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ـــی  ـــورای عال ـــران در ش ـــه گ ـــندیکای بیم ـــو س ـــه عض ـــرکتهای بیم ـــده ش ـــوان نماین ـــی را بعن ـــته جنابعال ـــاب شایس انتص
ـــه  ـــق دارد باتوج ـــاء واث ـــت . رج ـــد اس ـــما را آرزومن ـــالمتی ش ـــی س ـــد متعال ـــوده و از خداون ـــرض نم ـــک ع ـــه را تبری بیم

ـــردد . ـــد گ ـــره من ـــی به ـــتر از جنابعال ـــر و بیش ـــه بهت ـــور هرچ ـــما ، کش ـــص ش ـــد و تخص ـــه تعه ب

دکتر محمد رضا گنجی 
گروه صنعتی رازی-آرتاویل تایر-یزد تایر-شیمیایی رازی-جام دارو- نخ رازی-کربن سیمرغ و ...

گزارش کامل مجامع به همراه آلبوم تصاویر در وب سایت نشریه به آدرس www.eghtesadobimeh.ir بارگذاري شده است.

شرح عکس جلد

دکتر امیرحسین نادری؛ مدیرعامل شرکت توسعه معادن فلزات
ـــدگار ـــراث مان ـــرای می ـــودی ب یادب

ـــع  ـــوالد و صنای ـــت ف ـــنام صنع ـــابقه و خوش ـــا س ـــران ب ـــه از مدی ـــادری ك ـــین ن ـــر امیرحس دكت
ـــی  ـــای قبل ـــه فعالیته ـــمندی را در كارنام ـــارب ارزش ـــی رود تج ـــمار م ـــه ش ـــور ب ـــی كش معدن
خـــود در شـــركتهای مختلـــف صنعتـــی و بورســـی ثبـــت كـــرده كـــه از آن جملـــه مـــی 
ـــوالد  ـــان، ف ـــه اصفه ـــوالد مبارك ـــركتهای ف ـــره ش ـــأت مدی ـــت هی ـــت و عضوی ـــه ریاس ـــوان ب ت
ـــر  ـــی گل گه ـــی و صنعت ـــل، معدن ـــوالد متی ـــاراز، ف ـــوالد ت ـــان، ف ـــن اصفه ـــان، ذوب آه خراس
ـــل در  ـــأت عام ـــس هی ـــاور رئی ـــوان مش ـــن بعن ـــرد. وی همچنی ـــاره ك ـــزگان اش ـــوالد هرم و ف

ـــت. ـــته اس ـــت داش ـــدرو فعالی ـــازمان ایمی س
ـــال  ـــدت 23 س ـــه م ـــوده و ب ـــران ب ـــوالد ای ـــی ف ـــركت مل ـــابق ش ـــل س ـــادری مدیرعام ـــر ن دكت
ـــت  ـــه معاون ـــک ده ـــوده و ی ـــورفعال ب ـــوالد كش ـــی و ف ـــع معدن ـــف صنای ـــای مختل ـــش ه در بخ

ـــت. ـــته اس ـــده داش ـــز برعه ـــان را نی ـــه اصفه ـــوالد مبارك ـــركت ف ـــی ش ـــادی و مال اقتص
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــزات ب ـــادن و فل ـــعه مع ـــذاری توس ـــرمایه گ ـــركت س ـــود ش ـــی ش ـــادآور م ی
ـــو،  ـــر، چادرمل ـــون گل گه ـــی چ ـــركتهای بزرگ ـــده ش ـــهامدار عم ـــی و س ـــزرگ معدن ـــگ ب هلدین
ـــزایی در  ـــش بس ـــدی و... نق ـــهید قن ـــع، ش ـــوالد ارف ـــور، ف ـــان، صبان ـــوالد خراس ـــن، ف گهرزمی

اداره معـــادن بـــزرگ و بنگاه هـــای مختلـــف صنعتـــی و اقتصـــادی دارد.

در ایـــن ســـال عزیـــزان بســـیاری رخـــت ســـفر ابـــدی بســـتند ولـــی شـــاید بـــرای مـــا از 
دســـت دادن مدیـــری كارآفریـــن و همبـــاره حامـــی رســـانه و قلـــم، غمـــی جانســـوزتر از 
ـــر  ـــه در ه ـــرمایه ك ـــازار س ـــد ب ـــرد توانمن ـــی م ـــول گنج ـــر رس ـــدان دكت ـــم فق ـــود وآنه ـــه ب هم
ـــه  ـــم ك ـــد. مفتخری ـــورمان دارن ـــاد كش ـــزا در اقتص ـــهمی بس ـــش س ـــی او و یادگاران ـــته صنعت رش
ـــکار در  ـــدان كار و ابت ـــرد می ـــر م ـــل از اب ـــام تجلی ـــه در مق ـــیم ك ـــن باش ـــده ای ـــنهاد دهن پیش
ـــتین، روزی  ـــت راس ـــن دوس ـــن وط ـــره ای ـــام و خاط ـــت ن ـــرای بزرگداش ـــر و ب ـــرن اخی ـــم ق نی
ـــران  ـــای هرچـــه بیشـــتر ای ـــه اعت ـــدگارش  و خواســـته او ك ـــراث مان ـــرای می ـــا ب ـــن شـــود ت معی

ـــتدارانش  ـــود دوس ـــاد و آزاد ب آب
ـــینند. ـــم نش ـــه گرده ب

ـــوب  ـــن روز را مکت ـــان ای و گفتم
كنیـــم تـــا درســـی باشـــد بـــر 
ــاد  ــه یـ ــوب بـ ــدگان و خـ آینـ
داشـــته باشـــیم كـــه او بـــه 
ـــت.   ـــودن را آموخ ـــه ب ـــا چگون م
ـــار  ـــریه افتخ ـــک نش ـــر كوچ دفت
برگـــزاری ایـــن یـــاد واره را 
ــا بلنـــد  قبـــول مـــی كنـــد تـ
ــود  ــانی شـ ــک انسـ ــوی نیـ گـ
ـــی  ـــت م ـــم یاف ـــانش ك ـــه بس ك

ــوند  . شـ
یـــاران رســـانه ای رســـالت آن 
ـــا  ـــت ت ـــد داش ـــده خواهن را بعه
ـــمند  ـــن اندیش ـــل از ای روز تجلی

ـــد ـــا مان ـــد آوازه بیاده بلن
و بـــرای اســـتمرا ایـــن آییـــن 
ــا  ــی بـ ــاله لوحـ ــل هرسـ تجلیـ
ــب  ــا منتخـ ــد یـ ــاء ارشـ امضـ
ـــی ـــول گنج ـــر رس ـــواده دكت خان

ـــردان  ـــان وم ـــرای زن ـــی ب ـــا یادمان ـــود ت ـــه ش ـــانه هدی ـــوزه رس ـــده در ح ـــر برگزی ـــا اث ـــرد ی ـــه ف ب
صاحـــب قلـــم  باشـــد كـــه مکتـــب گنجـــی اعـــام حمایـــت از اســـتعداد و مردمـــداری و 

ـــاد ـــت ش ـــی روح ـــر گنج ـــتکار بود...دكت پش

جناب آقای دکتر یونس مظلومی
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خسرو امیرحسینی
برای ما خبرنگاران تنظیم دیده و شنیده چنان سخت شده كه قدم از قلم می لرزد و قلم از تاخت 
باز می ماند. به وجدان خود منع و هشدار برای عدم پرسمان درباب نبود واكسن را به عنوان نمونه 

بسیار به اندک بپذیرید تا تائید كنید آن لرزش ها و بازماندن اسب قلم از تاخت را. 
از خراسان خبر می رسد نه تابوت هست و نه دارو و از دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت تاكید 
می شود كه 7 برابر نیاز دارویی در داروخانه ها تامین داروها شده است؟!!! گر دارو هست كجاست 
و گر نیست چه كسی باید یقه این دروغ پردازان را بگیرد؟ گر جان آدمیان ارزش دارد پس نایافت 
تابوت كه راهوار قبرستان است و كمبود تخت بیمارستانی كه نبودش به معنای پایان حیات زندگی 

بیماری ناخوش هست یعنی چه؟؟؟ 
مرحوم یزدی یکی از باورمداران انقاب اسامی در خاطراتش تعریف می كرد كه قبل از پیروزی 
انقاب اسامی ما سران انقاب در پاریس بودیم كه یکی از روزنامه های انگلیسی سرمقاله ای 

منتشر كرد نزدیک به این مفهوم كه »پیروزی ندانستن بر ظلم« 
ایشان نقل می كرد كه »آنجا من خیلی ناراحت شدم و گفتم كه ملتی به پا خواسته است، ببین 
انگلیس ها چقدر جنسشان خراب است كه نمی خواهند بپذیرند كه این ملت همه معترض هستند 
و شرایط دیگری را می خواهند«. دكتر یزدی در ادامه می گفت: »بعد كه ما آمدیم و خودم عضو 
شورای انقاب و بعد وزیر امور خارجه شدم، هر چقدر ما جلو رفتیم هر اتفاقی كه افتاد، رفتم ته آن 
را نگاه كردم و دیدم، آن »ندانستن« پررنگ است«! و بعدتر هم نقل می كرد كه »هر چقدر جلوتر 

رفتم حتی وقتی از دولت بیرون آمدم باز هم دیدم همان »ندانستن« عامل اكثر اتفاقات است.«
هم وزرای با ایمان و هم مجلسیان منتخب مردم و هم این بنده با سابقه بیش از نیم قرن سابقه 
مطبوعاتی واقعا این حرف را تایید خواهند كرد، یعنی این بحث اصاً بحث سیاسی نیست كه 
بگوییم این جناح سیاسی بد است یا آن جناح سیاسی خوب است، آن به جای خود، بحث  دیگری 
است. آنچه كه باعث شده است كه سطح موفقیت ها محدود باشد، كمبود دانش تخصصی در اكثر 

مدیران ارشد است.
چند وزیر و دستیارانش را می شناسید كه واقعاً مسایل منطقه را خوب بشناسند، اصاً كار خودشان 
را بتوانند در منطقه خوب تحلیل كنند؛ چند وزیر صنایع می شناسید، از اول انقاب تا حاال، كه 
بگویید عمده صنایع منطقه و رقبایش را می شناخته است، می دانسته كه باید به چه بخش هایی 
برای رشد كمک كند، كارخانجات فرش ماشینی و ماكارونی در ایران بیش از نیاز منطقه است! 
ابعاد اقتصادی و بانکی هم چنین است؛ البته مثالی كه زدم،  فقط مثال بود نه اینکه بخواهم بگویم 

همین ها دچار مشکل هستند و دیگر بخش ها نه.
مجموعه ای كه می خواهند كشور را اداره كنند باید از پتانسیل قابل قبولی برخوردار باشند. اگر بازه 
زمانی بین سال های 42 تا 53 را بررسی كنید، اگر به آن دوره برگردید می بینید كه عالی خانی، 
مهدی سمیعی، یگانه و خداداد فرمافرماییان را می آورند، این ها عموماً سابقه ی بانک جهانی و 
آشنایی با فرآیندهای بانکی و اقتصادی در كشورهای بزرگ را داشتند؛ مثل این می ماند كه شما 
یک استاندار را بگویی برو یک بخش را اداره كن و او نیز خودش را دانگرید نداند و قبول كند به 
آن بخش برود، به استانداری كه سابقه دارد بگویید كه بخش را اداره كن،  مشخص است كه آن 
بخش را خیلی خوب اداره می كند؛ چون فضای بزرگتر از آن را اداره می كرده است. آدم هایی كه 

به ایران آمدند این شرایط را داشتند.
شما كتاب تکنوكراسی آقای دكتر نیازمند كه سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران را بنیاد 

گذاشته است، بخوانید؛ واقعاً این ها آدمهایی با پتانسیل باال بوده اند.
محسن صفایی فراهانی در یادداشتی كه همین اواخر منتشر گردید اذعان داشت: 11 سال از سال 
58 تا آخر 69 عضو هیات عامل سازمان گسترش نوسازی ایران بودم، به روسای مختلف سازمان 
گسترش می گفتم آقای نیازمند آنقدر اینجا را خوب سازماندهی و آنقدر خوب بنا كرده است كه با 
این همه خرابکاری هایی كه ما داریم می كنیم، خراب نمی شود! پس داشتن آدم های آگاه و آدم های 

مطلع، تشکیات و سازمان مناسب را به وجود می آورد!
قانون خزانه داری ایران مربوط به 80 سال پیش است؛ چرا آن را اصاح نمی كنند؟ مشکل چیست؟ 
می دانید ابعاد خزانه داری در دنیا از نظر اقتصادی چقدر تغییر كرده است؟ اصاً مگر ابعاد خزانه داری 
زمان رضاشاه با االن یکی است؟ حجم پول ، میزان گردش كار، تنوع منابع، نحوه ی استفاده از 
منابع، تزریق این منابع در اقتصاد كشور، همه ی اینها امروز با 80 سال پیش تغییر كرده است. شما 

با آن ابزار می خواهید كشور را اداره كنید! هنوز قانون برنامه بودجه 1327 در ایران اجرا می شود.
شما در این ده دوره مجلس بعد از انقاب 5 نفر رییس كمیسیون مجلس را نام ببرید كه پتانسیل 

و توان الزم برای بررسی و اصاح این قوانین داشتند!
مگر كشور 6 برنامه ی توسعه را بعد از انقاب تصویب و اجرا نکرده است؟ همه ی اینها مگر در یک 
دولت یا یک مجلس بوده است؟ می توانیم متهم كنیم و بگوییم كه این مجلس بد بوده آن خوب 
بوده است؟ چرا با این برنامه ها هنوز تولید سرانه ی كشور به سال 56 نرسیده است؟ چرا بهره وری 

در حد صفر است؟ اینها حاصل برنامه های توسعه است؟
آن چیزی كه می تواند كشور را متحول كند، دانایی است، آن چیزی كه اركان حکومت نیاز دارند 
دانش و مدیریت است. ما به جای دانستن، مدرک گرایی را در ایران متداول كردیم! امروز كابینه ی 
انگلستان اكثراً لیسانس هستند. پس لزومی ندارد حتماً دكترا باشند، ولی تصمیماتی كه می گیرند 

آگاهانه و بر اساس دانش روز است. 
علم به ما می گوید: خشکسالی بزرگ می آید!

