخلیص و همچنین آزمایشگاه های 
كنترل شامل آزمایشگاه كشت سلولی، بیولوژی و فیزیکوشیمایی راه اندازی و مورد بهره 

برداری قرار گرفت. 
با توجه به اتمام این خط و راه اندازی آن، فرایند ثبت و ریجستریشن محصوالت نوتركیب 
بعد از طی موفقیت آمیز مراحل پایداری و تست های مربوطه، در اداره بیولوژیک سازمان 

غذا و دارو در حال انجام می باشد.
GMP  اقدامات انجام شده در رابطه با

- انجام اصاحات و اقدامات مربوط به تاسیسات و سیستم های پشتیبانی مثل هواسازها، 
آبساز، كیل تانک و دستگاههای تولید

-  رفع عدم انطباق های مطرح در ممیزی های داخلی از سایت و آزمایشگاه بایوتک 
- انجام فرآیند ثبت دارو در سازمان غذا و دارو 

-  ارائه توضیحات الزم در خصوص انتقال تکنولوژی به اداره بیولوژیک سازمان 
  GCSF-PEG و GCSF اخذ موافقت اصولی برای تولید  -

  CTD تهیه -
- مطالعه برای بررسی امکان تولید ملکول های جدید
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت گروه سرمایه گذاری البرز)سهامی عام( مورخ 
1399/03/24 در محل بازار چارسو واقع در خیابان جمهوری برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 66/55 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 سیدمهدي ناصري  و مجید آتشگر در مقام نظار اول و 

دوم و آقای مصطفي ظهیر 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 850 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

دكتر فرشید مرادی مدیر جوان و توانمند بازار سرمایه 
كه به عنوان یک جوان نخبه و قابل معرف و معروف 
خبرگان و كارشناسان اقتصادی كشورمان می باشد در 
ابتدای گزارش جامع خود با تشریح اینکه گروه سرمایه 
شركت  اولین  عنوان  به  پیش  سال  البز 45  گذاری 
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار كشور پذیرفته شد 
و در حال حاضر سهام آن در بازار اول بورس به عنوان 
یکی از ارزشمندترین سهام ها شناخته می شود افزود: 
تعداد شركت های عضو گروه 12 شركت بوده كه شامل 
11 شركت پذیرفته شده در بورس و فرابورس و یک 

شركت خارج از بورس می باشد.
مدیرعامل »والبر« با اعام اینکه در سال 1399، صنعت 
دارو با شرایط سختی مواجه گردید و در پی افزایش 
حجم مطالبات شركت های داروسازی از مراكز دولتی 
و انباشت پخش قابل توجهی از منابع مالی این شركت 
ها در بیمارستان ها و داروخانه های دولتی تنگنای مالی 
و نقدینگی صنعت بیش از پیش گردیده و این امر سبب 
در  یکسال  از  بیش  به  مطالبات  وصول  دوره  افزایش 
صنعت دارو گردیده و هزینه های مالی نیز از طرف دیگر 
بشدت افزایش یافت كه البته این امر منجر به كاهش 
حاشیه سود خالص صنعت داروسازی گردید تصریح كرد: 

از سوی دیگر استمرار تحریم های ناجوانمردانه علیه كشورمان كه از تبادالت بانکی تا تامین مواد 
اولیه و تامین قطعات خطوط تولید برای شركت های تابعه را دچار مشکل كرده بود در كنار تداوم 
اپیدمی كرونا باعث شد كه یکی از سخت ترین سالها را در اقتصاد كشورمان به طور عام و به طور 

خاص در صنعت دارو با آن مواجه باشیم.
دكتر مرادی در ادامه با بیان اینکه علی رغم تمام این تهدیدها و معضات توانستیم به ندای رهبر 
انقاب لبیک گفته و در كل شركت ها با درایت و سیاست های متناسب با شرایط و فعالیت 
جهادگونه مدیران ، كارشناسان و كاركنان عملکردی درخشان حاصل ساخته و تجلی بخش 
جهش تولید باشیم. به گفته وی با افزایش تولید در تولید محصوالت جدید، رشد فروش و سود 
عملیاتی توانستیم در تهیه و تولید دارو و محصوالت بهداشتی و مکمل ها، در بخش محصوالت 
و ملزومات پزشکی در بهینه سازی پرتفوی و هم در بعد صادرات كارنامه ای درخشان از عملکرد 
برای سهامداران و ذینفعان خود به ارمغان بیاوریم كه مسلما از نقاط روشن در بازار سرمایه و 

اقتصاد كشورمان بوده است.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه سرمایه گذاری البرز در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره 

گروه سرمایه گذاری البرز با مدیری جوان در گام دوم انقالب موفق و رکوردشکن
»دالبر« در اوج، حرکت در جهت نوآوری و بهینه سازی پرتفوی

به اینکه در شركت اصلی هم با انسجام بخشی بین شركت های گروه و هم افزایی توانستیم به 
توفیقات بسیار مناسبی نایل آییم افزود: با بهینه سازی امور و نقش راهبردی كه داشتیم از برنامه 
های موفق مدیران با قاطعیت حمایت گردد و برای توسعه و تعالی آنها تمام كوشش و تاش خود 

و همکارانم را در گروه به كار بردیم.
دكتر مرادی در فراز دیگری از گزارش خود با تصریح اینکه ما با دارا بودن بیش از 14 درصد سهم 
بازار دارویی كشور و به عنوان یک هلدینگ تخصصی دارویی در كشور در سال مالی مورد گزاش 
توانستیم پیشرو و سرافراز به ایفای نقش پرداخته و با فعالیت در عرصه های فناوری های پیشرفته 
و نوین،مدیریت بهینه شركت های تابعه، ایجاد زنجیره خلق ارزش اقتصادی )از تامین و تولید 
مواد اولیه تا عرضه مستقیم به مشتری نهایی(، ایجاد 
زنجیره خلق ارزش اقتصادی )از تامین و تولید مواد اولیه 
تا عرضه مستقیم به مشتری نهایی(، مشاركت با شركت 
های خارجی معتبر در حوزه فعالیت و گسترش قلمرو به 
سطح ملی، منطقه ای و جهانی در راستای پیاده سازی 

ماموریت خود به توفیقات چشمگیری نائل آییم .
دكتر مرادی در بخش دیگری از گزارش خود و بعد از 
تبیین دستاوردهای شركت های تابعه كه توانستند در 
سال مالی مورد گزارش فراتر از پیش بینی ها عمل كنند 
افزود از تک تک این شركت ها و فراخور پتانسیل موجود 
درهر كدام صادرات محصوالت، توسعه همکاری های 
بین المللي، شفافیت اطاعاتي، مدیریت منابع انساني، 
محصوالت  توسعه   ،GMP و  ای  توسعه  های  طرح 
جدید، گواهي نامه های اخذ شده، كمیته های راهبردی، 
عملکرد اجتماعي و افزایش سرمایه شركت های تابعه به 

بهترین نحو ممکن مدیرت و اعمال گردید.
مدیر برنامه محور و بازارشناس كشورمان كه نیاز این 
میهن به این جوانان برای تعالی به آنان حکم آب برای 
تشنه در بیابان را دارد  در بخش پایانی گزارش خود 
دریافت اوراق مرابحه دولتی، تهاتر مالیاتی شركت های 
گروه در قبال بدهی های دولتی، تغییر وزن تركیب سبد 
از دولتی به سمت خصوصی را  فروش شركت پخش 
جزو اهم برنامه های هیات مدیره جهت بهبود نقدینگی 
از  ناشی  تا معوقات  و وصول مطالبات دولتی برشمرد 

مطالبات شركت های تابعه در كنار رایزنی های صورت پذیرفته هر چه سریعتر وصول گردد.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی در مجمع ، تایید حسابهای شفاف و كلین جناب ظهیر معمار 
مالیه پاكدست مجموعه، ارائه گزارش مفصل از عملکرد سال 99 و برنامه های چشم نواز برای 
سال 1400 ، پاسخگویی شفاف به تمام سواالت سهامداران و ذینفعان، تقدیر ویژه دكتر برندگی 
مدیرعامل گروه بركت از عملکرد ستودنی و شایسته تیم مدیریت »دالبر« مصاحبه حضور پرشمار 
مدیران عامل و معاونین ارشد شركت های داروئی در مجمع حسن برخورد و عنایت ویژه دكتر 
مرادی، علی فاح پور و دیگر عزیزان مسئول از امور سهام تا مالی، از امور مجامع تا بازاریابی و ... 
كه حرمت نهی به اصخاب قلم و اهل رسانه داشته و در طول سال نیز با روی گشاده و لطف و 
حمایت خاص، حامی و یار و یاور خبرنگاران بوده اند و در مجمع ساالنه گروه سرمایه گذاری البرز 
فرصتی شد تا این مدیران برجسته و جهادی كشور و كارشناسان را شرف حضوری دوباره داشته 

باشیم از نکات خواندنی این مجمع بود كه حیفمان آمد آن را به اسب قلم نسپاریم.
پیام هیات مدیره

سپاس حی سبحان را كه فیض ادای خدمت و ایفای تعهدات كه با بضاعت اندک در تعهد داشتیم 
، را نصیبمان ساخت و توفیق حفظ و حراست از بار امانت و مسئولیتی كه بر ذمه داشتیم را 

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ
مدیرعامل »دالبر« در ادامه با اعالم اینکه در سایه تمهیدات و 
سیاست های اعمال شده توانستیم با کسب مبلغ 10/4۸۸/۸۵2 
میلیون سود تلفیقی خود را 2۳ درصد ارتقاء دهیم اضافه کرد: 
کسب رتبه دوم گروه البرز در بین گروه های دارویی صنعت از 
حیث رشد فروش ، رشد سود ناخالص و رشد سود خالص در سال 
1۳۹۹ نسبت به 1۳۹۸ در گزارش در نتیجه عوامل متعددی حاصل 
گردید که مهمترین آن توانمندی منابع انسانی متعهد و متخصص 
پیاده سازی  و  ها  دارائی  بزرگترین  مقام  تابعه در  شرکت های 

برنامه های مدون کوتاه مدت- میان مدت و بلندمدت بوده است.
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عنایت فرمود. از پیشگاه خداوند متعال توانی دوچندان و توفیقی مضاعف برای حركت در مسیر 
تعالی در سال های پیش رو را مسئلت داریم.

در سالیان گذشته با پیروی از اندیشه های رهبر فرزانه انقاب با  »همت و كار مضاعف« زمینه های 
تبلور»جهاد اقتصادی« و »اقتصاد مقاومتی« رادر راستای »حمایت از كاالی ایرانی« فراهم 
نمودیم و با نصب العین قرار دادن دغدغه های معظم له، اقتصاد مقاومتی را درعرصه جهاد و 
جنگ تحمیلی اقتصادی كه بدخواهان ایران اسامی آتش آن را افروخته اند، در پیش گرفته ایم. 
در گروه سرمایه گذاری البرز در سال تبلور »جهش تولید« سعی را بر آن داشتیم تا در عرصه 
اقتصادی و خصوصا صنعت دارو بتوانیم با اقدامی شایسته و تاش در جهت تولید داروهای 
وارداتی و تکمیل سبد محصوالت تولیدی به امر مهم عمل نماییم. اثرات سیاست های انقباظی 
پولی و مالی دولت بر صنعت دارو بهمراه افزایش تنش های ارزی، در كنار یکی از بارزترین 
مشخصه های صنعت دارویی، یعنی رقابت شدید و اتکای مضاعف آن بر دانش و فناوری روز، 
تصمیم گیری و سیاست گذاری در این عرصه را به مراتب پیچیده تر از پیش نموده است. با 
وجود این، هیات مدیره شركت در سایه الطاف الهی و حمایت سهامداران گرامی و با اتخاذ تدابیر 
نوآورانه توانست مجموعه شركت های گروه را تا حد امکان با وضعیت موجود هماهنگ ساخته، 
نقاط ضعف شركت ها را شناسایی و رفع، نقاط آسیب پذیر را تقویت و نقاط قوت را حفظ نماید. 
در سال مالی 1399 نیز با توجه به استراتژی های بلندمدت شركت، بهینه سازی پورتفوی سرمایه 
گذاری ها، حركت در جهت نوآوری و ارائه محصوالت جدید، تسریع در انجام پروژه های توسعه ای، 
حركت در جهت اصاح خطوط تولیدی مطابق استانداردهای داخلی و بین المللی، هماهنگی 
فعالیت ها و تحقق هم افزایی عملیات تداوم یافت و به دنبال آن سود خالص تلفیقي در سال 

1399 رشدي 23 درصدي را تجربه نمود .
در پایان امیدواریم تاش تمامي كارگران، كارشناسان و مدیران مجموعه گروه سرمایه گذاري 
البرز موجبات اطمینان قلبي سهامداران عزیز از تداوم حركت مجموعه در مسیر تعالي و پیشرفت 

را فراهم سازد.
از جمله نکات قابل توجه گروه در سال 1۳۹۹ به شرح زیر میباشد

-كسب رتبه دوم گروه البرز در بین گروه های دارویی صنعت از حیث رشد فروش ، رشد سود 
ناخالص و رشد سود خالص در سال 1399 نسبت به 1398

-به دست آوردن سهم بیش از 12% درصدی از مقدار فروش دارو در بازار داخلی
-كسب رتبه اول و دوم به ترتیب ایران دارو و سبحان انکولوژی از حیث رشد فروش سال 1399 

به 1398 در بین شركت های صنعت
-كسب رتبه پنجم البرز دارو از حیث فروش مبلغی در بین 22 شركت بورسی فعال در صنعت 

دارو
-ارتقاء پنج پله ای و صعود به رتبه 13 شركت سبحان انکولوژی از حیث فروش مبلغی سال 

1399 به 1398
-شركت سرمایه گذاری اعتاء البرز توانسته است به عنوان یک شركت سرمایه گذاری موفق در 
زمینه بازار سرمایه )خرید و فروش سهام شركت های دارویی)  شناخته شود و رتبه 1 شفافیت 

اطاعات در بورس و بازدهی باالتر از متوسط بازار طی 5 سال اخیر را كسب نماید.
-در تولید مواد اولیه دارویی، شركت تولید مواد اولیه البرز بالک توانسته است به عنوان بزرگترین 

تولیدكننده مواد اولیه غیرناركوتیک در كشور باشد.
-شركت داروسازی تولیددارو با در اختیار داشتن 11 خط تولیدی یکی از متنوع ترین ظرفیت 

های تولید داروی كشور را داراست.

-شركت ایران دارو به عنوان تولید كننده بزرگ داروهای مکمل در كشور، نقش موثری در كاهش 
وابستگی كشور به واردات این دسته از محصوالت داشته است.

اقدامات انجام گرفته در راستای مبارزه با بیماری کرونا در سال 1۳۹۹ :
1- تولید ژل ضدعفوني كننده )سبحان دارو، داروسازی تولید دارو و ایران دارو)

2-واردات ماسک )شركت كي بي سي)
3-توزیع ماسک )پخش البرز)

4- توزیع دستکش التکس )پخش البرز)
5-فرموالسیون و تولید فرآورده های شیمیایي درمان مبتایان به ویروس كرونا )داروسازی

تولید دارو، ایران دارو و سبحان انکولوژی(
6-تولید دار وهای رمدیسیویر، آیورمکتین، موكوسیل، فاویپیراویر، ویتامین ث، هیدروكسی

كلروكین و ایرامکتین برای پیشگیری، درمان و مبارزه با بیماری كرونا
اهم برنامه های آتی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز و شرکت های تابعه

هیأت مدیره شركت گروه سرمایه گذاری البرز به منظور حفظ و حراست از حقوق صاحبان سهام 
كه وظیفه سنگیني بر دوش مدیریت مي باشد، كوشش نموده است از طریق سیاست گذاری و 
ایفای نقش راهبری با ایجاد رابطه منطقي با شركت های زیر مجموعه، موجباتي را فراهم آورد تا 
شركت ها بتوانند با برنامه ریزی الزم از ظرفیت های قابل دسترسي و عملي مجموعه ها به گونه 
ای كارا و اثر بخش بهره گیری نمایند.  در این خصوص برنامه های آتي و هدف شركت گروه 
سرمایه گذاری البرز ساختن مجموعه ای نمونه است كه حركت به سمت هدف مذكور مستلزم 
شناسایي و بکارگیری شیوه های مختلف برای بهره ور ساختن هر چه بیشتر زمینه های سود 
آور و نقاط قوت شركت های تابعه و ترمیم نسبي نقاط ضعف و زمینه های آسیب پذیر فعالیت 
های تولیدی و بازرگاني گروه بوده كه با انجام اصاحاتي كه در ساختارهای مالي، فني، مدیریتي 

و نیروی انساني صورت پذیرفته و همچنان نیز تداوم دارد، عملي خواهد شد.
با عنایت به مراتب فوق، اهم برنامه های آتي هیأت مدیره شرکت به شرح ذیل 

مي باشد:
-ورود به بازار محصوالت جدید دارویی در راستای تکمیل بیشتر سبد محصوالت مجموعه

-تدوین راهکارها و استراتژی های عملیاتی همراه با افزایش سهم صادرات در فروش شركت 
های گروه

-ادامه اجرای اصاحات GMP در شركت های دارویی گروه البرز
-تمركز بر اجرای پروژه های شركت های تابعه با اهداف هدف گذاری شده

-افزایش سرمایه شركت های گروه در سال 1400
-مشاركت با شركت های داخلی در جهت تکمیل سبد محصوالت و بهره گیری از ظرفیت 

های داخلی 
-تقویت عملیات بازارگردانی سهام شركت های گروه:

در راستای اباغیه ی سازمان بورس در سال 1399 مبنی بر دستورالعمل خرید و فروش سهام 
شركتهای تابعه به منظور حمایت از آنها، شركت قصد دارد حمایت های خود از طریق عملیات 

بازرگانی كه در سال گذشته آغاز گردید را در سال جاری نیز ادامه بخشد.
- افزایش سرمایه از محل اندوخته سرمایه ای

با توجه به ظرفیت شركت های تابعه گروه البرز در تولید گروه های مختلف محصوالت دارویی، 
سعی بر آن شده است تا قرارداد همکاری با شركت های داخلی كه نمایندگی شركت های معتبر 
جهانی را دارا بوده و یا مجوز تولید تحت لیسانس شركت های مزبور را دارا می باشند، امضا گردد.
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مورخ  فارس)سهامی عام(  سیمان  شركت  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
1400/2/28 در محل سالن اجتماعات شركت بین المللی بازرسی كاالی ایران برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 92/56 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
بازرس قانونی برگزار گردید،  اوراق بهادار، حسابرس و  مدیره، نماینده سازمان بورس و 
ریاست مجمع برعهده آقای مصطفي شهریاري بود، كه جنابان حسین عرب علي دوستي 
و محمدرضا فرح در مقام نظار اول و دوم و آقای بهنام خوشکام 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 2/540 ریال به 
ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

مهندس علیرضا بستانیان مدیرعامل شركت سیمان 
فارس در ابتدای گزارش خود با تشریح این نکته كه 
هم اكنون ما با بیش از 60 سال سابقه قدیمی ترین 

شركت سیمان فعال در كشور می باشیم افزود: 
این شركت با توجه به قدمت خود نقش ارزنده ای در 
عمران و آبادانی كشور ایفا نموده و در مسیر توسعه، 
كیفیت  مدیریت  سیستم  استقرار:  ضمن  پایدار، 
زیست  مدیریت  سیستم   ،  )ISO9001:2015(
مدیریت  سیستم   ،)ISO14001:2015( محیطی 
 ،)OHSAS18001:2007( ایمنی و بهداشت شغلی
سیستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتری 
مدیریت  سیستم   ،  )ISO/TS10004:2012(
 ،)ISO10002:2014( رسیدگی به شکایت مشتریان
 ISO( و مدیریت كیفیت / راهنماهایی برای آموزش
10015:1999( به عنوان الگویی جهت پیاده سازی 
در  آن  اجرای  و   IMS یکپارچه  مدیریت  سیستم 
از  با كیفیت مطرح، حفاظت  تولید محصول  جهت 
رعایت مشتری  ایمن،  ایجاد محیط  محیط زیست، 
مداری و ارتباط مستمر با ذینفعان و بهبود مستمر 
را  اثربخشی فرآیندها و سیستم های موجود، خود 
متعهد به رعایت الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط 
دانسته و كلیه اقدامات خود را در راستای استراتژی 

های شركت هدایت كرده ایم.
به گفته وی جهت تعالی فرآیندها با توجه مستمر به 
كمیت، كیفیت و تنوع محصوالت در شرایط رقابتی 
بازارهای داخلی و صادرات، مدیریت هزینه منابع در 
اختیار و مصرف بهینه انرژی و مواد، رعایت قوانین 

و مقررات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت مرتبط و اجرای اثربخش سیستم مدیریت 
یکپارچه IMS و بهبود مستمر اثربخشی آن به صورت دوره ای، مورد بازنگری قرار گرفته و 
طبق برنامه ریزی های صورت پذیرفته با افزایش كیفیت جهت پایداری كیفیت محصوالت 
خود به دنبال افزایش تولید محصول با كیفیت، رشد فروش و درامد و در نتیجه كسب سود 

فزون تر می باشیم.
بهبود  دارایی ها،  بهره وری  با مدیریت كاهش هزینه ها،  به گفته سکاندار موفق »سفار« 
زیرساخت های ICT، بهره وری انرژی برای مدیریت اثربخش هزینه ها و تدابیر خاقانه 

جهت نفوذ بازار با افزایش فروش و  قیمت مناسب از یک سو و اهتمام به جلب رضایت 
مشتری با تحویل به موقع و پاسخگویی مناسب به شکایات از سوی دیگرسعی داریم در 
مداری صعودی ضمن كنترل و مدیریت هزینه ها و ارتقاء كیفیت محصوالت بتوانیم سهمی 
بیشتر از بازار داخلی را به خود اختصاص دهیم. مدیرعامل و عضو هیات مدیره سیمان 
فارس در ادامه با تصریح اینکه با تولید موثر، فروش خوب، تامین مناسب و مدیریت ریسک 
سودآوری خبری را توانستیم در سال مالی گذشته حاصل سازیم از اهتمام جدی خود به 
دو مقوله توسعه منابع انسانی )افزایش اثربخشی آموزش، افزایش رضایت كاركنان( و ارتقای 
سطح تعالی سازمانی سخن راند و اضافه كرد به عنوان یک شركت قدیمی و خوشنام 
در صنعت سیمان تاش داریم كه با پتانسیل باالی منابع انسانی ارزشمند خود و دانش 
فنی نهادینه شده در رگ و پی شركت با ارتقاء بهره وری ، بهینه سازی فرآیندها و تنوع 
محصوالت نقشی اثرگذار تر در صنعت سیمان ایفاء 

نماییم.
مهندس بستانیان با اشاره به اینکه در سال هاي جاري 
با تاش مدیریت و پرسنل شریف این شركت ضمن 
بروز رساني و نصب ماشین آالت جدید محصوالت 
چشمگیري  رشد  كیفي  و  كمي  لحاظ  به  شركت 
داشته است تصریح كرد: با رشد كیفي محصوالت 
اقبال عمومي نسبت به مصرف محصوالت شركت 
پروژه هاي  مدیران  و  گردیده  افزون  فارس  سیمان 
با  شركت،  این  محصوالت  به  اعتماد  ضمن  بزرگ 
افتخار پروژه هاي خود را با محصوالت این شركت به 

بهره برداري رسانده و می رسانند.
و  اهواز  فارسیت  اهواز،  فوالد  سابق  ارشد  مدیر 
و  فارس  ماشینی  گچ  شركتهای  اسبق  مدیرعامل 
كلینکر  تولید  در  اینکه  با  ادامه  در  بهبهان  سیمان 
و سیمان افزون تر از سال گذشته و پیش بینی ها 
توانستیم در تولید و تحویل، آمار خوبی را حاصل كرده 
و فروش مناسبی داشته باشیم افزود: با توجه به معادن 
در دسترس و موجود ما به تولید سیمان تیپ 2 و 
5 كه ارزش افزوده و حاشیه سود خوبی دارد توجه 
با  جدی داریم. مدیر كاردان و كاربلد صنعت كانی 
تصریح اینکه با توجه به استفاده از فروش مستقیم 
در سال گذشته و حذف تخفیفات، شاهد رشد قیمت 
خوبی در تحویل محصوالت خود بودیم و توامان دوره 
یافت  كاهش  بطور چشمگیری  ما  مطالبات  وصول 
اضافه كرد: استفاده از سامانه سیمان یاب عاوه بر 
حذف دالالن و واسطه ها باعث شده در سودآوری 
شركت ها رشد چشمگیری حاصل گردد و محصول 
به دست مشتریان واقعی برسد. وی این اتفاق و فروش 
سیمان در بورس كاال را به عنوان دستاوردهای بسیار شیرین برای شركت های سیمانی در 

سال گذشته و جاری برشمرد.
مهدی بستانیان در فرازی دیگر از گزارش خود با اعام اینکه با در نظر گرفتن تمهیداتی 
در كارخانه متوسط  كلینکر تولیدی افزایش پیدا كرده و با شناسایی گلوگاه های تولید 
توانستیم ضمن ارتقاء بهره وری در مصرف محصوالت نسوز 60 درصد كاهش داشته باشیم 
افزود: با افزایش افزودنی ها جهت باال بردن راندمان كاری به عملکردی شایسته نائل آمدیم. 
مدیرعامل »سفار«، استفاده از دانش توان داخلی جهت تعمیرات و ساخت قطعات مورد 

کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش 95 درصدی سـود خالـص با مدیریتی توانمند 
سیمان فارس؛ مظهر قدمت، نماد کیفیت

افزایش 6 درصدی تولید نسبت به متوسط سال گذشته، رشد نرخ 
بازده دارایی ها از ۳4 درصد به 61 درصد و رشدنرخ بازده حقوق 
درصدی  افزایش 11  درصد،  به 10۵  درصد  از ۸۹  سهام  صاحبان 
وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت، کاهش هزینه های 
عملیاتی به فروش از 6 درصد سال ۹۸ به 4 درصد در سال ۹۹، 
افزایش حاشیه سود خالص از 27 درصد سال ۹۸ به 41 درصد در 
سال ۹۹، بهبود نسبت های نقدینگی)نسبت جاری از 126 درصد به 
1۹۹ درصد و نسبت آنی از ۹6 درصد به 11۹ درصد(، کاهش دوره 
وصول مطالبات از ۸۸ روز به 47 روز در ، بهبود راندمان عملکرد 
دپارتمان آسیای مواد از 1۹6 به 20۹ واحد و کاهش مصرف سوخت 
های فسیلی از 1071 به ۸7۹ واحد از اهم دستاوردهای کلیدی سال 

1۳۹۹ شرکت سیمان فارس می باشد.
بدین ترتیب با رشد 2۹ درصدی فروش و ۳7 درصدی سود عملیاتی 
»سفار« با تدابیر ارزنده مهندس بستانیان مدیر موفق و خوشنام بازار 
سرمایه توانست با کسب سود 616/۳4۸ میلیونی سود خالص خود را 

بیش از ۹۵ درصد ارتقاء دهد.
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نیاز، توجه جدی به فیلتراسیون و كاهش آالیندگی كه باعث شد مجموعه جزو شركت 
های منتخب سازمانی محیط زیست قرار گیرد، اتخاذ تمهیدات ویژه جهت كنترل بیماری 
كرونا در سطح كارخانه و كاركنان كه مسبب شد تا سیمان فارس هیچ توقف فعالیتی در 
سال 1399 نداشته باشد، افزایش 41 درصدی سود ناخالص نسبت به بودجه و افزایش 40 
درصدی سود خالص نسبت به بودجه و بهای تمام شده پایین تر از نرم میانگین صنعت 
سیمان را از دیگر دستاوردهای شركت سیمان فارس در سال مالی مورد گزارش اعام نمود.

مهندس بستانیان در بخش پایانی گزارش خود استمرار فروش نقدی و مستقیم محصوالت 
به مصرف كنندگان از طریق سامانه های فروش و بورس كاال، تنوع بخش به محصوالت و 
ارائه خدمات پس از فروش از طریق آزمایشگاه مجهز كارخانه را جزو اولویت های »سفار« در 
مبحث فروش برای سال 1400 برشمرد و مدیریت و كنترل بهای تمام شده ، چابک سازی 
منابع انسانی، افزایش مواد افزودنی با در نظر گرفتن حفظ كیفیت محصوالت، بهینه سازی 
استفاده از سوخت و انرژی ها را جزو سیاست ها و برنامه های شركت در مبحث مدیریت 

هزینه ها برای سال مالی جاری اعام نمود.
اجازت می خواهیم در پایان گزارش از عنایت و توجه خاصه دكتر شهریاری ، مهندس 
بستانیان مدیر مدبر شركت و مهندس بهنام خوشکام معمار مالیه پاكدست مجموعه كه 
حسابهای شفاف وی به تایید حسابرسی و بازرس قانونی رسیده بود در حق اصحاب قلم و 
اصحاب رسانه و البته تعامل و همکاری صمیمانه جناب موسوی مدیر روابط عمومی شركت 
كه در تهیه و تنظیم این گزارش ما را یاری رساندند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

پیام هیات مدیره
مرور کلي بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال مالي مورد گزارش: 

تعداد شركت های سیمانی در سطح كشور در سال های اخیر باعث شده كمتر از 70 درصد 
از ظرفیت تولید سیمان كشور به كار گرفته شود. همچنین افزایش قیمت نهاده های تولید 
)مواد مصرفی، انرژی، قطعات یدكی و ...( و عدم رشد متناسب بهای فروش سیمان موجب 
ایجاد مشکات جدی برای این صنعت شده است. افزایش هزینه های ناوگان حمل و بروز 
مسایل ناشی از آن نیز به یکی از ریسکها و تهدیدات جدید این صنعت تبدیل گردیده است 
و در صورتی كه راهکارهای اساسی برای حل این مسایل در سطح كان اندیشیده نشود 

آینده این صنعت دچار چالش های بسیار خواهد بود.
مرور کلي بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتي آن در سال مالي مورد گزارش: 

علیرغم وجود كارخانجات متعدد سیمان در سطح استان فارس لیکن به دلیل افزایش بی 
رویه هزینه ناوگان حمل و همچنین توقف بعضی از خطوط تولید كارخانجات استان به دلیل 
عدم عرضه گاز و برق در فصل سرما شاهد كاهش تولید و به تبع آن افزایش بها، غیرمعقول 
سیمان در بازار بوده ایم هرچند سیمان فارس با تکیه بر مزیت رقابتی خود و نزدیکی به بازار 
مصرف شیراز و با توجه به وجود مشکات سیستم توزیع برای سایر رقبا، با حداكثر ظرفیت 

به تولید و فروش محصوالت خود اهتمام داشته است.
مرور کلی بر عملکرد میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم 

در سال مالی مورد گزارش:
برنامه های پیش بینی شده به منظور دستیابی به اهداف:

برنامه های پیش بینی شده با توجه به مفروضات اعامی در قالب بودجه عملیاتی هر 
ساله براساس فعالیت های واحدهای مختلف شركت تهیه می گردد و جهت سال مالی 
1399 تولید سیمان به میزان 590000 تن و فروش خالص به ارزش 1309687 میلیون 
ریال كسب و سود عملیاتی شركت به مبلغ 300123 میلیون ریال و سود خالص به مبلغ 

322750 میلیون ریال پیش بینی شده است.
مقایسه فعالیت های انجام شده با برنامه های پیش بینی شده:

مقدار فروش شركت در سال مالی جاری نسبت به بودجه مصوب 38248 تن به میزان 6 
درصد افزایش داشته است.

مبلـغ فـروش شـركت در سـال مالی جاری نسـبت به بودجـه مصـوب 190288 میلیون 
ریـال به میـزان 15 درصد افزایش داشـته اسـت.

سـود عملیاتـی شـركت در سـال مالـی جـاری در مقایسـه بـا بودجـه مصـوب 142167 
میلیـون ریـال بـه میـزان 47 درصـد افزایش داشـته اسـت.

سـود خالص شـرمت در سـال مالی جاری در مقایسـه با بودجه مصوب 294863 میلیون 
ریـال به میزان 91 درصد افزایش داشـته اسـت.

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی:
- تعیین تکلیف پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه

- ارتقاء و به روزآوری فرآیند فروش و توسعه سامانه سیمان یاب
- بهسازی سیستم پخت

- افزایش بهره وری آسیابهای مواد خام و سیمان و بهسازی سیستم های مرتبط
- ارتقاء فرآیند كنترل كیفیت و انجام پایشهای منظم

PM ارتقاء سیستم -
- افزایش نرخ فروش متناسب با افزایش قیمت نهادهای تولید

- ارتقاء سطح مسئولیت های اجتماعی
- استقرار كامل نرم افزارهای یکپارچه راهکاران در كلیه فرآیندها

برنامه های آینده شرکت 
الف( گسترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش: 

- توجه بیشتر به گسترش بازار داخلی و صادرات
ب( تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید:

- بـا توجـه بـه اخذ گواهینامـه و مجوزات الزم نسـبت بـه تولید و تحویـل همزمان چهار 
نـوع محصـول )شـامل تیـپ یـک ، دو ، پنـج و پوزوالنـي( بـه درخواسـت مشـتري اقدام 

خواهـد پذیرفت.
ج( مشارکت ها و سرمایه گذاری ها: 

- اجراي طرح كارخانه جدید 3300 تني خرامه 
د( شیوه های تامین مالی:

- فـروش اراضـي موجـود شـركت جهـت تامین مالي طـرح كارخانـه جدیـد 3300 تني 
در منطقـه خرامه

- اخذ تسهیات ریالی از بانک رفاه به مبلغ 1/200 میلیون ریال
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت پخش البرز)سهامی عام( مورخ 1400/03/05 در 
محل ساختمان جدید دانشکده داروسازي- سالن رازي برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 85/04 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 دكترفرشید مرادي و دكترسید مهدي ناصري در مقام نظار اول و دوم و 

آقای دكتر قیس بدري به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال 
مالی منتهی به 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 1/320 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
شركت پخش البرز شركتی پیشرو و توانمند در زمینه تامین و توزیع دارو، تجهیزات پزشکی و كاالهای 
مصرفی در سراسر كشور می باشد كه امکان دسترسی آسان ، سالم و سریع مشتریان و بیماران 

به محصوالت دارویی و كاالهای مصرفی از طریق رعایت 
استانداردها و همچنین به كارگیری دانش و فناوری روز را 
فراهم می نماید. دكتر علیرضاخوز معاونت مالی و اقتصادی 
شركت در گزارشی كه به سمع و نظر سهامداران  رساند با 
تشریح اینکه این شركت یکی از قدیمی ترین شركت های 
توزیع كننده كاال و نیز اولین شركت پخش پذیرفته شده 
در بورس كشور می باشد افزود: با بهره مندی از سیستم 
اطاعاتی و ارتباطی كار آمد و به روز خود، در 25 شعبه 
 GSP مراكز استانها با رعایت زنجیره سرد ,اصول كامل
GDP , و تکمیل سبد كاالی خود توانسته ایم بعنوان 
پیشگام در امر توزیع سریع، مطمئن و 24 ساعته كاالها 
بخصوص محصوالت بهداشتی  - دارویی – غذایی – 
مکمل به طور عام و داروهای مربوط به كرونا، مخدر و بطور 
خاص برای حصول رضایت و رفاه مشتریان در سرتاسر ایران 

عزیز گام برداریم.
به گفته وی شركت پخش البرز دارای دو الین اصلی دارو 
و كاالهای مصرفی بوده كه توانسته است با توزیع سریع 
و مطمئن دارو و كاالهای مصرفی و تکمیل سبد كاالهای 
خود)20 تامین كننده غذایی و 85 تامین كننده دارویی( در 
راستای حصول رضایت مشتریان همواره پیشگام در بین 
تمامی شركت های توزیع كننده دارو و كاالهای مصرفی 

در سطح كشور باشد.
بنا به گزارش جامع مدیریت مجموعه، در مقابل رشد 5 
درصدی منابع انسانی شركت »پخش البرز« شاهد یک 
رشد 45 درصدی سرانه فروش بوده كه در مقام مقایسه 
درصد روند فروش و سودآفرینی شركت های پخش طی 

بازه 4 ساله شاهد هستیم این شركت در روندی صعودی و رو به رشد قرار داشته و توانسته است در 
سود خالص بهترین رشد را در طی سال 1399 به خود تعلق دهد.