عربستان سعودی كه همواره مورد تمسخر مدیران كشور ماست، رقم خیره كننده 500 میلیارد 
دالر برای إیجاد تکنولوژي هاي سبز نوین و پنل های خورشیدی در فضایی به وسعت 26 هزار 

كیلومتر مربع سرمایه گذاری كرده است تا جایگزین سوخت های فسیلی كند.
عربستان سعودی هم اكنون بزرگترین و مدرن ترین تاسیسات آب شیرین كنی منطقه را دارد و 
اخیرا قراردادی به ارزش 7.2 میلیارد دالر با BNP Paribas امضا كرده است تا 9 مركز بزرگ 

دیگر را در كرانه دریای سرخ راه اندازی كند.
امارات متحده عربی با تخصیص 163 میلیارد دالر سرمایه گذاری عظیمی انجام داده است تا سال 
2050 میادی بیش از 50 درصد نیاز انرژی اش را از منابع تجدیدپذیر تامین كند. سرمایه گذاری 
در منابع انرژی تجدیدپذیر یعنی هم كاستن از هزینه های انرژی های گران قیمت فسیلی و كاستن 
از آلودگی و اثرات هولناک تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی است كه هستی كشورهای 
خاورمیانه را نشانه گرفته است. همچنین امارات تسهیات ویژه ای برای استفاده از خودروهای 

الکتریکی و رسیدن به چشم انداز شهر )carbon-free( بدون-كربن اعمال كرده است.
در كره جنوبی تدوین و اجرای توسعه بدون كربن و سبز در سال 2008 هماهنگ با دغدغه های 
زیست محیطی و با هدف كاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و مقابله با چالش تغییرات 
اقلیمی تصویب و در دست اجرا قرار گرفت. براساس این طرح تا سال 2025 كره جنوبی جزو 5 
كشور اول دنیا درصنایع و تکنولوژی های سبز قرار می گیرد و همزمان قراراست شغل های مرتبط 

با تکنولوژی های سبز ایجاد شود.
 سنگاپور نیز طرح مبارزه با تغییرات اقلیمی را از سال 2005 آغاز كرده است. تقریبا همه 1650 
برج و ساختمان های بزرگی كه از سال 2005 تاكنون ساخته شده اند براساس انرژی های سبز 
ساخته شده اند. براساس سند چشم انداز 2030 میادی سنگاپور 35 درصد منبع انرژی هاي 
شهری و حمل و نقل باید انرژی های نو و تجدیدپذیر باشد و 80 درصد ساختمان ها باید گواهینامه 

سبز دریافت كنند.
هلند، الگوی توسعه كشاورزی

كشور هلند و مدیریت خیركننده آن را می توان از عجایب دنیای مدرن نامید. كشور كوچک 
هلند 41 هزار كیلومتر مربع كه فقط یک چهلم وسعت ایران است با بهره گیری از تکنولوژی فوق 

پیشرفته كشاورزی و صنعتی اش دومین صادركننده مواد غذایی دنیا بعد از آمریکاست. 
��راندمان تولید محصوالت كشاورزی هلند فاصله خیره كننده ای با كشورهای پیشرفته حتی 
آلمان و آمریکا دارد ! هلندی ها در سال 2000 میادی با شعار » تولید محصول دوبرابر با استفاده 
از نصف منابع انرژی و آب« جنبشی را آغاز كردند كه با بهره گیری از شركت های دانش بنیان و 

start-up های كشاورزی صنایع غذایی پیشرفته خود را بسیار پیشرفته تر كردند. 
��هلند ساالنه 79 میلیارد دالر---تقریبا 2 برابر صادرات نفتی ایران— محصوالت غذایی و 
كشاورزی صادر می كند و علی رغم وسعت بسیار كوچکش از آلمان و فرانسه و چین و ژاپن 

بسیار جلوتر است.
 ��كافی است راندمان تولید گوجه فرنکی در هلند را با چین مقایسه كنیم. هلند در هر مایل مربع 
144000 تن گوجه فرنگی تولید می كند درحالیکه این رقم برای چین 3860 تن در هر مایل 

مربع است كه 38 برابر بیشتر است.
��دانشگاه WUR هلند كه مغز متفکر پشت نوآوری های كشاورزی است به ده ها كشور مشاوره 

ویژه ارائه می كند كه البته كشور ما جزو آنها نیست!
بنابراین برای نجات ایران از خشکسالی حتی نیاز به توقف كشاورزی نیست و فقط كافی است از 

الگوی توسعه كشورهایی مثل هلند پیروی كرد. 
ایران امروز كه در اختافات سیاسی و جناحی غرق شده است از خطر واقعی كه كیان و هستی اش 
را بیش از هر چالش داخلی و حتی خطر حمله نظامی خارجی بیشتر تهدید مي كند، عمیقا 

غفلت كرده است.
 ایران امروز باید شعار » Big drought is coming” یعنی » خشکسالی بزرگ می آید« را بر 
همه شعارهایش اولویت دهد و همه امکانات كشور را با نگاهی آینده نگر معطوف دشمن بزرگ 
خشکسالی كند كه از مرزهایش گذشته است و شهرهایش را یکی پس از دیگری با بی رحمی 

در می نوردد.

دانستــــن
مهـم است!
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بقول مدیرعامل شستا دكتر رضوانی فر ؛رشد 26 درصدی تناژ تولید، 67 درصدی درآمدهای تلفیقی و بیش از دو 
برابر شدن سود خالص تلفیق گروه سیمانی شستا غرور آفرین است؛ اما هیچ چیز به اندازه حذف رانت چند هزار 
میلیارد تومانی، دالل ها به واسطه استقرار سامانه سیمان یاب و عرضه سیمان در بورس كاال لذت بخش نیست . 
این مهم درسایه تاش مدیری جهادی و تیم او حاصل گردیده كه جز دست مریزاد و خداقوت و دعای از ته دل 
نتوان اضافه چیزی بیان كرد. مهندس جمارانیان، مرد میدان شفافیت و تحول،  با درایت و تمهیدات به كار برده 
در جهت تعالی سازمانی و تحول آفرینی در »سیتا« توانست كارنامه ای از هلدینگ تحت امر و شركتهای تابعه اش 
به بازار سرمایه عرضه دارد كه به شهادت دوست و دشمن شاهکاری از جنس عملکرد مدیران جهادی میباشد. 
مورخ  )سهامی عام(  تامین  سالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه گذاري سیمان  عادی  مجمع عمومی 

1400/03/16 در محل سالن تاش مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت كار و امور اجتماعي برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 90/24 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای  جال بهارستان بود، 
كه جنابان محمد حسین ملک و حجت اله برامکي یزدي در مقام نظار اول و دوم و آقای سید سجاد ابراهیمي 

راد 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 1/050 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
ارتقاء و بهبود حاشیه سود عملیاتی تلفیقی شركت های گروه سیمان از 31 درصد به 36 درصد و حاشیه سود 
خالص تلفیقی از 29 درصد به 36 درصد، كسب ركورد باالترین مقدار تولید در 14 شركت سیمانی از زمان آغاز 
فعالیت تاكنون در راستای جهش تولید، رشد 9 درصدی تولید كلینکر در مقابل رشد 7 درصدی رقبا و رشد 16 
درصدی تولید سیمان در مقابل رشد 12 درصدی رقبا، افزایش 15 درصدی صادرات مقداری سیمان و كلینکر 
در مقایسه با كاهش 10 درصدی صادرات مقدارس سایر رقبا، كاهش ظرفیت با استفاده تولید در شركت های 
تابعه از 26 درصد به 10 درصد طی دو سال اخیر، اخذ پذیرش عرضه محصول سیمان در بورس كاال برای اولین 
بار درصنعت سیمان برای تمامی شركت ها، برگزاری مزایده جهت فروش محصول صادراتی در شركت های 
تابعه برای اولین بار در صنعت، كاهش هزینه های مالی گروه به میزان 39 درصد در سال 99 نسبت به سال 98، 
كاهش دوره وصول مطالبات در شركت های تابعه با حذف فروش اعتباری و تخفیفات، استقرار و راه اندازی سامانه 
سیمان و عرض سیمان شركت های تابعه به صورت آناین و تبدیل به پرشتاب ترین رشد استارتاپی ایران در 
سال 99، كسب گزارش مقبول از حسابرس مستقل برای 34 شركت از 37 شركت مشمول تلفیق، تنوع بخشی 
و افزایش تعداد مشتریان شركت از 500 نفر به بیش از 24 هزار نفر با استقرار سامان سیمان یاب، كاهش نسبت 
بهای تمام شده به فروش از 60 درصد در سال 98 به 57 درصد در سال 99، اتمام عملیات ساخت، راه اندازی 
و بهره برداری پروژه سیمان ارض العماره، كاهش كلینکر فاكتور و تولید سیمان های آمیخته در راستای كاهش 
بهای تمام شده در شركت های تابعه از اهم دستاوردهای كلیدی تیم مدیریتی مهندس جمارانیان در شركت 

هلدینگ سیمان تامین در سال 1399 بوده است. 
بدین ترتیب این شركت با افزایش 81 درصدی فروش و رشد 80 درصدی سود عملیاتی توانسته است با كسب 
مبلغ 14/975/035 میلیون یک افزایش 82 درصدی  سود خالص را برای سهامداران و ذینفعان خود ارمغان 

بیاورد.
»سیتا« همچنین با 91 درصدرشد در شاخص سود عملیاتی تلفیقی نسبت به سال مالی قبل موفق به كسب 
3030میلیارد تومان سود عملیاتی و با رشد 104 درصدی در شاخص سود خالص تلفیقی نسبت به سال مالی 
قبل موفق به كسب مبلغ  3053 میلیارد تومان سود برای سهامداران و ذینفعان خود در سال 1399 گردیده 
است . شایان ذكر است كه هلدینگ سیتا برای دومین سال پیاپی موفق به دریافت گزارش مقبول از سازمان 
حسابرسی شد كه حاكی از اهتمام جدی مهندس جمارانیان و مدیران وی به امر شفافیت و انظباط مالی توامان 

با توجه ویژه به مدیریت جهادی در تجلی جهش تولید و افزایش سود آوری میباشد .
رعایت كامل پروتکل های بهداشتی ، حضور اكثریت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شركت های 
تابعه، برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه وبداعت مهندس مهرزاد مدیر با دانش و كاردان روابط 
عمومی شركت در انتهای مجمع، حرمت نهی به اهالی قلم و خبرنگاران، تاییر حسابهای شفاف و پاک تیم 
مالیه مجموعه توسط حسابرس و بازرس قانونی، تشویق های پی در پی حاضرین در طی قرائت گزارش 
ناخدای »سیتا« و اعام دستاوردهای درخشان در طی سال مالی مورد گزارش ، اهتمام جدی مدیریت 
بر تداوم عرضه سیمان در بورس كاال علیرغم همه تهدیدها و فشارهای دالالن و واسطه ها اعام برنامه 
های مدیریت ارشد برای عرضه سهام شركت سیمان آبیک بزودی در بازار سرمایه و ... از مهمترین نکات 

خواندنی این مجمع بود.