دكترعقیل آرین نژاد؛ مدیرعامل شركت پخش البرز نیز در گفتگویی كه بیشتر با رسانه ها داشت در 
رابطه با نحوه ی فعالیت این شركت در توزیع اقام بهداشتی در كشور گفت: از زمانی كه بیماری 
كرونا وارد كشور شد با اعتماد وزارت بهداشت و حمایت های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
و در راستای وظیفه ی انسانی و مسئولیت های اجتماعی، شركت پخش البرز در چند حوزه با تمام 

امکانات وارد عمل شد.
وی با اشاره به این كه فعالیت نیرو های شركت های پخش اقام بهداشتی هم مثل كادر زحمتکش 
درمانی پرخطر است، افزود: با این كه مراجعه به مراكز درمانی و بیمارستان ها برای تحویل محصوالت 
بهداشتی برای كاركنان شركت های پخش هم خطرآفرین است، اما همکاران ما شبانه روز در این 
زمینه در حال خدمات رسانی هستند و حتی به دلیل حجم باالی كار، شركت پخش البرز ساعت و 
شیفت های كاری خود را افزایش داده و افتخار می كند كه در موضوع ملی مبارزه با كرونا، نقش آفرینی 

پخش البرز؛ پیشرو و توانمند در زمینه تامین و توزیع
رشد 126 درصدی سود

می كند و در كنار مردم و سیستم بهداشت و درمان كشور تا رفع كامل این مشکل، خدمت رسانی 
می كند.

این مدیر موفق و رزومه دار در صنعت دارویی و پخش كشورمان در ادامه با تصریح این نکته كه  
در برخی استان ها كه تأمین كنندگان دیگری با دانشگاه های علوم پزشکی در بخش اقام بهداشتی 
همکاری می كردند و در حوزه ی كاری ما نبود نیز، به كمک آن ها آمدیم و ماشین آالت و ناوگان حمل 
و نقل شركت پخش البرز را با توجه به نیاز موجود، در اختیار شبکه ی سامت كشور قرار دادیم 
تا كمبود ها به سرعت رفع شود اضافه كرد: در بخش توزیع سایر دارو ها و نیاز های بیمارستان ها و 
داروخانه ها، از جمله دارو های مکمل و تقویت كننده ی سیستم ایمنی و آنتی بیوتیک ها در این مدت 
فعال تر از زمان های دیگر مشغول توزیع محصوالت دارویی هستیم و تاش وافر می كنیم در این 
شرایط حساس، كمبود دارویی در هیچ نقطه ای از كشور ایجاد نشود. به گفته وی در همین زمینه، 
در اقدامی مهم همچنین توانستیم داروی بسیار مهم و كمیاب Ritocom برای بیماران بستری 
مبتا به كروناویروس را به محض دریافت، در كوتاه ترین زمان، تحویل دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی دهیم.
دكتر عقیل آرین نژاد تاكید كرد كه دلیل اصلی رجوع 
وزارت بهداشت به پخش البرز برای توزیع اقام بهداشتی، 
اطمینان و شناختی بود كه با توجه به سابقه ی شركت 
براساس  البرز  از ما داشتند چون ما در شركت پخش 
پروتکل های وزارت بهداشت، به طور دقیق و عدد به عدد 
محصوالت را توزیع كرده و روزانه به وزرات خانه گزارش 

می دهیم.
روند  و  درخشان  عملکرد  از  برندگی  دكتر  ویژه  تقدیر 
صعودی در ارزش آفرینی و سود آوری پخش البرز بواسطه 
تمهیدات ویژه و اجرائی شدن برنامه های مدون مدیریت 
و رویکردهای خاقانه دكتر آرین نژاد در این مهم، تایید 
حسابهای شفاف و پاک معاونت مالی پاكدست مجموعه 
توسط حسابرس و بازرس قانونی و تشکر مدیرعامل بركت 
و مدیرعامل سرمایه گذاری البرز از این دقت نظر و تشکر از 
اهم برنامه های صورت پذیرفته مدیریت عامل در حوزه های 
فنی ، مالی، سرمایه گذاری، منابع انسانی، لجستیک كه بانی 
و باعث بهبود عملکرد و فرآیندها در شركت پخش البرز 
شده است، میزبانی شایسته جناب بردبار مدیریت جوان و 
فرهیخته روابط عمومی شركت از خبرنگاران در مجمع و 
تعامل مشارالیه با اصحاب رسانه در طول سال ، حمایت و 
عنایت ویژه دكتر آرین نژاد و اعضای هیات مدیره از اهالی 
قلم و رسانه و پاسخگویی صادقانه ایشان در هر بازه زمانی به 
سواالت و ابهامات در طول سال از نکاتی بود كه حیفمان آمد 
درباره این شركت خوشنام توزیعی در گزارش خود بازنشر 
ندهیم. همچنین درادامه مجمع با برگزاری انتخابات، اعضای 

هیات مدیره حقوقی شركت برای 2 سال آتی معرفی گردیدند.
مقدمه و سخنی با سهامداران

سال 1399 از جمله پرچالش ترین و دشوارترین سالهای ایران طی چند دهه اخیر بوده و احتمال 
تداوم این شرایط در سال 1400 میتواند شرایط دشوارتری را رقم بزند اما با تمام این موانع و مشکات 
شركت پخش البرز با همت مدیران و كاركنان خدوم و متعهد با اقتدار و قدرت توانست به اهداف خود 
در سال 1399 نائل آید . در شرایطی كه رقابت در دنیای امروز بر سر فروش بیشتر ، ایفای تعهدات ، 
بهره وری باالتر و ارتقای سطح كمی و كیفی میباشد . شركت پخش البرز مفتخر است به رسیدن این 

اهداف ، با در نظر گرفتن منشور اخاقی و تعهدات اجتماعی.
 ))ما به فروش بیشتر دست یافتیم اما سر لوحه كار با كیفیت را فراموش نکردیم((

))ما با رعایت اصول مدیریت و اصول اجتماعی و اخاقی به ایفای تعهدات پرداختیم((
))ما به رتبه هایی باال در بهره وری دست یافتیم اما رضایت كاركنان و مشتریان و كلیه ذینفعان 

لج
 خ

دی
مه

رشد ۵2 درصدی فروش خالص ، رشد 126 درصدی سود خالص ، رتبه 
اول از حیث رشد مبلغ فروش در بین 4 شرکت بورسی فعال در صنعت 
پخش، افزایش مشتریان از 1۳000 مشتری به 2۵000 مشتری، تمرکز 
بر عدم انباشت موجودی در مراکز با ماندگاری میانگین 2۵ روز طی 
سال، وصول ۹۸% از فروش محقق شده، تمرکز بر عقد قراردادهای 
محصوالت با نگاه فروش مویرگی و مارژین باال از اهم دستاوردهای 
شرکت پخش البرز با مدیریت دکتر عقیل آرین نژاد مدیر زبده و 

کارآمد بازار سرمایه کشور در سال 1۳۹۹ بوده است.
بدین ترتیب شرکت با کسب سود خالص عملیات در حال تداوم به 
مبلغ 1/7۳۹/۸4۳ میلیون، یک رشد بیش از 12۵ درصدی سود را 
برای سهامداران و ذینفعان خود در سال مالی مورد گزارش به ارمغان 

آورده است.
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سرلوحه كارمان بود((
امروز نام شركت پخش البرز ) سهامی عام( در صنعت پخش ایران یعنی : اعتبار ، قدرت ، سود دهی و 
ما خدمتگذاران این شركت با قدرت و اقتدار متعهد به حفظ این شناسنامه برای شما سهامداران عزیز 

هستیم و در این مسیر پرچالش یاری شما عزیزان را میطلبیم . 
ما با اجرای كامل و دقیق برنامه ها و پروژه ها و بروز رسانی شناخت خود از بازار دارو و غذا در سطح 
وسیع تر ، قدمهای بلند و محکم تری برمیداریم. ما در راه توسعه سامت كشور متعهد هستیم و برای 

حفظ و ارتقاء موفقیت هایمان از هیچ تاشی دریغ نداریم . 
هـر كه رنجی برد، گنجش شد پدید هر كه جدی كرد، بر جودی رسید 
عقل و رای و عزم و همت، گنج تست بهترین گنجور، سعی و رنج توست

اهم اقدامات صورت گرفته شده در سال 1۳۹۹:
1-بررسی پرونده های حقوقی و نیز چک های برگشتی مشتریان و دعوت از مشتریان جهت شركت 

در جلسات متعدد 
2-ارسال بیش از 33 مورد اظهارنامه به مشتریان مراكز دولتی و وصول برخی از آنها با كمترین هزینه 

و بدون ارجاع به وكیل
3-كنترل پرونده های حقوقی و ارجاع به وكیل جدید در مواردی كه به دلیل عدم پیگیری و 

پاسخگویی وكیل و نیز عدم ارائه گزارش از سوی وكیل ، پرونده راكد مانده است 
4-اخذ تعداد 26 فقره برگ جلب كه چند فقره از جلب های ماخوذه با پیگیری صورت گرفته شده و 

شناسایی محل اقامت مدیونین منجر به بازداشت محکومین و وصول مطالبات گردید
5-اقدامات مقتضی در جهت شناسایی آدرس مشتریان بدهکار به شركت كه فاقد آدرس بوده اند و 

اعالم به وكای پرونده جهت اخذ برگ جلب و نیز در مواردی شناسایی اموال مدیونین
6-كنترل كلیه پرونده هایی كه از سوی مدیونین درخواست اعسار گردیده بود و با ارجاع به وكیل و 
ارائه رهنمودهای الزم از پذیرش اعسار محکومین شركت جلوگیری به عمل آمده و این اقدام منجر به 

مراجعه مدیون به شركت و وصول مطالبات گردید
7-وصول مطالبات موسسین مدیون به شركت از طریق توقیفات به موقع در خصوص بیمه های 

سامت و تامین اجتماعی و ...
8-تشکیل پرونده از طریق سیستم قضایی  bpms، اخذ مستندات و ارجاع به وكیل و تنظیم قرارداد 
9-برگزاری جلسه وبینار با كلیه مراكز وارائه رهنمودهای الزم در خصوص نحوه اخذ چک از مشتریان و 
نیز اخذ چک به خصوص چک ضمانت از موسس داروخانه و اخذ امضا از موسس در حضور سرپرست 

حسابداری و یا مدیریت مركز جهت جلوگیری از ادعای جعل از سوی مشتریان 
10-كنترل دقیق بر نحوه عملکرد وكا و اخذ گزارشات ماهانه و مستندات از آنها

11- نظارت بر قراردادهای شركت با تامین كنندگان
تایید برنامه های مدیریت برای توسعه و تعالی

افزایش سرمایه شرکت پخش البرز مصوب مجمع گرفت
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت  پخش البرز )سهامی عام( مورخ 1400/03/05 در 

محل دانشگاه تهران- ساختمان جدید دانشکده داروسازي- سالن رازي تشکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 86/04 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای دكتر 
اكبر برندگي بود كه جنابان دكتر فرشید مرادي و دكتر سید مهدي ناصري درمقام نظار اول و دوم و 

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

افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت پخش البرز )سهامي عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1۳47

1-گزارش توجیهی مورخ 19 بهمن 1399 شركت پخش البرز)سهامي عام( درخصوص افزایش 
سرمایه آن شركت از مبلغ 950 میلیارد ریال به مبلغ 8/646 میلیارد ریال، مشتمل بر اطاعات 
مالی فرضی كه پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی به اطاعات مالی آتی« مورد 
رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن 

با هیات مدیره شركت می باشد. 

2-گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه 
شركت از محل مازاد ناشی از تجدید ارزیابی های ثابت مشهود)طبقه زمین( به مبلغ 7/246 میلیارد 
ریال و مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به مبلغ 450 میلیارد ریال تهیه شده است. این 
گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات 
مدیریت تهیه شده است كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. ضمنا افزایش سرمایه از محل مازاد 
ناشی از تجدید ارزیابی دارائیها منجر به ورود منابع نقدی نمی شود، لذا تاثیری بر درآمد شركت نخواهد 
داشت. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش توجیهی ممکن است برای 

هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3-به نظر این موسسه:

الف- افزایش سرمایه شركت از محل مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ثابت مشهود به مبلغ 7/246 
میلیارد ریال، در اجرای ماده 14 قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی 

ایرانی و بخشنامه شماره 200/98/30 مورخ 1398/04/03 سازمان امور مالیاتی كشور بامانع است.
ب- درخصوص افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ 450 
میلیارد ریال، براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج در 
گزارش توجیهی مذكور، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، 
مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی كند. به عاوه به نظر این موسسه، گزارش 
توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه 

شده است.
4-حتـي اگـر رویدادهاي پیش بیني شـده طبق مفروضات ذهني توصیف شـده در بـاال رخ دهد، 
نتایـج واقعـي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني شـده اغلب 

بـه گونـه اي مـورد انتظار رخ نمي دهد وتفـاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشـد. 
5-درخصـوص افزایـش سـرمایه از محل مازاد ناشـی از تجدیـد ارزیابی دارایی های ثابت مشـهود 
)طبقه زمین( به شـرح یادداشـت گزارش توجیهی، سـند مالکیت زمین انبار غرب تهران به ارزش 
كارشناسـی 2/859 میلیـارد ریـال )ارزش دفتـری 59 میلیارد ریال( بابت تضمیـن وام های بانکی 

شـركت تولـی پرس توقیف گردیـده و هرگونه نقل و انتقال آن ممنوع می باشـد.
6-انجام افزایش سرمایه منوط به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزایش سـرمایه قبلی شـركت از مبلغ 600/000 میلیون ریال به مبلغ 950/000 میلیون ریال و 
از محل آورده نقدی مطالبات حال شـده سـهامداران بوده كه به منظور تامین سـرمایه در گردش 
صـورت گرفتـه اسـت. نتایج حاصـل از افزایش سـرمایه مزبور كه طی تصمیمـات مجمع عمومی 
فـوق العـاده مـورخ 1398/07/21 تصویب شـده و در تاریخ 1399/02/22 نزد مرجع ثبت شـركت 

ها به ثبت رسـیده اسـت.
هدف از انجام افزایش سرمایه

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

-خرید خودرو جهت ناوگان حمل و نقل 
بدون تردید مهم ترین دارایی شركتهای توزیع بعد از داشتن محل و موقعیت مناسب برای نگهداری 
كاالها، سیستم و ناوگان حمل و نقل مناسب است به گونه ای كه بتواند به موقع و در زمان مناسب به 

تعهدات خود عمل نموده و پخش محصوالت به بهترین شکل صورت دهد. 
ناوگان فعلی شركت به دلیل فرسوده شدن، توان انجام ایفای تعهدات و وظایف خود را به آرامی از 
دست داده و وضعیت شركت را با مشکل مواجه می نماید. شركت پخش البرز ) سهامی عام( علی رغم 
آنکه سهم قابل توجهی از بازار را در حوزه پخش در اختیار دارد با این وجود ناوگان حمل و نقل خود را 

نتوانسته است بروز رسانی نماید و پیوسته با مشکاتی دراین حوزه مواجه است.
-تامین سرمایه در گردش 

با توجه به مراودات متعدد شركت و در راستای تامین مخارج جاری و نیازهای جاری شركت و سرمایه 
در گردش مورد نیاز و به منظور عدم تاخیر در فرآیندها و فعالیت های شركت ضروری است كه مبالغی 

تحت عنوان سرمایه در گردش از طریق افزایش سرمایه تامین شود. 
در رابطه با وضعیت شركت و عملیات مرتبط با آن در پاره ای مواقع شركت نیازمند تامین مالی موقت 
و سرمایه در گردشی است كه در صورتی كه نتواند تامین كند ممکن است فعالیت و عملیاتبا تاخیر 

و زمانبر شدن مواجه شود.
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مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه شـركت صنایـع سـیمان غـرب )سـهامی عام( مـورخ 
1400/2/18 در محل سـالن اجتماعات شـركت بازرگاني كاالي تجاري IGI( ( تشکیل 

گردید. 
در ایـن مجمـع كه با حضور 78/16 درصد سـهامداران حقیقـی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سـازمان بورس و اوراق بهادار، حسـابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاسـت مجمـع برعهـده آقای  مصطفي شـهریاري بـود، كـه جنابان رضا اسـماعیلي و 
حسـین عرب علیدوسـتي در مقام نظار اول و دوم و آقای مجید آزرده دسـت به عنوان 

دبیر مجمع انتخـاب گردیدند.
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیـات مدیـره به مجمـع مربوط بـه اهم فعالیتهـای صورت 
پذیرفتـه در طـی سـال مالـی منتهـی بـه 1399/12/30 و پـس از اسـتماع گـزارش 
حسـابرس و بـازرس قانونـی، مجمـع نشـینان بـا طنیـن صلـوات خود ضمـن  تصویب 
صورتهـای مالـی و تنفیـذ معامات مشـمول ماده 129 با تقسـیم سـود 1/450 ریال به 

ازای هـر سـهم بـه كار خـود پایـان دادند.
شـایان ذكـر اسـت در پایـان مجمع بـا برگـزاری انتخابات هیـات مدیره اعضـای هیات 

مدیـره حقوقـی جدید شـركت بـرای 2 سـال آتی 
انتخـاب گردیدند.

مهندس مسـعود جلیلیان در ابتـدای گزارش خود 
بـا تشـریح تاریخچـه شـركت و اعـام سـهم 1/5 
درصـد محصوالت شـركت از بازار صنعت سـیمان 
كشـور در مورد چشـم انداز مجموعـه تصریح كرد 
: كسـب جایـگاه برتـر در بیـن شـركتهاي منطقه 
و تابعـة هلدینـگ فـارس و خوزسـتان به تناسـب 
ظرفیـت تولیـد، ارتقـاء وجهـه برنـد سـازمان در 
بیـن رقبـا در منطقه داخل و خارج كشـور، كسـب 
جایـگاه برتـر مشـتري مـداري و كسـب رضایـت 
مشـتري در بیـن رقبـا و انعطـاف پذیـري مطابـق 
نیـاز بـازار و مشـتري جـزو اولویـت ورئـوس كاری 

مـا در »سـغرب« می باشـد.
مدیرعامـل بـا تجربـه شـركت در ادامـه گـزارش با 
اعـام اینکـه دوره وصـول مطالبـات از 60 بـه 13 
روز كاهـش یافتـه و حاشـیه سـود ناخالـص از 39 
درصـد بـه 45 درصـد و سـود خالـص از 24 درصد 
بـه 31 درصـد افزایـش یافتـه اسـت تصریـح كرد: 
در سـال مالـی مورد گـزارش با كاهش بهـای تمام 
شـده از 60 درصـد به 55 درصد و دیگـر رویکردها 
توانسـتیم سـود خالـص شـركت را بیـش از 74 

درصـد رشـد افزایـش دهیم. 
مدیرعامـل در قسـمت دیگـری از گـزارش خـود 
ضمـن تاكید بر ایـن نکته كه با اتخـاذ برنامه هایی 
درصـدد هسـتیم تا بـا توجه بـه توانمنـدی های و 

پتانسـیل موجود در مجموعه با حداكثر ظرفیت خود در سـال مالی آن سـود بیشـتری 
را بـرای سـهامداران ارمغـان بیاوریـم افـزود در سـال مالی گذشـته شـاهد افزایش نرخ 
بـازده دارائـی هـا از 23 بـه 33 درصـد و نـرخ بازده حقـوق صاحبان سـهام از 36 درصد 
بـه 57 درصـد بودیـم كـه این مهم نتیجه تمهیدات اندیشـیده شـده مدیریـت و تاش 

مجاهدگونـه كلیـه كاركنان میسـر گردید.
ایـن مدیـر با سـابقه و ارزشـمند صنعت كانی كشـورمان در مـورد تحلیل بـازار صنعت 
سـیمان، مصـرف انـرژی زیاد، سـرمایه بـری باال، ضعف زیرسـاخت های حمـل و نقل و 
گمركات تخصصی، آالیندگی محیط زیسـت، ضعف در سـاختار صادراتی و نبود نشـان 
تجـاری كلینکـر و وابسـته بودن بـه بازارهای جانبی مانند مسـکن و غیـره را جزو نقاط 
ضعـف و چالـش برانگیز ایـن صنعت برشـمرده و از توانایـی صـادرات، ارزآوری ، كاربرد 

شرکت صنایع سیمان غرب ؛توسعه پایدار،تولید پاک،تأمین خواسته مشتری
رشد 79 درصدی سود خالص و افزایش 26 درصدی صادرات

متنـوع ، ظرفیـت بـاالی تولید، وجود مواد اولیـه فراوان و با كیفیـت ، وجود دانش فنی،  
تولیـد 80 درصـد تجهیزات مورد نیاز در داخل كشـور و دسترسـی به سـوخت فراوان و 

گاز طبیعـی را بـه عنوان نقـاط قوت صنعت سـیمان اعام نمود.
مهنـدس جلیلیـان در مـورد برنامه های خود بـرای تنوع تولید گفت: بـا تولید محصول 
جدید به دنبال سـهم بیشـتر در بازار هسـتیم تا بتوانیم همانند سـال مالی كه شـاهد 
رشـد 26 درصـدی فـروش مقولـه هـای صادراتـی و افزایـش 138 درصـدی وجـه نقد 
حاصل از فعالیت های عملیاتی شـركت بودیم در 1400 نیز بتوانیم مسـیر پیشـرفت و 

روند صعودی خود را اسـتمرار بخشـیم.
در بخـش دیگـری از مجمـع معمار مالیه شـركت جناب آزرده دسـت، پیرامون عملکرد 
مالـی شـركت تصریح كـرد: درآمـد عملیاتـی و سـرمایه گذاریهـا 2/395/424 میلیون 
بـوده كه نسـبت بـه درآمد 1/668/986 میلیونی سـال قبل رشـد خوبی داشـته اسـت. 
بـه گفته مدیرمالی مجموعههمچنین سـود خالص شـركت از مبلـغ 415/324 میلیون 
سـال 98 بـه مبلـغ 743/361 میلیـون در سـال 99 رسـیده اسـت كـه نزدیـک به 80 

درصـد رشـد به سـال قبل را نشـان مـی دهد. 
بـه گفتـه وی اولیـن پیـش بینـی سـود هر سـهم 
1/283 بـوده و پیـش بینی آخـر 1/257 ریال بوده 
كـه در نهایـت 487 ریال سـود حاصله بـه ازای هر 
سـهم حاصل شـده اسـت كه نشـان می دهد فراتر 
از پیش بینی ها شـركت توانسـتیم سود بیافزاییم. 
وی اسـتفاده از سـامانه سـهام یـاب و رویکردهـای 
مبتنـی بر فـروش آناین به مشـتریان شناسـنامه 
دار را باعـث حـذف دالالن برشـمرد و اضافـه كـرد 
فـروش بصـورت نقـدی هـم باعـث گردید كـه در 
سـودآوری و درآمد شـركت ها شـاهد رشـد خوبی 

باشیم.
مهنـدس مسـعود جلیلیـان كـه از مدیـران رزومه 
دار و موفـق صنعـت كانـی كشـور مـی باشـد در 
جهـت افزایـش نقـش سـیمان غـرب در صنعـت 
و بـازار سـرمایه كشـور اقـدام بـه طراحـی برنامـه 
هـای مـدون مدیریتـی كوتاه مـدت – میـان مدت 
و بلندمـدت كـرده اسـت تـا بـا اجـرای طـرح های 
توسـعه ای ایـن شـركت مسـیر تعالـی سـازمانی 
قـرار گیـرد. به گفتـه این مدیـر رزومـه دار صنعت 
سـیمان كشـورمان اسـتفاده از فیلتراسـیون به روز 
جهـت كاهش آالیندگی محیط زیسـت و اسـتفاده 
از ضایعـات جهـت افزایـش تولیـد محصـول 325-
1 جـزو راهبردهـای در سـال آتـی خواهـد بـود و 
كارخانـه بـا حداكثـر ظرفیت در قالب یک شـركت 
توسـعه ای محیط زیست سهم بیشـتری در فروش 
محصـوالت به داخل و خارج كشـور خواهد داشـت.

مدیرعامـل »سـغرب« در بخـش پایانـی گزارش خـود با تبییـن برنامه های خـود برای 
كاهـش هزینـه هـا، افزایش صـادرات و باالبـردن بهره وری و بهینه سـازی امـور با برند 
سـازی و تولیـد بـا حداكثـر ظرفیـت در سـال آتـی اظهـار امیدواری كـرد كه بـا اعمال 
سیاسـت های حمایتی در راسـتای تجلی بخشـیدن بـه منویات مقام معظـم رهبری با 
پشـتیبانی و مانـع زدایـی ها توسـط متولیان، صنعت سـیمان بتواند در جهـش و رونق 

تولید پیشـتاز نسـبت به صنایع دیگر باشـد. 
شـایان ذكـر اسـت هر چند با توجـه به احـداث كارخانجات جدید طی سـالهاي اخیر و 
بـا توجـه بـه فعالیت شـركت هاي رقیب كه متأسـفانه روشـهاي غیر متعارف در شـیوه 
هـاي فـروش مثـل ارائـه تخفیـف ناباورانـه، فـروش اعتبـاري و تقبـل بخشـي از هزینه 
هـاي حمـل را انجام می دهد خوشـبختانه سـیمان غرب تاكنون سـهم خـود را در بازار 

ش
خو

سر
قه 

دی
ص

افزایش حاشیه سود ناخالص از ۳۹ درصد به 4۵ درصد و سود خالص 
مقداری  افزایش 26 درصدی فروش   ، به ۳1 درصد  از 24 درصد 
صادراتی در راستای ارتقای بازارهای صادراتی و افزایش ارزآوری برای 
کشور ، افزایش 1۳۸ درصدی وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی 
شرکت ، کاهش دوره وصول مطالبات تجاری از 60 روز به 1۳ روز ، 
افزایش نرخ بازده دارایی ها از 2۳ درصد  به ۳۳ درصد و نرخ بازده 
حقوق صاحبان سهام از ۳6 درصد به ۵7 درصد از اهم دستاوردهای 
کلیدی مدیریت مهندس جلیلیان در شرکت سیمان غرب طی سال 

1۳۹۹ بوده است .
 ، موفق  مدیریتی  تمهیدات  و  رویکردها  سایه  در  ترتیب  بدین 
))سغرب(( با رشد 44 درصدی فروش و 64 درصدی سود عملیاتی 
توانسته است با کسب مبلغ ۳61/74۳  میلیون ، بیش از 7۹ درصد 

سود خالص خود را نسبت به سال قبل ارتقا دهد .
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داخلـي حفظ نموده اسـت.
كـه عوامـل مؤثـر در ایـن موفقیـت عبارتند از: هـدف گـذاري مناسـب و برنامه ریزي 
جهـت رسـیدن بـه ایـن اهداف براسـاس خرد جمعـي. • پیگیـري اجراي یـک برنامه 
فـروش واحـد و تشـکیل تیم هاي تخصصـي. • ارتباط مسـتمر با مشـتریان و مصرف 
كننـدگان. • تشـکیل جلسـه كمیتـه فروش بصـورت منظـم و پیگیري مصوبـات آن. 
• مراجعـه حضـوري بـه تمامـي شهرسـتانها و پـروژه هـاي عمرانـي و تمـام مصـرف 
كننـدگان عمده)بازاریابـي حضوري( • ارتباط مسـتقیم و مسـتمر با سـازمانها و دوایر 
دولتـي مثـل گمـرک، بازارچـه هـا، حمـل و نقـل و ...  •انتخـاب درسـت خریـداران 
و اسـتفاده از توانایـي آنهـا در فـروش داخلـي و صادراتـي. • جمـع آوري اطاعـات 
رقبـا سـپس تجزیـه، تحلیـل، بررسـي و اتخاذ تصمیم مناسـب بـا توجه به شـرایط و 

رهنمودهـاي كمیتـه فروش. 
پیام هیات مدیره

شـركت صنایـع سـیمان غـرب بـه عنـوان یکـی از شـركت های تابعه شـركت سـیمان 
فـارس خوزسـتان بـا ماموریـت زیـر تاسـیس گردیـده و فعالیت مـی نماید:

»تولید و عرضه انواع سـیمان و كلینکر مطابق با اسـتانداردهای محصول، نیاز مشـتری 
و شـاخص های اقتصادی« 

در جهت تحقق و تامین ماموریت، موارد زیر در دستور كار قرار دارد:
1( مشـاركت و پشـتیبانی اثربخـش از تـداوم پایـدار تولیـد سـیمان كشـور بـا توجه به 

شـاخص های توسـعه پایدار
2( مشاركت و ارتقای زنجیره ارزش سازه های بتنی كشور

3( مشاركت در پایداری و انعطاف پذیری بهینه زنجیره تامین طرح های عمرانی ملی.
اهم دستاوردهای کلیدی سال 1۳۹۹

- افزایش حاشـیه سـود ناخالص از 39 درصد به 45 درصد و سـود خالص از 24 درصد 
به 31 درصد در سـال 99

- افزایـش 26 درصـدی فروش مقداری صادراتی در راسـتای ارتقـای بازارهای صادراتی 
و افزایش ارزآوری برای كشـور

- افزایش دوره وصول مطالبات تجاری از 60 روز به 13 روز
- افزایـش نـرخ بـازده دارایـی هـا از 23 به 33 و نرخ بـازده حقوق صاحبان سـهام از 36 

درصـد به 57 درصد در سـال 99
مدیریت استراتژیک

بـا توجـه بـه اهمیـت اسـتراتژي هـاي سـازمان در تصمیـم گیري هـاي كوتـاه مدت و 
بلنـد مـدت، صنایـع سـیمان غـرب در سـال 1391 مبادرت بـه تدوین سـند راهبردي 
شـركت نمـود و بـا شناسـایی تمامـی جوانـب تصمیـم گیـري منجملـه محیـط، نقاط 
قـوت و ضعـف سـازمان ، فرصـت هـا و تهدیـد هـا، ذي نفعان و سـایر امکانات شـركت 
اسـتراتژیک هاي سـازمان تعریف گردیده و همچنین نقشـه اسـتراتژیک هاي شـركت 
ترسـیم ، در همین راسـتا براي اجراي اثر بخش این طرح و پیشـبرد اسـتراتژیک هاي 
سـازمان پـروژه هـاي بهبود سـاالنه تعریف مـی گردنـد و در مقاطع سـه ماهه وضعیت 
  BSC وTLR توسـط جـداول )KPI( سـازمان توسـط 91 شـاخص كلیـدي عملکـرد

انـدازه گیري مـی گردد.
بیانیه ماموریت شرکت 

شـركت صنایـع سـیمان غـرب تولید كننده انواع سـیمان پرتلنـد تیپ یـک، دو و پنج، 
محصـوالت خـود را بـا رعایـت ضوابط كیفیتي اسـتاندارد ملي ایـران تولید نمـوده و در 
بســته بنــدي مــورد درخواســت مشتري عرضه مي كند. مدیریت وكاركنان شركت 
 : 18001 OHSAS  :پـس از اسـتقرارنظام مدیریـت یکپارچه براسـاس اسـتانداردهای

ISO , 14001:2004 ISO , 2007 9001:2008   و گذشـت هشـت سـال از استقرار 
موفقیـت آمیـز آن، حركـت در مسـیر تعالـي ســازماني براســاس مــدل EFQM  و 
 ISO17025 اسـتقرار سیسـتم مدیریت كیفیت آزمایشـگاه براساس الزامات اسـتاندارد
2005 را در دستور كار خود قرار داده و وظیفه خود مــي داننــد كــه بــا درک كامـل 
از انتظــارات مشـتري و سـایر طرفهـاي ذینفـع در قالـب الزامات قانوني در سـطح ملي 
و بیـن المللـي بـه منظـور تحقـق اهداف سـازمان تـاش كننـد، و اعتقـاد دارنـد كه:« 
توسعه پایدار ، تولید پــاک و رضــایت مشــتري بــا حفظ توانایي وسامت نیروي كار 

»میسـر میگردد. 
مدیریـت ارشـد و كلیـه كاركنان سـازمان با نگرش بهبود مسـتمر در كلیـه ابعاد جهت 

تحقـق اهــداف زیر تاش میکنند:
1( آموزش فراگیر و مستمر كاركنان بعنوان با ارزش ترین سرمایه شركت .

2( تامین خواسته هاي مشتریان و افزایش رضایتمندي آنهـا و سـایر طرفهـاي ذینفـع 
، جلــب اطمینان و اعتماد مشـتریان و ارتباط مستمر با آنها.

3( بهینه سازي وكنترل مستمر فرایند تولید به منظــور افــزایش كمیــت و كیفیــت 
محصــول و كاهـش هزینه هاي تولیـد از طریق مصرف بهینه انرژي، مواد اولیه و سـایر 

منابع در راسـتاي توسـعه پایدار
4( بهبـــود مســتمر فر آینـــدها ، روشــها و سیســتمهاي مــدیریتي در راســتاي 
جلــوگیري از آلودگیهـاي زیسـت محیطـي و توجـه بـه ایمنـي و سـامت شـغلي در 

ســطح كارخانــه و پیشـگیري از آسـیب ها و بیماریهاي شغلي.
5( رعایـت قوانیـن و مقررات زیسـت محیطـي، قوانین و مقررات ملي ایمني و سـامت 

شــغلي و اسـتانداردهاي بین المللي مرتبط با محیط كار .
6( اسـتفاده بهینـه از امکانات ومنابع انسـاني بـا تقویت انگیزه واعتماد كاركنان نسـبت 

بـه اهداف شـركت بمنظـور ارتقاء بهـره وري وكاهـش هزینه ها . 
هیئـت مدیـره بـه منظور دسـتیابي بـه اهداف فـوق، ضمـن نظـارت و بــازنگري دوره 
اي نظــام مــدیریت یکپارچه و اطمینان از ارتباط و تناسب آن بــا شــرایط ســازمان 
و مطابقــت بــا اســتانداردهاي مــورد استفاده در سطح شركت، توسعه پایدار، بهبود 
مسـتمر و تاش در جهت دسـتیابي به اهداف فوق را از وظایف خود دانسـته و پیگیري 

آن را تعهـد مینماید.
برنامه های آینده شرکت

براسـاس برنامـه ریـزي اسـتراتژیک شـركت و تحلیـل عوامـل محیـط داخـل و خـارج 
سـازمان اهدافـی در

قالـب یـک برنامـه مـدون توسـط مدیریت مـورد بررسـی و تصمیـم گیري قـرار گرفته 
اسـت كه مشـخص

كننـده اسـتراتژي، برنامـه هـا و سیاسـتهاي خـرد و كان شـركت در چند سـال آینده 
می باشـد

- پروژه ها، طرح ها و برنامه های رشد
- سیاستهای عملیاتی فروش

- سیاستهای سازمان در زمینه رضایت مشتری
- سیاستهای عملیاتی تولید

- سیاستهای سازمان در زمینه كیفیت
- سیاستهای سازمان در زمینه كاهش هزینه ها

- سیاستهای سازمان در زمینه نیروی انسانی
- سیاستهای سازمان در زمینه افزایش سطح ایمنی

- سیاستهای مالی و اقتصادی سازمان
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كاهش دوره وصول مطالبات از 464 روز به 184 روز، اتمام موفقیت آمیز عملیات بازسازی و نوسازی 
واحدی VCM( 600( ، اتمام پروژه بسیار مهم و حیاتی احداث ایستگاه تقویت فشار گاز خوراک 
و نصب كمپرسورهای گازكربنیک در محل پاالیشگاه نفت آبادان كه به بهره برداری از آن افزایش 
خوراک 80 تنی دریافتی از شركت پاالیشگاه نفت آبادان حاصل می شود. و اتمام اورهال و راه 
اندازی خطوط تمام اتوماتیک ماشین آالت بسته بندی با تکنولوژی برتر در دو واحد PVCA و 
 PVCB از اهم دستاوردهایی پتروشیمی آبادان با ناخدایی مهندس علوی در سال 1399 بوده است. 
بدین ترتیب شركت با كسب مبلغ 7/327/940 میلیون و رشد 337 درصدی در  فروش توانست با 

كسب مبلغ 326/439 میلیون سود عملیاتی در سایه تمهیدات اندیشیده شده از زیان خارج شود.
پیرامون پتروشیمی آبادان باید یادآور گردید كه با آتش سوزی گسترده واحد 600 در هفتم تیرماه 
سال 1397 باعث شد كه كلیه چرخه تولید در این پتروشیمی با چالش اصلی اجرایی روبه رو شود. 
دیگر كمتر شخصی فکر می كرد این كالبد دوباره جان بگیرد لکن پس از همه اتفاقات ناخوش 

بازار سرمایه و  با  پیاده  سازی دكترین جدیدی كه در 
علی الخصوص شركت های شستا و تاپیکو كه جایگزینی 
نیروهای جوان و متعهد و متخصص درسکانداری شركت 
های بزرگ همراه  بود این قرعه خوش به نام پتروشیمی 
آبادان افتاد و سکانداری این پتروشیمی قدیمی به عنوان 
شناسنامه صنعت نفت كشورمان به مهندس محسن علوی 
عطاآبادی معاون پیشین تولید و مدیر قبلی مجتمع افتاد 
كه هم نیروی بومی بود و هم تحصیلکرده در این صنعت. 
وی با تمهیدات ارزشمند و سیاست ورزی صحیح چون از 
دل شركت می بود و خوب نیروها و پتانسیل كاری آنها و 
نقاط قوت و ضعف شركت را می دانست توانست در اندک 
زمان با بهره بردن از تجربه دو دهه حضور میانه میدانی 
خود در عرصه عملی و علمی صنعت نفت و با یاری تیم 
مدیریت جهادی خود از فنی تا مالی از روابط عمومی تا 
بازرگانی با پرسنلی خدوم كه مدیریت را از جنس خودشان 
كوشا و تاشگر می دیدند كاری كنند كارستان كه دوست 
و دشمن بر این دستاوردها و توفیقات درخشان حاصل، 

شهادت دهند.
و  كارآمد  مدیران  با  شركت  این  سال   3 از  پس  حال 
كارآزموده خود بر مدار صعود نشسته و برای سهامدار و 

ذینفع خود سود و ارزش ارمغان می آورد.
شركت  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
در   1400/03/25 مورخ  آبادان)سهامی عام(  پتروشیمی 

محل مجموعه فرهنگي ،ورزشي تاش برگزار گردید.
سهامداران  درصد   60/95 حضور  با  كه  مجمع  این  در 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
برگزار  قانونی  بازرس  و  حسابرس  بهادار،  اوراق  و  بورس 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای رضا توكلي بنیزي بود، 
كه سلیمان سلطاني و قاسم عابدزاده شوكي در مقام نظار 

اول و دوم و آقای محسن علوي عطاآبادي 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 علوی ناخدای پتروشیمی آبادان در مطلع گزارش خود ضمن تقدیر از حمایت های بی شائبه 
شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شركت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی و كاركنان 
زحمتکش ، و تمامی مجموعه های شهری - استانی و ملی كه در به ثمر نشستن اهداف تعیین شده 
شركت پتروشیمی آبادان و احیای زنجیره ارزش این مجتمع و دمیدن روح امید و پاسداری از سرمایه های 
تمامی سهامداران محترم در سال جهش تولید مجاهدت كردند افزود: با اتمام عملیات بازسازی و نوسازی 
واحد VC( 600 (، این قلب تپنده تولید در مجتمع، مهمترین هدف تاریخی خود را كه احیاء چرخه تولید 
بود را به لطف پروردگار و با تکیه بر اراده نیروهای خدوم شركت محقق ساخته و در سایه همین تدابیر 
اندیشیده شده مجموعه می رود تا گامهای مصمم خود را در جهت تثبیت و متعاقب ارتقاء زنجیره ارزش به 
عنوان دستاوردی همگانی تحقق بخشد. به گفته مدیر مدبر پتروشیمی آبادان در حالی عملیات بازسازی و 
نوسازی واحد 600 را با موفقیت به اتمام رساندیم كه در دیگر بخش ها عاوه بر تولید محصوالتی همچون 
DDB و محصوالت میانی همچون EDC و عرضه به بازار، عملکردی قابل توجه داشتیم و در این اثنا 

گذر از زیان در پتروشیمی آبادان با احیاء زنجیره ارزش و تولید پایدار

از اقدامات ضروری و اجرای پروژه های حیاتی موسوم به الزامات تولید پایدار مغفول نماندیم .مدیرعامل 
مجموعه در ادامه گزارش مبسوط خود به ارائه آمارهای مستند از اقدامات و عملکرد مجتمع پتروشیمی 
آبادان در حوزه های متفاوت پرداخت و اتمام بازسازی و نوسازی واحد 600 و احیاء زنجیره تولید و تحقق 
سود را مهمترین دستاورد سال مالی مورد گزارش اعام نمود و در ادامه از سر گیری اجرای پروژه گازكوب 
درشركت پاالیش نفت آبادان پس از هفت سال وقفه را تضمین كننده تولید پایدار برشمرد و تصریح كرد 

بهره برداری از این پروژه طبق برنامه ریزی ها در تابستان سال 1400 قطعی خواهد بود.
مهندس محسن علوی در قسمت دیگری از گزارش خود با بیان اینکه پتروشیمی آبادان تولید 
كننده انحصاری برخی گریدهای PVC در كشور است ، تولید این دست از محصوالت را امتیازی 
مغتنم برشمرده و نقش آن را در تنظیم بازار عرضه و تقاضا موثر دانست و اضافه كرد : زیان انباشته 
شركت اصلی در پایان سال مالی مورد گزارش به مبلغ 2/628 میلیارد ریال بوده كه معادل %47 
درصد سرمایه ثبت شده آن می باشد و با توجه به وضعیت نقدینگی شركت، مانده بدهی های جاری 
شركت  اصلی نسبت به دارایی های جاری آن به مبلغ 
5/367 میلیارد ریال فزونی یافته است و شركت در سال 
مورد گزارش از شمولیت ماده 141 اصاحیه قانون تجارت 
خارج شده است و باتوجه به بهبود وضعیت تولید و رسیدن 
به تولید پایدار، پیش بینی میگردد شركت در پایان سال 

جاری از زیان انباشته شده خارج گردد.
ناخدای پتروشیمی آبادان؛ اجرای طرح های توسعه ای، 
تمركز بر صادرات حداكثری، انجام پروژه های بهبود برای 
ارتقاء راندمانکاری، تمركز بر خرید مواد اولیه با كیفیت 
براساس صرفه و صاح شركت در بهترین زمان و تامین 
كاال و مواد شیمیایی و كاتالیست های مورد نیاز مجتمع از 
منابع داخلی را از اهم برنامه هایی برشمرد كه در سال 99 
اجرائی و عملیاتی گشته و برای سال 1400 نیز در دستور 

كار جدی مدیریت قرار دارد.
طرح  پروژه  درصدی   92/96 پیشرفت  علوی  مهندس 
ایستگاه افزایش فشار و خطوط انتقال خوراک پتروشیمی 
آبادان ، پیشرفت 73/55درصد پروژه تکمیل و راه اندازی 
خط بسته بندی واحد 700 و 4/81 درصدی پروژه احداث 
ای  توسعه  های  پروزه  اهم  از  را   VCM تخلیه  جایگاه 
با همت و  شركت در سال گذشته و جاری برشمرد كه 

حمیت مثال زدنی در حال تکمیل و اتمام می باشد.
این مدیر جهادی و برجسته در بخش دیگری از گزارش 
جامع خود اجرائی شدن صد درصدی پروژه های بازسازی 
و نوسازی واحد 600 و تعمیرات اساسی و بازسازی بویلر 
شماره 2 جدید و تعمیرات اساسی و بازسازی بویلر شماره 
پایدار در  تولید  الزامات  پروژه های  عنوان  به  را  قدیم   1

پتروشیمی آبادان ذكر كرد.
در  همچنین  شپترو((  تجربه))  با  ولی  جوان  مدیرعامل 
فرازی دیگر از گزارش خود تصریح كرد با توجه به اهمیت 
مسئولیت های اجتماعی ، در خصوص كمک رسانی به شهرستان آبادان كه توسط شركت  پتروشیمی 
آبادان صورت می پذیرد با توزیع آب ژاول در شهرستان ها و شهرهای مجاور و همچنین گند زدایی 
سطح شهر در برابر بحران كرونا ، كمک لجستیکی به آسفالت بیمارستان صحرایی و موارد متعدد 
دیگر تاش مجدانه ای داشتیم تا پتروشیمی آبادان با هدف ایفای تعهدات اجتماعی خود در دوران 

سخت اپیدامی كرونا، یاری رسان و تکیه گاهی برای مردم منطقه باشد.
گفتنی است كه مهندس علوی مدیر عامل شركت پتروشیمی آبادان ضمن تاكید بر اهمیت بسیار 
باالی  ایفای مسئولیت های اجتماعی مجتمع از سهامداران تقاضا كرد كه با دید مثبت نسبت به 

تصویب مبلغ پیشنهادی اقدام نمایند . 
شایان ذكر است با برگزاری انتخابات ، اعضای هیات مدیره حقوقی شركت نیز برای 2 سال آتی 

انتخاب گردید.
مخلص كام آنکه با تحولی كه با آمدن مهندس علوی در رگ و پی شركت جاری شده و با همت 
و همیت مثال زدنی مدیران و معاونین از مدیر كاردان مجتمع تا امور مالی پاكدست، از واحد فنی 
كاربلد تا روابط عمومی پویا و فعال، از مهندسین و تکنسین های با دانش باالی داخلی تا كاركنان 
خستگی ناپذیر در آن دمای 50 درجه و ناخدایی كه ساحل سود را می شناسد ما در پتروشیمی 
آبادان شاهد بودیم كه ایران و ایرانی چون با باور راستین ندا سر دهد و بخواهد می تواند صرف كننده 
فعل ما می توانیم باشد. دست مریزاد بر این مدیران و پرسنل جهادگر كه ناممکن را ممکن ساختند 

شاهکاری از مدیریت جهادی

مهندس علوی در گزارش خود با تبیین اینکه به واسطه اقدامات اساسی 
، جهادی و پیش بینانه و اثربخش در روند عملیاتی مجتمع پتروشیمی 
آبادان طی سال گذشته و حصول نتایج موثر در بازار رقابت، با تولید به 
موقع محصول و عرضه متناسب با بازار تقاضا  افتخار داریم که شرکت 
پتروشیمی آبادان را پس از پنج سال زیان دهی مداوم ومهلک و دو سال 
کامال در رکود و بی درآمدی، در کمال مسرت و افتخار به سود دهی واقعی 
رسانده و از ذیل ماده 141 قانون تجارت نیز خارج سازیم . وی اظهار 
امیدواری کرد که با اقدامات بنیادی در حال اجرا و اهتمام کارکنان شریف 
مجتمع و حمایت بی دریغ شرکت های باال دستی و سهامداران عزیز در 
سال 1400 دستیابی به شرایط هر چه مطلوب ترو درخشانتر را تجربه کرده 

و مسیر بهبود وضعیت را در کوتاه مدت میسر نماییم.

لج
 خ

دی
مه
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تا سهامدار و ذینفع و اهل رسانه و هموطن برای برپایی و تالو دوباره پتروشیمی آبادان هلهله گویان 
به كشورهای حاشیه خلیج همیشگی فارس فخر بفروشند و با غرور به ایرانی بودن خود افتخار كنند.

اقدامات حوزه مالی
- استقرار سیستم داشبورد مدیریت

- پرداخت منظم مبالغ هزینه های جاری تامین خوراک از پاالیشگاه، تامین گاز سوخت، هزینه برق، 
آب و ... از مرداد ماه 1399، برنامه ریزی و پرداخت بدهی های سنواتی

- تعامل سازنده با پاالیشگاه ابادان و دیگر سازمان های خدمت رسان
- استفاده بهینه از منابع بانکی جهت تامین سرمایه در گردش

- اخذ مصوبه بسیار مهم و ارزشمند از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خوزستان مبنی بر قبول 
كلیه هزینه های پروژه گازكوب توسط شركت پاالیش نفت آبادان

- تحقق سود خالص پس از پنج سال زیاندهی و ركود
- خروج شركت از شمول ماده 141 اصاحیه قانون تجارت

برنامه های حوزه تولید
- راه اندازی و بهره بردرای از پروژه گازكوب

EDC اجرای پروژه تزریق كلر مایع و افزایش تولید -
A 700 راه اندازی و بهره برداری از سیستم بسته بندی اتوماتیک واحد -

A 700 در واحد PVC انجام پروژه كاهش رطوبت -
- نصب فلومیتر دیجیتالی در مسیر گاز خوراک ارسالی از پاالیشگاه

- انجام پروژه های بهبود و پایداری تولید )افزایش سرمایه(
برنامه های حوزه مالی

- رفع مغایرت از میزان بدهی سنواتی و تهاتر هزینه های پروژه گازكوب با بدهی سنواتی به شركت 
پاالیشگاه نفت آبادان براساس مصوبه ستاد تسهیل استان

- اخذ رای مثبت دادگاه قطعی مبنی بر تعهد پرداخت سهم 50 درصدی كاركنان بازنشسته ی وزارت 
نفتی توسط شركت ملی صنایع پتروشیمی

- حذف بندهای حسابرسی اختاف با پاالیشگاه آبادان و صندوق بازنشستگی نفت
- اخذ خسارت آتش سوزی واحد 600 از بیمه گر

- اجرای افزایش سرمایه به میزان حداقل 300 میلیارد تومان در قالب پروژه های بهبود
پیام هیات مدیره

پس از حمد و ستایش پروردگار متعال و درود و سام به پیشگاه صاحب االمر و الزمان )عج( و تقدیم 
ادب و عرض احترام به تمامی سهامداران گرانقدر. 

و با احترام به یاد و خاطره شهدای صنعت پتروشیمی بخصوص همکاران فداكار و جانباخته در حادثه 
سال 1397 پتروشیمی آبادان، هیئت مدیره شركت پتروشیمی آبادان مفتخر است كه در قالب 
مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/12/30 گزارش عملکرد خود را به استحضار برساند. 

شركت پتروشیمی آبادان در سال 1399 با اتمام موفقیت آمیز عملیات بازسازی و نوسازی واحد   
VCM(( 600 ، این قلب تپنده تولید در مجتمع پتروشیمی آبادان ، مهمترین هدف تاریخی خود 
كه احیاء چرخه تولید بوده است را به لطف پروردگار و با تکیه بر اراده نیروهای خدوم شركت محقق 
ساخت و مجتمع را پس از دو سال وقفه و ركود كامل به گردونه تولید و بازار رقابت بازگرداند كه بحق 
برگ زرینی است كه پرسنل باشرف پتروشیمی در تاریخ این مجتمع صاحب اعتبار رقم زدند و در 
ادامه می رود تا گام های مصمم خود در جهت تثبیت و متعاقب آن ارتقاء زنجیره ارزش در مجتمع 
را به عنوان دستاوردی همگانی تحقق بخشد مجتمع پتروشیمی آبادان در این اثنا با همتی سراسر 
جهادی از اقدامات ضروری و اجرای پروژه های حیاتی موسوم به الزامات تولید پایدار مغفول نماند و 
با درک مناسب از امر بازار رقابت و توسعه ، چشم انداز روشنی را برای آتیه شركت ترسیم نموده كه 

میتوان به اقدامات عملیاتی زیر در قالب نقشه راه تحقق استراتژی اشاره نمود : 
- اجرای پروژه بسیار مهم و حیاتی احداث ایستگاه تقویت فشار گاز خوراک و نصب كمپرسورهای 
گازكوب در محل پاالیشگاه نفت آبادان و افزایش خوراک دریافتی از شركت پاالیش نفت آبادان 

به میزان تقریبی 85 تن در روز، گفتنی است كه تا پایان خرداد 
افتخارات تاریخی شركت  اتمام رسیده و از جمله  ماه جاری به 
پتروشیمی آبادان بحساب می آید با این اقدام بنیادی در تامین 
حداكثری خوراک و به حداقل رساندن  Time Down  در طول 

سال شركت از باالترین میزان ارزش افزوده بهره مند میشود .
- پروژه تزریق كلر مایع به منظور تولید EDC و تامین حداكثر 
خوراک برای واحد 600 و بهره برداری از باالترین ظرفیت ممکن 

برای تولید VCM ، با انجام این پروژه میتوان امکان تزریق روزانه 40 تن كلر مایع به منظور جبران 
كمبود كلر تولیدی واحد 300 را ایجاد نمود، و با تولید EDC  درون مجتمع خرید خارجی و خروج 

ارز را به حداقل رساند ، اسناد مناقصه EPC آماده و در مرحله برگزاری مناقصه می باشد 
-  اتمام اورهال و راه اندازی خطوط تمام اتوماتیک ماشین آالت بسته بندی با تکنولوژی برتردر 
دو واحد تولید A PVC و B PVC و در نتیجه عرضه بهینه كاالی تولیدی مطابق با باالترین 

استانداردهای بین المللی و فزونی مرغوبیت در بازار رقابت. 
- خرید و تعمیر بویلرهای مجتمع و پوشش كامل نیازهای بخار در بخش یوتیلیتی و ایجاد پشتیبانی 

متناسب با نیاز مجتمع 
-  احداث جایگاه تخلیه و بارگیری VCM : یک ایستگاه استاندارد و ایمن تخلیه VCM با ظرفیت 

تخلیه 200 تن در روز به منظور تداوم تولید در شرایط بحرانی در دستور كار قرار گرفت. 
- پیاده سازی سیستم مدیریت و كنترل پروژه یکپارچه) )PMIS به منظور پیشگیری از اختال 

در امر كنترل پروژه ها 
-  پروژه تامین و نصب پکیج هوای ابزاردقیق مجتمع و افزایش ظرفیت ناوگان تولید هوای ابزار دقیق 

و پشتیبانی مناسب برای پیش بینی طرح های توسعه 
-  پروژه تامین و نصب پکیج گاز خنثی 

-  طرح جامع اصاحات زیست محیطی جهت تبدیل شدن به صنعت سبزاز طریق حذف حداكثری 
آالینده ها با بهره گیری از دانش مدرن حفاظت مدار كه امری ضروری در پیوند با جهان برای صیانت 

از محیط زیست است 
بدیهی است، شرایط حاكم بر تولید و ترسیم اهداف روشن و قابل دسترس كه بر مبنای استراتژی 
كلی شركت ودرک صحیح و دقیق از عوامل و اجزاء منجر به رشد و نهایتاً ایجاد نقشه راه برمبنای 
مقتضیات موجود، استعدادها و امکانات قابل دسترس سازمان در جهت استفاده بهینه از فرصتهای 
موجود در مسیر برقراری تولید حداكثری در شرایط ایمن و كسب منافع اقتصادی سازمان میباشد در 

این زمینه برخی از پروژه های در فاز مطالعات و امکان سنجی شامل موارد زیر میباشند : 
1- احداث مجتمع دوم واحد PVC پتروشیمی آبادان 

 EDC2- پروژه افزایش ظرفیت و تغییر تکنولوژی واحد كلر آلکالی و افزایش ظرفیت واحد
3- امکان سنجی فنی و اقتصادی دریافت گازهای FCCU از پاالیشگاه آبادان 

در ادامه از حمایتهای بی شائبه شركت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین و شركت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی در به ثمر نشستن اهداف تعیین شده شركت پتروشیمی آبادان و احیاء 
زنجیره ارزش این مجتمع و دمیدن روح امید و پاسداری از سرمایه های تمامی سهامداران محترم در 

سال جهش تولید كمال تشکر و قدردانی را دارد.
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن : 

 P.V.C بر اساس نیاز بازار و در گریدهای مربوطه انجام می گیرد . فرایند تولید P.V.C تولید
می بایست بر اساس نوع فرایند و خوراک دریافتی از صنایع بات دستی انجام گیرد , پتروشیمی 
آبادان بر مبنای خوراک تحویلی از پاتیشگاه آبادان طراحی و ساماندهی شده است. با عنایت 
اضافه  با  كه  هستیم  عرضه  انحصار  دچار  صرفه  به  مقرون  اولیه  مواد  تهیه  در  فوق  موارد  به 
شدن تولید كنندگان جدید (پتروشیمی غدیر و پتروشیمی اروند( و همچنین پتروشیمی بندر 
امام با تکنولوژی به روز و دسترسی راحت به مواد اولیه نسبت به پتروشیمی آبادان موضوع 
رقابت پذیری به نحو چشمگیری خود را نمایان ساخته است. فرسوده بودن واحدهای تولیدی, 
محدودیت دسترسی به مواد اولیه و تعدد نیروی انسانی مازاد باعث عدم رقابت پذیری شركت 
پتروشیمی آبادان با سایر شركت ها گردیده است. اما با این وجود مزیت های ذیل نسبت به 

سایر رقبا نیز وجود دارد: 
كیفیت قابل اطمینان محصوت پتروشیمی آبادان . 

نیروی انسانی توانمند 
توان تولید گریدهای مختلف P.V.C كه دیگر برای سایر رقبا تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد.

مرور کلی بر وضعیت وتحوالت صنعت مربوطه : 
با توجه به اینکه میزان تقاضای PVC رو به افزایش است به 
تبع آن میزان تولید در این عرصه نیز افزایش داشته و هر ساله 
كارخانه ها و مجتمع های عظیم تولیدی به این عرصه اضافه 
 PVC افزایش مصرف  به دلیل  اند شایان ذكر است كه  شده 
در سایر بخش های اقتصادی از جمله كشاورزی, ساختمانی, 
بازارهای  و  جامعه  نیاز  با  همگام  دارد  ضرورت  دارو  و  خودرو 
مصرف نسبت به توسعه و نوآوری در بخش های تولید توجهات 

خاص نمود.
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مارگارین اولین شركت تولید كننده روغن گیاهي در ایران كه با برندهای خروس، آفتاب و آفتاب طایي 
در بین مردم شناخته شده است با تولید 38 نوع محصول متنوع روغني در دو بخش صنف و صنعت 
)B2B( و مصارف خانوار )B2C( سالها جزو شركتهای خوب بازار سرمایه و مطلوب مشتریان بود كه 
متاسفانه در چند سال اخیر به علت عدم مدیریت كارآمد و سیاستهای نادرست دولتی در تحمیل نرخ 
های ناعادالنه و البته عدم برنامه ریزی اصولی مدیرانش برای استمرار روزهای درخشان عملکردیش به 
دره زیان افتاد و تا سال پیش حال و روز خوبی نداشت . در سال سخت اقتصادی 1399 كه شاهد تداوم 
تحریم های بین المللی و اپیدمی كرونا بودیم دیگر كمتر كارشناس و یا صاحب نظری امید داشت كه 
این شركت قدیمی با نزدیک به هفتاد سال از شروع به فعالیتش بتواند دوباره قد راست كرده و از زیان 

انباشته و كاهش مداوم سهمش از بازار های داخلی و خارجی رهایی یابد .
طبق اخبار منتشره در فضای رسانه های مجازی و آماری هم كه از شركت در كدال نشر و درج میگردید 
زمزه هایی هرروز بلدتر شنیده میشد كه منتظرعاقبتی مثل روغن نباتی جهان ورشکسته و یا روغن 
قوی بال شکسته بایست بود لکن قرعه فال برای مارگارین دوست داشتنی به دست با كفایت مدیری 
افتاد كه هم گلوگاه ها و دردها را میشناخت و هم چون طبیبی حاذق برای تک تک این دردها مرهمی 

میداشت تا تهدید را به فرصت تبدیل سازد و نقاط ضعف را به قوت.
دكتر خلخالی با ریسک پذیرش سکانداری مارگارین و تدوین برنامه های مدون مدیریتی در سه بخش 
كوتاه مدت- میان مدت و بلند مدت برای مارگارین نسخه ای پیچید شفا بخش و نشاط آور تا شركت 

از خمودگی برخاسته و قد علم كند.
دكترین موفق حسن خلخالی كه بیش از سه دهه رزومه درخشان و اثرگذار در بازتار سرمایه دارد شد 
خونی تازه در كالبد پیر شركت مارگارین تا این آفتاب این بار تابشی شیرین و پرسود برای سهامدارانش 

ارمغان بیاورد .
براستی كه این شركت قدیمی نیاز به مدیریتی بازار شناس، برنامه محور و با روحیه جهادی نیاز داشت 
تا با مجاهدت و تاش خستگی ناپذیر پرسنل خود وپیاده سازی سیاستهای مدبرانه مدیرانش بتواند 

دوباره بر مدار سود وصعود بنشیند . مارگارین كه در دی ماه 
سال 1332 با ظرفیت تصفیه 8 تن روغن گیاهي در روز 
پا به عرصه صنعت گذاشت، اكنون با همکاري كارشناسان 
مجرب توانسته است با ظرفیت تولیدي 1000 تن در روز، 
میهمان بسیاری ازخانواده ها و صنایع مختلف كشورگردد و 
همواره سعي نماید محصوالتی با كیفیت برتر و منطبق با 
نیاز مشتریان طراحی و تولید نماید. محصوالت تولیدی در 
این شركت عاوه بر مطابقت با ضوابط موسسه استاندارد و 
تحقیقات صنعتی ایران و معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، 
با استاندارد های بین المللی نظیر CODEX از شركت 
همین  به  است،  شده  داده  انطباق  نیز  سوئیس   SGS
سبب اینک محصوالت مارگارین در بازار اغلب كشورهای 

خاورمیانه و حتی كشورهای اروپایی به چشم می خورد.
مدیران و مهندسان متعهد و متخصص شركت و كاركنان تاشگر در دوره جدید با همت و حمیتی مثال 
زدنی این شعاررا سرلوحه خود قرار دادند كه ماموریت مجموعه مارگارین فراتر از همراهی خواسته های 
مشتریان كنونی می باشد و بایست همواره با تولید محصوالت جدید و با كیفیت در كنار پاسخگویی 
به نیازهای بازار فعلی و مشتریان وفادار خود به دنبال جلب و جذب مشتریان و مصرف كنندگان 

محصوالت جدید بوده و در جهت رضایت و كسب اعتماد آنان از هیچ تاشی فروگذار نباشند.
دكتر خلخالی در پیامد حضورش در شركت و با توجه به اینکه شركت مارگارین طي چند سال اخیر به 
دلیل اعمال تحریم هاي بین المللي و قرار گرفتن در لیست تحریم ها به جهت وابستگي به بانک ملي 
ایران، عمدتاً در محدودیت هاي ناشي از فروشندگان خارجي و عدم تخصیص به موقع ارز قرار گرفته بود 
با ریشه یابی مشکات كه مهمترین آن عدم وجود قسمتي عمده از روغن خام مورد نیاز تولید كه قابلیت 
تأمین آن از طریق منابع خارجي به جهت عدم فروش آن توسط فروشندگان خارجي و عدم تخصیص 
ارز بود به رویکردهایی متفاوت وخاقانه برای تامین روغن مورد نیاز خود اهتمام ورزید . سیاستها و 
رویکردهایی كه با حمایت قاطع سهامداران عمده همچون گروه توسعه صنایع بهشهر و گروه توسعه 
ملی مواجه شده و این شركت الزاماً در جهت تامین روغن خام مورد نیاز و تولید محصوالت سبد كاال، 
عمده روغن خام خود را از طریق منابع داخلي كه عمدتاً شركت هاي روغني كه قابلیت واردات روغن 

را از طریق شركت هاي خارجي را داشتند تأمین نمود.
در ادامه همین شیوه كاری و برنامه عملیاتی بود كه با طرح ریزي و اجراي بیش از 12 پروژه در حوزه 

با دکتر حسن خلخالی ازجهش در تولید و افزایش سود تا کسب تندیس حمایت ازحقوق مصرف کننده
آفتاب آمد دلیل آفتاب، مارگارین در مدار سود وصعود

هاي ماشین آالت و عمراني ، و پروژه جدید جهت 16 محصول روغن هاي خاص ، اخذ گواهینامه 
بین المللي از IMQ ایتالیا براي سیستم هاي ISO2000 و HACCP و گرفتن تأییدیه از وزارت 
بهداشت ، ایزو 10004) ارزیابي رضایتمندي مشتریان ( از شركت IMQ ، ایزو 10002) استاندارد 
نظام رسیدگي به شکایات(، ایزو 17025 )استاندارد تأیید صاحیت آزمایشگاه از مؤسسه استاندارد ، 
اخذ گواهینامه كشوري و استاني رعایت حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان از سازمان حمایت 
تولیدكنندگان و مصرف كنندگان كشور در كنار راه اندازي پورتال داخلي مارگارین به همراه سامانه 
آناین فیش هاي حقوقي، نظام پیشنهادات، راه اندازي سیستم دكل مخابراتي سایت گلحصار جهت 
ارتباط با مارگارین ، تدوین چارت سازماني جدید شركت مارگارین به عملکردی قابل توجه در تولید 

و فروش دست یابد .
بدین ترتیب مارگارین در پایان سال 1399 توانست با تولید 124 هزار تن و توزیع و فروش 129 هزار 
تن روغن و با افزایش و دستیابي به سهم بازار حدوداً 7/5 درصدی به جایگاه پنجم درتولید و جایگاه 

پنجم توزیع در صنعت روغن نباتي كشور نائل آید .
در ادامه همین روند رو به رشد و حركت در مسیر تعالی سازمانی شركت توانست در سه ماه ابتدایی 
سال 1400 نیز بسیار فراتر از پیش بینی ها در تولید و فروش برای ذینفعان خود سود و ارزش بیافریند 
با اجرایی شدن برنامه های مد نظر ناخدای مارگارین و مدیران و معاونین كاردان و كاربلد او از مدریت 
تولید تا مدیریت بازرگانی از مدیریت مالی تا مدیریت روابط عمومی همه یک دل و همسو برای ایجاد 
سود با كیفیت عملیاتي بسیج شدند و عملکردی را حاصل ساختند ستودنی تا از سهامدار جزء و 
كاركنان شریف شركت تا مدیران هلدینگ از این ُحسن اعتماد خود به یک مدیر موفق و با تجربه 
شادمان و خرسند گردند و به خود برای ذینفع بودن در این شركت تبریک بگویند. در سیر این عملکرد 
درخشان آخرین اخباری كه با درایت مدیریت فرهیخته روابط عمومی وكارشناسان كاربلد آن ، شركت 
به صفحه اول خبرگزاری ها نشست دریافت تندیس ملی رعایت حقوق مصرف كننده بود و بازدید 
رئیس مركز توسعه حل اختاف از كارخانه مارگارین در راستای برنامه های قوه قضاییه برای حمایت 
از تولید كه با اطاع رسانی دقیق باعث شدند دوباره نگاه 
ها به سمت این بنگاه عظیم تولیدی و مدیریت برجسته 

آن جلب شود .
از حقـوق  کسـب تندیـس ملـی حمایـت 

مارگاریـن بـرای  کننـدگان  مصـرف 
دكتر عباس تابش، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان 
حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان بهمراه هیئتي در 
شركت مارگارین حضوریافته و تندیس ملی رعایت حقوق 
مصرف كنندگان را به دكتر خلخالي مدیر عامل شركت 

مارگارین اهدا كردند.
تاكنون 2 گواهینامه ی رعایت  كارخانه روغن مارگارین 
حقوق مصرف كنندگان را دریافت كرده است و دریافت 
تندیس ملی رعایت حقوق مصرف كنندگان اولین تندیس 

دریافتی این كارخانه است كه با دریافت این تندیس نشاني دیگر به افتخارات مارگارین اضافه شد.
دكتر تابش نیز بیان داشت: امروز نیز مفتخر بودیم تندیس ملی رعایت حقوق مصرف كنندگان را به 
كارخانه مارگارین به عنوان یکی از تأمین كننده های كاالهای اساسی كشور تقدیم كنیم، وقتی یک 
بنگاه اقتصادی حائز شرایط تندیس می شود، به این معنی است كه تمام ابواب جمعی این بنگاه تاش 
كردند تا در جهت ایفای حقوق مصرف كننده كمک بکنند، پس خوب است كه ما حضورا به بنگاه های 