از سود آوری و ارزش افرینی تا انسجام بخشی و شایسته ساالری 
تحقق همه رویاهای شیرین

پیام هیأت مدیره 
در سالی كه گذشت شركت سرمایه گذاری سیمان تامین )سهامی عام( علیرغم بسیاری از مشکات اقتصادی 
كه بصورت سیستماتیک منجر به رشد اقتصادی منفی و كاهش بودجه های عمرانی و فقدان بازارهای هدف 
صادراتی گردید، توانست در میزان فروش و صادرات در بین شركت های سیمانی رتبه اول را كسب نمایند و 
در سایه همراهی سهامداران محترم با افزایش درآمد و كاهش و كنترل هزینه های تولید و همچنین مدیریت 
منابع انسانی، موفق گردید با كسب سود بیش از دو برابری نسبت به سال قبل به اهداف مالی و عملیاتی گروه 

دست یابد. 
هیات مدیره ضمن سپاس و قدردانی از اعتماد و همراهی سهامداران محترم ، تاش خواهیم نمود تا در سال 
جاری نیز با تکیه بر الطاف الهی و با پشتوانه نیروهای مدیریتی در مجموعه، و با استفاده از فرصت های موجود 
در اقتصاد داخلی و فضای بین المللی و پشتیبانی سهامداران محترم در سایه تعهد و تاش، با تمركز بر بازارهای 
هدف و حذف واسطه ها در بازار و شناسایی مصرف كنندگان نهایی و ایجاد شفافیت و عرضه محصول در بورس 

كاال شاهد ادامه مسیر رو به رشد شركت و تامین منافع و رضایت مندی همه ذینفعان باشیم.
برنامه های آتی شرکت : 

- تداوم برنامه ریزی جهت بهینه سازی پرتفوی هلدینگ )شامل فروش سرک های سرمایه گذاری، جا به جایی 
سهام شركت های سیمانی، افزایش سهم پرتفوی ساختمانی و حمل و نقل و....)

-  تمركز بر روی عملیات بازارگردانی سهام شركت های گروه. 
-  تمركز بر عرضه صد در صد ظرفیت فروش داخلی كارخانجات سیمان در بورس كاال در راستای افزایش 

شفافیت و كیفیت فروش. 
- تمركز بیشتر در بخش صنعت ساختمان از طریق سرمایه گذاری بر اماک موجود و اجرا و اتمام پروژه های 

تعریف شده و در دست اقدام با استفاده بهینه از پتانسیل های موجود درگروه. 
- بررسی اصاح ساختار سرمایه شركتهای فرعی. 

- عرضه اولیه سهام شركت سیمان آبیک در بازار بورس اوراق بهادار. 
- عرضه اولیه سهام شركت سابیر در بازار پایه فرابورس جهت تسهیل عرضه سهام ترجیحی متعلق به كاركنان 

در نتیجه خصوصی سازی. 
- هماهنگی با انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان و شركت های گروه و همچنین با هلدینگ های سیمانی 

در جهت اصاح قیمت های فروش داخلی و صادراتی در قالب طرح جامع تولید و تحویل انجمن. 
- تداوم بررسی عملکرد فصلی و تقویت سیستم نظارتی بر شركت های تابعه

-  ارزش آفرینی از طریق ایجاد هم افزایی در بین شركت های گروه و استفاده از پتانسیل های موجود در صنایع 
سیمان، عمران و حمل و نقل. 

- پیگیری مستمر پرونده های حقوقی و احقاق حقوق مجموعه. 
- توسعه بازارهای داخلی و صادراتی و تاش جهت یافتن بازارهای جدید. 

-  تاكید بر تنوع محصول )توسعه محصول( شركت های تابعه. 
-  برنامه ریزی جهت بررسی و ممیزی معادن ، خطوط تولید و كیفیت محصول شركت های تابعه بمنظور رفع 

اشکاالت و بهره برداری علمی و سیستماتیک از آنها. 
-  برنامه ریزی جهت تشکیل كمیته راهبردی در جهات شناسایی ریسک های مجموعه، استفاده از فرصات ها و 

نقاط قوت مجموعه و رفع نقاط ضعف و كاهش تهدیدات موجود در صنعت. 
- اصاح ساختار سازمانی به منظور سهولت و بهبود جریان اطاعات، انعطاف پذیری و چابکی و چرخش سریع 

اطاعات. 
- برنامه ریزی جهت ارزیابی كمیته های حسابرسی و مدیران حسابرسی داخلی مجموعه و تقویت سیستم 

كنترلهای داخلی در شركت های گروه. 
-  اجرای پروژه های بهبود در شركت های تابعه و اندازه گیری درصد پیشرفت آنها بر اساس جدول TLR و 
همچنین اندازه گیری نتایج حاصل از انجام پروژه های بهبود بر شاخصهای تعیین شده از چهار منظر جدول 

 .BSC
-  بهره مندی صحیح از طرح هوش تجاری )BI ( در شركت اصلی و شركت های تابعه )برنامه ریزی جهت ورود 

اطاعات صحیح و بموقع در سامانه های اطاعاتی طراحی شده در مجموعه بزرگ شستا(.
-  استفاده مطلوب از برند تجاری و تقویت آن. 

-  برنامه ریزی جهت فروش دارائی های راكد یا كم بازده و مازاد بر نیاز در جهت استفاده بهینه از منابع موجود. 
-  تهیه گزارشات تحلیلی و بنچمارک و نشر آن در گروه. 

-  برنامه ریازی جهت اصاح ساختار منابع انسانی شركت های فرعی با بهره گیری از قوانین كار خصوصا قانون 
بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور و...
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شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات یکی از پنج شركت بزرگ سرمایه گذاری در 
ایران است كه سرمایه گذاری در بخش های استخراج كانی های فلزی و فلزات اساسی 
معادل 90 درصد تركیب دارایی های شركت را در سال گذشته تشکیل می دهند. این 
شركت از سهامداران عمده مجموعه های بزرگ معدنی و فوالدی ایران از قبیل شركت 
های معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهرزمین، شركت 

ملی مس، معدنی و صنعتی صبانور، مجتمع فوالد خراسان، آهن و فوالد ارفع است. 
آغاز تدوین استراتژی جامع برای هلدینگ و به ویژه نگاه مشاركت جویانه در حوزه برنامه 
ریزی استراتژیک این مجموعه بزرگ با شركت هایی چون گروه سرمایه گذاری امید، 
سرمایه گذاری غدیر، ذوب آهن اصفهان و.... می تواند به منزله نقطه عطفی در فعالیت ها 

و ورود به فصل دیگری از توسعه این شركت قلمداد شود. 
در ادامه مصاحبه ما را با دكتر امیرحسین نادری مدیرعامل این مجموعه درباره وضعیت 
تولید در زنجیره فوالد كشور و همچنین طرح های توسعه شركت های گروه »ومعادن« 

می خوانید:
وضعیت زنجیره فوالد کشور را در راستای تحقق چشم انداز 1404 چگونه می 

بینید؟
 ،1404 افق  برنامه  تحقق  برای 
بخش  در  الزم  ظرفیت سازی 
فرآوری كنسانتره و تولید گندله 
نیاز  مورد  میزان  از  باالتر  آهن، 
انجام شده؛ بطوری كه در موازنه 
 1399 سال  در  فوالد  زنجیره 
مازاد  اسمی،  ظرفیت  اساس  بر 
 8 حدود  آهن  سنگ  كنسانتره 
میلیون تن و مازاد گندله حدود 
12 میلیون است. در این بخش 
لیکن  شده  انجام  خوبی  كار 
توازن در زنجیره،  جهت حصول 
الزم  اسفنجی،  آهن  بخش  در 
است در تکمیل و عملیات اجرای 
اجرا سرعت  در دست  طرح های 

عمل بیشتری اعمال شود.
فوالدی،  شمش  خصوص  در 
تحقق  برای  الزم  ظرفیت سازی 

هدف تولید 55 میلیون تن فوالد خام محقق شده و باتوجه  به نیاز داخلی در این بخش، 
امکان صادرات نیز پیش بینی شده است.

در بخش مقاطع طولی نظیر میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی، ظرفیتی كه ایجادشده بسیار 
باالتر از مقدار هدف گذاری شده است كه بیانگر اشباع بودن این حلقه از زنجیره تولید است.

نکته بسیار حائز اهمیت این است كه برای تحقق چشم انداز 1404، ما ساالنه به 162 
میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم، درحالیکه ظرفیت تولید كشور 140 میلیون تن در 
سال است و با این حساب، هر ساله به میزان 22 میلیون تن كمبود سنگ آهن داریم، 
بنابراین گلوگاه اصلی زنجیره فوالد كشور تأمین سنگ آهن و سرمایه گذاری در بخش 

اكتشاف است.
وضعیت هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در این زنجیره چگونه 

است و در چه موقعیتی قرار دارد؟

گفتگو با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات دکتر امیرحسین نادری

در حال حاضر عمده سرمایه گذاری این شركت در زنجیره سنگ آهن و فوالد متمركز 
است؛  بیشترین سهم بازار شركت های زیرمجموعه »ومعادن« در تولید كنسانتره و گندله 
است. بنا داریم با همکاری و هماهنگی شركای استراتژیک خود نظیر گروه سرمایه گذاری 
امید و سرمایه گذاری غدیر برنامه ای متمركز جهت ایجاد توازن در زنجیره تولید را به طور 
جدی دنبال كنیم. همچنین بر اساس استراتژی های جاری برای ایجاد تنوع بیشتر در سبد 

محصوالت و ورود به عرصه تولید فلزات استراتژیک آینده خواهیم كوشید. 
اخیراً تفاهم نامه ای با گروه سرمایه گذاری امید امضا کرده اید؛ در مورد این 

تفاهمنامه توضیح دهید؟
شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و گروه سرمایه گذاری امید، دو هلدینگ 
بزرگ معدنی در سطح كشور هستند كه سهام عمده شركت های بزرگ معدنی و صنعتی 
گل گهر، چادرملو و گهرزمین به این دو تعلق دارد. امضای این تفاهم نامه كمک خواهد 
كرد كه در راهبری شركت های زیرمجموعه هماهنگی و مشاركت بیشتری داشته باشیم. 
قطعا این هماهنگی و سیاستگزاری مشترک هم افزایی و بهره وری بیشتر این شركتها 
را هم در مدیریت كان شركتها و هم در تعاملی كه با یکدیگر می توانند داشته باشند 
افزایش خواهد داد. اهمیت این مشاركت استراتژیک زمانی روشن تر می شود كه در 
و  »ومعادن«  سهم  بگیریم  نظر 
زنجیره  در  مجموعاً  امید  گروه 
درصد   65 بر  بالغ  كشور،  فوالد 
 40 حدود  كنسانتره،  تولید  از 
درصد از تولید گندله، 24 درصد 
از تولید آهن اسفنجی، 12 درصد 
از فوالد خام و 5 درصد از تولید 

محصوالت فوالدی است.
تدوین سند برنامه ریزی توسعه 
مشترک این دو هلدینگ بزرگ 
صنعتی و معدنی بهانه ای است 
همکاری  نهایت  شركت  دو  تا 
داشته  یکدیگر  با  را  و همفکری 
باشند. اعتقاد داریم این همکاری 
سهامداران  منافع  اول  درجه  در 
نگاه كان،  در  و  دومجموعه  هر 
توسعه بیشتر صنعت كشور را در 
حوزه معدن و صنایع معدنی در 

پی خواهد داشت. 
اجرای طرح های توسعه شرکت های گروه چه تاثیری بر تولید در زنجیره فوالد 

خواهد گذاشت؟ کمی در این باره توضیح دهید.
در حال حاضر، مجموع ظرفیت تولید كنسانتره و گندله در منطقه گل گهر به ترتیب 
26.9 و 19.5 میلیون تن است كه در صورتی كه طرح های توسعه گهرزمین به مرحله 
اجرا برسد، این میزان به 28.4 و 22 میلیون تن می رسد. ما برای تحقق این میزان تولید 
كنسانتره، به 45 میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم كه با توجه به برنامه استخراج منطقه، 
امکان تولید این میزان سنگ آهن تا 15 سال آینده وجود دارد. با توجه به كمبود سنگ 
آهن جهت تأمین خوراک پایدار كنسانتره و گندله سازی در منطقه گل گهر و همچنین 
نیاز به تأمین بخشی از نیاز كنسانتره كشور، احداث واحد جدید كنسانتره و گندله سازی 

با چالش های جدی رو به رو خواهد بود.

دو رویکرد مهم »ومعادن« : تنوع در محصول، توازن در تولید
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در حال حاضر مجموع ظرفیت واحدهای احیاء موجود در منطقه گل گهر 7.2 میلیون 
تن است كه در صورت تحقق طرح های توسعه به میزان 12.4 میلیون تن خواهد رسید.

همچنین مجموع ظرفیت واحدهای احیاء در منطقه چادرملو 5.1 میلیون تن است كه 
با توجه به كمبود 4 میلیون تنی گندله برای رسیدن به این میزان تولید آهن اسفنجی، 

احداث واحد 4 میلیون تنی گندله سازی توجیه پذیر بنظر می رسد.
در منطقه گل گهر، مجموع ظرفیت واحدهای فوالدی و تولید محصول نهایی به ترتیب 
5.5 و 6.3 میلیون تن است كه با اجرای طرح های توسعه این مقدار به 5.8 و 6.6 میلیون 
تن خواهد رسید. همان طوری كه قبا اشاره شد ظرفیت برای تولید محصول نهایی بسیار 

بیشتر از هدفگذاری است.
شركت چادرملو چندین طرح توسعه در دست اجرا دارد كه با اجرای این طرح ها، ظرفیت 
تولید كنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به ترتیب به 11.4، 12.5 و 7.8 میلیون تن ارتقاء 

می یابد. سرمایه مورد نیاز برای اجرای این طرح ها چیزی حدود 1 میلیارد یورو است.
با فرض تولید 11.4 میلیون تن كنسانتره در سال و با احتساب ذخایر D19 ، شركت حدود 
8 سال سنگ آهن مورد نیاز را در اختیار دارد و برنامه ریزی شده این شركت با توسعه 
اكتشافات و استفاده از منابع دیگر شده مواد اولیه خود را برای سالهای آتی تامین نماید. 