اقتصادی برویم، چرا كه می توانیم به كارگران زحمت كش این بنگاه ها خدا قوت بگوییم.
در پایان مراسم دكتر خلخالي از حضور دكتر عباس تابش معاون وزیر صمت و هیأت همراه جهت 
حضور در كارخانه مارگاین تقدیر و تشکر نمود و اظهار داشت: كه دریافت این تندیس ها بعنوان نمادي 
است كه رضایت مصرف كنندگان و مشتریان و تاش همکاران عزیزمان در صنعت تولید دیده شده و 
به نوعي باعث دلگرمي بیشتر ما مي شودكه با نیروي مضاعف و همت بیشتر در جهت كسب رضایت 
همگان در حوزه تولیدي و كیفیت تمام تاش خود را بکار بگیریم. مصرف كننده از بنگاهی كه حقوقش 

را رعایت كرده، حمایت كند.
رییس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان معتقد است مصرف كنندگان باید از بنگاه 

اقتصادی كه حقوق شان را رعایت می كنند و برای آن ها احترام قائلند، حمایت كنند.
دكتر عباس تابش، معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان، ضمن 
اهدای تندیس ملی رعایت حقوق مصرف كنندگان از خط تولید كارخانه روغن مارگارین بازدید كرد 
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و در نشستی صمیمانه با دكتر حسن خلخالی مدیر عامل كارخانه مارگارین دیدار و گفت وگو كردند.
سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان كشور، از سال 97 برای اهدای نشان حمایت از حقوق 
مصرف كنندگان مدل متفاوتی را در كشور انتخاب كرده است. به صورتی كه در این سنوات هیچ پولی 
از هیچ شركتی برای برگزاری مراسمات دریافت نمی شود. چرا كه بعضا گفته می شد اهدای این تندیس 
در مراسمات و همایش ها در قبال پول هست و هر بنگاه اقتصادی كه پول پرداخت كند، این تندیس را 
در همایش ها دریافت می كند. اما حدود 3 سالی می شود كه برگزاری این مراسمات منتفی شده و این 

سازمان براساس اعتبارات داخلی این كار را انجام می دهد.
كارخانه روغن مارگارین تاكنون 2 گواهینامه ی رعایت حقوق مصرف كنندگان را دریافت كرده است و 

دریافت تندیس ملی رعایت حقوق مصرف كنندگان اولین تندیس دریافتی این كارخانه است.
دكتر »عباس تابش« معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان 
كشور در گفت وگو با خبرنگار درخصوص اهمیت اهدای تندیس ملی رعایت حقوق مصرف كنندگان 
به بنگاه های اقتصادی و چرایی اهدای این تندیس به كارخانه مارگارین گفت: »ما در سنوات گذشته 
همایشی را برگزار می كردیم و مدیرعامان شركت ها را با حضور مقامات كشوری دعوت می كردیم. 
وقتی ستاد ملی مبارزه با كرونا ما را از برگزاری همایش بر حذر كرد، به این فکر افتادیم كه این مناسبت 
را كه اسفند هرسال برگزار می شد به چه صورت برگزار كنیم. نهایتا با شورای سیاست گذاری طرح 
اهدای تندیس را بررسی كردیم و قرار بر این شد كه ما حضورا به بنگاه های اقتصادی برویم و تندیس ها 
را حضوری اهدا كنیم. امروز نیز مفتخر بودیم تندیس ملی رعایت حقوق مصرف كنندگان را به كارخانه 

مارگارین به عنوان یکی از تامین كننده های كاالهای اساسی كشور تقدیم كنیم«.
رییس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان معتقد است؛ »وقتی یک بنگاه اقتصادی حائز 
شرایط تندیس می شود، به این معنی است كه تمام ابواب جمعی این بنگاه تاش كردند تا در جهت 
ایفای حقوق مصرف كننده كمک بکنند. پس خوب است كه ما حضورا به بنگاه های اقتصادی برویم. چرا 
كه می توانیم به كارگران زحمت كش این بنگاه ها خدا قوت بگوییم. در همین راستا ما امروز در خدمت 

كارخانه روغن مارگارین بودیم و این تندیس را به آن ها تقدیم كردیم«.
مصرف كننده از بنگاهی كه حقوقش را رعایت كرده، حمایت كند

معاون وزیر صمت در بخش دیگری از این گفت وگو به حقوق مصرف كنندگان اشاره كرد و گفت: » این 
فلسفه كه »بنگاهی مهم تر هست كه خط تولید بزرگتری داشته باشد« منتفی خواهد شد. امروز بنگاهی 
مورد پذیرش هست كه سلیقه مصرف كننده را تامین كرده باشد و بتواند براساس رضایت مصرف كننده 
كاالی خود را تولید كند. لذا بنگاه های مهم، امروز به دنبال وسعت نیستند بلکه به دنبال تامین سایق 
مشتری هستند و كارخانه مارگارین نیز اهمیت این موضوع را درک كرده و به آن پرداخته است. ما 
وقتی تندیسی را به یک بنگاه می دهیم به لحاظ شاخص های مختلف آن را بررسی می كنیم. این بنگاه 
نباید حقوق مصرف كننده ای را ضایع كرده باشد. این بنگاه نباید كاالی غیراستاندارد به مصرف كننده 
داده باشد. این بنگاه نباید استانداردهای زیست محیطی را رعایت نکرده باشد. وقتی یک بنگاه اقتصادی 
به طور منظم حقوق مصرف كننده را رعایت كرده، مصرف كننده نیز وظیفه دارد از كاالی این بنگاه 
اقتصادی استفاده كند. با این كار می توان بنگاه های اقتصادی را بزرگتر كرد و به افزایش درآمد و توسعه 
آن ها كمک كرد. بزرگتر شدن این بنگاه ها به نفع مصرف كنندگان است. امیدوارم به طرف بزرگ كردن 
جیب بنگاهی برویم كه برای ما احترام قائل است. ما نباید از بنگاهی كه سرمایه اش زیاد می شود و به 

كارگرانش رسیدگی می كند بترسیم. بلکه باید به آن ها كمک كنیم«.
به گفته آقای تابش، سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان تندیس رعایت از حقوق 
مصرف كنندگان را بعد از 10 سال متوالی به یک بنگاه اقتصادی نخواهند داد بلکه یک لوح بلورین به 
آن ها داده می شود و بنگاه فوق به عنوان عضو با حق رای شورای سیاست گذاری اعطای تندیس خواهد 

بود. این عضویت تا زمانی كه شرایط طایی این بنگاه نقض نشده باشد، ادامه دارد.
دكتر تابش درخصوص تاثیر تحریم ها بر افزایش قیمت روغن گفت: »در هر صورت تحریم هزینه تمام 
شده كاالهای ما را افزایش داده است. یکی از بحث های كه ما در تحریم داریم این است كه می گوییم ما 
استقال خود را حفظ می كنیم. شرایط را می پذیریم و زیر بار زور نمی رویم. چرا كه می خواهیم »ایران« 
شویم و در دنیا اسم ما كشور استکبارستیز باشد. شما در انتخابات امسال دیدید تمام هزینه هایی كه 
برای عدم حضور مردم و تحریم انتخابات داشتند، بی نتیجه ماند. این نشان می دهد كه مردم اصل و 
سامت نظام را می خواهند. قاعدتا برای این موضوع هزینه هم می دهند. ثمره این تحریم ها را می توان 
در واكسن كرونا دید. همین امریکایی كه تا دیروز ما را تحریم كرده بود به محض اینکه شنید واكسن ما 
عملیاتی شده گفت تحریم ها برداشته می شود. ما باید تاش كنیم با بهینه كردن مصرف و بهینه كردن 

تولید تحریم ها را به دیده فرصت ببینیم و روی پای خود بایستیم«.
مارگارین اولین شركت تولید كننده روغن گیاهی در ایران است كه با برندهای خروس، آفتاب و آفتاب 
طایی در بین مردم شناخته شده است. این شركت كه در دی ماه سال 1332 با ظرفیت تولید 8 تن 
روغن گیاهی در روز پا به عرصه صنعت گذاشت، اكنون با توانسته است با ظرفیت تولیدی هزار تن در 
روز، میهمان بسیاری ازخانواده ها و صنایع مختلف كشور باشد و استمرارروند موفقیت آمیز شركت در 
سودآوری و كسب سهم بیشتر بازار در اولین ماه تابستان 1400 این شركت موفق شد جایزه تندیس 

حمایت از حقوق مصرف كننده را به خود اختصاص دهد.
در جریان بازدید رئیس مركز توسعه حل اختاف از كارخانه مارگارین تشریح شد؛

برنامه های قوه قضاییه برای حمایت از تولید
همزمان با گرامیداشت هفته قوه قضاییه، رئیس مركز توسعه حل اختاف در دومین روز از این هفته از 

كارخانه روغن مارگارین شهر ری بازدید كرد.
مسوولیت قوه قضاییه در بخش تولید فراتر از سایر سازمان ها است

مدیر عامل كارخانه ماگارین در حاشیه بازدید رئیس مركز توسعه حل اختاف از كارخانه روغن 
مارگارین گفت: با توجه به نام گذاری سال 1400 تحت عنوان سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی¬ها 
از سوی مقام معظم رهبری، امیدواریم با همکاری قوه قضاییه و واحدهای تولیدی و با استفاده از تمام 
پتانسیل های موجود و ظرفیت هایی كه در اختیار داریم، بتوانیم شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد كشورمان 

باشیم و كشور را به اهداف تعیین شده، برسانیم.
حسن خلخالی با بیان این مطلب به نقش مهم قوه قضاییه در رونق تولید اشاره كرد و ادامه داد: قوه 
قضاییه به عنوان یک نهاد تاثیرگذار در زمینه تحقق تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها، مسوولیتی فراتر 
از سایر سازمان ها دارد. همچنان كه طی یک سال و نیم اخیر حمایت ها و كمک های قوه قضاییه در 
جهت راه اندازی واحدهای تولیدی تعطیل شده، نشان می دهد كه این نهاد تاثیر متفاوت  و بسزایی در 

بخش تولید دارد.
وی همچنین با اعام اینکه دو پروژه مهم در این كارخانه در دست اجرا است، تصریح كرد: این دو پروژه 
مهم، شركت مارگارین را از سایر شركت ها متمایز خواهد كرد. تاش می كنیم تا یکی از پرو ژه ها را تا 

پایان سال 1400 و دومی را در اوایل سال 1401 افتتاح كنیم.
خلخالی در پایان ضمن تشکر از حضور رئیس مركز توسعه حل اختاف در این كارخانه ابراز امیدواری 
كرد: بتوانیم با همکاری و تعامل هر چه بیشتر، افزایش تولید و اشتغال و توسعه شركت مارگارین را 

رقم بزنیم.
تولیدات مارگارین نشان از همت واالی مدیران این كارخانه است

رئیس مركز توسعه حل اختاف نیز در جریان برگزاری مراسم بازدید از كارخانه روغن مارگارین اظهار 
داشت: تولیدات كارخانه مارگارین نشان از همت بلند و واالی مدیران و كارگران شریف این كارخانه دارد 

كه در چرخه تاش اقتصادی، محصوالت را تهیه و تولید را سرپا نگه داشته اند.
هادی صادقی در جمع كاركنان كارخانه روغن مارگارین، عرصه تولید را در شرایط امروز كشور جبهه ای 
ارزنده دانست و تاكید كرد: تولیدكنندگان و كاركنان بخش تولید، افتخار نسل های آینده هستید كه در 

اوج تحریم ها در سنگر تولید جهاد می كنند و این جهاد كم از جهادهای دیگر نیست.
رئیس مركز توسعه حل اختاف در عین حال با اعام آمادگی درخصوص حل و فصل مسائل كارخانه 
مارگارین و كمک به رونق صنعت از این طریق، بر ضرورت فرهنگ سازی درخصوص توسعه مذاكرات 

و صلح و سازش تاكید كرد.
صادقی با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت عظیم كارخانه روغن مارگارین گفت: مارگارین یک كارخانه 
پیشرو در زمینه تولید روغن است كه بخش زیادی از نیاز كشور را تامین می كند. مدیریت مارگارین 
توانسته چرخه تولید را سرپا و توسعه¬یافته نگه دارد. این به روز بودن و توسعه یافتگی كمک می كند تا 
تولید صرفه اقتصادی به همراه داشته باشد و در عین حال بتواند برای جهش تولید ظرفیت سازی كند.

صادقی ادامه داد: با ایجاد خطوط تولید جدید در این كارخانه می توان تعداد كارگران را از 800 نفر به 
1200 نفر افزایش داد و برای افراد بسیاری ایجاد اشتغال كرد.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، مارگارین اولین شـركت تولیدكننـده روغن گیاهـی در ایران اسـت كه با 
برندهـای خـروس، آفتـاب و آفتـاب طایی در بین مردم شـناخته شـده اسـت. این شـركت كه در 
دی مـاه سـال 1332 بـا ظرفیـت تولیـد روزانـه 8 تـن روغن گیاهی پـا به عرصه صنعت گذاشـت، 
اكنـون توانسـته اسـت با ظرفیت تولیـدی هزار تـن در روز، میهمان سـفره بسـیاری از خانواده ها و 

صنایع مختلف كشـور باشد.
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تولید دارو)سهامی عام( مورخ  مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت داروسازی 
1400/03/09 در محل ساختمان جدید دانشکده داروسازي سالن رازي برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور بیش از 55 درصدی درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای دكترفرشید مرادي ، كه جنابان سید مهدي ناصري و علي فاح پور در مقام نظار اول و 

دوم و آقای سعید قرباني 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 800 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر علیرضا دبیر سیاقی مدیر محقق صنعت داروسازی كشورمان در ابتدای گزاش جامع خود با 

تشریح اینکه شركت تولیددارو در مقام یکی از بزرگترین 
و قدیمی ترین كارخانجات داروسازی ایران در دو بخش 
آرایشی - بهداشتی و دارویی مشغول به فعالیت می باشد 
اضافه نمود: این شركت، بیش از  یکصد داروی مختلف كه 
در اشکال دارویی گوناگون نظیر قرص، كپسول، شیاف، 
شربت، سوسپانسیون، ژل، پماد، آمپول، قطره و محلولهای 
ضدعفونی كننده تولید و عرضه  می نماید. به گفته وی 
این داروها طیف گسترده ای از گروه های درمانی نظیر 
داروهای قلبی عروقی، گوارشی، تنفسی، پوستی، اعصاب 
و روان، ضد درد و ضد تب، ضد میکروبهای سیستمیک 
و موضعی، ضدعفونی كننده های سطحی و مکمل های 
اسبق  دهند.مدیر  می  قرار  پوشش  تحت  را  خوراكی 
داروسازی كوثر كه بیش از دو دهه در صنعت دارو به 
عنوان مدیر ارشد مشغول به فعالیت بوده است. در ادامه 
با اعام اینکه محصوالتی نظیر انواع پارابن ها، دی كلسیم 
فسفات، متانول، پویدون آیوداین و غیره كه از مواد اولیه 
مورد استفاده در صنایع داروسازی و آزمایشگاهی می باشند 
نیز در این شركت ساخته می شود افزود: در كنار 198 
محصول تولیدی خود، در سال مالی گذشته 7 محصول 
جدید تولیدی را به بازار عرضه كردیم كه بسیار مورد 
استقبال قرار گرفت و فروش و سود خوبی را برای شركت 

همراه داشت.
عضو برجسته انجمن داروسازی كشورمان در فراز دیگری از گزارش خود با بیان اینکه افزایش 
تنگناهای مالی در پی تحریم های ظالمانه، عدم امکان خرید اعتباری از شركای خارجی، محدود 
شدن منابع خرید مواد اولیه، حذف ارز دولتی جهت تامین مواد اولیه و عدم امکان افزایش نرخ مناسب 
برای محصوالت تولیدی بخاطر سیاست های دولت جزو معضاتی بود كه هم كلیت صنعت دارو را 
بطور عام و هم شركت تولید دارو را به طور خاص در سال 1399 دچار مشکل كرده بود تصریح كرد: 
علی رغم تمام این دشواریها توانستیم در سال مالی مورد گزارش؛ فروش خود را 51 درصد افزایش 
داده و در كنار رشد 24 درصدی سود ناخالص با كسب بیش از 53 میلیارد سود خالص خود را بیش 

از 17 درصد ارتقاء بخشیم.
دكتر علیرضا دبیر سیاقی در بخش دیگری از گزارش خود با تبیین این نکته كه كنترل و مدیریت 
هزینه های مالی و باالبردن راندمان كاری و چابک سازی منابع انسانی باعث شد كه شاهد كاهش 
هزینه های مالی باشیم پیرامون فروش خارجی »تولید دارو« خاطر نشان ساخت در كنار ثبت 4 
محصول خود در كشورهای هدف صادراتی منجمله عراق و افغانستان توانستیم بیش از 8 میلیارد و 

70 میلیون سود از صادرات محصوالت خود به كشورهای دیگر كسب نماییم.
وی همچنین تاكید نمود كه افزایش همکاری با سایر شركت ها جهت تولید قراردادی از جمله 
دیگر رویکردهایمان برای افزایش درآمدهایمان در سال 1399 بوده است كه در سال 1400 نیز آنرا 

استمرار خواهیم بخشید
طراحی و شروع عملیات اجرایی خط تولید آنتی بیوتیک های خوراكی در گروه بتاالكتام، تغییر 
ساختار ماشین آالت جهت تولید محصوالت به صورت تولید قراردادی، بازسازی و راه اندازی دستگاه 

نشست ساالنه  مجمع  به  دارویی  جدید  محصوالت  ارائه  و  مناسب  صادرات  خوب،  سود  با  دارو  تولید 

كپسول پركنی و افزایش ظرفیت آن به دو برابر، اخذ تقدیر نامه 4 ستاره از چهارمین دوره جایزه 
ملی تعالی و پیشرفت، اصاح سیستم فاضاب صنعتی، تمدید گواهینامه استاندارد ایزو 10015، 
تمدید گواهینامه استاندارد ایزو 9001 از اهم توفیقات شركت در سال مالی مورد گزارش بوده است.
مدیرعامل »دتولید« و عضو هیات علمی دانشکده داروسازی تهران و علوم دارویی دانشگاه آزاد در 
 )GMP( قسمت انتهایی گزارش خودارتقاء خطوط تولید مطابق استانداردهای صنعت داروسازی
، تداوم عملیات اجرایی خط تولید آنتی بیوتیک های خوراكی در گروه بتاالكتام، توسعه سبد 
محصوالت و همکاری با برندهای معتبر، بهبود ساختار برنامه ریزی تولید با رویکرد تركیب بهینه 
محصوالت، حفظ و ارتقاء سودآوری، كنترل و هدفمندنمودن تبلیغات جهت افزایش سهم بازار را جزو 
اهداف و برنامه های آتی مدیریت برای شركت تولید دارو برشمرد و اضافه نمود با تمهیدات و سیاست 
های تدوین شده كه در حال عملیاتی و پیاده سازی آن می باشیم در سال 1400 خواهیم توانست 
به تولید و فروش بیشتر و سود افزون تر در كنار كسب سهم باالتر از بازار داخلی و خارجی نائل آئیم .

محصوالت جدید 
شیاف   -  500 ml  دست كننده  ضدعفونی  محلول 

4 mgr 500 - قرص اندانسترون mgr مترونیدازول
شربت پولیتوسپاس - شربت رنیتوس دي- كپسول 

آزیترومایسین 500 - قرص متفورمین 1000
برنامه های آینده شرکت:

افزایش سهم بازار شركت 
دستیابی به اهداف بودجه ایی )فروش ، سود و ... (

 بهینه سازي سبد تولیدات شركت
عرضه داروهاي جدید

بازسازي و نوسازي خطوط تولیدي جهت رعایت الزامات 
 GMP وزارت بهداشت واخذ تاییدیه

اصاح ساختار مالی شركت
اهم اقدامات انجام شده

1- -ادامه پروژه بازسازي سایت میکروبیولوژي با پیشرفت 
فیزیکی 70 درصد

2- افزایش فضاي رختکنی خانم ها در تولید از 50 مترمربع 
به 110 متر مربع

3- بازسازي فضاي رختکنی نگهبانی 
4- بازسازي كامل 17 عدد سرویس بهداشتی در بخش 

هاي مختلف كارخانه 
5- رنگ آمیزي بیش از 6000 متر مربع از فضاهاي ساختمان تولید

6- احداث چربی گیر جدید ساختمان تولید
7- تغییر ساختار ماشین آالت جهت انجام محصوالت قراردادي

8- اورهال دستگاه GKF8000 و افزایش ظرفیت آن به دو برابر
9- اخذ تقدیر نامه 4 ستاره از چهارمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

10-  تمدید گواهینامه استاندارد ایزو 9001 ورژن 2015
11- -اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 10015

12-  تمدید گواهینامه ایزو 18001 
13- تمدید گواهینامه 14001 

IMS ( (14- سیستم مدیریت یکپارچه
برای تعالی و سود و سهم بیشتر

افزایش سرمایه تولید دارو مصوب مجمع گرفت
العاده صاحبان سهام شركت داروسازي تولید دارو  )سهامی عام( مورخ  مجمع عمومی فوق 
1400/03/09 در محل دانشگاه تهران - ساختمان جدید دانشکده داروسازي - سالن رازي تشکیل 

گردید.
در این مجمع كه با حضور 55/71 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده 
آقای فرشید مرادي بود كه جنابان سید مهدي ناصري و علي فاح پور درمقام نظار اول و دوم و آقای 

سعید قرباني  به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

رشد 51 درصدی فروش در کنار کاهش هزینه های مالی

رشد ۵1 درصدی فروش خالص، رشد 20 درصدی سود عملیاتی، 
افزایش 24 درصدی سود ناخالص، عرضه محصوالت جدید دارویی 
به بازار ، تغییر ساختار ماشین آالت جهت انجام محصوالت قراردادی 
و ایجاد سیستم مدیریت یکپارچه IMS گوشه ای از دستاوردهای 
شرکت تولید دارو با مدیرعاملی دکتر علیرضا دبیر سیاقی مدیر کاردان 

صنعت دارویی کشورمان در سال مالی مورد گزارش بوده است.
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در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل 
محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن 

تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت با اعام اینکه هدف از انجام افزایش سرمایه رعایت الزامات 
GMP در راستای نوسازی و بهینه سازی خطوط منجمله خط تولید آنتی بیوتیک مطابق با 
استانداردهای GMP برای خرید تجهیزات و ماشین آالت خط تولید، خرید تجهیزات مورد نیاز 
سال آتی، مکانیکال، طراحی و اجرای پروژه و دوره بازگشت سرمایه 38 ماه و نرخ بازدهی داخلی در 

این پروژه 28 درصد خواهد بود.
به گفته دكتر سیاقی این افزایش سرمایه 41/67 درصدی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی 
سهامداران تامین خواهد گردید. همچنین با برگزاری یک مجمع فوق العاده در راستای الزامات 

سازمان بورس و اوراق بهادار بندهایی از اساسنامه اعام گردید.
دكتر فرشید مرادی رئیس مجمع و مدیرعامل گروه سرمایه گذاری البرز در پایان این مجمع با بیان 
اینکه دكتر سیاقی از مدیران موفق ، محقق و با برنامه صنعت داروسازی كشورمان می باشد تصریح 
كرد: افزایش بیش از 50 درصدی فروش، ثبت محصوالت دارویی در كشورهای همسایه و صادرات، 
داشتن برنامه های خوب برای توسعه فعالیت ها و فرآیندها، باالبردن راندمان توامان با كنترل و كاهش 
هزینه ها از توفیقات مثال زدنی مشارالیه در شركت تولید دارو می باشد و مطمئن هستیم با این 

افزایش سرمایه شركت در مداری صعودی و سودآفرینی بیشتر گام برخواهد داشت.
اجازت می خواهیم در پایان گزارش از لطف و عنایت خاصه دكتر مرادی، جنابان علیرضاخوز و دكتر 
سیاقی در حق اصحاب رسانه و پاسخگویی صادقانه ایشان به خبرنگاران و تعامل و حمایت جناب 
سعید قربانی معمار مالیه شركت كه حسابهای پاک وی به تایید حسابرس و بازرس قانونی رسیده بود 

و در تهیه و تنظیم گزارش یاری رسان ما بودند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم. 
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت داروسازی تولید دارو )سهامي عام(

در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1۳47
1- گزارش توجیهی مورخ 6 دی ماه 1399 هیات مدیره شركت داروسازی تولید دارو)سهامي عام( 
درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 600 میلیارد ریال به مبلغ 850 میلیارد ریال ، مشتمل 
بر اطاعات مالی فرضی كه پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی به اطاعات مالی 
آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات 

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

نباشد.
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج در گزارش 
توجیهی پیوست، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، 
مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي كند. به عاوه، به نظر این موسسه، گزارش 
توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه 

شده است.
4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج 
واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه اي 

مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد. 
5- همانگونه كه در یادداشت 10-1 گزارش توجیهی منعکس گردیده است. شركت مشمول اجرای 
قانون افزایش سرمایه شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام 

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

افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 370/000 میلیون ریال به مبلغ 600/000 میلیون ریال و 
از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران بوده كه به منظور استمرار فعالیت و روند 
سودآوري آتی شركت و اخذ GMPخطوط تولیدي و تمدید پروانه هاي فعلی و دریافت پروانه هاي 
جدید صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/04/02 تصویب شده و در تاریخ 1398/11/30 نزد مرجع ثبت شركت ها 

به ثبت رسیده است.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شركت داروسازی تولید دارو ) سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این گزارش، تامین مالی 
 GMP جهت خرید و جایگزینی بخشی از ماشین آالت و تجهیزات تولیدی به منظور اخذ تاییدیه

معاونت غذا و دارو می باشد.
به منظور تولید داروهاي باكیفیت باال ،همگام با روند رو به رشد تکنولوژي در صنایع داروسازي دنیا 
،استقرار سیستم مدیریت كیفیت جهت طراحی و اجراي نظام مند اصول عملیات خوب ساخت) 
)GMP امري اجتناب ناپذیر می باشد.در كشور ما نیز به تبع سایر كشورهاي صنعتی و توسعه 
یافته جهان ، اجراي سیستم مدیریت كیفیت و تضمین كیفیت از الزامات سازمان غذا و دارو بوده 
و كلیه شركت هاي داروسازي موظفند اصولGMP  را در كلیه مراحل ساخت محصوالت خود 

رعایت نمایند. 
اخیراً سرمایه گذاري قابل توجهی در خطوط تولیدي شركت صورت نگرفته است .فرسودگی و 
قدیمی بودن خطوط تولید ، ماشین آالت و تجهیزات موجود ، منجر به توقفات فنی تولید و كاهش 
توان و ظرفیت تولید گردیده است. تجهیز، نوسازي خطوط تولید براي حفظ ظرفیت تولید و اخذ 
استاندارد GMP و رعایت مقررات آن الزمه تمدید پروانه هاي فعلی و دریافت پروانه هاي جدید 

، می باشد. 
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت پتروشیمي خراسان )سهامی عام( مورخ 
10/03/1400 در محل سالن كنفرانس مجموعه فرهنگي ورزشي تاش برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 88/88 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
گردید،  برگزار  قانونی  بازرس  و  حسابرس  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  نماینده  مدیره، 
ریاست مجمع برعهده آقای رضا توكلي بنیزي بود، كه جنابان سید دانیال اقوامي و احسان 
حاجي حسن معمار در مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا بابازاده به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در 
طی سال مالی منتهی به 30/12/1399 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 900/5 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكتـر بابـازاداه در ابتـدای گـزارش جامـع خـود بـا تشـریح این نکته كه  شـركت سـهامي 
پتروشـیمي خراسـان در مقـام  بزرگتریـن مركـز تولیـد محصـوالت شـیمیایي شـمال و 
شـمال شـرق كشــور از خـرداد 1375 بـا آغــاز فعالیت هاي بهره بـرداري در لیسـت بنگاه 
هـاي صنعتـي و تولیـدي كشـور قـرار گرفـت افزود : ایـن مجتمع بـا بهره گیـري از آخرین 

متدهـاي علمـي و تکنولوژیک و بـا تركیبي از نیروي 
انسانــي جـوان، متخصـص و كارآمـد از نخسـتین 
روزهـاي بهره بـرداري نیل بـه اصل خودكفایـي را به 
عنوان هدف غایي در امــر تولید سرلوحــه كار خود 
قـرار داده اسـت و در همیـن راسـتا بـا پایبنـدي بـه 
ایـن تفکـر و دسـتیابي بـه ایده آل هـاي آن، بویژه در 
سـال هاي اخیـر از مجتمـع پتروشـیمي خراسـان به 
عنـوان چهـره اي مقبـول و مطـرح در سـطوح ملي و 
فـرا ملـي یاد میشـود كـه علـی رغم همـه معضات 
و مشـکات گریبانگیـر صنعـت و منطقـه توانسـته 
اسـت نقشـی خوش و ماندگار در توسـعه و پیشرفت 

منطقه داشـته باشـد.
دكتر بابازاده در ادامه از گزارش خود با اعام اینکه 
داخلی  نیاز  تامین  بر  عاوه  خراسان  پتروشیمی 
كشاورزان و صنعت گران كشورمان با تنوع و توسعه در 
مقاصد صادراتی  به كشورهای عراق و سایر كشورهای 
دیگر آسیایی نظیر سریانکا محصوالت خود را عرضه 
داشته است افزود برای سال 1400 با تمهیدات خاقانه 
و  داخلی  فروش  گسترش  دنبال  به  شده  اندیشیده 
خارجی خود با توجه به بازاریابی مناسبی اعمالی شده 
می باشیم. به گفته وی شركت پتروشیمی خراسان به 
عنوان سازمانی سرآمد با محصوالت كارآمد و دوستدار 
طبیعت سبز توانسته است در سال 1399 با رشد 57 
درصدی فروش و رشد 70 درصدی سود عملیاتی با 
كسب 14/367/012 میلیونی بیش از 64 درصد سود 
افزایش دهد .  خالص خود را نسبت به سال 1398 
كسب و تمدید گواهینامه های متعدد در حوزه های 
زیست،  محیط  مدیریت،  المللی  بین  استانداردهای 
امر چابک سازی  به  توجه جدی  بهره وری در كنار 
دیگر  از  انسانی  منابع  مقوله  در  پروری  جانشین  و 

توفیقات مجموعه در سال 1399 بوده است.
تعمیرات  علیرغم  بابازاده  علیرضا  دكتر  اعام  به  بنا 
اساسی و انجام اورهال، قطعی گاز و به تبع آن قطع 

خوراک واحدهای آمونیاک و طوالنی شدن راه اندازی واحد آمونیاک با توجه به تعمیرات 
اضطراری ناشی از چندین نوبت قطع خوراک، شركت با تولید محصوالت آمونیاک، اوره و 
كریستال مامین توانسته است با افزایش 57 درصدی درآمد های عملیاتی و افزایش نرخ 
بازده حقوق سهام صاحبان سهام از 76 به 78 درصد در كنار رشد حاشیه سود خالص از 
در حاشیه  افزایش 5 درصدی  عملیاتی، یک  و كاهش هزینه های  به 66/7 درصد   60/7
سود خالص برای سهامداران و ذینفعان خود حاصل سازد كه این درصد رشد در صنعت 
پتروشیمی عملکردی چشمگیر محسوب می شود. مدیر كاردان و كاربلد صنعت پتروشیمی 

دکترین علیرضا بابازاده برای جهش تولید و تعالی سازمانی

كشورمان در فرازی دیگر از گزارش خود پیرامون فروش خارجی محصوالت با تصریح این 
نکته كه عاوه بر  تولید آمونیاک جهت مصارف كشاورزی و تامین نیاز داخلی توانستیم 
افزایش دو برابری صادرات را شاهد باشیم اضافه كرد بحمداله كلیه تعهدات ارزی خود را 
انجام داده و جزو شركت های می باشیم كه در این بُعد جزو ممتاز ترین ها قرار گرفته ایم. 

زیر دستی جهت  پروژه های  اجرای  برای  اینکه  به  اشاره  با  پتروشیمی خراسان  ناخدای 
تکمیل زنجیره ارزش، مطالعات جدیدی در حال انجام می باشد تصریح كرد: اقدامات صورت 
پذیرفته در راستای شفافیت مالی و عملکردی در سال مالی مورد گزارش نیز مثال زدنی و 
قابل ذكر می باشد، مدیر ارشد پتروشیمی خراسان در ادامه با تبیین اینکه استمرارفروش، 
تقویت ارزش مشتری، حفظ و ارتقای كیفیت محصوالت، حفظ سهم بازار آمونیاک داخلی، 
فروش قراردادی بلندمدت به شركت های معتبر و كسب حداكثر سهم ممکن از بازار جزو 

سیاست ها و برنامه ها در بخش فروش شركت می باشد.
وی همچنین اعام نمود كه رسوخ و توسعه در بازارهای صادراتی، تمركز بر تامین نیاز بخش 
صنعتی بازار های جدید، ارائه محصول با حداكثر قیمت، حضور در نمایشگاه ها-كنفرانس ها 
و بازارهای هدف، رصد و تحلیل بازار و رقبا و البته توسعه و تنوع ترمهای تحویل و بسته 
بندی جزو سیاست و برنامه های شركت پتروشیمی خراسان در بخش صادرات برای سال 
مالی گزارش بوده كه در سال مالی جدید نیز به جد 

پیگیری خواهند شد.
بنـا بـه اعـام مدیرعامل »خراسـان«؛ پیگیـری اجرای 
پاییـن دسـتی سـولفات  توسـعه محصـوالت  طـرح 
آمونیـوم، اختصـاص بودجـه میـان مـدت 10 میلیون 
دالری برای نوسـازی واحدهـای و آمونیاک و مطالعات 
طـرح جامـع تامیـن آب مجتمـع و بازیافـت پسـاب 
شـهری بجنورد از اهم اقدامات در حال بررسـی بیشتر 

جهـت عملیاتـی شـدن و پیـاده سـازی می باشـد.
دكتـر بابـازاده در بخـش پایانـی گـزارش مبسـوط 
خـود پیرامـون عملکـرد دو ماه گذشـته سـال جدید 
نیـز  تصریـح داشـت: در دو مـاه ابتدای سـال 1400 
باالتـر از ظرفیـت اسـمی خـود كار كـرده و فـروش 
داخلـی و خارجـی بسـیار جـذاب تـر از پیـش بینی 
هـا بـرای سـهامداران خـود بـه ارمغـان آورده ایـم. 
سـهامداران  ابهامـات  و  سـواالت  بـه  پاسـخگویی 
بـا شـفافیت و دقـت تمـام توسـط دكتـر بابـازاده و 
جنـاب كریمایـی بـا ایـن رویکـرد اصولی كـه رعایت 
شـركت  و  ذینفعـان  سـهامداران،  صـاح  و  صرفـه 
خـط قرمـز سـکانداران كنونی پتروشـیمی خراسـان 
بـوده و می باشـد و در ایـن مسـیر تمـام تـاش خود 
را بـا حمایـت سـهامداران حقوقـی و حقیقـی پیـش 
خواهیـم برد و اعـام حمایت نمایندگان سـهامداران 
 عمـده منجملـه شـركتهای شسـتا، تاپیکـو ، صندوق

پارسـیان  گاز  و  نفـت  و  كشـور  بازنشسـتگی 
نـکات از  مدیریـت  مدبرانـه   ازبرنامه هـای 

خواندنـی ایـن مجمـع بـود . شـایان ذكـر اسـت در 
پایـان ایـن مجمـع بـا برگـزاری انتخابـات اعضـای 
هیئـت مدیـره حقوقـی شـركت بـرای دو سـال آتـی 
بـه قـرار زیر معرفـی گردیدند نفت و گاز پتروشـیمی 
پتروفرهنـگ  شـركت  فنـاوران  پتروشـیمی  تامیـن 
شـركت سـرمایه گـذاری آتیه صبـا و شـركت نفت و 

گاز پارسـیان
با  نیز  ریاست مجمع در حاشیه جلسه  توكلی  دكتر 
اعام اینکه تیم مدیریت دكتر بابازاده در پتروشیمی 
خراسان علی رغم تمام معضات و مشکات حاكم بر فضای اقتصادی و صنعتی كشور در 
سال 1399 توانستند موفق و ظاهر شوند اظهار امیدواری كرد در سال پیش رو با نصب العین 
قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر پشتیبانی از تولید با رفع موانع شاهد آن 
باشیم كه شركت در مسیر روند رو به تعالی خود بتوانند ارزش آفرینی و سودآوری بیشتری 
برای تمام ذینفعان خود كسب نماید اجازت می خواهیم در پایان گزارش از بذل توجه و 
عنایت خاصه دكتر بابازاده این مدیر محقق و با دیسیپلین و جناب بسطامی مشاور مدیرعامل 
و استاد دانشگاه در حق اصحاب قلم و تعامل و همکاری مدیریت فرهیخته روابط عمومی كه 

پتروشیمی خراسان نگین صنعت شمالغرب کشورمان

دریافت تندیس واحد نمونه تولیدی استاندارد ،  اتمام موفقیت 
آمیز تعمیرات اساسی شرکت با استفاده از توان داخلی ، تولید 
102 درصدی اوره نسبت به ظرفیت اسمی  و افزایش ۵ درصدی 
در  شرکت  کلیدی  دستاوردهای  اهم  از  خالص  سود  حاشیه 
سال مالی مورد گزارش با مدیریت جهادی دکتر بابازاده و تیم 
مدیریت ارزشی و توانمند وی در شرکت پتروشیمی خراسان 

بوده است
و  ارتقا  در  شرکت  این  مدیریت  و  خراسان  پتروشیمی  نقش 
تولید ثروت برای خراسان شمالی بسیار بی بدیل و مهم بوده و 
هرچند در سال گذشته شرکت های پتروشیمی بواسطه استمرار 
تحریم های ناجوانمردانه ، درگیری با اپیدمی کرونا و عدم ایفای 
مناسب تعهدات وزارتخانه ها و شرکت های دولتی در پرداخت 
شرکت  نیاز  مورد  خوراک  و  انرژی  تامین  و  مطالبات  موقع  به 
سالی سخت و دشوار را سپری نمودند ولی پتروشیمی خراسان 
در سایه  توانست  نگین صنعت شمالغرب کشورمان  عنوان  به 
اتخاذ رویکردهای  با  ارزنده مدیریت جوان ونخبه خود  تدابیر 
مدبرانه و خالقانه موفق عمل کرده و کارنامه ای قابل تامل برای 

سهامداران و ذینفعان خود به به ارمغان بیاورد . 
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در تهیه و تنظیم گزارش یاری رسان ما بودند نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشیم.
صمیمی  نشست  یک  در  و  شركت  عمومی  مجمع  برگزاری  پی  در  است  ذكر  قابل  و 
شركت  مدیریت  اقدامات  و  ها  تاش  دستاوردها،  جریان  در  نزدیک  از  سهامداران   ،
گرفتند. قرار  آنها  منافع  تضمین  و  حقوق  احقاق  جهت  در  اخیر  سال   2  طی 

از  بر حمایت همه جانبه مدیرعامل شستا  تاكید  با  این نشست  بابازاده در  دكتر علیرضا 
شركت پتروشیمی خراسان گفت: نقش دكتر رضوانی فر در راستای تسهیل شرایط كسب 
 و كار، رونق تولید و افزایش صادرات محصوالت بی بدیل بوده و غیر قابل كتمان است.

وی افزود: در اغلب موارد شاهد تماس ها و مکاتبات  مکرر ایشان در پیگیری و رفع مشکات 
 تولید و صادرات هستیم كه مستقیما سود این فعالیت ها تمامی سهامداران را در بر می گیرد.

عضو هیات مدیره پتروشیمی خراسان خطاب به سهامداران حقیقی تاكید كرد كه تمام 
دغدغه های ذینفعان در راستای افزایش سودآوری بجاست و ما با تمام توان تاش خواهیم 

كرد در چارچوب قوانین و الزامات حاكمیتی حقوق عامه سهامداران را استیفا كنیم.
پیام هیات مدیره

با سپاس به درگاه پروردگار، برگ زرین دیگري از افتخارات شركت پتروشیمی خراسان را در 
نشست با شما گرامیان ورق میزنیم. بسیار مفتخریم اعام نماییم كه در سال گذشته با وجود 
مشکات و محدودیتهاي بسیار ناشی از ویروس منحوس كرونا در تحّقق كامل شعار جهش 
تولید، ضمن رعایت كلّیه موازین و شیوه نامه هاي بهداشتی، یکی از بزرگترین تعمیرات 
اساسی واحدها در طول 25سال بهره برداري مجتمع را با موفقیت به انجام رسانیده و با 
حمایت از كاالي ایرانی از طریق تامین قطعات و لوازم داخلی، نقشی سازنده در اعتاي 
اقتصاد كشور ایفا نموده است. در مقطعی كه صنعت اوره در وضعیت كاما رقابتی در مواجهه 

با رقیبان متعدد داخلی و خارجی به ویژه رقباي نوظهور داخلی قرار داشته و علیرغم توفقات 
متعدد و از قبل پیش بینی نشده تولید به دلیل قطع یا كاهش خوراک ناشی از برودت هوا 
و اولویت دهی به تامین گاز مصارف خانگی، با حداكثر توان تولید سعی در جبران كاهش 
تولید طبق برنامه نموده و با فروش به هنگام، تمركز بر مشتریان و بازارهاي فعلی و شناسایی 
مشتریان و بازارهاي جدید توانسته بازده مورد انتظار سهامداران محترم را فراتر از انتظار 

برآورده سازد. 
ضمن اهتمام بر حفظ و رعایت استانداردهاي مدیریت كیفیت و انطباق معیار مصرف انرژي 
واحد  تندیس  و  تقدیرنامه  سال 1399،«  در  این شركت  دستاورد  مهمترین  محصوالت، 

تولیدي نمونه استاندارد ملی« بوده است. 
بـی شـک، هـر موفقیتـی در دسـتیابی بـه اهـداف راهبـردي سـازمان بـا خردجمعـی و 
هّمـت كلیـه مدیـران و كاركنـان شـركت و هم گامی و همراهی شـما سـهامداران گرامی 
كـه بزرگتریـن و الهـام بخـش تریـن توشـه راه پرفـراز و نشـیب مـا مـی باشـید، حاصل 

می گـردد. 
اكنـون بـا بیـش از دو دهـه تولیـد مسـتمر مهمتریـن چالـش هـاي پیش روي شـركت؛ 
سـرمایه گـذاري وسـیع رقبـاي داخلی و خارجی جهـت تولید محصوالت مشـابه و رقابت 
ناسـالم تولیدكننـدگان داخلـی، اختال در شـبکه حمـل و نقل و انتقـال محصول، حفظ 
كاركنـان و ابهـام در آینـدة شـغلی، منابـع آبـی نامطمئـن و قدیمـی شـدن تکنولـوژي 
تجهیـزات و دسـتگاه هـا و دانـش فنـی واحدها می باشـد. لـذا برآنیم تا ضمـن تمركز بر 

راهبـرد نگهداشـت بهینه شـرایط موجود، بهبـود فرآیندهاي سـازمان را اجرایـی نماییم. 
امید است با انجام اقدامات مناسب در راستاي تقویت نقاط قوت، رفع نقاط ضعف، دوري از 
تهدیدات و بهره گیري از فرصت ها، بتوانیم از مخاطرات موجود و آتی كاسته و زمینه هاي 
بالندگی هر چه بیشتر شركت پتروشیمی خراسان را فراهم آوریم. در ادامه این راه پر فراز و 

نشیب، همچنان حضور گرمتان امیدبخش ما خواهد بود.
برنامه هاي آینده شرکت : 

گسترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه هاي فروش
 واحــد فــروش در راســتاي اجــراي برنامــه هــاي تدویــن شــده اســتراتژیک شــركت بــراي 
ــروژه هــا  ــن پ ــی شــدن ای ــا اجرای ــا ب ــروژه نمــوده ت ــه تعریــف4 پ ــدام ب ســال 1400 اق
بتوانــد بــه اهــداف شــركت در بخــش بازاریابــی و فــروش شــامل: حفــظ و گســترش ســهم 
ــه  ــروش، ارائ ــازار خارجــی، تقویــت خدمــات ف ــی، حفــظ و افزایــش ســهم ب ــازار داخل ب
محصــول بــا قیمــت رقابتــی، اســتمرار فــروش دســت یابــد كــه ایــن پــروژه هــا شــامل 

مــوارد زیــر مــی باشــد: 
-1 گسترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه هاي فروش 

-2 تمركــز بــر تامیــن تقاضــاي صنعتــی بــازار صادراتــی بــا توجــه بــه كیفیــت مطلــوب 
محصــوالت تولیــدي 

-3 بررسی و مطالعه تنوع بخشی در ترم تحویل 
-4 افزایش سهم بازار كشورهاي همجوار

فعالیتهاي مربوط به خدمات پس از فروش 
شــركت پتروشــیمی خراســان در راســتاي اهــداف اســتراتژیک خــود در حــوزه بازاریابــی 

و فــروش كــه ایجــاد ارزش ویــژه، تقویــت ارزش مشــتري و تقویــت خدمــات فــروش از 
جملــه آن میباشــد. مهمتریــن ارزشــهاي پیشــنهادي قابــل ارائــه و خدمــات فــروش بــه 
مشــتریان را، قیمــت مناســب،كیفیت محصــول در حــد اســتاندارد، بســته بندي مناســب، 
تحویــل بــه موقــع محصــول و پاســخگویی بــه مطالبــات مشــتریان تعریــف نمــوده اســت، 

در راســتاي تحقــق اهــداف فــوق فعالیــت هــاي عمــده زیــر انجــام پذیرفتــه اســت:
- فــروش محصــوالت تولیــدي طبــق برنامــه بودجــه مصــوب بــا بهتریــن قیمــت رقابتــی 

در بازارهــاي داخلــی و صادراتــی و پویــا بــا تغییــرات بــازار 
-  بررســـی و رصـــد دائمـی رقبـاي خـارجی و داخلـی، طـرح ریـزي و اجـراي اقـدامات 
اســـتراتژیک بـــه موقــــع جهــت حفــــظ و افــزایش ســــهم بازارشــــامل برگــزاري 

مزایــــده هــاي بــــین المللــــی بعــــد از تــــاریخ صورت وضعیــت مالی
-  عرضــه محصــول اوره صادراتــی بــا ماركینــگ متنــوع مــورد نظرمشــتري و متناســب 

بــا مقــررات كشــورهاي هــدف
ــدف  ــا ه ــورس كاال ب ــی در ب ــتی داخل ــن دس ــع پایی ــاز صنای ــري نی ــن حداكث - تامی

ــی ــد داخل ــت از تولی ــور و حمای ــل كش ــی داخ ــش صنعت ــاز بخ ــن نی تامی
-  عرضــه پــودر اوره ضایعاتــی بــه صــورت مزایــده بــراي مشــتریانی كــه امــکان خریــد 

از بــورس را نداشــته باشــند
- هــم افزایــی در جهــت بهبــود حمــل و نقــل محصــوالت تولیــدي بــه بازارهــاي هــدف 

صادراتــی و داخلــی. - رصــد و بهبــود دائمــی بســته بنــدي محصــوالت.
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مجمع عمومی عادی سـالیانه شـركت  پلي پروپیلن جم )سـهامی عام( مورخ 1400/02/20 
در محل سـالن جلسات شـركت پتروشیمي جم )سهامي عام( تشکیل گردید. 

در ایـن مجمـع كـه با حضـور 89/51 درصد سـهامداران حقیقـی و حقوقـی ، اعضاء هیات 
مدیـره، نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهادار، حسـابرس و بـازرس قانونی برگـزار گردید، 
ریاسـت مجمـع برعهـده آقای بهروز خالق ویردي به نمایندگي از شـركت پتروشـیمي جم 
بود، كه جنابان محمود احمدلو به نمایندگي از شـركت مهندسـي جم صنعتکاران  و رضا 
عبدل به نمایندگي شـركت سـرمایه گذاري صندوق بازنشسـتگي كشـوري در مقام نظار 
اول و دوم و آقـای سـید مصطفـي فیـض اردكاني بـه عنوان دبیر مجمع انتخـاب گردیدند.

درادامـه بـا قرائت گـزارش هیات مدیره به مجمع مربوط بـه اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طـی سـال مالی منتهی بـه 1399/12/30 و پس از اسـتماع گزارش حسـابرس و بازرس 
قانونـی، مجمـع نشـینان با طنیـن صلوات خـود ضمن  تصویـب صورتهای مالـی و تنفیذ 

معامات مشـمول ماده 129 با تقسیم سـود 10/000 
ریـال به ازای هر سـهم بـه كار خود پایـان دادند.

مدیرعامل برنامه محور و طراز اول صنعت پتروشیمی 
كشـورمان در ابتدای گزارش مبسـوط خود با تشریح 
اینکه شـركت پلی پروپیلن جم)JPPC( تولیدكننده 
300/000 تن در سـال انـواع گریدهای پلی پروپیلن 
بـا نام تجـاری”JAMPILEN” و با باالترین كیفیت 
  Spheripol بـا تکیـه بر فـن آوری منحصر بـه فـرد
مـی باشـد افـزود : این شـركت  قادر بـه تولید بیش 
از120 نـوع گرید با هدف پوشـش تمامی كاربردهای 
پلـی پروپیلـن در بـازار ایران و جهان بـوده و با تأكید 
بـر اصل مشـتری مـداری و توجـه ویژه بـه پایداری 
ارتبـاط با مشـتری از طریق ثبـات در كیفیت كاال و 
ثبات در سیاسـت ها و روش ها و شـفافیت عملکرد 
تجـاری، تـاش نموده اسـت آغازگـر فصل تـازه ای 
در صنعـت پتروشـیمی كشـور و بنیانگـذار ادبیـات 
تعامـل مثبـت بـا مشـتری در این حـوزه باشـد و با 
درک خواسـته های مشـتریان، به عنوان یک تأمین 
كننده قابل اتکا و یک شـریک تجـاری بلندمدت در 
كنار مشـتریان خـود قرار گیرد. ایـن مدیر توانمند و 
ارزشـی در ادامـه بـا تبییـن این مهم كه دسترسـی 
مناسـب بـه خـوراک، ظرفیـت تولیـد بـا مقیـاس 
جهانی، موقعیت اسـتراتژیک جغرافیایی، تنوع سـبد 
محصـول، اسـتفاده از روزآمدترین تکنولـوژی تولید، 
خـوراک مبتنـی بر گاز و بسـیاری عوامل دیگر باعث 
شـده اسـت كه شـركت پلی پروپیلن جم بـه عنوان 
تنهـا و بـزرگ تریـن تولیدكننـده تخصصـی پلـی 
پروپیلـن در كشـور بـا راهبـرد خلـق ارزش به سـود 

مشـتری، جایـگاه خـود را به عنوان پیشـتاز در بـازار به خوبی تثبیت نمایـد تصریح كرد : 
اهتمـام ویـژه بـه كیفیت برای رسـیدن به اسـتانداردها ، احتـرام به تعهـدات، زمان بندی 
هـا و تحویـل بـه موقـع ، توجه جدی به مقولـه قیمت رقابتی و احترام به پشـتیبانی فنی 
فرآهـم شـده بـرای مشـتریان جـزو نقـاط تمایز »جم پیلـن« بوده كـه در رِئـوس تمامی 
رویکردهـای مـا برای پیاده سـازی برنامه هایمان قـرار دارد. دكتر سـید مصطفی اردكانی 
كه پیشـتر در شـیمی بافت ، شـركت سـرمایه گذاری صنایع پتروشـیمی و شـركتهای 

متعددی در بازار سـرمایه و صنعت كشـورمان منشاء تحوالت بسـیاری در تعالی و توسعه 
مجموعـه هـا بـوده اسـت در ادامـه با اشـاره بـه اینکه منابع انسـانی متعهـد و متخصص 
مـا باعـث شـده در كنـار پتانسـیل بـاال و دارا بـودن برتریـن اسـتاندردها به عنـوان یکی 
از شـركتهای نخسـت و تامیـن كننـده برتـر بـرای بسـیاری دیگـر از كارخانـه هـا اعم از 
نسـاجی، قطعـات خـودرو ، لوازم خانگـی، رنگ، پروفیـل ، لوله و اتصاالت ، لوازم پزشـکی 
و... انتخاب اول مشـتریان داخلی و خارجی باشـیم افزود :ما همباره به سـمت دسـتیابی 
بـه تکنولـوژی روز دنیـا و آخریـن یافتـه هـای علمـی بـا قابلیـت اجـرای عملـی حركت 
كـرده و بـا راهبردهایـی كـه اندیشـیده و عملیاتـی مـی گـردد در این مهم سـرآمد دیگر 
پتروشـیمی هـای منطقـه میباشـیم . نائب رییس هیـات مدیره »جـم پیلـن« در فرازی 
دیگـر از گـزارش خـود بـا اعـام اینکه عرضه اولیه سـهام مـا در بـورس اوراق بهـادار طی 
سـال 1398 باعـث گردیـد كـه شـاهد نقطه عطفـی در عملکرد شـركت باشـیم تصریح 
كـرد كـه  بـا یـک رونـد صعـودی و رشـد پایـدار ما 
برای سـهامداران و ذینفعان خود سودی چشمگیر را 
نسـبت به دوره های گذشـته ارمغـان آورده ایم . وی 
بـا بیـان اینکـه از 120 محصـول با قابلیـت تولید در 
مجموعـه بـا توجه به سیاسـت هـا و برنامـه  هایمان 
مبتنـی بـر تولیـد محصـوالت بـا حاشـیه سـود باال 
اكنـون 15 محصـول به صورت انبـوه تولید می گردد 
افـزود: در سـال مالـی مـورد گـزارش بـا یـک رشـد 
بسـیار خـوب در درآمـد عملیاتـی و سـود عملیاتـی 
توانسـتیم بـا توجـه بـه تركیـب بهینـه تولید سـود 
خالـص خـود را از مبلغ 11/025/012 میلیون سـال 
در 1398 بـه مبلـغ 21/259/269 میلیـون در سـال 
1399 افزایـش دهیـم .  به گفته وی در تناژ دریافت 
خـوراک هـای مـورد نیـاز »جـم پیلن« شـاخص ها 
حاكـی از آن اسـت یک رونـد صعودی و رو به رشـد 
داشـته ایم. وی اضافه كرد : در سـال 1399 باالترین 
ركـورد تولیـد در تاریـخ پروپیلـن كشـور حاصـل 
گردیـد كـه بـا سـهم 36 درصـدی از بـازار مـا رتبه 
اول و پیشـقراولی  بازار پروپیلن كشـورمان را به خود 
اختصاص دادیم  . سـکاندار شـركت، پـرو پیلن جم، 
اتخـاذ تمهیـدات ویـژه و بـاور به تـوان داخلـی برای 
تامیـن قطعات تحریمی به دسـت با كفایـت جوانان 
غیـور متخصـص هموطـن در جهت اسـتمرار تولید 
و اتخـاذ سیاسـتهای خاقانه جهت حفظ بیشـترین 
سـهم از بازار را باتوجه به سـرعت تحوالت در صنایع 
پایین دسـتی كه مسـتلزم تنوع و كیفیت توامان به  
ارائـه محصوالت جدید تولیدی شـركت می باشـد را 
جـزو دیگر سیاسـتهای جدی مد نظر خود برشـمرد 
. دكتـر سـید مصطفـی فیـض اردكانـی در فـراز دیگـری از گـزارش خود پیرامـون تولید 
گریدهـای جدیـد گفـت : در سـال 1399 صحه گـذاری گرید جدید برای صنعت بسـته 
بنـدی بـا نـام تجـاری Jampilen RP120L و RPX270G جهـت كاربـرد پزشـکی با 
موفقیـت بـه انجـام رسـید. شـایان ذكر اسـت گریـد RP120L بـرای كاربـرد فیلم های 
پلـی پروپیلـن آرایـش یافتـه در دو جهت مورد اسـتفاده قرار می گیرد كه مورد اسـتقبال 
فـراوان مشـتریان در ایـن صنعت قرار گرفت و مهمتر آنکه این گرید سـابقه تولید تجاری 
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کسب بیشـترین سـهم بازار با مدیریتی که برای تعالی برنامه مدون دارد
»جم پیلن« پیشران بازار پروپیلن کشور

صورت  های  رایزنی  به  اهتمام  با  فروش  نرخ  میانگین  فزونی 
پذیرفته،بازاریابی مناسب و ارتقائ کیفیت محصوالت ،افزایش 
،افزایش  مستمر دریافت خوراک برای تولید محصوالت متنوع 
مبلغ کل فروش از مبلغ ۳۳/24۵/716 میلیون سال ۹۸ به مبلغ 
6۵/62۳/۸۵4 میلیون سال ۹۹، رشد چشمگیر سود عملیاتی ، 
افزایش حدودا دوبرابری سود خالص، کسب بیشترین سهم بازار 
و حائز رتبه اول در تامین مواد اولیه صنایع متعدد از نساجی و 
بیش  رشد   ، خودرو  قطعات  و  پزشکی  لوازم  تا  خانگی  لوازم 
از 7۹ درصدی  صادرات در سالی که شاهد تداوم تحریم های 
ناجوانمردانه و شیوع پاندمی کرونا بودیم، ُحسن اعتماد ویژه به کار 
تکنسین ها و کارشناسان داخلی در جهت تولید و تامین و تعمیر 
قطعات حساس مورد نیاز مجتمع که منتج به خودکفایی به دست 
متخصصان داخلی گردید و برنامه ریزی برای نقش آفرینی بیشتر 
در ارزش افرینی و سودآوری برای ذینفعان از جمله شاهکارهای 
مدیریتی دکتر فیض اردکانی و تیم خبره مدیریتی وی در »جم 

پیلن« آنهم در سال سخت اقتصادی 1۳۹۹ بوده است .
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در كشـور نداشـته و ایـن محصـول بـرای اولیـن بار در كشـور توسـط پلـی پروپیلن جم 
تولید شـده است.

بـه گفتـه دكتـر فیض اردكانـی »جم پیلن« جهت بهبود بیـش از پیش فرآینـد تامین و به 
ویـژه قطعـات یدكی در سـال مالی مـورد گزارش برنامه هایـی را جهت اجرا در دسـتور كار 

خـود قـرار داد كـه اهم آن به شـرح زیر می باشـد:
براسـاس ضـرورت، اولویـت بندی، شناسـایی منابع جدید، سـفارش گـذاری و تحویل اقام 
براسـاس اولویـت و اهمیـت آنهـا در تداوم تولیـد صورت پذیرفت. به گفتـه وی همچنین با 
شناسـایی قطعـات یدكـی تحریمـی و تدوین و اجرای سیاسـت هایی ماننـد تامین كننده 
جایگزیـن سـاخت داخلـی و یـا جایگزینـی بـا قطعـه مشـابه جهـت كمینـه سـازی 
آثـار تحریـم نتایـج خیلـی خوبـی حاصـل گردیـد و امیدواریم كـه  در سـال آتی این 

محدودیتهـا بـه حداقـل ممکن كاهـش یابد.
مدیرعامـل »جـم پیلـن« در بخـش پایانـی گـزارش خـود دربـاره تركیب تولید سـال 
1399 و كیفیـت محصـوالت تولیدی گفت: با توجه به تولیـد كل به میزان 287/744 
تـن در سـال 1399 بایـد اذعـان داشـت كـه این نتیجـه تولیـد مقـدار 281/136 تن 
محصـول ON )حـدود 98 درصد(، 5/288 تن محصـول OFF1 )حدود 1/7 درصد( 
و 714 تـن محصـول 3OFF)حدود 0/2 درصد( و 157 تن )حـدود 0/1 درصد( انواع 

ضایعـات فرآیندی بوده اسـت.
پخـش یـک تلـه فیلـم زیبا كـه بطـور جامـع تاریخچـه و اهم دسـتاوردهای شـركت 
را بـه سـمع و نظـر سـهامداران حاضـر در مجمـع و سـهامداران ناظر بصـورت آناین 
رسـاند، پاسـخگویی شـفاف و كامـل دكتـر فیض اردكانی مدیر ارشـد شـركت و دكتر 
حمیـد رمضانـی معاون پاكدسـت مالی و معمـار مالیه مجموعه به  سـواالت و ابهامات 
بـازرس و ذینفعـان ، تقدیـر ویژه دكتر خالق رییـس مجمع  و نمایندگان سـهامداران 
عمـده از مدیریـت جهادی و تاش سـتودنی مدیریت ارشـد و كلیه اركان شـركت در 
رسـیدن بـه این حجم موفقیـت ها ،حضور بزرگان و افراد شـناخته شـده صنعت نفت 
و گاز و پتروشـیمی در ایـن جلسـه از نـکات خواندنـی این مجمع سـاالنه بـود .اجازت 
میخواهیـم در پایـان گـزارش از عنایت خاصه دكتـر اردكانی و دكتـر رمضانی در حق 
اصحـاب قلـم كـه همبـاره بـه صداقـت و بـا روی باز پاسـخگوی سـواالت خبرنـگاران 
میباشـند و تعامـل سـتودنی و حمایـت مهندس بی بـاک مدیریت جـوان و فرهیخته 
روابـط عمومـی كـه در تهیـه و تنظیم گـزارش ما را یاری رسـاندند نهایـت قدردانی و 

تشـکر را داشـته باشیم .
نکات مهم مجمع عمومی شرکت پلی پروپیلن جم

- بـا توجـه به بررسـی هـای صورت پذیرفته توسـط كارشناسـان، پیش بینی میشـود 
قیمـت هـای جهانی وضع خوبی داشـته باشـند و صعـودی بمانند.

- در سال 1400 مقدار تولید 246000  تن برای شركت پیش بینی شده است
- سـود خالص شـركت افزایش 93 درصدی نسـبت به سـال قبل داشـته كه با تدابیر 

اندیشـیده شـده مدیریت این روند رشـد درسـال آتی نیز ادامه خواهد داشـت .
- معافیـت مالیاتـی 10 سـاله شـركت تمـام شـده اسـت ولـی بـا توجـه بـه رایزنی و 

توافقـات اولیـه احتمـال تمدیـد معافیـت مالیاتـی وجـود دارد .
- پتروشـیمی خمیـن در نیمـه دوم سـال 1400 وارد مدار تولید می شـود كه كاهش 
التهـاب بـازار داخلـی را بـه دنبـال خواهد داشـت. اگر واحدهـای پایین دسـتی ایجاد 

نشـود ما شـاهد مـازاد PP و رشـد صادراتـی آن خواهیم بود.
- بـا توجـه بـه سیاسـت هـا و برنامـه هـای اعمالـی در سـال 1399 ، شـركت برنامه 

اورهـال در سـال 1400 نـدارد.

مـرور کلـی بـر عملکرد شـرکت، میـزان دسـتیابی به اهـداف تعیین شـده و 
دسـتاوردهای مهـم در سـال مالـی مورد گـزارش :

شـركت پلـی پروپیلـن جـم بزرگتریـن تولیدكننـده داخلـی ، از بزرگتریـن شـركت های 
صادركننـده و از گزینـه های برتر منتخب مشـتریان درخصوص محصـوالت پلی پروپیلن 

و سـرآمد كیفیـت و نـوآوری می باشـد.
برنامه های پیش بینی شده جهت دستیابی به اهداف فروش و سودآوری در سال 

:1۳۹۹
- بـه منظـور نیـل به اهـداف بودجـه ای 268/8 هزار تن تولید و فروش محصوالت شـركت 
در سـال 1399 برنامه های ذیل به عنوان اهداف عملکردی شـركت پیش بینی شـده بود:

- تامیـن خـوراک از پتروشـیمی جم بمیـزان 230 هزار تن طبق نامه مکتوب این شـركت 
به شـماره ه 15071/ – پ ج مـورخ 1398/09/18

- تامین و انتقال خوراک توسط كامیون از پاالیشگاه شازند به میزان 35 هزار تن.
میزان دستیابی به اهداف و برنامه های سال 1۳۹۹ و دست آوردهای مهم:

- افزایـش مبلغ فروش شـركت با توجه به سیاسـت های اعمال تركیب بهینه تولیـد از 33 
هزار میلیـارد ریال به 66 هزار میلیـارد ریال.

- افزایش سودآوری بیش از 10 هزار میلیارد ریال در مقایسه با سال گذشته
- كسـب ركـورد تاریخـی تولید سـالیانه با ثبـت 287/744 تن تولید انـواع محصوالت پلی 

پروپیلن
- كسـب رتبه نخسـت تناژ تولید سالیانه در بین تولیدكنندگان پلی پروپیلن ایران با ركورد 

تاریخی 287/744 تن
- كسـب رتبه نخسـت تناژ فروش داخلی سالیانه در بین تولیدكنندگان پلی پروپیلن ایران 

با ركـورد 268/320 تن 
- افزایش 3 درصدی در تولید و فروش سالیانه نسبت به سال قبل

- دستیابی به سهم 36 درصدی از بازار پلی پروپیلن ایران در سال 99
- دسـتیابی به سـهم 47 درصدی در تولید و فروش گریدهای كوپلیمر با توجه به حاشـیه 

سـود باالتر این گریدها
- اسـتمرار ركـورد مصـرف انرژی ویژه به میزان 27% كمتر از اسـتاندارد معیار مصرف انرژی 

به شماره 9648
- تولیـد و فـروش موفقیـت آمیـز گریـد RPX270G و RP120L با كاربردهای پزشـکی 

و فیلم
- تامین مناسب مواد شیمایی با وجود تحریم های ظالمانه

برنامه های آتی مدیریت
- تداوم فعالیت و حضور موثر در سازمان بورس و اوراق بهادار

- صرفه جویی در هزینه ها و كاهش و حذف هزینه های مازاد و غیرضروری
- ارتقای نظام مالی شركت با مکانیزه كردن سیستم حسابداری بهای تمام شده

- آموزش كاركنان و ارتقای نظام آموزشـی در كلیه كاركنان شـركت طبق برنامه آموزشـی 
مدون

- تهیه ، تصویب و اجرای سـاختار سـازمانی متناسـب شـركت با توجه به جایگاه شـركت 
در بازار سـرمایه

- اجـرای راهکارهـای عملیاتـی برای افزایش خـوراک ورودی به مجتمـع تولیدی در جهت 
نیـل به اهـداف افزایش تولیـد و فروش و سـودآوری

- تسـهیل در انتقال ارز و پرداخت های ارزی شـركت از منابع مختلف خارجی برای تسـریع 
در خریـد مـواد اولیه و قطعات یدكی خارجی.
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شـركت صبانور از نظر تولید سـنگ آهن جزو 10 شـركت نخست كشـور و بزرگ ترین 
تولیدكننده این ماده معدنی در غرب كشـور بوده و در در سـال 99 اقدامات مختلفی 
از جملـه فعـال سـازی پروژه گندلـه، امکان سـنجی كارخانه كنسـانتره گالی، اجرای 
طرح های زیسـت محیطی و... را در دسـتور كار خود داشـته اسـت . در راسـتای پیاده 
سـازی و راهبردهـای مدیریـت ارشـد مجموعه شـركت توانسـته اسـت میـزان درآمد 
خـود را در سـال 1399 بـه دو هـزار و 200 میلیـارد تومان ارتقا داده كـه 188 درصد 
نسـبت بـه سـال پیـش از آن رشـد داشـته اسـت . همچنیـن میـزان سـود ناخالـص 
شـركت در سـال گذشـته یـک هـزار و 600 میلیـارد تومان بـود كه این میـزان 244 
درصـد رشـد را نسـبت به سـال پیـش از آن نشـان می دهد. بـه گفته دكتـر كانتری 
ایـن شـركت در تاش اسـت تا زنجیـره ارزش خود را تکمیل و میـزان ارزش افزوده را 

بـرای سـهامداران و ذینفعـان طی سـالهای بعد بطـور مسـتمر افزایش دهد .
مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان سـهام شـركت توسـعه معدنـی و صنعتـی 
صبانور )سـهامی عام( مـورخ 1400/03/11 در محل مجموعه فرهنگی ورزشـی وزارت 

كار و امـور اجتماعـی سـالن تاش برگـزار گردید. 
در ایـن مجمـع كـه بـا حضـور 88 درصـدی سـهامداران حقیقـی و حقوقـی ، اعضـاء 
هیـات مدیـره، نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونـی 
برگـزار گردیـد، ریاسـت مجمع برعهـده آقای دكتر علـی اكبری بود، كـه آقای امینی 
و خانـم منصـف در مقـام نظـار اول و دوم و آقـای مهندس محمد كانتـری به عنوان 

دبیر مجمـع انتخـاب گردیدند
درادامـه بـا قرائـت گزارش هیـات مدیره بـه مجمع مربوط بـه اهم فعالیتهـای صورت 
پذیرفتـه در طـی سـال مالـی منتهـی بـه 1399/12/30 و پـس از اسـتماع گـزارش 
حسـابرس و بـازرس قانونـی، مجمـع نشـینان بـا طنین صلـوات خود ضمـن  تصویب 
صورتهـای مالـی و تنفیـذ معامات مشـمول ماده 129 و با تقسـیم سـود 5600 ریال 

بـه ازای هـر سـهم به كار خـود پایـان دادند.
دكتـر محمـد كانتـری مدیریـت جـوان اما با تجربـه اقتصـاد و صنعت كشـورمان در 
ابتـدای گـزارش جامـع خـود بـا تصریـح ایـن این نکتـه كه شـركت توسـعه معدنی و 
صنعتـی صبانـور بزرگتریـن تولیـد كننده كنسـانتره و گندله سـنگ آهـن در غرب  و 
شـمالغرب كشـور بوده و در دو اسـتان همدان و كردسـتان مشـغول به فعالیت جدی 
مـی باشـد . افـزود فعالیـت اصلی شـركت در معادن سـنگ آهن بوده كـه طبق پروژه 
هـا و طرحهـای توسـعه و در دسـت اجـرا ، تکمیـل زنجیـره ارزش تـا مرحلـه فعالیت 
صنعتـی و فـرآوری مـاده معدنـی سـنگ آهن تـا تولیـد كنسـانتره و گندلـه در حال 