شما چه راهکارهایی برای برون رفت از چالش های فعلی زنجیره فوالد پیشنهاد 
می دهید و چه اقداماتی را انجام داده اید؟

چالش اصلی زنجیره فوالد در حال حاضر تامین مواد اولیه است. سرمایه گذاری و توجه 
ویژه به بخش اكتشاف جهت تامین مواد اولیه مناسب و كافی و استفاده از دانش و فناوری 
مدرن می تواند تا حد زیادی نگرانی هایی را كه در این حوزه وجود دارد،  برطرف كند. 
در این خصوص برنامه های مهمی در زمینه اكتشاف داریم كه در زمان مناسب اعام 

خواهد شد.
مورد دیگری كه الزم است مورد توجه ویژه قرار گیرد مسئله تأمین زیرساخت های 
مناسب بخش حمل و نقل است. توسعه حمل و نقل ریلی و دریایی امکان دسترسی 
آسان و بصرفه را به بازارهای داخلی و خارجی را فراهم می كند و امر مبادله در سطوح 
ملی و بین المللی را تسهیل می كند. از جایگاه ویژه ای در سیاست های اقتصادی كشور 
برخوردار است و شاخص مهمی در ارزیابی سطح توسعه اقتصادی كشورها تلقی می شود. 
در این زمینه هم سرمایه گذاری های مهمی در قالب یکی از شركتهای زیرمجموعه بنام 
شركت مدیریت بین المللی همراه )جاده، ریل، دریا( شده و اقدامات زیربنایی مهمی را 

دنبال می كنیم.
بسیار امیدواریم با استقرار دولت جدید همراهی های بیشتری برای پشتیبانی از صنعت 

كشور و رفع موانع تولید در حوزه معدن و صنایع معدنی صورت گیرد. اقداماتی چون: 
1- عدم اعمال محدودیت در صادرات محصوالت در میان مدت و امکان استفاده مستقیم 
و بدون واسطه از درآمدهای صادراتی جهت تامین مالی واردات مواد اولیه و تجهیزات 

صنعتی
2- اصاح قوانین مالیاتی؛ افزایش مالیات بر تقسیم سود و كاهش مالیات بر افزایش 

سرمایه و درآمد شركت ها
3- عدم دخالت دولت در تنظیم قیمت ها و پرهیز از قیمت گذاری دستوری

4- تامین مالی ارزی صنایع غیرصادراتی متضرر از تحریم ها با ارائه تسهیات ارزی با 
سود و كارمزد پایین

برنامه های شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در سال 1400
- اصاح ساختار سرمایه گذاری های شركت، جهت بهینه سازی پرتفوی و به تبع آن افزایش 
سودآوری از طریق تعدیل پرتفوی سرمایه گذاری و خروج از دارایی ها و شركت های كم بازده
- پیگیری تملک دارایی ها و شركت های ارزنده در حال واگذاری از سوی دولت و نهادهای 
عمومی و همچنین عرضه های بلوكی سهام شركت های اصل 44 در جریان واگذاری های 

بانک ها و سازمان ها
- بررسی ابزارهای نوین تامین مالی متناسب با نیاز طرح ها و سرمایه گذاری های جدید

- تامین مالی جهت تکمیل زنجیره تولید و اجرای طرح های توسعه
- توسعه توان لجستیکی گروه جهت پشتیبانی از حمل و نقل سریع و ارزان محصوالت 

به بازارهای هدف
- پیگیری طرح های توسعه ای و پروژه های شركت های زیرمجموعه

- كمک به افزایش تولید وصادرات شركت های تابعه و وابسته و انتقال مطالبات ارزی به 
كشور

- افزایش تعداد و یا بازبیني هیئت مدیره در شركت هاي تابعه و وابسته جهت ارتقاء كنترل، 
بهره وري و نوآوري در شركت ها

- تاش جهت توسعه فعالیت های اكتشافی به منظور كشف معادن جدید و ارزشمند سنگ 
آهن، پلی متال ها

- تاش جهت توسعه دانش فنی و تکنولوژیک گروه از طریق بهره گیری از توان دانشگاه ها 
و مراكز پژوهشی

- تنوع بخشي به سبد محصوالت متناسب با نیازها و الزامات بازارهاي بین المللي
- تاش جهت افزایش رتبه شفافیت و پاسخگویي شركت هاي تابعه به بازار سرمایه 
- ایجاد 4 شركت معدنی فلزی و غیرفلزی جهت تولید مواد معدنی از روشهای نوین

- تاسیس یک شركت اكتشافی با مشاكت شركت های گروه
- ورود شركت تجلی توسعه معادن و فلزات به فرابورس و بوس ورود سایر شركت های 

گروه در بورس و فرابورس
- افزایش سهم تولید انرژی شركت از طریق انجام پروژه های نیروگاهی و خورشیدی جدید

- انجام عملیات مالعاتی ساخت اسکله بندرعباس با كشتی های حداقل 150 هزار تنی
تغییر  و  زیرمجموعه  های  از شركت  یکی  طریق  از  بازرگانی  عملیات  نمودن  فعال   -

سهامداران آن
- راه اندازی بقیه باتری های شركت كک طبس و تامین مواد اولیه آن از طریق ایده های 

نو با مشاركت تولیدكننده و مصرف كننده نهایی  
چشم انداز شرکت:

تبدیل شدن به برترین شركت سرمایه گذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی در منطقه 
خاورمیانه تا سال 1404

مأموریت شرکت:
شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با رویکرد سرمایه گذاری و بنگاهداری، حفظ 
و ارتقای ثروت سهامداران را مهمترین اصل برای خود می داند و می كوشد تا ضمن استفاده 
بهینه از سرمایه های انسانی و منابع مالی، در زنجیره ارزش صنایع كه دارای مزیت رقابتی 
هستند، سرمایه گذاری نماید تا با خلق ارزش در قالب تركیب سود، یا افزایش ارزش سرمایه 

گذاری، رضایت مندی سهامدارن و ذینفعان را محقق سازد.
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عملکردی عالی با رشد ۶۲۰ درصدی سود ساالنه برای غبهنوش 
در منطقه نوشیدنی های حالل  بازار  نوشیدنی - رهبری  بهترین  بهنوش 

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

رشد درآمدهای عملیاتی از مبلغ 6/725/312 میلیونی سال 98 به مبلغ 11/646/714 میلیون در 
سال 99، رشد سود عملیاتی از مبلغ 606/363 میلیونی سال 98 به مبلغ 1/596/484 میلیون در 
سال 99 باعث شد كه در سایه تدابیر ارزنده و تمهیدات ویژه مهندس محمد مهدی برقراری مدیریت 
توانمند مجموعه بهنوش و كلیه اركان، شركت بتواند سود خالص خود را از مبلغ 126/821 میلیون 
سال 1398 به مبلغ چشمگیر 913/073 در سال مالی مورد گزارش افزایش دهد و عملکردی پرسود 

و درخشان را برای ذینفعان خود به ارمغان بیاورد.
رشد 620 درصدی سود شركت بهنوش نسبت به سال قبل، از مهم ترین بخش های این گزارش بود.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت بهنوش ایران)سهامی عام( مورخ 1400/04/27 
در محل كیلومتر 9 جاده مخصوص كرج)بزرگراه لشگري( - خیابان شهید محمود پوري - پاک 

5  برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 87/16 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
محمد نوین بود، كه جنابان مرتضي آهنگر سریزدي  و مجید آتشگر در مقام نظار اول و دوم و آقای 

محمدمهدي برقراري 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 2/520 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
در ابتدای گزارش مهندس محمدمهدی برقراری مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره با تشریح 
اینکه مفتخریم به عنوان اولین و بزرگترین تولیدكننده و صادركننده ماء الشعیر در ایران با بیش از 
نیم قرن قدمت در تولید ماء الشعیر و نوشیدنی های طعم دار اعام كنیم از همان ابتدا، كسب رضایت 
مشتری و افزایش سطح سامت مصرف كنندگان سرلوحه كار شركت بهنوش ایران قرار داشته و 
در این راستا به كمک آزمایشگاه های پیشرفته كنترل كیفی و تحقیقاتی و با نصب ماشین آالت 
روز دنیا و بهره گیری از كادر متخصص در این زمینه به كسب استانداردهای ملی و بین المللی از 
 HACCP، ،ISO45001 ،ISO14001:2015 ،ISO22000:2005 ،ISO9001:2015 قبیل
FDA، نشان HALAL و … نائل آمده ایم افزود: تولید بیش از 100 محصول، حضور در 5 قاره 
جهان و صادرات  به بیش از 58 كشور جهان و كسب بیش از 200 گواهینامه و استاندارهای ملی 
و بین المللی، از كیفیت جهانی و ارتقای سطح كیفی و سامت محصوالت تولیدی شركت بهنوش 

ایران حکایت دارد.  
بنا به اعام مهندس برقراری میزان درآمد عملیاتی شركت حدود 11 هزار و 646 میلیارد ریال در 
سال مالی 1399 بوده كه از این میزان هزار و 596 میلیارد ریال سود عملیاتی شركت بهنوش ایران 
بوده است و همچنین شركت توانسته است به سود ناخالص شركت 4 هزار و 35 میلیارد ریالی و سود 

خالص 913 میلیارد ریالی در سال مالی 1399 نائل آید.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت همچنین اعام داشت كه فروش محصوالت شركت بهنوش 

ایران نسبت به میزان فروش پیش بینی شده در بودجه سال 1399 حدود 50 درصد رشد داشته 
داست و این شركت افزایش 100 درصدی سایر درآمدهای عملیاتی را از طریق فروش ضایعات 

داشته است.
به گفته وی چشم انداز شركت بهنوش ایران، رهبری بازار نوشیدنی های حال در منطقه است و 
فلسفه وجودی شركت، عرضه نوشیدنی های  سالم، حال و رقابتی به بازارهای داخلی و خارجی با 
برخورداری از منابع انسانی كوشا، متعهد و متخصص و بهره مندی از فناوری های نوین و روزآمد بوده 
و ضمن توجه به محیط زیست و رعایت استانداردهای زیست محیطی، تامین انتظارات ذینفعان و ارائه 
بهترین نوشیدنی های سامت محور با دلچسب ترین طعم ها و باالترین كیفیت در سرلوحه فعالیت 
های ما قرار دارد. مهندس محمد مهدی برقراری با تصریح اینکه به پاس 6 دهه همراهی 6 نسل از 
مردم عزیز ایران با شركت بهنوش ایران، برای نشاندن لبخند رضایت بر لب های آن ها، همواره تاش 
كنیم برای رسیدن به این امر مهم، توجه به ذائقه مشتری و تنوع محصوالت، قیمت مناسب و تولید 
محصوالت سامت محور  را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده ایم افزود: ویژگی هایی از جمله تولید 
طبیعی و بدون افزودنی، پاستوریزاسیون محصوالت، استفاده از مالت )جو جوانه زده( به جای روش 
معمول و متداول عصاره مالت، استفاده از گیاه رازک به جای اسانس رازک، استفاده از قند میوه به 
جای شکر، توجه به ذائقه های متنوع و كیفیت دائم و …، اصالت و اقتدار برند شركت بهنوش ایران و 

تفاوت محصوالت این شركت با محصوالت سایر شركت های داخلی را نشان می دهد.
مهندس برقراری كه از مدیران خوشنام صنعت مواد غذایی و نوشیدنی كشورمان می باشد در بخش 
دیگری از گزارش خود با اعام اینکه برای رسیدن به چشم انداز و اهداف شركت، خود را متعهد به 
حفظ ارزش های بنیادین در قبال جامعه، مشتریان، فروشندگان و پیمانکاران، كاركنان و سهامداران 
می دانیم و تاش می كنیم نقش سازنده در سامت جسمانی جامعه انسانی با استفاده از نوشیدنی 
های بهداشتی و سامت محور و با رعایت مسائل زیست محیطی داشته باشیم اضافه كرد: رفتار 
منصفانه و دوستانه با مشتریان و تاش جهت جلب رضایت آنان با توجه به ظرفیت ها و امکانات 
موجود در جهت تولید انواع نوشیدنی ها با بسته بندی و طعم های متنوع، انتخاب فروشندگان و 
پیمانکاران در شرایط آزاد و منصفانه جزو ارزش های اصلی و بنیادین ما می باشد. وی با تبیین این 
نکته كه»رضایت مشتریان با كیفیت محصول ارتباط دارد« افزود:  ما با باور راسخ به تعهد و تخصص 
واالی منابع انسانی ارزشمند خود و با توجه به سامت و ایمنی و مهیا سازی شرایط ابراز وجود و 
ارتقاء سازمانی و شخصیتی آنان و تعامل با سهامداران بر اساس احترام متقابل و تبادل دقیق، صادقانه 
و شفاف اطاعات مطمئنیم كه با افزایش بازدهی دارایی ها و رضایت مندی مشتریان خود در مسیری 