اجـرا می باشـد .
مدیرعامـل و عضـو هیئـت مدیره شـركت در ادامـه با اشـاره به اینکه شـركت صبانور 
جـزو 10 شـركت برتـر در تولید سـنگ آهن كنسـانتره و گندله می باشـد اضافه كرد 
بـا اتخـاذ رویکردهای مدیریتی و تدابیر كارسـاز زنجیره ارزش خـود را تکمیل و میزان 

ارزش افـزوده را بـه طـور توامان افزایـش می دهیم .
دكتـر كانتـری در فـراز دیگـری از گـزارش خود با اشـاره به اینکه در سـال گذشـته 

مبلـغ 22/072/875 میلیـون بـرای شـركت در آمـد حاصـل گردیـده افـزود بـه ایـن 
ترتیـب از رقـم 64 میلیـارد سـود عملیاتـی سـال 95 به رقـم 1500 میلیاردی سـود 
عملیاتـی در سـال 99 رسـیدیم كـه حاكـی از رشـد 311 درصـدی سـود عملیاتی و 
380 درصـدی سـود خالـص فقط نسـبت به سـال گذشـته بوده اسـت. بـه گفته وی 
در حـوزه كنسـانتره شـاهد رشـد 228 درصـدی در مبلـغ فـروش و 46 درصـدی در 
میـزان فـروش و همچنیـن در حـوزه گندلـه نیز این رشـد در مبلـغ 151 درصد و در 
مقـدار 22 درصـد افزایش داشـته اسـت. مدیرعامل شـركت صبانـور در بخش دیگری 
از گـزارش خـود با اشـاره به اینکه شـركت چندین پـروژه در راسـتای تکمیل زنجیره 
ارزش در دسـتور كار خـود قـرار داده كـه یکـی از آنهـا پروژه گندله یـک میلیون تنی 
كردسـتان بـا بـرآورد هزینـه 1200 میلیـارد تومانـی و مالکیت 70 درصـدی در حال 
انجـام بـوده و طبـق زمـان بنـدی صـورت گرفتـه در نیمـه دوم سـال 1402 بـه بهره 
بـرداری مـی رسـد از پـروژه آهـن اسـفنجی و فـوالد كردسـتان نیـز نـام برد كـه این 
پـروژه شـامل آهـن اسـفنجی با ظرفیت یـک میلیـون و 600 هزار تـن  و ذوب و نورد 

یـک میلیـون تنی بـا مالکیـت 20 درصـدی صبانور می باشـد .
پـروژه دیگـری كه وی به آن اشـاره داشـت، كنسـانتره 1 میلیون تنـی گالی با هزینه 

700 میلیـارد تومانـی اسـت كه در اوایل سـال 1402 به بهره برداری می رسـد.
جنـاب بابایـی معاونـت مالـی و اقتصـادی مجموعـه نیـز كـه در پنـل هیـات رئیسـه، 
مدیرعامـل را در ارائـه گزارش یاری می رسـاند پیرامون پروژه اكتشـافی سـرب و روی 
اعـام داشـت كـه در پهنـه اكتشـافی راور كرمان جواز تاسـیس كارخانه گرفته شـده 
و 12 آنومالی پتانسـیل دار نیز شناسـایی شـده اسـت. به گفتـه وی همچنین »كنور« 

در مزایـده سـرب و روی كرمـان نیز برنده شـده اسـت.
در خصـوص عرضـه محصـوالت در بـورس كاال نیز توضیح داده شـد كـه اقدامات الزم 
در ایـن خصـوص انجـام شـده و تـا پایـان خـرداد محصـوالت شـركت در بـورس كاال 

می شـود. پذیرش 
مدیرعامـل مدبـر مجموعه نیز درباره افزایش سـرمایه شـركت نیز، بیان كرد: در سـال 
99 بـا توجـه بـه طرح های توسـعه ای موجود در شـركت تصمیـم به افزایش سـرمایه 
گرفتـه شـد و در ایـن باره افزایش سـرمایه 1500 میلیـارد تومانی در دسـتور كار قرار 
گرفـت تـا با طی شـدن روند قانونـی این افزایش سـرمایه در مجمع فوق العـاده تیرماه 

به تصویب برسـد.
دكتـر كانتـری همچنیـن تصریـح كـرد: ایـن افزایـش سـرمایه 2 سـاله بـوده كه در 
سـال 1400 مبلـغ 800 میلیـارد تومان و در سـال 1401 میـزان 700 میلیارد تومان 

می پذیرد. صـورت 
مدیـر توانمنـد »كنـور« در قسـمت پایانـی گـزارش خـود تحقـق تولیـد سـاالنه 2/5 
میلیـون تـن كنسـانتره و اسـتخراج 4 میلیـون تـن سـنگ آهـن، ارتقـاء سـازمان بـه 
عنـوان شـركت دارای باالتریـن نسـبت درآمـد بـه هزینه درمیـان شـركتهای معدنی 
كشـور و یکـی از ده شـركت برتـر، ورود بـه عرصـه اكتشـاف، اسـتخراج و فـرآوری 
سـایر مـواد معدنـی بـه صـورت مسـتقل یـا از طریـق مشـاركت راهبردی با شـركت 

توسعه معدنی و صنعتی صبانور؛ بزرگترین تولیدکننده سنگ آهن در غرب و شمال غرب کشور
افزایش بیش از 380 درصدی سود خالص »کنور«
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هـای صاحـب نـام داخلـی و خارجـی، هـم افزایـی پورتفـوی محصـوالت هلدینـگ و 
تکمیـل زنجیـره ارزش، افزایش دامنه اكتشـافات معادن و مجوزهای اسـتخراج معادن 
سـنگ آهـن شـركت را از راهبردهـای اصولـی و مـد نظـر مدیریـت بـرای توسـعه و 
تعالـی مجموعـه برشـمرد و اظهـار امیـدواری كـرد با حمایـت  تمام قد دولتمـردان و 
مسـئولین از فرمایشـات مقام معظم رهبری  در نامگذاری سـال 1400   با حمایت از 
تولید، پشـتیبانی و مانع زدایی ها، شـاهد توسـعه و پیشـرفت روز افزون كشـورمان در 

تمـام عرصـه های اقتصـادی، فرهنگـی، اجتماعی و سیاسـی باشـیم.
اجـازه مـی خواهیـم در پایان گـزارش از عنایت و 
توجـه  خاصـه دكتر كانتـری ، دكتر علـی اكبری 
و جنـاب بابایی معمار پاكدسـت مالیه شـركت در 
حـق اصحـاب رسـانه و نهایـت همـکاری و تعامل 
روابـط  فرهیختـه  مدیریـت  معصومـی  جنـاب 
عمومی شـركت كـه به گرمی پذیـرای خبرنگاران  
بـوده و در تهیـه و تنظیـم گزارش مـا را صمیمانه 
یـاری رسـاندند تقدیـر و تشـکر ویژه ای داشـته و 
امیـد كـه ایـن حرمت نهـی به اهـل قلـم و ارباب 
جرایـد در بین دیگر شـركتها و مدیـران الگو قرار 

. گیرد 
محمـد كانتـری مدیرعامل این شـركت با اشـاره 
بـه گزارش هـای سـال 99، اظهـار كـرد: شـركت 
صبانـور جـزو 10 شـركت برتـر در تولیـد سـنگ 
آهـن، كنسـانتره و گندلـه اسـت. این شـركت در 
تاش اسـت تـا زنجیـره ارزش فـوالد را تکمیل و 

میـزان ارزش افـزوده را افزایـش دهد.
ایـن شـركت بین 10 شـركت برتر حـوزه معدن و 
صنایـع معدنی، تولیـد 2.5 میلیون تن كنسـانتره، 
تـن  تـن گندلـه و چهـار میلیـون  2.5 میلیـون 
سـنگ آهن را در افـق 1404 در دسـتور كار قـرار 

داده اسـت.
ایـن شـركت دارای سـه معـدن سـنگ آهـن در 

همـدان و كردسـتان بـه شـرح زیـر اسـت:
1-معـدن بابـا علـی در همـدان بـا ذخیـره قطعی 
4 میلیـون تـن و برداشـت سـاالنه به میـزان 600 

تن. هـزار 
2- معـدن گالـی در كردسـتان بـا ذخیـره قطعی 
14 میلیـون تن و برداشـت سـاالنه 500 هزار تن.

3- معدن شـهرک در كردسـتان بـا ذخیره قطعی 
35 میلیـون تـن و برداشـت سـاالنه 2 میلیون تن.

پیام هیات مدیره
از  سـپاس  و  خیرمقـدم  سـام،  عـرض  ضمـن 
حضـور و همراهـی كلیـه صاحبـان محترم سـهام 

و نماینـدگان ایشـان، حسـابرس و بازرس مسـتقل قانونـی و نماینده محترم سـازمان 
بـورس در جلسـه مجمـع عمومی  عادی شـركت توسـعه معدنـی و صنعتـی صبانور، 
مفتخریـم گـزارش عملکـرد و فعالیـت هیـات مدیـره بـراس سـال مالـی منتهـی بـه 
1399/12/30 كـه بـا اتـکاء بـه خداوند متعـال و حمایت و اعتماد سـهامداران محترم 
و حاصـل تـاش و فعالیـت مدیتـی و كاركنان شـركت می باشـد را بـه مجمع محترم 

عمومـی صاحبـان سـهام تقدیـم نماییم.
خـدا را شـاكریم كـه در سـال گذشـته توانسـتیم در تحقـق شـعار سـال و پیـروی 
از فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری در حمایـت از تولیـد داخلـی، محصـوالت خـود 
را بـه طـور كامـل در داخـل كشـور و در جهـت تکمیـل زنجیـره فـوالد عرضـه و بـه 

حمایـت از ایجـاد و خلـق ارزش افـزوده محصـوالت فـوالدی در داخـل كشـور و در 
مسـیر نیـل بـه افـق 1404 مبنـی بـر تولیـد 55 میلیـون تن فـوالد، سـهمی اگرچه 
انـدک داشـته باشـیم. همانگونـه كـه مسـتحضرید رونـد قیمـت فـروش محصـوالت 
ایـن شـركت در نـرخ هـای داخلـی روند مناسـب و مسـاعدی بـوده )اگرچه بـه اندازه 
رشـد قیمـت هـای جهانـی و افزایش چشـم گیر نـرخ ارز نبود( و شـركت توانسـت به 
یـاری خداونـد، حمایـت سـهامداران محتـرم و همدلـی و تـاش همـکاران مجموعه 
بـه بـازده و سـدوآوری مطلـوب دسـت یابـد. كاركنـان و مدیریت شـركت كلیـه توان 
خـود را بـر صرفه جویی و عبور از شـرایط بحرانی 
بـا اثـرات سـوء اسـتفاده كمتـر متمركـز نمـوده 
انـد. وظیفـه خـود مـی دانیـم كـه از همراهـی ، 
همدلـی و شـکیبایی شـما سپاسـگزاری نمـوده و 
اعـام داریم همواره آماده پاسـخگویی و شـنیدن 
و سـهامداران  ارزشـمند شـما سـروران  نظـرات 

هسـتیم. عزیز 
برنامه های آینده شرکت

1- توسـعه زنجیـره عرضـه محصـوالت و ارتقـای 
كیفیـت محصـوالت تولیـدی و اسـتفاده بهینه از 
ذخایـر معـادن و ظرفیـت كارخانـه هـای فرآوری 

جهـت پاسـخ به تقاضـای ارضا نشـده بـازار.
2- پیشـبرد هرچـه سـریعتر و بهتـر طـرح هـای 
توسـعه ای گـروه و بهره بـردرای هر چـه زودتر و 

بـا كیفیـت تـر از آنان.
طریـق  از  تولیـد  هـای  هزینـه  كاهـش   -3
خریدهـای اقتصـادی از تامیـن كننـدگان اصلی و 
كاهـش مصـرف مـواد اولیـه و سـایر هزینـه هـای 

وری. بهـره  افزایـش  و  تولیـدی 
4- توسـعه بـازار فـروش محصـوالت شـركت بـا 
رعایـت صرفـه و صـاح و تطبیـق بـا قوانیـن و 

مقـررات وضـع شـده و موجـود.
5- توسـعه برند شـركت توسـعه معدنی و صنعتی 
صبانـور بـه منظـور ایجاد تمایز بیشـتر نسـبت به 

رقبا.
جملـه  )از  نقدینگـی  از  بهینـه  اسـتفاده   -6
نقدینگـی ارزی( و سـرمایه موجود جهت توسـعه 
زیرسـاختها و مقابلـه بـا تهدید نوسـانات تقاضا و 

قیمـت جهانـی محصـوالت.
معافیتهـای  و  بـازار  فرصتهـای  از  اسـتفاده   -7
و  صـادرات  توسـعه  جهـت  گمركـی  و  مالیاتـی 

واردات
8- حفـظ نیـروی انسـانی ماهر و آمـوزش دیده و 

اسـتفاده بهبنـه از نیروهای موجود
9- ارتقای سطح دانش فنی و كیفی شركت و كاركنان

10- مطالعـات اكتشـافی جدیـد بـه همراه حفاری تـوده های معدنی اطـراف معادن 
بـه منظور اكتشـافات توده هـای جدید

11- توسعه آزمایشگاه ها و كنترل عیار و كیفیت محصوالت تولیدی
12- افزایش ظرفیت ایجاد فضای سبز و تبدیل به اولین شركت معدنی سبز

13- ارتقـاء اسـتفاده از فـن آوری اطاعـات بـا تاكیـد بـر نـرم افزارهـای یکپارچه و 
مدرن

14- توسـعه جغرافیایـی مناطـق معدنـی در گسـتره كشـوری بـرای معادن سـنگ 
آهـن و سـایر عنصرفلـزی از جملـه سـرب و روی.

دکتر محمد کالنتری مدیر خوشفکر بازار سرمایه و اقتصاد کشورمان 
با تشریح این نکته که شرکت صبانور دارای سه معدن با حدود 
۵۳ میلیون تن ذخیره قطعی و 7۵ میلیون تن ذخیره احتمالی می 
باشد افزود: در میزان استخراج نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش 16 درصدی را تجربه کردیم و شاهد افزایش 1۸۸ درصدی 
مبلغ فروش نسبت به سال گذشته بودیم. به گفته این مدیرصاحب 
نام صنعت کانی  کشورمان همچنین در میزان تولید سنگ آهن دانه 
بندی 1۳ درصد، در تولید کنسانتره 2۳ درصد و در تولید گندله 7 
درصد افزایش را در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ به ثبت رساندیم و به 
این ترتیب میزان استخراج سنگ آهن در سال ۹۹ به 2 میلیون و 270 
هزار تن ، تولید کنسانتره به یک میلیون و 400 هزار تن و همچنین 
تولید گندله به ۵00 هزار تن در سال گذشته رسید. در سایه این تالش 
ها و سیاست های کالن مدیریت صبانور با تجلی بخشیدن به رونق 
و جهش تولید در یک روند صعودی و رو به رشد »کنور« توانسته در 
یک بازه زمانی چهار سال از سال ۹۵ تا سال ۹۹ میزان تولید خود را 
بیش از دوبرابر کرده و بر مدار موفقیت با ارزش آفرینی برای میهن 

اسالمی و ذینفعان خود نقشی ماندگار ایفا نماید
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 مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت كارخانجات سیمان صوفیان)سهامی عام( مورخ 
1400/02/19 در محل  سالن آمفي تئاتر شركت بین المللي بازرسي كاالي تجاري برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 72/83 درصد 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 حمید رضا حساس  در مقام نظار اول و 

دوم و آقای غامعلي عابدین زاده تیمورلویي 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 ریالی به كار خود پایان دادند.
دكتر ولی اله اخاقی فرد مدیر برجسته صنعت كانی كشورمان در ابتدای گزارش خود با تشریح این نکته 
كه مهم ترین محصوالت تولیدي این شركت، انواع سیمان هاي خاكستري بوده و چشم انداز حركت 
به سوي گسترش تولید محصوالت متنوع و مطابق با استانداردهاي ملی و جهانی و همچنین سازگار با 
محیط زیست از جمله سیمان هاي كامپوزیت و آمیخته در كنار فروش مواد اولیه از قبیل سنگ آهن ، 

سنگ گچ و پوزوالن را در برنامه خود قرار داده ایم افزود: 
این شركت استفاده از فن آوري ها و تجهیزات بروز دنیا با 
عملکرد انرژي مناسب ، استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر 
و با حداقل آالیندگی، نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه و 
استفاده از فن آوري و سیستم هاي یکپارچه را سرلوحه 
خود قرارداده است. مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت 
در ادامه با اشاره به اینکه شركت در سال 1399 به علت 
 1/825/418 و  كلینکر  تن   1/651/603 تقاضا،  افزایش 
تن سیمان تولید نمود و موفق به 1/757/689 تن فروش 
داخلی و 125/350 تن فروش صادراتی گردید اضافه نمود با 
تمهیدات اندیشیده شده سیمان صوفیان سهم 2/5 درصدی 
خود از كل صنعت سیمان در سال 98 را به سهم 2/8 

درصدی در سال 99 ارتقاء داد.
سبز،  گیان  سیمان  در  پیشتر  كه  فرد  اخاقی  دكتر 
كردستان، زنجان و شركتهای آذریت ، مهندسی و تحقیقات 
غدیر مهم ایرانیان معدن فرآور امداد و ... سابقه درخشان 
مدیریتی دارد در بخش دیگری از گزارش خود با تصریح این 
موضوع كه درسال 1399 نیز این شركت همچون سالهاي 
قبل با رویکرد تنوع بخشی به محصول و ایجاد تمایز با رقبا از 
طریق تداوم ارائه سیمان مركب در بسته بندي پاكت و فله 
توانسته است علیرغم قیمت پایین رقباي خود، ضمن حفظ 
سهم بازار، نسبت به دستیابی به اهداف مالی بیش از بودجه 
براي نخستین بار در طی چندین سال ركورد شکنی كند 
افزود: در صادرات هم عملکردی چشمگیر داشتیم و عاوه بر 
بازار هدف صادراتی كه كشور ارمنستان بوده است توانستیم 

به كشور روسیه هم صادرات خوبی داشته باشیم. 
به گفته سکاندار شركت بهای تمام شده در سال 98 معادل 
69 درصد بوده است كه در سال 99 این رقم به 67 درصد 

كاهش یافته است و در تداوم این روند موفق اخیر حاشیه سود خالص از 14 درصد سال 98 به 32 
درصد در سال 99 رسیده است و نسبت بدهی ها از 46 درصد به 32 درصد رسیده است. همچنین دوره 

وصول مطالبات شركت از 60 روز در سال 98 به 25 روز در سال 99 كاهش یافته است.
دكتر اخاقی فرد در بخش پایانی گزارش خود خاطر نشان ساخت با توجه به پیش بینی های انجام 
یافته در شاخص های كان اقتصادی در نیمه اول سال 1400 نیز همانند سال 1399 اخیر شاهد رونق 
اقتصادی خواهیم بود و با عنایت به تاثیر مستقیم ساخت و ساز مسکن با صنعت سیمان ، پیش بینی 
می گردد با توجه به رونق نسبی مسکن نسبت به سالهای قبل، در سال 1400 شاهد رونق نسبی در 

بازار سیمان نیز باشیم.
لذا با توجه به اهداف شركت و درراستاي حفظ سهم بازار در منطقه، میزان پیش بینی اولیه فروش در 
سال 1400 حدود 2/000/000 تن می باشد . شایان ذكر است در راستاي استفاده بهینه از امکانات 
شركت ، صادرات كلینکر و سیمان با قوت بیشتري ادامه خواهد داشت چرا كه در شرایط فعلی و تثبیت 
نرخ دالر ، فروش سیمان و كلینکر صادراتی در بازارهاي هدف، گزینه مناسب تري براي افزایش نسبی 

سیمان صوفیان موفق در فروش، سودآفرینی، صادرات و کسب سهم بیشتر از بازار
»سصوفی« و رشد 349 درصدی سود خالص

بازار خارجی می باشد.
اجازت می خواهیم در پایان گزارش از عنایت ویژه دكتر شهریاری و دكتر اخاقی فرد در پاسخگویی و 
حمایت از اصحاب رسانه و خبرنگاران و تعامل و همکاری صمیمانه جناب فریدی مدیر روابط عمومی 
كوشای شركت كه در تهیه و تنظیم گزارش ما را یاری رساندند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

پیام هیأت مدیره 
شركت جهت نیل به جایگاه برتر در صنعت ، با استفاده از تمامي منابع و امکانات در اختیار و با تکیه 
بر كاركنان توانمند خود اقدام به تدوین برنامه هاي مناسب جهت ارتقاء بهره وري ، ارتقاء كیفیت 
محصوالت تولیدي ، كاهش زمان واكنش به نیاز ذینفعان و در نهایت تاش براي بهبود مستمر عملکرد 
شركت و خلق ارزش براي سهامداران در محیطي پاک و ایمن نموده است و امید آن را داریم با پشتیباني 

و رهنمود سهامداران محترم شاهد نتایج آن باشیم.
ركود حاكم بر صنعت سیمان در داخل كشور و عدم امکان صادرات محصول به كشورهاي همسایه 
به دلیل وضع تعرفه هاي گمركي از یک سو ) كاهش تقاضا ( و راه اندازي و افزایش ظرفیت 
كارخانه هاي تولید سیمان خاكستري در منطقه شمال غرب از طرف دیگر ( افزایش عرضه ( در 
كنار اجراي طرح هدفمندي یارانه ها موجب گردید كه صنعت سیمان در سالهاي اخیر چالشهاي 
سختي را تجربه نماید. اختاف قیمت داخلي و جهاني سیمان و عدم افزایش نرخ این محصول 
به تناسب هزینه هاي ساالنه و قیمتهاي جهاني ، این 
صنعت را با بازدهي سرمایه كم مواجه نموده است كه 
این امر مستلزم بازنگري موضوع توسط مسئولین امر در 
این حوزه مي باشد. كما اینکه در سایر صنایع از جمله 
فلزات قیمت فروش محصوالت تابعي از قیمتهاي جهاني 
مي باشد. عدم افزایش قیمت محصوالت عاوه بر كاهش 
سود شركتهاي تولید كننده، آنان را در اجراي طرحها و 
پروژه هاي بهبود ) از جمله پروژه هاي محیط زیستي ، 
تصفیه آب و حفظ منابع زیر زمیني ، ارتقاء تکنولوژي 
و ... ( كه در دنیاي امروزي جهت بقاء و تدوام فعالیت 
مواجه  جدي  مشکل  با   ، است  ضروري  امري  شركتها 
به شدت  اخیر  سالهاي  در  صنعت  این  و  نمود  خواهد 

نیازمند توجه از طرف مسئولین امر مي باشد. 
بهینه  به اجراي طرح  با توجه  شركت سیمان صوفیان 
سازي و افزایش ظرفیت كوره هاي 3و4 و بهره برداري از 
آن از سال 1390 توانست ظرفیت تولید خود را از 3000 
تن به 7000 تن در هر روز به عنوان تنها تولید كننده 
سیمان خاكستري در آذربایجان شرقي ارتقاء دهد.  ركود 
اقتصادي از ابتداي سال 1394 در عملکرد شركت كاما 
معادل   1393 سال  در  شركت  فروش  بوده،  محسوس 
 1394 سال  در  میزان  این  كه  بوده  تن   1/989/256
به   1395 سال  در  و  یافته  كاهش  تن   1/562/097 به 
1/279/780 تن و در سال 1396 به 1/259/369 تن و 
در سال 1397 به 1/395/605 تن و در سال 1398 به 
1/542/674 تن رسیده ، شركت در سال 1399 به علت 
افزایش تقاضا، 1/651/603 تن كلینکر و 1/825/418 تن 
و  تن  داخلی 1/757/689  فروش  و  نمود  تولید  سیمان 

فروش صادراتی 125/350 تن محقق گردید.
مدیریت شركت در سالهاي اخیر تمام تاش خود را در استراتژي رهبري هزینه معطوف نموده تا با 

افزایش درآمد فروش خود سود قابل قبولی را برای سهامداران محترم فراهم نماید.
با توجه به افزایش هزینه های مواد اولیه، قطعات یدكی و هزینه های پرسنلی، افزایش نرخ برای 

محصوالت جهت ادامه و حفظ روند فعلی امری ضروری می باشد.
انتظار می رود در سال 1400با توجه به برند محصوالت این شركت در استان سهم فروش داخلی شركت 

حفظ و همچنین افزایش صادرات محصوالت اقدام موثری بعمل آید.
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت براي سال مالي آتي 

شركت سیمان صوفیان با بیش از پنج دهه فعالیت ، یکي از تولیدكنندگان مطرح در صنعت سیمان 
میباشد. این شركت سعي دارد با استفاده از سیستم هاي نوین مدیریتي، نیروهاي انساني كارآمد ، 
تکنولوژي هاي نوین ، كنترل و مدیریت هزینه ها ، كنترل و مدیریت مصرف انرژي ، ارتقاء محصوالت 

و ایجاد محیطي پاک و ایمن موجب خلق ارزش براي مشتریان و سایر ذینفعان گردد.

افزایش 27 درصدی رشد تولید نسبت به سال ۹۸ و ۳۵ درصدی نسبت به 
متوسط، تولید در ۳ سال گذشته، افزایش 10 درصدی حاشیه سود عملیاتی 
و 21 درصدی حاشیه سود خالص در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته، کاهش 
دوره وصول مطالبات از 6۸ روز به ۹ روز در سال ۹۹، کاهش 77 درصدی 
مطالبات شرکت نسبت به دوره مشابه در سال قبل، افزایش 417 درصدی 
وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت، استفاده از پاوردک )جهت 
ایجاد ستون هوا( در چال های انفجاری برای اولین بار در صنعت سیمان 
کشوراز اهم دستاوردهای »سصوفی« با مدیریت دکتر اخالقی فرد مدیر 
بازارشناس صنعت سیمان کشورمان در سال 1۳۹۹ بوده است. بدین ترتیب 
شرکت با رشد 67 درصدی فروش و 16۹ درصدی سود عملیاتی توانسته 
است با کسب مبلغ 1/۵۳6/066 میلیون سود خالص خود را بیش از ۳4۹ 

درصد در سال مالی گذشته افزایش دهد.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت شركت داروئي ره آورد تامین )سهامی عام( 
مورخ 1400/03/22 در محل ساختمان مجموعه فرهنگي و ورزشي تاش برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 64/17 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای محسن صفاجو بود، كه جنابان  فرشاد ملکوند و حسین فراهاني در مقام نظار اول و 

دوم و ناصر محمدپور اشکلک 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 2/407 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس محمد حسین محرابی مدیرعامل مدبر مجموعه در ابتدای گزارش جامع خود با تشریح اینکه 
شركت دارویی ره آورد تامین تنها تولید كننده پلی وینیل پیرولیدون )PVP( درایران و خاورمیانه 
به شمار می رود افزود : گونه های مختلف PVP به خاطر خاصیت های ویژه و قابلیت حل شدن 
در بیشتر حال ها و آب به شکل گسترده ای در صنایع دارویی بعنوان بایندر قرص، تهیه انواع ژل 

دارویي، آرایشي و بهداشتي و ماده اولیه تولید بتادین و در 
سایر صنایع نظیر شوینده ها، نوشیدنی ها، رنگ، رزین و 
... كاربرد دارند. این مدیر خوشنام و برنامه محور اسبق 
شركتهای دارویی اكسیر و داروپخش كه از با دیسپلین و 
برنامه محورترین مدیران تیپیکو میباشد در ادامه گزارش 
خود با تبیین این نکته كه در سال آتی نیز مانند امسال 
تولید انواع PVP با گریدهای مختلف ادامه خواهد داشت 
اضافه كرد : در حال حاضر 10  محصول متنوع با ظرفیت 
بیش از 700 تن در سال تولید می شود كه در انواع قرص 
ها، داروها، كرم های آرایشی، شوینده ها، رنگ و رزین ها 
استفاده دارد وهمچنین عاوه بر این، انواع روكش های 
قرص و مواد ضدعفونی كننده هم با ظرفیت باال تولید 
می شود كه همگی دارای مجوز های GMP سازمان 

غذا و دارو هستند.
مهندس محرابی در قسمت دیگری از گزارش خود در 
خصوص مزایا »درهآور« نسبت به رقبا نیز با بیان اینکه 
قیمت تمام شده كمتر و در نتیجه نرخ فروش پایین تر 
از مزایا نسبت به رقبای اروپایی و آمریکایی و كیفیت 
رقبای شرقی  به  مزایا نسبت  از  تر  محصول مناسب 
محسوب می شودافزود :همچنین وجود كارگروه های 
قوی و كارآمد و واحد تحقیقات از دیگر مزایایی است 

كه می توان نام برد.
وی انحصاری بودن این شركت در خاورمیانه را یکی از 
مهمترین نقاط قوت شركت ذكر كرد و گفت: باتوجه 
به اینکه در ایران صنایع نفتی و پتروشیمی به وفور 
وجود دارند در تامین مواد اولیه اصلی دارویی مشکلی 
وجود ندارد و از داخل تامین می شود و فقط برخی از 
مواد خاص از كشورهای دیگر وارد می شود تصریح كرد 

دركنار ذخیره سازی مواد اولیه مناسبی كه صورت گرفته است نگاه جدی و عملیاتی برای 
خودكفایی و تامین این رقم مواد اولیه از داخل داشته ایم .