صعودی و رو به رشد به طور پایدار حركت خواهیم كرد.
مهندس برقراری خاطر نشان ساخت كه بی شک اصالت و اقتدار برند شركت بهنوش ایران و طی این 
مسیر پر از موفقیت با  این دكترین و نگاه همه جانبه مدیریت به مشتریان، فروشندگان و پیمانکاران، 
كاركنان و سهامداران گرامی میسر شده است و باشک باید شهادت داد كه نوع رفتار سازمانی 
مجموعه با كلیه این عوامل باعث شده كه ما یک مکتب در تعامل با مشتری، فروشنده، كاركنان و 
ذینفعان را در بهنوش شاهد باشیم كه نتیجه آن گردیده است كه هر روزه با استقبال بیشتر مصرف 
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كنندگان و بازار برای محصوالت این شركت رو به رو هستیم. مهندس برقراری در پایان گزارش 
خود با اشاره به اینکه تولید پایدار با تمركز بر حفظ كرامت انسانی و حفاظت از محیط زیست،توسعه 
بازاریابی و پیشبرد فروش.،كاهش قیمت تمام شده محصوالت، نگهداشت نیروهای متخصص و با 
تجربه ، تنوع محصول و بسته بندی، جزو استراتژی های اصلی می باشد تصریح كرد برنامه ریزی 
های دقیق جهت توسعه تبلیغات هدفمند و اعتای و برندینگ خود برای سال 1400 مدنظر می 
باشد تا این روز رو به رشد و صعودی خود استمرار بخشیم. رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی در 
مجمع، تقدیر ویژه محمد نوین رئیس مجمع از عملکرد شایسته و بایسته سکاندار بهنوش و اعضای 
هیات مدیره و كاركنان، هماهنگی و همکاری سركار خانم گنجی ریاست دفتر مدیرعامل با خبرنگاران 
و میزبانی شایسته مدیرعامل و تعامل ستودنی كارشناسان كاردان روابط عمومی و حضور اثرگذار 
جناب تهرانی مدیرفرهیخته آن با اصحاب رسانه كه در طول سال با مخابره اخبار شركت ما را در 
ایفای رسالت خویش یاری می رساند از نکات خواندنی بود كه حیفمان آمد به رشته تحریر در نیاید.

مأموریت بهنوش ایران:
عرضه نوشیدنی های لذت بخش، سالم، حال و رقابتی به بازارهای داخلی و خارجی.

تربیت و استفاده از سرمایه انسانی كوشا، متعهد و متخصص.
بهره گیری از فناوری های نوین و روزآمد.

تامین صحیح انتظارات ذینفعان.
رعایت استانداردهای زیست محیطی.

محمد نوین رئیس مجمع در واكنش به این گزارش و سود 620 درصدی حاصل شده، از مدیرعامل، 
هیئت مدیره و كاركنان شركت بهنوش قدردانی كرد. 

پیام هیات مدیره
ضمن سپاس فراوان از همراهی سهامداران و اعضاء محترم مجمع عمومی عادی سالیانه، شركت 
بهنوش ایران)سهامی عام( گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30، كه حاصل تاش و 
فعالیت یکساله هیات مدیره، مدیران و كاركنان این شركت می باشد را به مجمع عمومی صاحبان 

سهام تقدیم می دارد.
با وجود تداوم اثرات ناشی از بیماری كووید و ركود اقتصادي و نتایج مشهود حاصل از آن، شركت 
بهنوش ایران توانسته است به فعالیت خود ادامه داده و مشکات موجود را تا حد زیادي از پیش رو 

برداشته و به جلو حركت نماید . 
مشکات تامین مواد اولیه كه بیشتر آن ناشي از نوسانات نرخ ارز است از یک سو و كاهش تقاضاي 
خرید بازار و جابجایي اقام در سبد خرید خانوارها از دیگر سوي، دالیل عمده افت تولید و فروش این 
صنعت را رقم زده است. با این وجود شركت بهنوش ایران تمامي تاش خود را معطوف مدیریت این 
دو جبهه نمود و از یک سوي با برنامه ریزي خرید مواد اولیه و از سوي دیگر با مدیریت بهاي فروش، 

تاش از برون رفت از این بحران را تا بدین لحظه به نحو مطلوبي به انجام رسانیده است.
از اینکه سهامداران گرانقدر در این برهه زماني پشتیبان مدیران و كاركنان این شركت بوده اند را 
صمیمانه ارج مي نهیم و امیدواریم كه با بهبود شرایط بازار بتوانیم برنامه و ایده هاي جدیدمان را به 

اجرا گذاشته و رضایت خاطر شما بزرگواران را بیش از پیش جلب نماییم.
در پایان امیدواریم، تاش تمامي كارگران، مهندسین، كارشناسان و مدیران شركت بهنوش ایران، 
موجبات اطمینان قلبي سهامداران عزیز، در تداوم حركت مجموعه در مسیر تعالي و پیشرفت را 

فراهم سازد.
جایگاه شرکت در صنعت : 

- كسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف كننده از سازمان صنعت ومعدن وتجارت
- كسب نشان ملي برترین رعایت كننده ایمني و كیفیت محصوالت نوشیدني در ایران 

- كسب تندیس جشنواره ملي صنعت سامت محور و ارتقاي سامت 
- كسب جایزه ملي تعالي و پیشرفت 

این شركت در راستاي مسئولیت هاي اجتماعي وزیست محیطي از هیچ كوششي دریغ ننموده است 
اهداف کوتاه مدت و بلندمدت شرکت )برنامه های آتی(:

مطابق برنامه ریزی های انجام شده توسط مدیریت شركت بهنوش ایران جهت نیل به اهداف تعیین 
شده و نقشه راه بودجه سال 1400 ،اهم دستور كارهای مشخص شده ، در سرفصل های ذیل 

خالصه شده است :

الف- تجدید ساختار سازمان فروش و اعمال استراتژی های کوتاه و بلند مدت
شرکت بهنوش ایران برای دستیابی به بودجه فروش سال 1400 اقداماتی به شرح ذیل 

در دست اجرا دارد :
- اصاح ساختار سازمان فروش و بازاریابی

- تدوین نقشه راه  )Map Road ( سازمان فروش و بازاریابی
- ایجاد بخش های مدیریت بازار ، مدیریت برند و تحلیل بازار 

- اصاح سبد كاال با توجه به سود یا زیان شركت 
- اصاح و مدیریت دیتابیس مشتریان )بازنگری – اصاح – تکمیل – شاخص گذاری(

-  تجدید ساختار نیروی انسانی واحدهای فروش و بازاریابی با توجه به فاكتورهای دانش و مهارت
- مهندسی كانال های توزیع و استفاده از روش های كاهش هزینه از شركت تا مصرف كننده نهایی

- توسعه بازار محصوالت افس ) EFES ( در الیه Premium و رقابت با برندهای بین المللی
- اعمال استراتژی نفوذ در بازار ) افزایش تعداد محصول SKU در مشتریان موجود (

- اجرای استراتژی توسعه بازار ) افزایش تعداد مشتریان فعال(
- توسعه روش های فروش با رویکرد كاهش هزینه و افزایش اثربخشی 

- افزایش بهره وری ، كارایی و اثربخشی ویزیتورها با آموزش های كارآمد و مدون 
-  افزایش بهره وری و راندمان خودروهای توزیع با تجدید نظام مدیریت تردد و كنترل ساعات حمل 
- توسعه Merchandising  )كاالی بازرگانی( و مدیریت Shelf   )قفسه بندی و چیدمان قفسه( 

مشتریان 
 BI توسعه مکانیزاسیون فروش متکی بر تحلیل های آماری در قالب نرم افزار  -

ب- نظارت ، کنترل و تالش در جهت ثبات یا کاهش بهای تمام شده محصول: 
به جهت كاهش هزینه های تولید و به تبع آن كاهش بهای تمام شده كاالی ساخته شده در جهت 

افزایش حاشیه سود، موارد ذیل در دستور كار كلیه واحدهای مرتبط قرار دارد: 
-  ادامه روند بهبود مدیریت زنجیره تامین مواد اولیه 

-  تاش در جهت پیدا نمودن بازارهای فرا مرزی جدید تامین مواد اولیه و جایگزینی با بازارهای فعلی 
-  كنترل و تالش در جهت كاهش ضایعات محصول و رفع علل آن 
-  نظارت بر اجرای برنامه های كاهش یا تثبیت هزینه های سربار 

- برنامه ریزی جهت فروش اموال و داراییهای مازاد 
پ – توسعه صادرات 

در زمینه حفظ و توسعه بازارهای صادراتی اهداف ذیل در دستور کار واحد صادرات قرار دارد: 
-  شناسایی بازارهای جدید در منطقه و كشورهای همجوار 

-  تولید محصوالت متناسب با بازارهای هدف 
ت – منابع انسانی 

به جهت ارتقاء سطح كارایی نیروی انسانی، شركت ادامه برنامه های آموزشی در راستای توانمند 
سازی هرچه بیشتر كاركنان را دنبال می نماید.

اهداف كان شركت:
 رهبری بازار نوشیدنی های حال در منطقه با تکیه بر استراتژی های : 

-  تولید پایدار با تمركز بر حفظ كرامت انسانی و صیانت از محیط زیست 
-  توسعه بازاریابی و پیشبرد فروش 

-  كاهش بهای تمام شده 
-  نگهداشت نیروهای متخصص و با تجربه 

-  تنوع محصول و بسته بندی
دسترسی به بازارهای جدید در كشورهای همسایه شاخص ترین برنامه شركت بهنوش ایران در 
راستای توسعه صادرات و گذر از شرایط تحریمی است در این راستا اقدام های ثبتی برداشته شده كه 
مهم ترین آنها آغاز مذاكره با برخی صنایع مشابه در كشورهای مذكور جهت تولید مشاركتی و تحت 

لیسانس شركت بهنوش ایران است.
حضور مداوم در نمایشگاه ا و رایزنی با تجار كشورهای همجوار ، راهکارهایی را فراهم نموده است كه 
با استفاده از انها امید می رود در آینده نزدیک شاهد توسعه فروش صادراتی و دسترسی راحت تر و 

زودهنگام به بازارهای جدید منطقه باشیم.
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تقسیم سود 3۶3 ریالی به ازای هر سهم در مجمع ساالنه شرکت تولید نیروي برق دماوند
برق دماوند، روشنی بخش طهران

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت تولید نیروي برق دماوند )سهامی عام( مورخ 1400/04/15 
در محل بزرگراه كردستان- خیابان عطار-كوچه بوستان-نبش بن بست سبان-پاک 6 برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 89/7 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای  سید جعفر هاشمي 
بود، كه جنابان محمد رضا صحرانورد و سعید باقرزاده در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد كبیري اصفهاني 

به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 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 363 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر محمد كبیری در ابتدای گزارش جامع خود با تشریح اینکه نیروگاه سیکل تركیبی دماوند به عنوان 
بزرگترین نیروگاه ایران با ظرفیت نامی 2868 مگاوات، بیش از 40 درصد برق استان تهران و بیش از 4 درصد 
برق كشور را تامین می كند افزود: در سال 1399 ما 90 درصد برق تولیدی خود را به وزارت نیرو و 10 درصد 

را به صنایع فروخته ایم كه با توجه به تعهدات و معاهدات عقد 
شده از این جهت در كل سود خوبی برای شركت و بیش از یک 
میلیون سهامداران و ذینفعان خود كه بیش از 70 درصد آنها از 

خانواده های معظم شهدا هستند شناسایی گردید.
مدیرمحقق و شناخته شده صنعت برق كشورمان در ادامه 
گزارش خود با تبیین این نکته كه از جمله اقدامات مهم شركت 
در سال 99، رشد 26 درصدی كل درآمد، تغییر استراتژی و 
توسعه 4 برابری قراردادهای دو جانبه و فروش مستقیم برق به 
صنایع است. در خصوص تامین نقدینگی و افزایش سرمایه 824 
درصدی نیز، مرحله اول افزایش سرمایه صد درصدی به پایان 
رسید و پس از این جلسه مجمع مرحله دوم آن را پیش خواهیم 
برد افزود:  به دلیل جایگاه نیروگاه دماوند در راستای اثرگذاری در 
فرآیند مقررات حاكم بر تجارت برق، در سال گذشته توانستیم 
بعد از 5 سال كه سقف نرخ برق 40 تومان بود را به 60 تومان 
برسانیم و این اقدامات همچنان در راستای افزایش نرخ برق ادامه 
دارد. دكتر كبیری در بخش دیگری از گزارش جامع خود با  
بیان اینکه شركت توانست در تابستان سال مالی مورد گزارش 
، باالترین ركورد تولید لحظه ای 2333 مگاوات و انرژی روزانه 
52.833 مگاوات را از ابتدای احداث نیروگاه ثبت كند اضافه كرد: 
در سال جهش تولید و با عبور از پیش بینی ها تولید یکساله 
نیروگاه شهدای پاكدشت)دماوند( از مرز 14 میلیون مگاوات 
خالص 14.063.921  تولید  با  وی  گفته  به  گذشت.  ساعت 
مگاوات ساعت انرژی در سال  1399 شاهد پیشی گرفتن از پیش 
بینی ها به میزان 4 درصد  بودیم و راندمان واحد های این نیروگاه 
در این سال 9/46 درصد بوده است كه این میزان نیز بیانگر رشد 
این شاخص نسبت به سال قبل ازآن بوده است.  مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره »دماوند« در بخشی دیگر از گزارش خود با اعام 
اینکه در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از تولید كمیته فنی نیروگاه 
سیکل تركیبی شهدای پاكدشت)دماوند( با بررسی، پیگیری و 
اجرای طرح های متعددی در جهت رفع ایراد و محدودیتها و 
همچنین انجام اصاحات و نوآوری، موفق به افزایش بهره وری در 