عضو هیات مدیره »درهآور« در فرازی دیگر از گزارش خود با اعام اینکه افزایش 145 درصدی 
فروش PVP  وافزایش 27 درصدی فروشPVP   و یک رشد صعودی در تولید محصوالت 
متعدد و فروش كلیه محصوالتمان باعث گردید با  1/625/124 تن فروش محصوالت متنوع به 

یک عملکرد موفق و جهشی در تولید و فروش در سال مالی مورد گزارش نائل آییم .
پایان بخش گزارش مهندس محرابی تصریح این نکته بود كه باتوجه به اینکه توسعه و محصوالت 
جدید جزو اهداف اصلی شركت و در دستور كار قرار دارد و  برای این مهم پروژه ها متعددی 

»درهآور« با بیش از 227 درصد افزایش سود اوری و افزایش تولید در سال جهش تولید
شرکتی دانش بنیان با کارنامه ای درخشان 

دردست بررسی قرار داشته و ورود به صنایع غیردارویی ،بهداشتی، آرایشی و صنعتی جزو برنامه 
های آینده ما می باشد اظهار امیدواری كرد با رفع محدودیت ها و بهبود شرایط فروش خارجی 
در سال 1400 و فضای ناشی از توافقات بین المللی برای دوران پس ازرفع تحریم ها این شركت 
دانش بنیان بتواند صادرات خوبی به كشورهای هدف صادراتی داشته باشد . شایان ذكر است 
شركت دانش بنیان رهآورد تامین تاكنون به منجمله به تركیه، چک، آلمان و دیگر كشورهای 
منطقه صادرات داشته اما بخاطر نقل و انتقاالت بانکی دچار مشکل شده بود  كه اكنون در حال 

بررسی راه حل ها جهت از سر گرفتن صادرات به آلمان و دیگر كشورها میباشد .
تاكید دكتر صفاجو رییس مجمع و نماینده سهامدار عمده مبنی بر حمایت قاطع هیات مدیره 
و سهامداران عمده از برنامه های مدون و رویکردهای مهندس محرابی به عنوان یکی از رزومه 
دارترین و شایسته ترین مدیران صنعت دارویی كه توانسته سودی چشمگیر و كارنامه ای درخشان 
در طول تصدی مدیریت برای شركت حاصل سازد ، اعام اینکه شركت یک افزایش سرمایه 
25 درصدی در اردیبهشت داشته است ، تایید حسابهای كلین وشفاف معاونت پاكدست مالی 
مجموعه توسط حسابرس و بازرس قانونی ، تصریح جناب ملک وند و صفاجو مبنی بر درایت و 
هنر تیم مدیریت »درهآور« بر مدیریت و كنترل بهای تمام شده ، حضور و میزبانی شایسته جناب 
رحمتی مدیرروابط عمومی فعال و توانمند شركت كه 
بیشترین تعامل را با اصحاب رسانه داشته و دارد و البته 
پاسخگویی شفاف و صادقانه و دقیق مهندس محرابی، 
جناب محمدپور و دیگر مدیران ارشد به سواالت نقطه 
نظرات سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت 

آناین از نکات خواندنی این مجمع ساالنه بود . 
برنامه های آتی هیات مدیره

1- افزایش بهره وری كل
2- افزایش صادرات )افزایش سهم بازار در صادرات(
3- به روز نگه داشتن استاندارد تولید مطابق آخرین 

ورژن جهانی
4- تولید و فروش محصوالت با گریدهای مختلف و 

ایجاد حق انتخاب برای مشتری
5- ورود به بازارهای آرایشی، بهداشتی، صنعتی و 

دامی
6- افزایش فروش و سهم بازار

برای  آسانتر  بودن  دسترس  و  بیشتر  تبلیغات   -7
مصرف كنندگان

مانیتورینگ  و  میدانی  اطاعات  آوری  جمع   -8
دائمی بازار

9- كاهش هزینه ها و قیمت تمام شده محصوالت 
برای رقابت و حضور در بازارهای بین المللی و تامین 

و ذخیره سازی مناسب مواد اولیه بمنظور صادرات
و  نیاز  مورد  خدمات  ارائه  و  كیفیت  ارتقاء   -10

افزایش رضایت مندی مشتریان
11- اخذ گواهینامه مورد نیاز GMP پروانه تولید 

برای كلیه محصوالت تولیدی
 PVP 12- جایگزینی سولوشن در برخی انواع

13- تولید محصوالت جدید
14- بزرگ كردن اسکیل شركت از طریق سه پروژه ایجادی و توسعه ای شامل تغییر 

PVP تولید رویمر و افزایش ظرفیت ،NVP روش
15- حضور دائمی در بازار سرمایه

16- همکاری با شركت توفیق دارو برای توسعه محصوالت
17- تهیه و تنظیم طرح توجیهی افزایش سرمایه محصول رویمر و افزایش سرمایه از 

محل صرف سهام

فروش ۹1  افزایش  و  درصد  میزان 24  به  تولید  مقدار  افزایش 
درصدی نسبت به سال قبل باعث شد که شرکت از درآمد حدود 
۸۵ میلیاردی  و سود حدود 26 میلیاردی سال 1۳۹۸ به درآمد 
عملیاتی 162 میلیاردی و سود عملیاتی بیش از ۸2 میلیاردی 
رسیده و درسایه تدابیر ارزنده مهندس محمد حسین محرابی مدیر 
بازار شناس و با تجربه صنعت دارو و پرسنل خدوم شرکت دانش 
بینان دارویی ره آورد تامین  با یک  رشد سود 227 درصدی نسبت 
به سال قبل بیش از ۵2 میلیارد سود برای سهامدران و ذینفعان 
خود به ارمغان بیاورد . دانش فنی روز ، محصوالت سازگار با محیط 
زیست و منطبق با آخرین استانداردهای جهانی ، منابع انسانی 
ارزشمند و متعهد و متخصص ، فن آوری پیشرفته و تولیدات 
محصوالت متنوع دارویی- بهداشتی- پلیمری- شیمیایی از نقاط 
متمایز این شرکت دانش بنیان و پیشرو ومورد اقبال بازار سرمایه 

کشورمان میباشد0
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درحالی شركت نفت ایرانول با جهش 254 درصدی سود خالص توانست ركورددار بیشترین 
سودآوری در میان رقبا باشد كه تولید محصوالت با ارزش افزوده و كیفیت باالتر در این 

شركت، نوید افزایش سهم از بازار »شرانل« در سال جاری را می دهد.
هرچند به گواه فعاالن بازار سرمایه، سال گذشته یکی از پُرچالش ترین سال ها برای سهامداران 
بود. اما حركت پیوسته و اصولی قیمت سهام ایرانول در تابلوی معامات بورس سبب شد تا 
در مجموع سال 99 و باوجود ریزش های سنگین شاخص كل بورس در پایان سال، قیمت 
»شرانل« دستخوش تغییرات منفی نشده و در نهایت بازده 105 درصدی را نصیب سهامداران 
خود كند كه یکی از باالترین بازدهی ها در سال های اخیر بوده است و این  خود نشان دهنده 
آن است این شركت در روندی روبه رشد و صعودی بواسطه نیروهای متعهد و متخصص خود 

از فنی كاربلد تا مالی پاكدست از روابط عمومی پویا تا بازرگانی برنامه محور میباشد .
مورخ  )سهامی عام(  ایرانول  نفت  شركت  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 

ورزشي  فرهنگي  مجموعه  محل  در   1400/03/30
تاش برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 87/23 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای رضا توكلي بنیزي 
بود، كه جنابان رضا عبدل و قاسم عابدزاده در مقام نظار 
اول و دوم و آقای محمد زارع پور اشکذري به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
گزارش  استماع  از  پس  و   1399/12/30 به  منتهی 
با طنین  نشینان  قانونی، مجمع  بازرس  و  حسابرس 
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.
دكترمحمد زارع پور اشکذری مدیر خوشنام بازار سرمایه 
كشورمان در ابتدای گزارش جامع خود باتشریح اینکه قاره 
آسیا در رتبه اول تولید روغن پایه  یک جهان قرار داشته 
و در این میان ایران اسامی حائز مقام اول تولید در این 
قاره میباشد اعام داشت مفتخرم اعام دارم شركت نفت 
ایرانول به عنوان تولیدكننده، توزیع كننده و صادركننده 
محصوالت متنوع روانکاری كه در سه بخش پاالیشگاه 
روغن سازی تهران، پاالیشگاه روغن سازی آبادان و مجتمع 
ظروف سازی و بسته بندی مشغول به فعالیت است در 
مجموع بیش از 30 درصد سهم تولید روغن پایه كشور 

را به خود اختصاص داده است .
مدیرعامل »ایرانول« در ادامه با اشاره به اینکه یکی از چالش های پیش روی شركت های 
تولیدی روغن موتور به ویژه ایرانول، نبود امکان افزایش ظرفیت حجمی بیش از 600 میلیون 
لیتر است و از این رو مدیریت شركت برای فائق آمدن بر این رقابت سنگین ، تصمیم به 
باال بردن كیفیت محصوالت و تولید محصول با ارزش افزوده باالتر گرفته است تصریح كرد 
: علیرغم تحریم های ناجوانمردانه و فضای شکننده اقتصادی بواسطه منابع انسانی ارزشمند 
، متعهد و متخصص مجموعه كه باالترین دارایی شركت هستند و وجودتکنولوژی نوین و 
منبطق با آخرین استانداردهای روز جهان و برند محبوبی كه در داخال و خارج داریم به دنبال 
توسعه فرایند فروش ، ارتقاء بهره وری سازمانی و استممرار راهبری در بازار روانکاوها با كسب 
بیشترین سود و ارزش آفرینی میباشیم . وی در ادامه پیرامون راهکارهای تقویت جایگاه 

ایرانول در عرصه رقابت با اعام اینکه تاش روزافزون مدیریت این شركت كسب جایگاه برتر 
در بازار روانکار میباشد افزود : نگاه كان مدیریت شركت، افزایش تولید و فروش محصوالت 
نهایی از طریق افزایش كیفیت ضمن طراحی و تولید محصوالت جدید برای كسب بیشتر از 

سهم بازار در كنار توجه به امر رضایتمندی مشتریان از محصوالتمان میباشد. 
دكتر زارع پور كه در شركتهای فوالد مباركه اصفهان، ذوب آهن اصفهان، رایان سایپا ، 
صندوق  گذاری  سرمایه  شركت  فیروزكوه،  سیمان  ایران،  كربن   ، زامیاد  خودروسازی 
بازنشستگی نفت، گروه خودروسازی سایپا نشان داده بخوبی بازار سرمایه و نقاط ضعف و قوت 
اقتصاد  شركتهای صنعتی و تولیدی را میشناسد و درشركتهای بازرگانی بین المللی تامین 
اجتماعی،مركز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ریاست جمهوری، سازمان منطقه آزاد كیش 
به طور كامل اشراف بر فراز و فرودهای اقتصادی دارد در بخش دیگری از گزارش خود با تاكید 
براینکه هرچند خام فروشی در شرایط مقطعی بنابر وضعیت بازارهای داخلی و جهانی ممکن 
است سود بیشتری برای شركت به همراه داشته باشد 
اضافه كرد : تمركز اصلی شركت بین كسب سود بیشتر 
در كوتاه مدت از طریق خام فروشی و افق بلند مدت 
با تکیه بر فعالیت های عملیاتی، دستیابی به سود پایدار 

بنا نهاده شده است.
 به گفته وی از مهمترین دستاوردهای شركت نفت 
ایرانول در سال گذشته می توان به اخذ پذیرش و عرضه 
محصوالت جانبی و روغن پایه در بورس كاال و انرژی و 
همچنین گسترش فروش مویرگی و ایجاد و راه اندازی 
سیستم CRM و تشکیل كمیته قیمت گذاری جهت 
شفاف سازی و كشف قیمت و انعقاد قرارداد و اجرای 
پروژه فاز یک واحد موم گیری پاالیشگاه روغن سازی 

تهران اشاره كرد.
مدیرعامل »شرانل« با اعام خبر راه اندازی پروژه موم 
گیری پاالیشگاه روغن سازی تهران تا پایان سال جاری 
تصریح كرد : اجرایی شدن این پروژه می تواند ارزش 
افزوده محصوالت داخلی واحد مربوطه را 50 تا 70 
درصد را باال برده و سبب افزایش قیمت تولیدات از 

500 دالر در هر تن به هزار دالر در هر تن گردد .
دكتر زارع پیرامون چگونگی كسب رتبه یک سودآوری 
نتیجه  این   ، روانکاو  بین دیگر شركتهای  در  ایرانول 
قوی،  معاونین  كاردان،  مدیران  زحمات  حاصل  را 
مجموعه  تاشگر  كارگران  و  متخصص  كارشناسان 
برشمرد و اعام داشت در سایه  یک روحیه جهادی و 
باور به خرد جمعی در بین اركان مجموعه این موفقیت 

حاصل گردید .
در نتیجه این رشد سود عملیاتی، سود هر سهم شركت نیز در پایان سال مالی گذشته روند 
صعودی بسیار چشمگیری را طی كرد و با رشد 254 درصدی به رقم 5345 ریال رسید. به 
گفته وی از دیگر نکات قابل توجه عملکرد ایرانول در زمینه افزایش سهم از بازار ،درصد میزان 
رضایتمندی مشتریان بوده كه از این رو به منظور رصد و كنترل رضایت مشتری در سال 99 
، رضایتمندی مصرف كنندگان و مشتریان بطور پیوسته پایش شد كه نتیجه آن رضایت 86 

درصدی میباشد كه درعالی ترین سطح قرار طی سالیان اخیر قرار دارد.
شایان ذكر است درآمد عملیاتی و به تبع آن سود عملیاتی یکی از اجزای مهم صورت سود 
وزیان بوده كه می تواند نشان دهنده تکرار پذیر بودن سود خالص برای دوره های آتی 
باشد. گفتنی است شركت نفت ایرانول با مدیریت بهینه بهای تمام شده، تغییر سیاست های 
فروش، كنترل فروش محصوالت زیان ده و ایجاد سبد بهینه فروش محصوالت توانسته جهش 

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

رشـد 254 درصدی سـود خالص و 158 درصدی صـادرات با تکیه بر افزایـش ارزش افزوده 
حرکت جسورانه ایرانول برای تصاحب بازارهای جهانی

افزایش حاشیه سود ناخالص شرکت از 17 درصد به 21 درصد 
، افزایش حاشیه سود خالص شرکت از 10 درصد به 2۹ درصد 
درصد   ۳6 به  درصد   20 از  ها  دارایی  خالص  بازده  افزایش   ،
مبلغ  به  رسیدن  و  ریالی  صادرات  درصدی   1۵۸ افزایش   ،
1۹/۵۹4/7۳۸میلیون فروش خارجی و فروش محصوالت جانبی 
اعم از اصل اسکل ولکس ، فورفورال و PDA TAR در بورس 
کاال و انرژی از اهم دستاوردهای کلیدی شرکت نفت ایرانول در 

سال 1۳۹۹ بوده است . 
بدین ترتیب شرکت با رشد 6۸ درصدی فروش و 21۵ درصدی 
میلیون  مبلغ10/6۹7/۵20  کسب  با  توانست  عملیاتی  سود 
، افزایش 2۵4 درصدی در سود خالص را  نسبت به سال قبل 

سهامداران و ذینفعان خود ارمغان بیاورد .
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215درصدی سود عملیاتی را برای سال مالی 99 به ثبت برساند.
در نتیجه این رشد سود عملیاتی، سود هر سهم شركت نیز در پایان سال مالی گذشته روند 

صعودی بسیار چشمگیری را طی كرد و با رشد 254 درصدی به رقم 5345 ریال رسید..
تاكید ویژه مدیرعامل مبنی بر اینکه منابع انسانی ارزشمند مجموعه بزرگترین سرمایه شركت 
هستند و اهتمام ویژه این مدیریت در سال 1400 به موضوع شایسته ساالری و جانشین 
پروری در كنار مبحث طبقه بندی مشاغل و بهینه سازی ساختار سازمانی و تشکیاتی ، تهیه 
و تحویل محصوالت جدید ، جلوگیری از خام فروشی و تکیه بر حصول سود پایدار با كسب 
سهم بیشتر از بازار ، ثبت برند خوشنام ایرانول در كشورهای هدف صادراتی ، توجه جدی 
به امر تبلیغات و برندینگ ، اقدامات اساسی جهت بهره برداری از خطوط تولید بشکه سازی 
برای شركت، حركت در راستای چشم انداز 1404 جهت ارزش آفرینی مستمر و انتقال نماد 
شركت از فرابورس به تابلوی اصلی بورس جزو اهم برنامه هایی بود كه مدیرعامل ایرانول برای 

سال مالی آتی  اعام داشت .
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت در بخش پایانی گزارش خود پیرامون برنامه های خود 
برای تداوم روند سودآوری و مدیریت تولید گفت: سیاست های شركت ، حركت به سمت 
تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر است كه برای رسیدن به این هدف تمركز خود را بر 
روی تولید فینیش پروداكت ها، قرار داده ایم و در كنار مکاتبات فراوان با سازمان حمایت از 
حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان به منظور افزایش نرخ محصوالت ، با تکمیل پروژه 
پاالیشگاه آبادان جهت استفاده از توانمندی های بالقوه این مركز، تولید محصوالت جدید با 

توجه به تغییر نیاز بازارهای جهانی را مد نظر قرار داده ایم .
پخش یک تله فیلم زیبا وجامع كه به همت روابط عمومی پویا و فعال شركت تهیه و به طور 
كامل ضمن معرفی وتاریخچه شركت به تشریح فعالیت ها و دستاوردها شركت پرداخته 
بود ، اعام افزایش سود شركت از حدود 300میلیارد به 1000 میلیارد كه تشویق ممتد 
حضار را در پی داشت ، حضور دكتر ابویی مدیرعامل و دیگر مدیران ارشد تاپیکو در مجمع 
، رعایت كامل پروتکل های بهداشتی ، میزبانی شایسته كلیه اركان ایرانول در سالن تاش 
از سهامداران و خبرنگاران ، تایید صورتها و حساب های شفاف و كلین جناب موسوی معمار 
مالیه مجموعه توسط بازرس قانونی ، پاسخگویی صادقانه در فضای دوستانه به پرسش ها و 

ابهامات سهامداران و حسابرس شركت از نکات خواندنی این مجموعه ساالنه  بود.
اجازت میخواهیم در پایان گزارش از عنایت خاصه مهندس ابویی مدیرعامل تاپیکو، دكتر توكلی 
رییس مجمع و دكتر زارع سکاندار ایرانول در حق اهالی قلم و اصحاب رسانه كه با روی باز 
پاسخگوی سواالت ما بودند و از حمایت همیشگی و تعامل ستودنی مدیریت فرهیخته روابط 
عمومی سركار خانم افتخاری وسركار خانم سعیدی كارشناس ارشد حوزه خبر كه به گرمی 

پذیرای ما بوده و در تهیه و تنظیم خبر یاری رسان ما نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشیم .
پیام هیات مدیره

سپاس و ستایش خداي را كه نامهایش پاک ، نعمت هایش سرشار و احسانش وافر است 
. از عملش باز پرسیده نمی شود و همه در برابر او پاسخ گوي عمل خویش اند .

اوج  در  زیرا  آید  می  حساب  به  ویژه  و  حساس  مقطعی  كشور  تاریخ  در   1399 سال 
تحریم ها و فشارهاي ظالمانه دشمنان این مرز و بوم و شیوع ویروس منحوس كرونا ، 

ملت مقتدر و پایدار ایران توانستند با رهنمودهاي رهبر فرزانه انقاب حضرت آیت اهلل 
العالی( تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده و مانند همیشه موجب  خامنه اي )مد ظله 
سرافرازي ایران اسامی شوند . بی شک تحقق شعار»جهش تولید« در این سال نیازمند 
ایرانول در  همت اهالی ساعی صنعت بود كه بحمداله مدیران و كاركنان شركت نفت 
امروز   . شدند  اسامی  ایران  سرافرازي  موجب  و  درخشیدند  خوش   ، مهم  این  انجام 
از موفقیت هاي  توانیم  ، می  و گرانمایه  ارجمند  پیشگاه سهامداران  خرسندیم كه در 
اندیشی  نیک  و  سرافرازي  گواه  همگی  كه  كنیم  یاد  نیکی  به   ،1399 سال  ارزشمند 
همکاران متخصص و متعهد شركت نفت ایرانول در گذر از این راه پرفراز و نشیب است . 
هیئت مدیره امیدوار است با اجراي اهداف و برنامه هاي پیش رو و پیگیري چشم انداز و

برنامه هاي بلند مدت شركت ، شرایط مطلوبتري نسبت به گذشته ایجاد نماید.
مروری کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و 

دستاوردهای مهم
- اخذ پذیرش و عرضه محصوالت جانبی و روغن پایه در بورس كاال و انرژي.

- تشکیل كمیته قیمت گذاري جهت شفافیت و كشف قیمت.
- تشکیل كمیته Tender  و اجراي آن در سال مورد گزارش جهت فروش محصوالت 

صادراتی. 
- دریافت نشان برنزي  C3 تعالی منابع انسانی و جایزه استاندارد 34000 در كنفرانس 

ملی مدیریت منابع انسانی
-  انعقاد قرارداد و اجراي پروژه فاز یک واحد موم گیري پاالیشگاه روغن سازي تهران.

- گسترش فروش مویرگی.
 CRM ایجاد و راه اندازي سیستم  -

-  ایجاد راه اندازي نرم افزار پرتال فروش.
برنامه های سال آتی شرکت

افزایش  از طریق  نهایی  فروش محصوالت  و  تولید  افزایش  مدیریت شركت  نگاه كان 
كیفیت ضمن طراحی و تولید محصوالت جدید می باشد. هرچند خام فروشی در شرایط 
مقطعی بنا بر وضعیت بازارهاي داخلی و جهانی ممکن است سود بیشتری برای شركت 
به همراه داشته باشد لیکن تمركز اصلی شركت بین كسب سود بیشتر در كوتاه مدت از 

طریق خام فروشی و افق بلند مدت با تکیه بر فعالیت های عملیاتی، دستیابی
به سود پایدار بنا نهاده شده است. امکان سنجی، طراحی و ساخت طرح های توسعه ای 
فاز 1 و 2 روغن زدایی از اساک واكس كه بنا بر پیش بینی های صورت گرفته به ترتیب 
در سالهای 1401 و 1403 جهت افزایش بهره وری و كیفیت محصوالت به بهره برداری 
خواهند رسید موید اراده راسخ شركت در دستیابی به سهم بازار بیشتر و جایگاه رقابتی 

در آینده براساس سند استراتژی تدوین شده در افق 1404 می باشد.
توسعه و نوسازی

حوزه های سازمانی
فرآیندهای عملیاتی

حوزه فروش
مشکالت و تنگناها
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مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبان سـهام شـركت داروسـازي زاگرس فارمـد پارس 
)داملـران رازک( )سـهامی عام( مـورخ 1400/02/21 در محل مجموعه فرهنگي و ورزشـي 

تاش برگـزار گردید. 
در ایـن مجمـع كـه با حضور 83/97 درصدی سـهامداران حقیقی و حقوقـی ، اعضاء هیات 
مدیـره، نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهادار، حسـابرس و بازرس قانونی برگـزار گردید، 
ریاسـت مجمـع برعهـده آقـای دكتروحیـد هاشـم بیـک محاتي بـود، كه جنابان فرشـاد 
ملـک وند فرد و  حسـین فراهانـي در مقام نظار اول و دوم و آقای حمیدرضا شـاددل بصیر 

بـه عنـوان دبیر مجمع انتخـاب گردیدند.
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیـات مدیـره بـه مجمـع مربوط بـه اهـم فعالیتهـای صورت 

بـه  منتهـی  مالـی  سـال  طـی  در  پذیرفتـه 
1399/12/30 و پـس از اسـتماع گزارش حسـابرس 
و بـازرس قانونـی، مجمع نشـینان با طنیـن صلوات 
خـود ضمـن  تصویـب صورتهـای مالـی و تنفیـذ 
معامات مشـمول ماده 129 و با تقسـیم سـود 935 
ریـال بـه ازای هـر سـهم بـه كار خـود پایـان دادند.

دكتـر محمود ابول زاده مدیر شـناخته شـده صنعت 
دارویـی كشـورمان در ابتـدای گـزارش جامـع خود 
بـا تشـریح اینکـه بعـد از دو دهـه حضور درخشـان 
در صنعـت دارویـی كشـورمان »ددام« بـا  حضـور 
نیروهای كارآمد و مجرب در كلیه سـطوح سـازمانی 
اطمینـان الزم را در جهـت نیـل بـه اهـداف تعییـن 
شـده ایجـاد نمـوده و ایـن مجموعـه با بهـره گیری 
از برتریـن تکنولـوژی، فنـاوری و همـکاری علمـی 
و فنـی بـا شـركت هـای دانـش بنیـان و داروسـازی 
معتبـر دنیـا، مطابـق با نیازمنـدی هـای تولید بهینه 
)cGMP ( اقـدام به تولید بیـش از 100 قلم دارو در 
گـروه های درمانی آنتی بیوتیک در 2 بخش انسـانی 
و دامپزشـکی، ضـد انـگل، ویتامیـن و مـواد معدنـی، 
ضـد عفونی كننـده و ضد كوكسـیدیوز نموده اسـت 
افـزود : ایـن شـركت در سـال 1399 توانسـت در 
سـایه پیـاده سـازی و عملیاتـی كـردن سیاسـتها و 
رویکردهـای اتخـاذ شـده مدیریتـی بـه رغم تشـدید 
تحریم هـای ظالمانـه اقتصـادی آمریکا علیـه ایران و 
فراگیـری بیمـاری منحوس كرونا با اقدامـات خود در 
مسـیر تحقق شعار سال گام برداشـته و از بین حدود 
400 شـركت بـا بهبود در زمینه شـاخص های رشـد 
فروش، رشـد حاشـیه سـود ناخالـص، رشـد مقداری 
تولیـد، رشـد صـادرات و درآمـد ارزی، رشـد سـود، 
سـرمایه گذاری جدید، توسـعه محصـوالت، تغییرات 
فنـی و تکنولوژیـک شـامل بازسـازی، تعمیـرات و 
نوسـازی بنیـادی و پیشـرفت فیزیکـی و مالـی بـه 
دارویـی  زمینـة  در  بهـره وری  برتـر  بنـگاه  عنـوان 
»جهـش تولید« و »رشـد بهـره وری« توسـط وزارت 

كار، رفـاه و تامیـن اجتماعـی انتخـاب گردد .
بـه گفتـه مدیرعامـل و عضو هیـات مدیـره » ددام«، 

تولیـد نبـض تپنـده اقتصـاد و صنعـت كشـور بـوده و شـركت داروسـازی زاگـرس فارمـد 
پـارس نیـز به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه های تولید داروهای انسـانی و دامپزشـکی 
كشـور، خـون حیـات تولیـد را در رگ هـای صنعـت دارویی كشـور جاری نمـوده و جواب 
جنـگ اقتصـادی دشـمن كـه بـا سـاح تحریـم به میـدان آمـده را بـا رونـق تولیـد و كار 

تدبیر مدیریت شایسته » ددام « در کاهش هزینه ها و رشد شاخص های سود آوری 

بیشـتر و بـا تکیـه بـر دانـش داخلـی و تـوان جوانـان این مـرز و بـوم  با عملکرد شایسـته 
داده اسـت. بـه گفتـه ایـن مدیر محقـق  و صاحبنام بازار سـرمایه با توجه بـه اینکه همواره 
تاكیـد مقـام معظـم رهبری و دسـت اندركاران رفع نیاز كشـور با تولید محصـوالت داخلی 
میباشـد این مجموعه توانسـته اسـت با دریافت پروانه محصوالت جدید منطبق با آخرین 
اسـتانداردهای جهانـی و اهتمام جدی به افزایش تولید داروهـای مورد نیاز میهن عزیزمان 
بـا مدیریـت هزینـه و بازاریابـی مناسـب نقشـی ماندگار در سـال مالـی مورد گـزارش ایفا 
نماید . به گفته مدیر ارشـد سـابق داروسـازی اكسـیر و داروسـازی بایر افاک  و سـازمان 
مدیریـت صنعتـی كـه سـوابقی درخشـان در همـکاری بـا شـركتهای معتبـر دارویی بین 
المللـی و تالیفاتـی متعـدد در زمینـه تولیـدات داروهـای جدیـد دارد؛ وجـود دانـش فنی 
مناسـب در »ددام« باعـث شـده كه در امـر صادرات 
اقـام دارویـی همـواره ایـن شـركت از پیشـقراوالن 
فـروش بـه كشـورهای هـدف صادراتـی باشـد و بـا 
صـادرات  جهـت  اسـتراتژیک  راهبردهـای  اتخـاذ 
بواسـطه برند نامی و محصوالت با كیفیت ، سـهمی 
قابـل توجـه از فـروش خارجـی محصـوالت دارویی 

كشـورمان را بـه خـود اختصـاص دهد . 
مدیریـت ارزنـده ایـن شـركت همبـاره بـا توجـه به 
تنـوع تولیـدات داروئـی درصـدد حفـظ موقعیـت 
خـود در بـازار و بـاال بـردن سـهم قابـل توجهـی از 
فـروش بازارهـای داخلـی و خارجـی بـوده و در ایـن 
ارتبـاط كل فـروش  شـركت  در سـال مالـی1399 
بـه مبلغ 2/500 میلیارد ریال رسـید كه در مقایسـه 
بـا عملکـرد سـال قبـل 81 درصـد افزایـش و از كل 
فـروش 1399 مبلـغ 43/976 میلیـون ریـال معادل 
220 هـزار دالر مربـوط به فروش صادراتی می باشـد. 
شـایان ذكر اسـت كه فـروش های شـركت در داخل 
عمدتـا به شـركت توزیـع داروهای دامـی داروپخش، 
شـركت توزیـع داروپخـش و شـركت پخـش دارویی 
اكسـیر و در خـارج نیـز بـه كشـورهای افغانسـتان، 
عـراق و آذربایجـان صـورت پذیرفته اسـت. همچنین 
در ادامـه بـا برگـزاری مجمـع فـوق العـاده جهـت 
افزایـش سـرمایه بـا تصویـب اكثریـت سـهامداران 
بـه  میلیـون  مبلـغ 920/223  از  شـركت  سـرمایه 
مبلـغ 1/500/000 میلیون رسـید. مدیرعامل و عضو 
هیـات مدیره شـركت پیرامـون این افزایش سـرمایه 
25 درصـدی اظهار داشـت: ایـن افزایش سـرمایه در 
جهـت اصـاح سـاختار مالـی ، انجـام هزینـه هـای 
GMP  الزامـی وزارت بهداشـت و پیشـبرد طـرح 
هـای توسـعه ای شـركت بسـیار موثـر بـوده و باعث 
سـرعت دهی در پیاده سـازی برنامه هایمان میشـود 
. به گفته دكتر ابول زاده دوره بازگشـت این سـرمایه 
22 مـاه بوده واز محل آورده نقدی سـهامداران تامین 

خواهد گشـت . 
از  ملکونـد  دكتـر  و  محاتـی  دكتـر  ویـژه  تقدیـر 
تیـم مدیریتـی متعهـد و متخصـص  مدیرعامـل و 
شـركت كـه توانسـته انـد در طی دوسـال فعالیت ارزشـمند  بـا یک مدیریت جهـادی این 
شـركت را از زیـان دهـی بـه سـود برسـانند ، تایید حسـابهای شـفاف و پاک جنـاب بصیر 
معاونـت مالـی »ددام« توسـط بازرس و حسـابرس قانونی، حرمت نهی شایسـته دكتر ابول 
زاده در حـق اصحـاب قلـم كـه همبـاره بـه صداقـت و بـا روی باز پاسـخگوی خبرنـگاران 

شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس بر مدار سوددهی 

بهبود شـاخص های سـودآوری شـرکت، افزایش حاشـیه سود 
ناخالص از ۵2 درصد به ۵6 درصد، رشـد حاشـیه سود عملیاتی 
از 4۸ درصـد به ۵۳ درصد و افزایش حاشـیه سـود خالص از ۳۵ 
درصـد به 40 درصد، کاهش دوره وصول مطالبات شـرکت از 16۵ 
روز بـه 1۵7 روز ، کاهـش نسـبت های هزینه هـای عملیاتی به 
فـروش و هزینه هـای مالی به فروش بواسـطه مدیریت و کنترل 
بهینـه هزینه ها در شـرکت، دریافـت ۹ پروانـه تولید محصول 
 GMP خطوط تولیـد و ارتقاء GMP جدیـد، تمدید گواهینامـه
خطـوط تولیـد گرانـول و سـاخت مایعـات، انتخاب شـرکت به 
عنـوان صادرکننده نمونه اسـتانی برای چهارمین سـال متوالی، 
دریافـت لـوح و تندیس طالیـی روز صنعت، معـدن و تجارت به 
عنوان شـرکت برگزیـده برتر کشـوری، دریافت لـوح تقدیر در 
راسـتای ایفـای مسـئولیت اجتماعـی و پویش هـای مومنانه از 
بسـیج ادارات و کارخانجات کشـور از اهم دسـتاوردهای کلیدی 
تیـم مدیریتی دکتـر محمود ابـول زاده در شـرکت داروسـازي 

زاگـرس فارمد پـارس بوده طی سـال مالی 1۳۹۹اسـت .
بدیـن ترتیـب ایـن شـرکت بـا رشـد ۸1 درصـدی فـروش و 
رشـد 10۳ درصدی سـود عملیاتی توانسته در سـایه تمهیدات 
مدیریتـی مدیـرکاردان و کارکنـان متعهد و متخصـص خود با 
کسـب مبلغ ۹۹0/۹7۵ میلیون یک افزایش 10۳ درصدی  سـود 

خالـص را بـرای سـهامداران و ذینفعان خـود ارمغان بیـاورد .
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میباشـند و تعامل سـتودنی در رفع ابهامت مطرح شـده توسـط سـهامداران خرد از نکات 
خواندنـی ایـن مجمـع سـاالنه و فـوق العـاده بود . 

اجـازت میخواهیـم در پایـان گزارش از لطـف و حمایت دكتر ابـول زاده مدیر عامل و دكتر 
وحیـد آدرنگـی مشـاور برجسـته مدیرعامـل كـه بـه گرمی پذیـرای اهالی رسـانه بـوده و 
ازمدیرروابـط عمومـی مجموعـه كه یاری دهنده مـا در تهیه گزارش بودنـد نهایت قدردانی 

و تشـکر را داشـته باشیم .
پیام هیات مدیره

خرسـندیم كـه پـس از یکسـال تاش و تکاپـو، مجالی دوبـاره یافتیـم تا رو در روی شـما 
عزیزان كارنامه یکسـال شـركت داروسـازی زاگرس فارمد پارس را بازخوانی و با اسـتمداد 

از حمایـت و همراهـی شـما بزرگـواران، فصلی نو از توسـعه و تعالی را آغـاز نماییم.
شـركت هـای تولیـدی بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی چنـد سـال اخیـر با چالـش های 
متعـددی از جملـه تحریـم بانـک ها، نوسـانات نـرخ ارز و پرداخـت صد درصد وجـه ریالی 

خریـد مـواد و دریافـت مـواد پـس از گذشـت 3 الـی 5 مـاه مواجه بـوده اند.
 عمـده ی تغییـر در صنعـت تولید داروهای دامپزشـکی در سـال 1399، تغییر نـرخ ارز از 
حمایتـی بـه نیمایـی بـود و اینکه بـه دلیل تصمیم گیـری جهت تغییـر نـرخ ارز در چهار 
مـاه اول سـال 1399 تخصیـص ارز صـورت نپذیرفـت و بـا تغییـر نـرخ ارز نیاز شـركت به 
تامین سـرمایه در گردش از منابع بانکی افزایش یافت، با وجود همه مشـکات توانسـتیم 
نتیجـه عملکـرد شـركت منتـج به افزایـش فـروش، افزایش سـود خالص و كنتـرل هزینه 

های شـركت گردیده اسـت.
 برنامه ی هیات مدیره شرکت جهت حل مشکالت عبارتند از:

1- افزایـش فـروش بـا تولیـد داروهـای جدیـد و اسـتفاده از ظرفیـت های بخـش تزریقی  
داروهـای دامپزشـکی و تقویت صـادرات.

2- برنامـه ریـزی بـه منظـور كاهش بهای تمام شـده مواد اولیـه خارجی بـا افزایش منایع 
خرید مـواد خارجی.

3- انجام افزایش سرمایه شركت به منظور اصاح ساختار مالی شركت.
4- فعـال تـر نمـودن واحـد بازاریابـی و فـروش شـركت به منظو كشـف نیازهـای جدید و 
جمـع آوری اطاعـات و تجزیـه و تحلیل اطاعات به منظور بهینه سـازی فـروش داروهای 

تولیدی.
5- مدیریـت هـر چـه بهتـر منابع انسـانی شـركت و بهینـه سـازی نیروهای انسـانی بابت 

چابـک سـازی و افزایـش بهـره وری همـه جانبه.
6- كنتـرل هزینـه هـای اداری ، فـروش و سـربار شـركت و همچنین كاهـش هزینه های 

مالـی بـا دریافـت وام از بانـک ها بـا نرخ سـپرده كمتر.
7- هماهنگـی بـا شـركت هـای پخش به منظـور پایـش اطاعات بـازار در رقابت با سـایر 

كنندگان. تولید 
بـا سـپاس از حمایـت هـای بـی دریغ شـما سـهامداران محتـرم و با امیـدواری بـه عنایت 
حضـرت حـق و بـا اتـکا به تـاش روز افزون مدیـران و كاركنان شـركت و با بهره جسـتن 
از همـه ی داشـته هـا و توانمنـدی های فنی، تخصصـی، تجربی، معنـوی و اخاقی اعتقاد 
داریـم مـی توانیـم جایـگاه شـركت را در صنعـت داروهـای دامپزشـکی بـه باالتریـن حد 

ممکن برسـانیم.
جایگاه شركت در صنعت داروسازی

شـركت داروسـازی زاگـرس فارمد پارس)سـهامی عام( تنها شـركت تولیدكننـده داروهای 
تخصصـی دامپزشـکی كـه در سـازمان و اوراق بهـادار پذیرفته شـده اسـت. كه بـا تکیه بر 

كیفیـت برتـر و تنـوع بخشـی محصـوالت خود توانسـته اسـت، در بیـن شـركتهای فعال 
تولیدكننـده داروهـای دامپزشـکی، جایـگاه مناسـبی را به خود اختصـاص دهد.