تولید این نیروگاه بزرگ و استراتژیک گردیده است.
دكتر كبیری خاطرنشان ساخت این كمیته در طول یکسال 
گذشته به بررسی 63  مورد ارجاع شده پرداخته است كه از 
این میان 25 طرح مربوط به رفع اشکاالت و محدودیتهای تولید 
بوده كه 13 طرح آن اجرایی شده و باقی در حال بررسی و اجرا 
می باشد. بنا به اعام مدیرعامل مجموعه همچنین از میان تعداد 
38 طرح پیشنهادی اصاحی ارائه شده به این كمیته  20 طرح 
تصویب كه 10 طرح آن اجرایی و طرح های دیگر نیز در حال 

اجرا می باشد.
به گفته دكتر كبیری در مجموع اجرای این طرح ها در نیروگاه 
منجر به جلوگیری از بروز حوادث و كاهش خروج اضطراری ، 

كاهش مصرف مواد شیمیایی، كاهش چشمگیر مصرف آب و كاهش مصرف داخلی و نهایتا افزایش پایداری 
نیروگاه و صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی گردیده و همچنین میزان آمادگی تولید پذیرفته  شده این 
نیروگاه در سال گذشته 17.518.852 مگاوات ساعت بوده است. مدیر خوشفکر و باتجربه بازارسرمایه و صنعت 
كشورمان در بخش پایانی گزارش خود با تصریح اینکه در خصوص پروژه چهارساله انتقال آب از سد ماملو به 

نیروگاه پیشرفت 90 درصدی را شاهد هستیم افزود: در سال 1400 اولویت ما اجرای مرحله دوم افزایش 
سرمایه قرار داشته و پس از آن تامین پایدار آب نیروگاه و اخذ سند مالکیت زمین جز استراتژی های اصلی ما 
برای عملیاتی ساختن آنها خواهد بود. شایان ذكر است  بنا بر آمارهای رسمی ثبت شده نیروگاه سیکل تركیبی 
شهدای پاكدشت)دماوند( با تولید خالص 2.643.468 مگاوات ساعت انرژی در دو ماهه اول سال 1400 ضمن 
تحقق رشد 27 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ركورد بیشترین تولید در 2 ماهه ابتدایی سال را در 
طول مدت زمان فعالیت خود به ثبت رساند. بدین ترتیب در استمرار روند صعودی و روبه پیشرفت مجموعه، 
نیروگاه 2868 مگاواتی سیکل تركیبی شهدای پاكدشت )دماوند( با تولید 1.397.403 ساعت انرژی در خرداد 
ماه سال جاری، مجموع تولید خود در سه ماهه اول سال را به میزان 4.040.871 به ثبت رسانده و با توجه به 
تابستان زودرس و افزایش مصرف و رشد قابل توجه نیاز شبکه، میزان تولید انرژی این نیروگاه نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته 19 درصد افزایش و درآمد سه ماهه ابتدای سال 1400 رشدی 58 درصدی داشته است.
اجازه می خواهیم در پایان گزارش از لطف و عنایت خاصه استاد محمد كبیری كه به حق و انصاف برترین 
مدیر صنعت برق كشور با یک سابقه درخشان و یک رزومه علمی ممتاز می باشد و همباره با اصحاب رسانه 
و اهالی قلم با روی گشاده و طبعی بلند به گفتمان و مصاحبه پرداخته، نهایت قدردانی و تشکر را داشته 
باشیم. و به حسن انتخاب مدیرانی ارشد گروه مالی دی و دیگر 
سهامداران عمده برای انتخاب این مدیران توانمند و سرداران 
جنگ اقتصادی در سخت ترین روزهای درگیری با تداوم تحریم 
ها، اپیدمی كرونا، گرمای صاقت فرسا و كمبود برق و معضات 
اقتصادی و ... تبریک گوییم كه به قول معروف با كریمان كارها 

آسان شود.
افزایش 26 درصدی درآمد، رشد 42 درصدی سود عملیاتی و 
افزایش حدود 50 درصدی سود خالص )بدون درنظر گرفتن 
مالیات سنواتی(، رشد 126 درصدی وصول مطالبات در كنار 
تسویه بدهی مالیاتی شركت تا پایان سال 97 رایزنی های 
گسترده جهت تعیین تکلیف و پرداخت بدهی های مالیاتی سال 
های 98 و 99 با رعایت صرفه و صاح شركت، فروش با نرخ 
باالتر برق تولیدی، تغییر استراتژی در افزایش قراردادهای دو 
جانبه كه بیش از 4 برابر شده است نقشی بی بدیل و اثرگذار این 
شركت و پیگیری های مجددانه در جهت اصاح مقررات حاكم 
بر تولید رمز ارزها، كاهش 767 میلیارد ریالی هزینه های خرید 
قطعات با حمایت و اطمینان به توان فنی متخصصان داخلی و 
اصاح فرآیند بازرگانی، انجام تعمیرات اساسی LTE سه واحد 
گازی كه در كشور بی سابقه بوده است ... ركورد شکنی های 
مستمر در تولید، فروش و درآمدزایی توامان، تنها گوشه ای از 
افتخارات و دستاوردهای برق دماوند، مدیریت و خبره آن در سال 

99 بوده است.
ماموریت : نقش حداكثری در تولید برق با باالترین سودآوری ، 

اثرگذاری فعال در قانون گذاری تجارت برق
آرمان: رتبه نخست در تامین برق كشور، سرمایه گذاری و توسعه 

ظرفیت تولید با تکنولوژی های نوین، باالترین ضریب آمادگی
اهم اقدامات برنامه ریزی و بازار در سال 1399

اصالح ساختار فروش:
- تقویت سیستم فروش در بازار برق

- تغییر استراتژی و توسعه 4 برابری قراردادهای دو جانبه و فروش 
مستقیم برق به صنایع

- رشد 26 درصد درآمد كل در سال 1399
تامین نقدینگی و افزایش سرمایه

- استفاده از حواله های ارزی بمنظور پرداخت به پیمانکاران
- بهبود شرایط وصول مطالبات حاصل از فروش برق به شبکه و 

رشد 126 درصدی نسبت به سال 1398
- اخذ مجوز سازمان بورس، مصوبه مجمع به منظور افزایش 

سرمایه 824 درصدی، اجرا و ثبت مرحله اول
- اخذ مستندات تملک زمین نیروگاه ثبت UIM نیروگاه و 

تجهیزات پیگیری جهت اخذ سند
اثرگذاری در فرآیند مقررات حاکم بر تجارت

- تحقق اصاح نرخ های بازار برق پس از 5 سال در سال 1399 
و 1400

- دوبرابر نرخ خرید برق سیستم مدیای نیروگاه برای سه سال )1399، 1400 و 1401(
- تشکیل، عضویت و پیگیری در كمیسیون باكچین سندیکا در راستای اصاح مقررات حاكم بر رمز ارزها

- پیگیری در جهت اصاح نرخ بازار، خسارت تاخیر در پرداخت، كف قیمت در معامات بورس انرژی

افزایـش 26 درصـدی درآمـد، رشـد 42 درصـدی سـود 
خالـص  50 درصـدی سـود  افزایـش حـدود  و  عملیاتـی 
 126 رشـد  سـنواتی(،  مالیـات  گرفتـن  درنظـر  )بـدون 
درصـدی وصول مطالبـات در کنار تسـویه بدهـی مالیاتی 
شـرکت تـا پایـان سـال 97 رایزنی هـای گسـترده جهت 
تعییـن تکلیـف و پرداخـت بدهـی هـای مالیاتـی سـال 
هـای 98 و 99 بـا رعایـت صرفـه و صالح شـرکت، فروش 
بـا نرخ باالتـر برق تولیـدی، تغییـر اسـتراتژی در افزایش 
قراردادهـای دو جانبـه کـه بیـش از 4 برابـر شـده اسـت 
نقشـی بـی بدیـل و اثرگـذار ایـن شـرکت و پیگیری های 
مجددانـه در جهـت اصـالح مقـررات حاکـم بـر تولید رمز 
ارزهـا، کاهـش 767 میلیـارد ریالـی هزینـه هـای خریـد 
قطعـات بـا حمایـت و اطمینـان به تـوان فنـی متخصصان 
تعمیـرات  انجـام  بازرگانـی،  فرآینـد  اصـالح  و  داخلـی 
اساسـی LTE سـه واحـد گازی کـه در کشـور بـی سـابقه 
بـوده اسـت ... رکـورد شـکنی هـای مسـتمر در تولیـد، 
فـروش و درآمدزایـی توامـان، تنها گوشـه ای از افتخارات 
و دسـتاوردهای بـرق دماوند، مدیریت و خبره آن در سـال 

اسـت. بوده   99

لج
 خ

دی
مه
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همه این اقدامات در زمانی انجام می گیرد كه مشکات زیادی در راه تولید مستمر و مطمئن برق وجود دارد. 
هیات مدیره تمام سعی و تاش خود را در جهت رفع این مشکات بکار گرفته و این اطمینان را دارد كه بحول 
و قوه الهی این مسیر دشوار ولی شیرین و پر افتخار را مصمم تر از پیش ادامه خواهد داد و در همین راستا 
دستیابی به میزان آمادگی 17/502/393 مگاوات ساعت، فروش 1/448/804مگاوات ساعت قرارداد فروش 
انرژی در قالب قرارداد دوجانبه و فروش در بورس انرژی به صنایع بزرگ كشور، اصاح ساختار بازرگانی و 
استفاده از ظرفیت ساخت داخل، تأمین مالی و انجام سه تعمیرات اساسی LTE واحدهای گازی در یکسال كه 
در كشور برای یک نیروگاه بی سابقه بوده است، تامین آب پایدار نیروگاه از سد ماملو، ثبت باالترین ركورد تولید 
لحظه ای و انرژی روزانه كل كشور در تابستان 1399، ساماندهی و حل پرونده های مالیاتی شركت و تأیید 

سالیانه پروانه بهره برداری برای تولید برق از وزات نیرو از اهم فعالیت های این سال بوده است.
بدیهی است موفقیت های كسب شده عاوه بر تاش روزافزون مدیران و كاركنان، حاصل حمایت های بی 
دریغ سهامداران محترم بوده كه بدینوسیله كمال تشکر و قدردانی را از شما داریم و تعهد به حفظ سرمایه های 

سهامداران و منابع آن ها را همواره سرلوحه اهداف و برنامه خود قرار می دهیم.
برنامه های آینده شرکت:
1- تامین پایدار آب نیروگاه:

- تکمیل 100 درصدی پروژه انتقال آب سد از ماملو به نیروگاه؛
- ایجاد زیرساخت مخزن تولید آب سد ماملو؛

Clean Drain بازسازی مخزن -
2- افزایش ظرفیت با اجرای طرح ارتقاء جزئی

3- افزایش درآمد و بهبود فرآیند فروش
- پیگیری در جهت اصاح نرخ های بازار برق؛

- افزایش و توسعه معامات خارج از بازار در قالب فروش انرژی بصورت مستقیم به صنایع و در بورس انرژی؛
- افزایش نرخ خرید برق تولیدی از سیستم مدیا؛

- پیگیری در جهت اعمال خسارت تاخیر در قرارداد با شركت مدیریت شبکه برق ایران؛
- پیگیری در جهت اجرای حکم دیوان عدالت اداری؛

- پیگیری در جهت اصاح مقررات حوزه رمز ارز بمنظور امکان استفاده از ظرفیت نیروگاه های موجود؛
4- تمركز اطاعات فنی نیروگاه در دفتر مركزی بمنظور برنامه ریزی بهینه؛

5- اخذ سند مالکیت زمین
6- كاهش بهای تمام شده

- توسعه ظرفیت ساخت داخل برای تامین قطعات نیروگاه و كاهش هزینه خرید خارجی؛
- افزایش سطح رقابت بین تامین كنندگان و پیمانکاران بمنظور خرید قطعات و خدمات بصورت رقابتی تر؛

7- تغییر ساختار فرایند انبار داری
8- حل و فصل پرونده های مالیاتی

9- بررسی و طرح های اقتصادی در حوزه نیروگاهی بمنظور سرمایه گذاری
اهم اقدامات مدیریتی هیات مدیره در سال 1399

سیاست گذاری جدید، اصاح ساختار و تقویت نیروی انسانی شركت توسط هیات مدیره شركت در سال 1399 
منجر به نتایج ذیل در سال مالی مورد بررسی گردید
1( شفافیت و حل پرونده های مالیاتی شرکت 

- از ابتدای تاسیس شركت )سال 1387(، پرداخت و برداشت های نیابتی بابت مالیات بر عملکرد شركت در 
مجموع مبلغ 13/894 میلیارد ریال بوده است كه تا قبل از سال 1399، صرفا 6/326 میلیارد ریال آن در 
سیستم مالیاتی نیت و تبدیل به قبض شده بوده است اما مبلغ 7/568 میلیارد ریال آن در سیستم مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی به حساب این شركت ثبت و تبدیل به قبض نشده بود. در سال 1399 با پیگیری های 
مستمر انجام شده توسط مدیریت شركت تاكنون از مبالغ برداشت شده مبلغ 6/200 میلیارد ریال تبدیل به 
قبض شده و پیگیری برای ثبت در سیستم مالیاتی سازمان امور مالیاتی در حال انجام است و مابقی آن به 
مبلغ 1/368 میلیارد ریال نیز در جریان تبدیل به قبض است قابل ذكر است كه این اقدامات صرفا با استفاده 
از ظرفیت تخصصی پرسنل شركت و بدون استفاده از خدمات مشاورین و تحمیل هزینه مازاد به سرانجام 

رسیده است 
- برگ قطعی مالیاتی پرونده مالیاتی ارزش افزوده سال 93 برابر1/246 میلیارد ریال بود كه با پیگیری ودفاعیات 
انجام شده توسط شركت در همان 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم، رقم قطعی مالیاتی به رقم 10 میلیارد 

ریال اصاح گردید. با حل این پرونده مالیاتی محدودیت اعمال در ثبت شركت ها نیز رفع گردید.
یکی از موضوعات سنواتی بند حسابرسی شركت، تعیین تکلیف اعتبارات ارزش افزود به مبلغ 1/244 میلیارد 
ریال در دفاتر شركت می باشد. در سال جاری با بررسی جامع انجام شده اظهار نامه ها، دفاتر و برگه های 
فیلم صادر شده، سندهای اصاحی ثبت و دفاتر شركت از نظر ارزش افزوده و اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده 

به شفاف رسید.
2- اصالح فروش و بهبود وضعیت نقدینگی شرکت بمنظور انجام بموقع تعمیرات اساسی واحدهای

نیروگاه
در شرایطی كه: الف( صرفا در سالهای 1397 و 1398 سازمان امور مالیاتی حدود 6/002 میلیارد ریال از 

محل مطالبات فروش انرژی شركت برداشت نموده بود و بدین ترتیب در پایان سال 1398 مطالبات از شركت 
مدیریت شبکه برق ایران تنها 163 میلیارد ریال بود. ب( وجود بدهی های قابل توجه به تأمین كنندگان قطعات 
و پیمانکاران، ج( عدم برنامه ریزی و خرید قطعات بمنظور انجام بموقع تعمیرات اساسی )LTE( واحدهای گازی 
نیروگاه در سال 1398 و افزایش نرخ ارز در سال جاری، باعث افزایش چشمگیر هزینه قطعات مورد نیاز برای 
انجام تعمیرات اساسی  LTEشده بود. هیات مدیره برای خروج از این بحران با برنامه ریزی های صورت گرفته:
-  نسبت به تامین قطعات مورد نیاز تعمیرات سال جاری اقدام و در اقدامی بی سابقه در كشور تعمیرات اساسی 

)LTE( سه واحد گازی در سال 1399 در یک نیروگاد صورت پذیرفت؛
- برنامه ریزی و تدارک الزم برای انجام تعمیرات اساسی )LTE( سه واحد گازی دیگر در سال 1400 صورت 
گرفته است و بدین ترتیب با اقدامات صورت گرفته عمر تجهیزات تولید نیروگاه به 10 سال دیگر افزایش 

خواهد یافت؛
-  برای تحقق و عملیاتی شدن تعمیرات اساسی، با اصاح ساختار شركت با ایجاد معاونت برنامه ریزی و بازار 
برق شاهد بهبود فرایند فروش در شركت بوده ایم. نتیجه آن رشد 26 درصدی درآمد در سال 1399 )افزایش 
1/702 میلیارد ریال(، تغییر استراتژی به فروش مستقیم بصورت دوجانبه و همچنین استفاده از ظرفیت دریافت 
حواله های ارزی، تأمین مالی انجام شده در سال 1399 حدود 126% )معادل 2/627 میلیارد ریال( بیشتر از 
سال 1398 صورت پذیرفت. بنابراین ازنظر فنی نیروگاه آمادگی كامل برای تولید و حداكثر درآمدزایی در سال 

1400 را خواهد داشت.
- اثر گذاری در فرایند مقررات حاكم بر بازار برق توسط این شركت بعنوان بزرگترین  نیروگاه كشور یکی دیگر 
از اقدامانی بود كه توسط مدیریت این شركت محقق شد. اولین آثار آن پیگیری مجدانه شركت بمنظور اباغ 
افزایش نرخ های بازار برق در سال 1399 و همچنین افزایش دوره خرید برق با ضریب 2/5 آمادگی نیروگاه 
های دارای سیستم خنک كننده )سیستم مدیا( در جلسه 337 هیات تنظیم بازار برق ایران بوده است. تمام 
واحدهای گازی نیروگاه سیکل تركیبی شهدای پاكدشت )دماوند( دارای سیستم خنک كننده مدیا است كه 

افزایش تولید تا 180 مگاوات در هر ساعت را در تابستان برای كل نیروگاه ایجاد می كند.
3- کاهش هزینه خرید قطعات و تجهیزات مورد نیاز نیروگاه

با تقویت و اصاح ساختار سازمانی معاونت بازرگانی شركت، برنامه ریزی الزم در جهت سیاست حمایت از 
تولید داخلی در تامین اقام استراتژیک و گران بهای مورد نیاز نیروگاه در راس امور قرار گرفت. در راستای حفظ 
منابع سهامداران تاش شد بمنظور افزایش فضای رقابتی بین تامین كنندگان، شركت های دارای صاحیت و 
توانایی در ساخت قطعات نیروگاهی شناسایی و از ایشان بمنظور شركت در مناقصات دعوت بعمل آمد. بدین 
ترتیب علیرغم افزایش نرخ ارز در سال جاری، هزینه خرید قطعات مورد  نیاز شركت 767 میلیارد ریال در 

مقایسه با سنوات قبل كاهش یافت.
 4( مباحث فنی 

- انجام تعمیرات اساسی واحدهای S6 .G21 .G19 .G18 در سال 1399؛
-  برنامه ریزی و پشتیبانی انجام تعمیرات اساسی واحدهای S3 .G15 .G20 .G22 در سال 1400 ؛ 

- برنامه ریزی برای انجام تعمیرات 33/000 ساعته توسط پرسنل نیروگاه در سال1400؛
- پیشرفت بیش از 90 درصدی پروژه چهار ساله انتقال آب سد ماملو به نیروگاه و بهره برداری در سال 1400؛

- ثبت باالترین ركورد تولید لحظه ای و انرژی روزانه در پیک بار مصرف در تابستان سال جاری؛
-  انجام عملیات های مختلف تعمیرات با تکیه و بهره مندی از توان و تخصص پرسنل نیروگاه شامل تعمیرات 
اضطراری تعویض دیسک های مربوط به Hot Gas ، تعویض Flame Tube  تعمیر پمپ CEP واحد بخار 

، تعمیر فید پمپ واحدهای بخار، بازسازی مکانیکال سیل های CWP ؛
-  نظارت پرسنل نیروگاه بر انجام عملیات تعمیرات اساسی واحدهای G21 .G19 .G18 گازی و واحد 

S6 بخار؛
- انجام 13 عملیات بازدید 8000 ساعته واحدهای گاز و بخار و 10 عملیات 4000 ساعته واحدهای گازی و 

بخار همراه با كاهش زمان بازدید؛
- انجام عملیات تعمیرات اساسی بویلرهای شماره 8 و 9 و 11 با استفاده از توان پرسنل نیروگاه؛

- اجرای طرح بهبود و اصاح و كاهش مصرف مواد شیمیایی در تصفیه خانه نیروگاه در پروسه تولید؛
-  اجرای طرح استفاده از هوای خروجی كمپرسور واحدهای گازی نیروگاه بعنوان تامین كننده هوای فشرده 

واحدهای بخار نیروگاه كه منجر به افزایش ضریب اطمینان و جلوگیری از خروج واحدهای بخار می شود؛
- پیگیری مستمر بمنظور تامین سوخت گاز و گازوئیل در شرایط فوق بحرانی از مبادی ذیربط در زمستان 
سال 1399 كه منجر به افزایش 22 درصدی تولید در ماه های دی و بهمن در مقایسه با سال 1398 گردید؛

5- ساماندهی مدیریتی، مالی و نیروی انسانی در شرکت مدیریت تولید برق دماوند
با اصاح ساختار و تفکر مدیریتی شركت مدیریت تولید برق دماوند و شناسایی اهم مشکات، اقدامات اساسی و 
كان به شرح ذیل در جهت مدیریتی، مالی و چالش های نیروی انسانی كه اثر جدی در نحوه نگهداری و بهره 

برداری تجهیزات نیروگاه و نهایتا درآمد نیروگاه خواهد داشت، صورت پذیرفت.
- حل چالش های مالی و كاهش هزینه ها

- حل چالش های پرسنلی
6- اخذ مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار
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شركت تکین كوی به عنوان یک شركت تخصصی و خوشنام در بازرسی فنی، متاسفانه در سال های 
گذشته بواسطه عدم برنامه ریزی و درایت مدیران اسبق خود دچار یک زیان انباشته و عدم دستیابی 
به پیش بینی های مدنظر خود گردیده بود ولی خوشبختانه با آمدن تیم مدیریت جدید علی الخصوص 
حضور مهندس علی علیزاده كه از مدیران جوان خوش فکر و متخصص در این حوزه می باشد و حضور 
جناب قربانخانی در مقام مرد شماره یک مالی مجموعه كه رزومه ای درخشان و كارنامه ای بی نظیر در 
یکی دوجین شركت بزرگ بازار سرمایه دارد این شركت خوشنام برای سال جاری با برنامه ریزی دقیق و 
انعقاد قراردادهای خوب توانسته اسب خود را برای رسیدن به قله های سودآوری و ارزش آفرینی به تاخت 

به حركت درآورد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت بازرسی فنی و كنترل خوردگی تکین كوی )سهامی عام( روز دوشنبه 
مورخ 1400/04/22 در محل خیابان ولیعصر باالتر از جام جم نرسیده به پارک وي سمت چپ سالن 

نیلوفر تشکیل شد.
در این مجمع كه با حضور 58/05 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع بر عهده آقای  احمد 
جعفري و جنابان الهیار صالحي و علي سلیمي در مقام نظار اول و دوم و آقای محمدعلي علیزاده فرد 

به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های 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 صورت های مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.

با دمیدن روحی تازه در كالبد و جان »رتکو« و حضور مدیران شایسته این شركت مهندسی- پیمانکاری 
- خدماتی در همین بازه كوتاه زمانی توانست با عقد قراردادهایی مناسب و متناسب با شركت های دیگر و 
تاش گسترده برای وصول مطالبات ارزی و ریالی خود و تعیین و تکلیف بسیاری از آنها با رعایت صرفه و 
صاح سهامداران نقطه عطفی را در عملکرد این چند سال رقم بزند. به گفته مدیریت ارشد با توجه به اینکه 
شركت تکین كوی در حدود 900 قرارداد داشته و با بیش از 200 شركت در حال همکاری می باشد با حمایت 
تاپیکو و شستا از برنامه های مدون تیم مدیریت در كنار عقد قراردادهای جدید، بیشتر مطالبات این شركت كه 
مربوط به سالهای گذشته بوده است با رایزنی و مذاكرات و تمهیدات اندیشیده شده اخذ خواهد شد و البته تمام 

سعی سکانداران »رتکو« بر آن است كه این مطالبات براساس نرخ روز دریافت گردد. 
مهندس علیزاده مدیرعامل جدید مجموعه در فرازی از گزارش خود با تشریح اینکه از ابتدای سال 1400 كه 
افتخار مدیریت شركت را عهده دار شدیم به جد دنبال عارضه یابی مشکات رفتیم و متوجه شدیم كه  در سال 
مالی گذشته به واسطه استمرار تحریم های بین المللی شركت های اصلی قراردادها، یعنی كارفرماهایی مثل 
وزارت نفت، پتروشیمی ها و... و همچنین شروع  اپیدمی كرونا باعث شده كه خیلی از قراردادهای ما توسط 
خود كارفرماها به علت عدم توان پرداخت لغو گردد و بخاطر عدم بندهای جبرانی ، تکین كوی را دچار زیان 
سازد كه با همت همکاران خود اقدام به تغییر رویه و شروع كار به صورت كارفرمایی كردیم و اكنون خوشبختانه 
هیچ پروژه زیان دهی در قراردادها نداریم و با تمهیدات اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد با بازنگری در 
پروژه ها و قراردادها در مورد آنهایی كه به نفع شركت نبود، یا از آنها خارج شدیم و یا اصاح قیمت كردیم.