ایـن شـركت در سـال 1394 موفـق بـه تولیـد داروهای انسـانی گردیـده كه خـود آغازی 
جهت حضور هر چه بیشـتر در تولید و عرضه داروهای انسـانی می باشـد و در پایان سـال 
1398 بـا اخـذ مجـوز از مراجـع ذی صـاح نسـبت به تولیـد ژل ضدعفونی كننده دسـت 

اقـدام نمـوده كـه منجر بـه وردو به بـازار ضدعفونـی كننده ها می باشـد.
اهم دستاوردهای مالی و عملیاتی شرکت در سال مالی مورد گزارش

با وجود مشکات ذیل در سال 1399 
-  تحریـم ظالمانـه كشـور آمریکا علیه كشـور عزیزمان كه موجب تاخیـر در خرید و حمل 

مواد گردیده اسـت
-  تغییـر نـرخ ارز داروهـای دامپزشـکی از ارز حمایتـی بـه ارز نیمایـی كـه نیازمند تامین 

سـریع سـرمایه در گردش مناسـب بـا میـزان فعالیت شـركت بود.
- افزایش بهای مواد اولیه و بسته بندی حاصل از محدودیت بیماری كرونا

- عدم همکاری بانک های داخلی در كاهش میزان مبلغ سپرده پرداخت وام
- پرداخت صد در صد ریالی خریدهای خارجی از طریق صرافی ها با تعهدات متعدد

- افزایـش زمـان تولید مواد توسـط تولید كنندگان خارجی بابـت محدودیت بیماری كرونا 
و افزایـش زمـان حمـل )محدودیت در حمل و نقل، حاصـل از تحریم و بیماری كرونا(

-  عـدم تخصیـص بـه موقـع ارز مـورد نیاز تولید توسـط بانـک مركزی كه در شـش ماهه 
ی اول سـال 1399 مشـکات جـدی بـرای تولید ایجاد شـده بود

- عـدم تخصیـص بـه موقع ارز مورد نیـاز نهاده های علمی بابت تولیـد یکپارچه ی مرغ در 
كشـور كه ارتباط مسـتقیم با مصرف بخشـی از داروهای تولیدی شركت دارد
عمده دستاوردهای مالی شرکت در سال 1۳۹۹ به شرح ذیل می باشد:

- افزایش فروش به مبلغ1/122/262  میلیون ریال معادل 81% نسبت به سال قبل
- افزایشـی درصـد تخفیـف فروش بـه فروش از 4/05% سـال گذشـته به 4/22% در سـال 

جاری
- افزایـش سـود ناخالـص شـركت بـه مبلـغ 688/905 میلیون ریـال معادل 96% نسـبت 

بـه سـال قبل
- افزایـش سـود خالـص شـركت بـه مبلـغ 502/826 میلیون ریـال معادل 103% نسـبت 

بـه سـال قبل
- افزایـش قیمـت فـروش داروها متناسـب بـا افزایش قیمـت ارز، مواد اولیه، بسـته بندی، 

حقـوق و دسـتمزد و هزینه هـای جاری
اهم برنامه ها و فعالیت های آتی هیات مدیره

1- پیگیری بابت تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی سال 1394 الی 1398 
2- تولید محصوالت براساس نیاز بازار و تولید محصوالت با حاشیه سود باال

3- شناسـایی منابع جدید خرید مواد اولیه و ثبت آنها در سـازمان دامپزشـکی و سـازمان 
غـذا و دارو بـه منظـور كاهش قیمت خرید مـواد اولیه
4- كاهش سطح تخفیفات و كنترل هزینه های شركت

5- تحقق بودجه مصوب
6- مدیریـت هرچـه بهتـر منابع انسـانی و بهینه سـازی تركیـب نیروی انسـانی به منظور 
افزایـش بهـره وری همـه جانبه و كشـف نیازهای بـازار به منظور ورود به كسـب و كارهای 

جدیـد شـامل تولیـد داروهای گیاهی و شـامپو جهـت حیوانات خانگی
7- پیگیری پرونده های حقوقی شركت
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اخبار بانک و بیمه

مجمع عمومی عادی ساالنه بیمه نوین صبح روز دوشنبه 
24 خردادماه برای بررسی و تصویب صورت های مالی 
سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399با حضور 58.19 
درصد سهام داران برگزار و با تصویب مجمع به ازای هر 

سهم 152 ریال سود نقدی تقسیم خواهد شد.
در بخشی از مجمع عمومی عادی ساالنه شركت، حسین 
كریم خان زند؛ مدیرعامل بیمه نوین به ارائه گزارش هیأت 

مدیره و عملکرد این شركت در سال 1399 پرداخت.
وی گفت: در سال 99 بیش از 1300 میلیارد تومان 
حق بیمه صادر شده است كه نسبت به سال 98 رشد 
39 درصدی را نشان داده و این درصد رشد نسبت به 
میانگین صنعت بیمه در سال گذشته بیشتر است. 
كریم خان زند همچنین با اشاره به اهمیت انضباط مالی در شركت بیمه نوین، افزود: درسال 99 جایزه ملی 
مدیریت مالی ایران برای چهارمین سال متوالی و در سطح تندیس بلورین، برای دومین سال پیاپی كسب 
شده است. یکی دیگر از اتفاقات خوب در بیمه نوین دقت همکاران در تعیین دقیق بودجه است. به طوری كه 
كه در سال گذشته 101 درصد بودجه پیش بینی شده و در چند سال اخیر نیز همواره بیش از 98 درصد 

بودجه تحقق یافته است.

قراردادی  رازی  بیمه  شركت 
كه  كرد  منعقد  نیرو  وزارت  با 
نفر  هزار   500 آن  واسطه  به 
تحت  وزارتخانه  این  پرسنل  از 

پوشش بیمه رازی قرار گرفتند.
عامل  مدیر  جباری  علی  دكتر 
خبر  این  اعام  با  رازی  بیمه 
كه جزو  قرارداد  این  در   : افزود 
صنعت  قراردادهای  بزرگ ترین 

بیمه كشور به شمار می آید جمعیت بیش از نیم میلیون نفری ، تحت پوشش كامل خدمات بیمه 
رازی قرار گرفتند.

مدیرعامل بیمه رازی در هشتمین جلسه سه شنبه های پاسخگویی كه در استودیو خبر روابط عمومی 
بیمه رازی برگزار شد تاكید كرد: قرارداد با وزارت نیرو به دلیل گستردگی و پراكندگی كاركنان این 
وزارتخانه در سراسر كشور، یکی از بزرگترین قراردادهای صنعت بیمه است و برای بیمه رازی یک توفیق 

بزرگی است كه این مهم با حضور و نقش پر رنگ نمایندگان در این حوزه عملی می شود.
دكتر جباری افزود : تمامی فرایندهای قانونی این قرارداد با اباغ رسمی وزارت نیرو انجام شده و تمامی 

زیرساخت های كامل برای اجرای قرارداد در بیمه رازی ایجاد شده است .

بیمه تجارت نو یکی از جوانترین شركت های بیمه ای است 
كه توانسته بعد از پنج سال فعالیت مجوز قبولی اتکایی را 

از بیمه مركزی دریافت كند.
مجوز قبولی اتکایی مربوط به پذیرش ریسک شركت هاست 
كه با كسب چنین مجوزی شركت ها از وضعیت مناسبی 

برخوردار می شوند.
در حقیقت هر یک از شركت های بیمه گر بسته به سرمایه 
ثبت شده و مجوزها و مقررات مربوطه، ظرفیت خاصی برای 
پذیرش ریسک دارند. مجموع سرمایه تمام بیمه نامه های 
صادره در یک سال را معادل ریسک ساالنه بیمه گر در نظر 

می گیرند كه بیمه تجارت نو با داشتن سرمایه الزم توانست این مجوز را دریافت كند.
شایان ذكر است كه پروانه فعالیت شركت بیمه تجارت نو در تاریخ ششم اردیبهشت 1395 از 

سوی بیمه مركزی جمهوری اسامی ایران در رشته های اموال و اشخاص صادر شد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران به منظور توسعه 
بانکی،  و  مالی  خدمات  انوع  ارائه  و  تعامات 
استفاده از ظرفیت های علمی، آموزشی، خدمات 
حقوقی، ارتقای فرهنگ صلح و سازش، كمک به 
كاهش ورودی پرونده های قضایی و پیشگیری از 
تسهیل  و  اعتباری  ناقص  قرارداد های  منفی  آثار 
وكا،  مركز  رئیس  با  نشستی  ارائه خدمات طی 
كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه 

تفاهم نامه همکاری امضا كرد.
حجت اله صیدی در آئین امضای این تفاهم نامه كه با حضور علی بهادری جهرمی، رئیس مركز 
وكا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد، ضرورت توجه به جنبه های 
حقوقی فعالیت های اقتصادی و تاثیر آن بر آحاد جامعه را خاطرنشان كرد و گفت: این جلسه 
آغاز یک همکاری بسیار مهم است. جنبه حقوقی فعالیت های اقتصادی به اندازه جنبه اقتصادی 
آنها اهمیت دارد. به ویژه در بنگاه های بزرگ كار اقتصادی آثار مهمی دارد. در بانک ها نیز به 
دلیل داد و ستد پول و جریان نقدینگی آثار به مراتب مهم تری را در اقتصاد كشور، آحاد جامعه 
و در سطح اقتصاد خرد بر بنگاه ها و مدیران آنها می گذارد. به همین دلیل نیاز است كه این 

همکاری آغاز شود.

بیمه سامان پس از امضای تفاهم نامه با شركت دارا، امکان 
خرید اعتباری برای بیمه گذاران عمر خود را فراهم كرد.

این شركت اعام كرد كه بیمه گذارانش می توانند از »دارا 
كارت« برای دریافت برخی خدمات و خریدهای مدت دار 

استفاده كنند.
بر اساس قراردادی كه میان این شركت و شركت دارا 
منعقد شده است، انجام خدمات واسطه ای بین پذیرندگان 
و كاربران به منظور خرید مدت دار كاال و خدمات در قالب 

»دارا كارت« از این پس امکان پذیر خواهد شد.
این تفاهم نامه با حضور »عبدالرسول عطایی« معاون اجرایی و »شیما آراء« معاون فنی بیمه های زندگی شركت 
بیمه سامان در كنار »نوید رجایی پور« مدیرعامل و »حسین خاتمی« عضو هیات مدیره شركت دارا به امضا رسید.

صندوق گنجینه الماس بیمه دی با درآمد ثابت 58 
%، رتبه نخست بین 80 صندوق كشور را در سال 

1399 كسب كرد.
صندوق گنجینه الماس بیمه دی كه در سال 98 
گرفت،  كشور جای  برتر  رده 10 صندوق  در  نیز 
امسال نیز با كسب رتبه نخست در میان صندوق 

های كشور، پربازده ترین صندوق نام گرفت.
شركت بیمه دی این صندوق را با هدف سرمایه 
گذاری ذخایر ریاضی بیمه های زندگی راه اندازی 

كرده است و توانسته سود حاصل از این مشاركت را به بیمه گذاران خود پرداخت نماید.

بخش  در  تجارت  بانک  مصارف  ناخالص  مانده 
صنعت و معدن در پایان سال 1399 به مبلغ 532 

هزار میلیارد ریال بالغ شد.
این  ناخالص مصارف )تسهیات و مطالبات(  مانده 
بانک در بازه زمانی چهار ساله از ابتدای سال 1396 
تا اسفند ماه سال 1399 قریب به 175 درصد رشد 

را نشان می دهد.
بر اساس آمار، مانده ناخالص مصارف بانک تجارت 
در بخش صنعت و معدن در اسفندماه سال 1396 

بالغ بر 194 هزار میلیارد بوده و این رقم در اسفندماه سال 1399 با 175 درصد رشد به 532 
هزار میلیارد ریال بالغ شده است.

بر اساس این گزارش، بانک تجارت از مجموع یک هزار و 783 میلیارد و 52 میلیون ریال مانده 
ناخالص مصارف )تسهیات و مطالبات( اعطایی به بخش های مختلف در پایان اسفندماه سال 

1399 بالغ بر 30 درصد را به بخش صنعت و معدن اختصاص داده است.

بزرگ ترین قرارداد صنعت بیمه کشور منعقد شدتقسیم سود 152 ریالی به ازای هر سهم

رکورد دیگری شکست؛

بیمه تعاون به ایستگاه نهم رسید

صنـدوق گنجینه الماس بیمه دی رتبه نخسـت را کسـب کرد

همکاری بانک صادرات ایران و مرکز وکال و کارشناسان قوه قضائیه

این شركت بر اساس »قانون تأسیس مؤسسات بیمه 
غیر دولتی« و »قانون تأسیس بیمه مركزی جمهوری 
اسامی ایران و بیمه گری« و تأیید شورای عالی بیمه و 
تصویب مجمع عمومی بیمه مركزی جمهوری اسامی 
ایران در تاریخ 20 تیرماه 1392 موفق به اخذ پروانه 

فعالیت خود شد.
از 11 خرداد 1396، یونس مظلومی كه سابقه فعالیت 
در بیمه های آسیا و دانا و مدیرعاملی بیمه های سایان و 

رازی را در كارنامه خود داشت، سکاندار بیمه تعاون شد.

» دارا کارت « به یاری بیمه گذاران شرکت بیمه سامان آمد

رشد 175 درصدی مانده مصارف اعطایی بانک تجارت به بخش صنعت و معدن

با اخذ قبولی اتکایی بیمه تجارت نو در پنج سالگی شرکت

شرکت بیمه تعاون، نهمین سال فعالیت خود را آغاز کرد.

با امضای تفاهم نامه توسط حجت اله صیدی و علی بهادری جهرمی رقم خورد

دكتر ایمانی با اشاره به پیشینه و قدمت شهر تاریخی 
اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسام با جاذبه 
های توریستی متنوع، گفت: این شهر در كنار برخورداری 
از امتیاز حضور گردشگران و مسافران در فصل های 
مختلف سال، دارای ظرفیت های صنعتی بزرگی چون 
فوالد مباركه و ذوب آهن است كه با تمركز و تعامل 
بر ارائه خدمات به این صنایع می توان ضمن كسب 

سودآوری بانک، از این طریق در مسیر رشد و توسعه صنعت كشور گام برداشت.
مدیرعامل بانک سینا ضمن ارائه سیاست ها و برنامه های توسعه ای سال 1400 این بانک، از همکاران خواست 
با برنامه ریزی هدفمند در جهت بهبود شاخص های عملکردی، ضمن رعایت تناسب الزم در خصوص نسبت 

منابع و مصارف شعب در راستای تحقق اهداف بانک اهتمام جدی داشته باشند.

تاکیـد مدیرعامل بانک سـینا بر اسـتفاده شـعب از ظرفیت های شـهر 
اصفهـان در جهت رضایتمندی مشـتریان
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مجمع عمومی عادی ساالنه شركت  دوده صنعتی پارس )سهامی عام( مورخ 1400/02/18 در محل سالن 
تاش وزارت كار تشکیل گردید.                                                                                                                                           در 
این مجمع كه با حضور بیش از 79/99  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 شکور شمس و سلیمان سلطانی  در مقام نظار اول و دوم و 

مهندس مجید محمدی 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 مهندس مجید محمدی سکاندار »شدوص« 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 1/300 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به 
عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند .

مهندس محمدی در ابتدای گزارش خود ضمن تشریح اینکه در شركت ، دوده صنعتی پارس ، ضمن 
تشکیل گروه های تخصصی مستقل در حوزه های كاری تحقیق و توسعه، تولید، بازرگانی و فروش 
محصوالت خود با به خدمت گرفتن دانش تخصصی آنها موجبات تحقق هر چه بهتر رسالت و ماموریت 

سازمانی خود گردیده ایم اضافه نمود: این شركت عاوه بر 
تأمین نیاز بازارهای داخلی، تا كنون موفق به صادرات دوده 
صنعتی به كشورهای آسیایی و اروپایی گردیده و با استفاده 
از تکنولوژی روز و رعایت استانداردهای ملی و جهانی، تولید 
انواع دوده صنعتی با قیمت مناسب را به جهت تامین نیاز 

مشتریان، هدف خود قرار داده است.
به گفته مدیرعامل شركت ، فعالیت در فضای رقابتی شدید 
بازار دوده مستلزم اهتمام به مشتری مداری ،  دستیابی به 
بهای تمام شده مناسب و ارائه قیمت های رقابتی در بازار 
می باشد افزود: برای رسیدن به این امر مهم ، دانش و تجربه 
همه پرسنل و تمام برنامه ریزی ها را جهت یافتن تركیب 
مناسب خوراک اصلی به منظور  بهبود ضریب  مصرف 
مواد اولیه ، كاهش مصرف حامل های انرژی و توجه ویژه 
به كیفیت محصوالت  جهت دستیابی به سهم بیشتر بازار 
و همچنین توجه ویژه به مشتری مداری به كار گمارده ایم. 

بر 26/786  بالغ  فروش  و  تن  بر 25/020  بالغ  تولید  ورو 
تن محصول ، استفاده از ظرفیت های تولید جهت كاهش  
هزینه های جذب نشده، افزایش حاشیه سود، بهبود ساختار 
ترازنامه و حقوق صاحبان سهام از جمله مهمترین بخشهای 

عملکردی شركت در سال 1399 بوده است .
 مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت در گزارش مبسوط 
خود با اعام اینکه حاشیه سود خود را تا میزان 20 درصد 
ارتقا داده وشركت پیشرویی در عرضه كاال در بورس گردیدم 
تصریح نمود در سه سال اخیر ))شدوص(( روندی صعودی 
در كسب سود خالص داشته و امیدواریم با عملیاتی كردن 
برنامه های مدنظر خود در سال 1400 نیز این روند رو به رشد 

و صعودی را استمرار ببخشیم .
پخش یک تله فیلم جامع و زیبا كه به همت جناب تدین 
مدیر فرهیخته روابط عمومی شركت تهیه و در آن تاریخچه و 
وضعیت شركت دوده صنعتی پارس در سال مالی مورد گزارش 
به خوبی تشریح گردیده بود، گزارش مالی شفاف معاونت مالی 

مجموعه كه حسابهای و ترازهای مالی اش به تایید حسابرس و بازرس قانونی رسیده بود و گزارش عملکرد 
شركت كه توسط مهندس مجید محمدی مدیر بازارشناس صنعت كشورمان قرائت گردید و حاكی از آن 
بود كه در سال مالی سخت گذشته كه مشکات ناشی از بیماری كرونا و تداوم تحریم ها اكثریت شركت 
های تولیدی را دچار مشکل ساخته بود این شركت توانسته با 29 درصد افزایش فروش و انجام رایزنی های 
متعدد جهت مجوز برای افزایش قیمت محصوالت خود ، بیش از 92 درصد افزایش سود خالص را برای 

سهامداران و ذینفعان خود حاصل سازد از نکات خواندنی این مجمع بود . 
پیام مدیرعامل

 شکرگذاریم كه در سایه الطاف بیکران خداوند متعال و با حمایت همه سهامداران عزیز در سا 1399 
توفیق خدمتگزاری عطا گردید كه با تمام توان در سال رونق تولید در جهت توسعه صنعت و شکوفایی 
اقتصاد ایران عزیزمان گام های ارزنده ای برداریم.  در سال 99 برغم تمامی مشکات موجود در بخش 
صنعت شامل عدم وجود نقدینگی كافی، نوسانات نرخ ارز و مواد اولیه و سایر موارد؛ با توكل بر ایزد 
متعال و بهره گیری از تاش، تجربه، تخصص و همت مدیران و كاركنان عزیز شركت شاهد استمرار 

دوده صنعتی پارس؛ بی بدیل در جایگاه و نقش آفرینی شایسته
»شدوص« و رشد 92 درصدی در سود آوری

تولید و رشد سودآوری شركت بوده ایم. 
فعالیت در فضای رقابتی شدید بازار دوده مستلزم اهتمام به مشتری مداری، دستیابی به بهای تمام شده 
مناسب و ارائه قیمت های رقابتی در بازار می باشد كه برای رسیدن به این امر مهم، دانش و تجربه همه 
پرسنل و تمامی برنامه ریزی ها را جهت یافتن تركیب مناسب خوراک اصلی به منظور بهبود ضریب 
مصرف مواد اولیه ،كاهش مصرف حامل های انرژی و توجه ویژه به كیفیت محصوالت، جهت دستیابی 

به سهم بیشتر بازار و همچنین توجه ویژه به مشتری مداری بکار گمارده ایم. 
تولید بالغ بر 25/020 تن محصول و فروش بالغ بر 26/786 تن، افزایش 92 درصد در سود هر سهم، 
استفاده از ظرفیت های تولید جهت كاهش هزینه های جذب نشده، افزایش حاشیه سود، بهبود ساختار 

ترازنامه و حقوق صاحبان سهام از جمله مهمترین بخشهای عملکردی شركت در سال 99 بوده است
هیات مدیره شركت دوده صنعتی پارس اعتقاد دارد در سال 1400 با ایجاد محیطی با ثبات در كسب 
و كار و اجرای طرح های توسعه ای از ظرفیت های ایجاد شده در صنایع تایر و قطعه سازی در جهت 
پیشبرد اهداف برنامه و بودجه استفاده نماید كه در این مورد نیازمند مساعدت، همراهی و توجه بیشتر 

سهامداران خواهیم بود.
هیات مدیره شركت مصمم است در سال 1400 تولید خود را به میزان ظرفیت اسمی خود برساند و در 

جهت حفظ و دستیابی به سهم بیشتر بازار داخلی و خارجی اقدام نماید. 
فروش  و  اولیه  مواد  خرید  فرآیند  بیشتر  سازی  شفاف 
همه  در  ها  هزینه  مدیریت  بورس،  طریق  از  محصوالت 
بخش ها و استفاده بهینه از سرمایه انسانی و نیز تجهیزات 
و منابع مالی از دیگر محورهای اصلی شركت دوده صنعتی 
یاری خداوند  به  امیدواریم  باشد كه  در سال 1400 می 
متعال و تاش و كوشش همکاران ارجمند و همراهی همه 

سهامداران محترم محقق گردد. انشااهلل
برنامه های آینده شرکت : 

1- استمرار حضور شركت در بازار داخلی و تاش در جهت 
بازار  به روند روبه رشد سهم  با توجه  بازار  افزایش سهم 

شركت در سال 1400
2- عرضه محصوالت شركت در بورس اصلی كاال

3- صادرات محصول از طریق رینگ صادراتی بورس كاالی 
ایران

4- انعقاد قرارداد و همکاری مستمر با مشتریان بمنظور تداوم 
تولید و بهبود در محصوالت تولیدی مطابق با استانداردهای 

بین المللی جهت صنایع تایر سازی و قطعه سازی
5- مطالعات و تحقیقات الزم جهت رسیدن به تركیب ایده 
آل و ارزان خوراک اصلی مصرف جهت رسیدن به بهای تمام 

شده مناسب با حداكثر كیفیت محصوالت تولیدی
مصرف  شاخص  كاهش  جهت  در  الزم  برنامه  اجرای   -6

حامل های انرژی
7- ارائه خدمات قبل و پس از فروش به منظور ارتقاء سطح 

كمی و كیفی تولید مصرف كنندگان و اخذ رضایت آنان
8- انجام ممیزی های دوره ای توسط مشتریان )تایر ساز و 
قطعه ساز( و توجه به خواسته ها و موارد بهبود عنوان شده از 

طرف آنان و رعایت مشتری مداری
9- شركت در نمایشگاه های تخصصی در طول سال 1400 

و عرضه محصوالت تولیدی و فروش. 
10- افزایش تولید محصوالت مرغوب برای مشتریان حساس 
قطعه سازی با نام )P-TYPE 550-N ( كه مورد استقبال 

مشتریان قطعه ساز قرار گرفته است
11- حذف تدریجی واسطه ها از بازار دوده از طریق فروش مستقیم به تولید كنندگان

12- تاش جهت تامین مواد اولیه از تولیدكنندگان بطور مستقیم و تامین اعتبار آن
13- توجه به بازارهای صادراتی و انجام صادرات بخشی از محصوالت تولیدی به بازارهای هند، تركیه و اروپا

14- اجرای پروژه های استراتژیک در زمینه ارتقاء تکنولوژی راكتورها، بهبود كیفیت محصوالت هارد و 
سافت و بازیافت انرژی های حرارتی

 DQS 15- انجام ممیزی های سیستم ها توسط شركت
16- استقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای ISO 50001:2018  و اخذ گواهی امه از CB معتبر

17- اخذ گواهینامه آزمایشگاه مرجع ISO 17025:2017 از CB معتبر
18- افزایش مقدار تولید سالیانه محصوالت تا 30/000 تن در سال 1400

19- افزایش سرمایه 100 درصدی از محل آورده نقدی سهامداران
N220 20- انجام پروژه نوسازی راكتور خط هارد و تولید گرید

ورود به بازارهای صادراتی و فروش 1/۸2۸ تن محصول به کشورهای 
ترکیه ، هند و پاکستان ، عرضه محصوالت در بورس کاال برای اولین بار 
در راستای شفافیت و فروش مستقیم محصوالت به مصرف کننده نهایی 
، بازسازی کامل خط تولید شرکت بعد از 2۵ سال و افزایش بهره وری با 
کاهش ضریب مصرف ماده تولید ))یلد(( که منجر به افزایش 7 درصدی 
حاصله  کلیدی  دستاوردهای  اهم  از  است  شده  خالص  سود  حاشیه 
مدیریت موفق دکتر محمدی در »شدوس« طی سال ۹۹ بوده است مدیر 
عامل شرکت با اعالم اینکه در حاشیه افزایش 2۹ درصدی فروش و 7۹ 
درصدی سود عملیاتی توانستیم با کسب سود خالص 671/101 میلیونی 
بیش از ۹2 درصد سود خالص خود را نسبت به سال قبل افزایش دهیم 
تصریح کرد : طی سه سال اخیر روند صعودی در کسب سود خالص داشته 
داریم که در راستای عملیاتی کردن و پیاده سازی برنامه های مدون کوتاه 
مدت - میان مدت و بلند مدت خود در سال جاری نیز  این روند رو به رشد 

استمرار خواهد داشت .
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رفع مشکات زیست محیطی ، افزایش تولید محصوالت، رشد فروش، درآمد سود عمایاتی و خالص در 
كنار بهره وری و راندمان كاری باعث شد تا مهندس حسن افشار پور مدیر حرفه ای صنعت و موسپید 
و روسفید بازار سرمایه كشورمان كارنامه ای درخشان برای شركت صنایع شیمیایی سینا در سال 99 

رقم بزند.
مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شركت صنایع شیمیایی سینا)سهامی عام( در مورخه 

1400/4/02 در محل مجموعه فرهنگي ورزشي تاش برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 71/86 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای هادي 
پورحامدي تکمه داش كه جنابان محسن عسکري آزاد و علیرضا كاظمي كلجاهي در مقام نظار اول و 

دوم و آقای حسن افشارپور به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شركت 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 1/350 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس افشارپور در گزارش خود با اعام اینکه با خرید به موقع مواد اولیه، استفاده مناسب از 

مواد، كنترل هزینه ها و استفاده از مهندسی معکوس 
در بازسازی قطعات مورد نیاز توسط تکنسین های خود 
شركت موفق به كسب باالترین میزان سود در این شركت 
در سال مالی 1399 گردیدیم افزود: ما در سال 1400 
برنامه های خوبی برای توسعه فرآیندهای خود مدنظر قرار 
داده ایم كه عاوه بر فروش فزون تر در داخل و كسب 
سهم بیشتر از بازار كشورمان در بخش فروش خارجی نیز 
بیشتر از امسال صادرات داشته باشیم. وی اظهار امیدواری 
كرد با رفع تحریم ها هم در مبادالت بانکی و هم صادرات 
محصوالت، مشکات حاد شركتهای تولیدی رفع شود و 
»شسینا« بتواند سودی شیرین از فروش خارجی و ارزی 

برای سهامداران خود حاصل سازد.
رئیس مجمع نیز با تصریح این نکته كه با تمهیدات اندیشیده 
شده و طرح های دانش بنیان مدیرعامل و تیم مدیریتی 
كاردان وی با هزینه های كم باعث شد كه شركت بتواند 
طرح های توسعه ای خود را پیش برده و با تولید هگزامین و 
افزایش ظرفیت محصوالت دیگر تولیدی در مسیری صعودی 
طی 3 سال اخیر از زیان انباشته گذر كرده و بتواند در ابتدا 
سود 10 میلیاردی سال 97 و سود 17 میلیاردی سال 98 و 
در سال 99 با بیش از دو برابر كردن سود بتواند 37 میلیارد 

سود برای سهامداران و ذینفعان خود حاصل سازد.
شایان ذكر است علی رغم اینکه این شركت یکی از كمترین 
سرمایه های اولیه را در بین شركت های بورسی كشورمان 

دراست اما با تمهیدات اندیشیده شده و برنامه های مدنظر مدیران ارشد بزودی سرمایه این شركت از 3 
میلیارد به 430 میلیارد خواهید رسید. 

اجازت می خواهد در پایان گزارش از عنایت خاصه مهندس پورحامدی و مهندس افشارپور در حق 
اصحاب رسانه و خبرنگاران و حمایت و تعامل ستودنی مدیران مالی پاكدست مجموعه كه به گرمی 
پذیرای ما بوده و نهایت همکاری را درتهیه این گزارش با ما داشته قدردانی و تشکر ویژه ای داشته باشیم.

پیام هیات مدیره
ضمن خیرمقدم و تشکر از حضور سهامداران محترم در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1400/04/02 شركت صنایع شیمیایی سینا همراه با ارائه صورت های مالی مربوط به سال منتهی به 
99/12/30 آمار و اطاعات مربوط به سال مالی مذكور، درخصوص وضعیت جاری و برنامه های آتی 

شركت مطالبی را به شرح زیر به استحضار می رساند:
ادامه شیوع بیماری كووید 19

انتظار آن می رفت كه تا پایان اردیبهشت 1399 موضوع بیماری كووید 19 در دنیا و كشور عزیزمان ایران 
خاتمه یافته وامور به روال عادی بازگردد آنچه كه در حال حاضر مسئولین پیش بینی و اعام می دارند 

این بیماری و عواقب مرتبت بر آن حداقل تا پایان سال 1400 ادامه خواهد داشت.
سیاست های فروش و صادرات

با توجه به وضعیت به وجود آمده ناشی از تحریم ها و شیوع بیماری كووید 19، شركت توجه خود را 
بیشتر به فروش داخلی و صادرات به كشورهای همسایه متمركز نموده است.

صنایع شیمیایی سینا با بهره وری باال و راندمان درخشان
کسب باالترین رکورد سوددهی

در سال 1399 بدلیل عواقب شیوع جهانی كرونا و به خصوص تحریم های آمریکا صادرات شركت روند 
كاهشی داشته است. نکته مهم دیگر الزام صادركنندگان به برگشت كلی ارز حاصل از صادرات طی 4 ماه 
پس از انجام صادرات می باشد، خوشبختانه شركت سینا تعهدات خود را حتی زودتر از زمان 4 ماهه در 
شبکه نیما و سنا انجام داده است. مانده تعهدات ارزی سینا مربوط به سال 1399 در زمان تهیه گزارش 

287/380 دالر بوده كه تا پایان خرداد 1400 كاما تسویه خواهد گردید.
مشکات زیست محیطی

همانگونه كه در گزارشات قبلی نیز بکرات اشاره گردید مشکات زیست محیطی در صنایع شیمیایی باید 
در چارچوب استانداردهای تعیین شده قرار داشته باشد. شركت صنایع شیمیایی سینا در سال 1399 

كلیه توجه خود را در كاهش و رفع آلودگی ها مبذول نمود، در این رابطه اقدامات زیر انجام گردید.
- جهت رفع گرد و غبار حاصل از واحد پارافرمالدئید و كراشر مربوطه با صرف هزینه زیاد واحد مزبور را 
از محل قبلی به محل جدید منتقل و اقدام به خرید و نصب سیستم غبارگیر گردید كه باعث كاهش 

شدید گرد و غبار حاصله گردیده است.
- در رابطه با گازهای خروجی واحدهای فرمالین یک و دو با انعقاد قرارداد همکاری با دانشگاه آزاد شیراز 
طرح پایلوت تصفیه گاز خروجی تهیه و به اجرا گذاشته شد كه حاصل آن كاهش گاز فرمالین از 260 
ppm به كمتر از ppm 1 گردیده است. طرح كامل و صنعتی پروژه در دست ساخت و اجرا می باشد 
 )ppm1( كه در سال 1400 آالیندگی مزبور به پایین تر از

استاندارد خواهد رسید.
- در مورد تصفیه پساب های صنعتی كارخانه اقدام به 
طراحی و ساخت و اجرای تصفیه پساب صنعتی به روش 
ecf در سطح پایلوت انجام گردیده است. پروژه صنعتی 
تصفیه پسابهای كارخانه در سال 1400 طراحی و اجرا 

خواهد گردید.
طرح های بازسازی واحدهای تولیدی

در سال 1399 با توجه به بهره برداری 30 ساله از واحدهای 
تولیدی و تاسیساتی كارخانه و شرایط مناسب منابع مالی، 
بازسازی، تکمیل و نوسازی واحدهای تولیدی و تاسیساتی 

كارخانه انجام گردید كه در سال 1400 ادامه خواهد یافت.
اصالح اساسنامه

تاریخ  در  سینا  شركت  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
1399/07/21 تشکیل و اساسنامه شركت را مطابق با نمونه 
سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب نمود كه در روزنامه 

رسمی كشور در تاریخ 1399/09/17 آگهی گردید.
افزایش سرمایه

- افزایش سرمایه شركت صنایع شیمیایی سینا به میزان 
400 درصد از محل سود انباشته در مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1399/08/10 تصویب و در روزنامه رسمی 
كشور مورخ 1399/09/25 آگهی گردید، در حال حاضر 
سرمایه ثبت شده شركت مبلغ 153/562/500/000 ریال 

منقسم به 153/562/500 سهم 1000 ریالی می باشد.
- طرح افزایش سرمایه شركت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ثابت تهیه و پس از تصویب هیات 
مدیره و تهیه گزارش بازرس قانونی جهت اظهارنامه به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه گردیده است. 
پس از تایید سازمان بورس از مجمع عمومی فوق العاده جهت اخذ تصمیم نهایی دعوت بعمل خواهد 
آمد. براساس طرح مزبور سرمایه شركت از 153/562/5 میلیون ریال به 4/389/483 میلیون ریال 

تغییر خواهد یافت.
اهداف و راهبردها و راه های دستیابی به آنها

با عبور از مشکات جاری و عملکرد مثبت شركت برنامه های میان مدت و بلندمدت شركت در راس 
اقدامات هیات مدیره قرار گرفته است ذیا به برنامه های آتی و راه های دسترسی به آن ارائه می گردد.

- مهمترین برنامه شركت ادامه سرمایه گذاری در جهت رفع آلودگی های زیست محیطی مورد شکایت 
شهرداری و محیط زیست شهرستان زرقان و استان فارس می باشد در این راستا سرمایه گذاری 50 

میلیارد ریالی برآورد می گردد.
-  اجـرای طـرح افزایـش سـاالنه 2 و 5 هزار تن هگزامین با اسـتفاده از تکنولوژی موجـود به روش 
مهندسـی معکـوس و یا خریـد تکنولوژی جدید، هزینه هـای اجرای طرح مزبـور 1/5 میلیون دالر 

برآورد مـی گردد.
- انجام مطالعات الزم جهت اجرای پروژه های توسـعه شـركت شـیمیایی سـینا در مناطق مناسب 

از نظـر محیط زیسـت و صـادرات و تامین منابع مالی مورد نیـاز پروژه ها

سود  رکورد  باالترین  کسب  با  سینا  شیمیایی  صنایع  شرکت 
دهی، سرمایه گذاری برای رفع کامل مشکالت زیست محیطی 
تنی  تولید چند هزار  افزایش  به صنعت سبز،  تبدیل شدن  و 
انجام مطالعات جدی جهت پروژه های توسعه  در هگزامین،  
توان متخصصان داخلی  از  بردن  وبهره  زمین  بدون مشکالت 
برای تامین قطعات و بومی سازی دانش با سکانداری مهندس 
برای  توانست  گزارش  مورد  مالی  سال  طی  در  افشارپور 

سهامداران و ذینفعان سود ۳7 میلیاردی به ارمغان بیاورد.