به گفته وی كنترل داخلی، آنالیز قیمت ها، كارشناسی فنی - اقتصادی- مالی در طرح ها و پروژه هایی كه 
تکین كوی قصد ورود به آن را دارد از مباحثی است كه در این دوره بیشترین دقت و كار كارشناسی با دقت 

و توجه فراوان روی آن صورت خواهد پذیرفت.
جناب قربانخانی معاون مالی و عضو هیات مدیره شركت نیز با بیان اینکه طبق بررسی های به عمل آمده 
اعضای جدید هیات مدیره درخصوص نظام كنترل های داخلی شركت در ارتباط با درآمدها، هزینه ها، 
تعیین بهای خدمات و شركت در مناقصات، بهای تمام شده قراردادها، كنترل پروژه ها، عملیات دریافت و 
پرداخت، تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های داخلی و سایر موارد متوجه شدیم كه شركت تکین كوی 
در این مباحث دارای نقاط ضعفی می باشد و افزون بر این به علت عدم استقرار روش ها و نظام های مالی 
و عملیاتی متناسب با نوع فعالیت شركت در رابطه با برآورد اولیه حق الزحمه، نظارت و كنترل  پروژه ها، 
برخی قراردادها منجر به زیان و به تبع آن شركت مواجه با زیان عملیاتی گردیده بود كه با ترسیم و تدوین 
راهبردهای جدید و برنامه های مدون كوتاه مدت-  میان مدت و بلندمدت برای عبور از این معضات در 

حال پیاده سازی برنامه های خود هستیم. 

تکین کوی با مدیران جدید خود پیش به سوی افقی روشن

در پایان جلسه نیز رئیس مجمع تصریح داشت كه با این مدیریت تاشگر و با انگیزه، باشک شركت از 
زیان خارج خواهد شد.

توجه خاص دكتر رضوانی فر مدیرعامل شستا و اعضای هیات مدیره این هلدینگ به »رتکو« و حمایت 
همه جانبه از رویکردهای مدیران حال حاضر آن، نویدبخش این موضوع می باشد كه در سال 1400 این 
شركت با بیش از ربع قرن حضور درخشان در صنعت كشورمان در یک روند صعودی دوباره به جایگاه 

واقعی خود دست خواهد یافت.
خدمات ارائه شده توسط شرکت تکین کو 

شركت تکین كو در حال حاضر بعنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین شركت های بازرسی فنی در ایران 
شناخته می شود كه بعنوان اولین شركت مهندسی مشاور، سهام آن در بورس عرضه شده است. این شركت 
به منظور ارتقاء سطح مشاركت خود با كارفرمایان در حوزه های مختلف صنعت با اتکا به مسئولیت پذیری، 
كاركنان متخصص، متعهد، با انگیزه، پویا و خاق، خدمات متنوعی از قبیل بازرسی حین ساخت ،بازرسی 
حین بهره برداری، بازرسی كاال، تجهیزات و مواد، بازرسی انواع آسانسور و جرثقیل،NDT پیشرفته و ... را 

در صنایع مختلف ارائه می نماید. 
اهم پروژه های شرکت

- بازرسی فنی طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی ، مهندسی و توسعه نفت 
-  خدمات بازرسی فنی طرح احداث پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 

-  خدمات بازرسی فنی طرح توسعه پالیشگاه نفت اصفهان 
-  بازرسی سایت و ساخت تجهیزات داخل و خارج از كشور شركت پتروشیمی بوشهر 

-  بازرسی فنی طرح توسعه پاالیشگاه گازی آفتاب كیش ، مهندسی و توسعه نفت 
-  خدمات بازرسی و حفاظت و امور فنی در مناطق عملیاتی نفت و گاز زاگرس جنوبی 

SPGC  خدمات سالیانه بازرسی فنی پالیشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی  -
- بازرسی فنی كاال و تجهیزات پتروشیمی كیان 

- بازرسی و نظارت بر تعمیرات مخازن روزانه پروپان و ساخت مخزن دو منظوره مجتمع پتروشیمی خارگ 
-  بازرسی فنی قبل از حمل كاال و تجهیزات پتروشیمی مسجد سلیمان 

-  بازرسی تجهیزات ساخت داخل شركت پتروشیمی بوشهر ، شیمیایی صدف عسلویه 
-  خدمات نشت یابی و بازرسی و كنترل فنی پروژه ها و تاسیسات گاز استان كرمانشاه

- بازرسی و نمونه برداری وثبت در سیستم نرم افزاری گمرک فرودگاه امام خمینی 
-  نمونه برداری از محموله های وارداتی و صادراتی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان 

-  بازرسی بر مبنای ریسک در پتروشیمی ایام 
-  بازرسی كمی و كیفی محصوالت پتروشیمی های مارون،امیر كبیر، اصفهان 

-  انجام بازرسی انرژی در حوزه های پتروشیمی، سیمان، كاشی و سفال، صنایع فوالدسازی و ...
سیاست ها و برنامه های شركت در بخش درآمد

- ارتباطات موثر با كارفرمایان و شناسائی نیاز مشتریان
- بهبود سرعت عمل در پاسخ به درخواست مشتریان

- حضور در پروژه هایی كه سود قابل قبول داشته باشند
- استفاده از ظرفیت بازار موجود در مجموعه محترم شستا و هم افزایی هر چه بیشتر درون گروهی

- پیگیری و رفع مغایرت های مالی
- افزایش توان رقابت از طریق كسب باالترین امتیاز فنی در مناقصات

سیاست ها و برنامه های شركت در بخش بهای تمام شده
- كاهش هزینه ها و افزایش درآمد به منظور برگشت سازمان از روند زیان به سود مورد انتظار

- تفکیک هزینه های هر پروژه و مدیریت هزینه ها براساس بودجه پیش بینی شده
- شناسائی پروژه های زیان ده و تاش در جهت تعدیل مثبت

- شـفاف سـازی فرایندهـای مالـی بـه منظـور ایجاد صورتهـای مالـی قابل اتـکاء برای مدیـران و    
گذاران سـرمایه 

- كاهش هزینه های سربار
- نظارت دقیق بر قیمت دهی اجرا وتسویه حساب پروژه های شركت

فصلی نو در راه است
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شركت سیمان سفید نی ریز از جمله شركت های تابعه شستا در شاخص سود خالص در دو سال اخیر 278 
درصد رشد داشته و توانست در سال 99 ركورد تولید خود را  از بدو تاسیس بشکند.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سیمان سفید ني ریز )سهامی عام( مورخ 1400/02/22 
در محل سالن آمفي تئاتر شركت بین المللي بازرسي كاالي تجاري )IGI( برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 77/88 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مصطفي 
شهریاریبود، كه جنابان كامران مهراني و حسین عرب علي دوستي در مقام نظار اول و دوم و آقای داود 

اكبري شهرستاني به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 3/315 ریال به 

ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
 داود اكبری شهرستانی، مدیرعامل توانمند و خوشفکر شركت سیمان سفید نی ریز در ابتدای گزارش 
جامع خود با اعام اینکه در سایه تدابیر اجرایی شده پس از ربع قرن فعالیت شركت سیمان سفید نی 
ریز توانستیم تمامی ركوردهای مبتنی تولید و فروش را در شركت پشت سر بگذاریم افزود: بهبود روند 

فروش در سیمان سفید نی ریز در یک مسیر صعودی و رو 
به رشد در كنار عملیاتی گشتن برنامه های مدیریتی و تاش 
جهادگونه كلیه اركان شركت با حمایت و رهنمودهای مدیران 
عامل شركت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی و سیمان 

تامین میسر گردید.
مدیر طراز اول صنعت كانی كشورمان همچنین تصریح كرد: 
قطعي نمودن مالیات بر ارزش افزوده ) سال 98 (، اجراي 
به  ریزي شده  برنامه  و  پیشگیرانه  تعمیرات  برنامه  كامل 
منظور نگهداشت مناسب ماشین آالت و تجهیزات، كاهش 
هزینه هاي تعمیراتي و توقفات اضطراري، اجراي سیستم 
مدیریت كیفیت آزمایشگاهISO/ IEC17025  در راستاي 
استمرار كیفیت، كالیبراسیون كلیه تجهیزات آزمایشگاه به 
منظور تضمین كیفیت و اطمینان از دقت و صحت كیفیت 
سرویس هاي ارائه شده، استفاده از كمک سایش در آسیاب 
مصرف  كاهش  و  محصول  كیفیت  ارتقاء  جهت  سیمان 
انرژي، بروزرساني وب سایت شركت و برنامه ریزي ایمیل 
سازماني جهت پرسنل، مکانیزه كردن اطاعات آرشیو فني 
كارخانه، تدوین برنامه جهت اخذ صنعت برگزیده، بازنگري و 
به روزآوري آئین نامه هاي داخلي سازمان، تحت كنترل در 
آوردن انبار ضایعات به سیستم انبارداري كارخانه،  بازنویسي 
كدهاي انبار كاسه نمدها و اورینگ ها، بهینه سازي روشنایي 
سایت و دپارتمانها، بهبود زیر ساخت هاي ICT ، انجام فاز 
دوم پروژه دوربین مدار بسته جهت حفاظت فیزیکي كارخانه ، 
یکپارچه سازي سیستم حقوق و دستمزد با سیستم تردد، راه 
اندازي سرور Vcenter ، بازنگري وبروز رساني ارزیابي ریسک 
سازمان در سال 1399 از مهمترین اقدامات و فعالیت شده در 
سال مالی مورد گزارش در سیمان نی ریز بوده است. مهندس 
اكبری، درخواست و پیگیری خرید قطعات مورد نیاز كارخانه 
را در شرایط تحریم و نوسانات ارزی شدید از دیگر توفیقاتی 
برشمرد كه در سایه تمهیدات اندیشیده شده و سیاستهای 
اعمال شده در سال 99 به سرانجام رسید. شایان ذكر است 
شركت سیمان سفید نی ریز بر اساس برنامه ریزی های موجود 

موفق شد به سود خالص 6 میلیارد تومانی در سه ماهه نخست سال 1400 دست یابد كه این رقم حاكی 
از رشد 47 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

مدیرعامل مدبر شركت سیمان سفید نی ریز در آخرین مصاحبه خود نیز با بیان این كه خوشخبختانه 
هلدینگ بر مباحث فنی نظارت مناسبی دارد، افزود: اقدامات مهمی در حوزه فنی در دستور كار قرار 
دارد و به زودی برخی از آن ها انجام خواهد شد. به گفته وی هلدینگ در این زمینه با برنامه ریزی های 
متعدد تاش می كند عملکرد فنی كارخانه های سیمان را نیز بهبود دهد و در این میان در سال مزین به              
مانع زدایی ها و پشتیبانی تولید، ما خواهیم توانست عملکردی درخشانتر از سال گذشته برای سهامداران 

و ذینفعان خود ارمغان بیاوریم.
پیام هیات مدیره

بیست و پنجمین سال فعالیت شركت سیمان سفید نی ریز در سالي كه با نام جهش تولید مزین بـود بـا 
موفقیت به پایان رسید. در این سال درآمد فروش سیمان و كلینکر با توجه بـه شـرایط بـازار ، شـرایط 
بیماري منحوس كرونا و شرایط تحریمي نسبت به سال 98 به میزان 126 درصد افزایش یافت و در بخـش 

اشتغال نیز با توجه به چارت سازماني و نیاز شركت نیروهاي مورد نیاز جذب گردید. 
مدیران شركت با برنامه ریزي دقیق و همت و تاش كارگران ، تکنسین ها، كارشناسـان ... و توانسـتند 

سیمان سفید نی ریز ؛تکنولوژی ، کیفیت و سفیدی برتر
شکستن رکورد تولید و فروش

سال موفقي را پشت سر بگذرانند و عملکرد قابل قبولي ارائه نمایند . بي شک در این موفقیـت حمایـت 
سهامداران گرامي نقش موثري داشته است.  در این سال استراتژي هاي مهم و اصول مورد تاكید هیات 
مدیره كه مدنظر همکـاران قـرار گرفتـه و در جهت اجراي آن برنامه ریزي و تاش شده است عبارتند از: 

1- مدیریت اثربخش هزینه ها 
2- ارتقا كیفیت 

3- گسترش بازارهاي صادراتي
4- كاهش مصرف انرژي و آب 

در بخش فروش داخلي با برگزاري جلسات متعدد با هلدینگ و انجمن صـنفي سـیمان ، قیمـت 
سـیمان داخلي در اواخر مرداد ماه افزایش نمود كه این مهم توسط برخي از رقبا رعایت نگردید . در 
بخش فـروش صادراتي علیرغم حضور رقبا، عاوه بر مدیریت قیمت ها نسبت به توسعه بازار اقدام 
گردید. این شـركت در مجموع علیرغم تحریم ها و حضور رقبا و مشکات موجود در بخش حمل 
و نقل و محدودیت هایي كـه با شیوع ویروس كرونا گریبانگیر جامعه شده بود توانست برنامه هاي 

پیش بیني شده را محقق نماید. 
مدیریت زمان تعمیرات اساسي با زمان پیک مصرف برق منجر به اخذ تخفیف از شركت بـرق 
منطقـه اي بمیزان 2/035 میلیون ریال و همچنین سود حاصله از خرید برق به میزان 3/910 
سود5/940  مجموعا  كه  است  گردیـده  ریـال  میلیـون 
میلیون ریالي را براي این شركت به همراه داشـته اسـت.  
اخـذ تسـهیات ارزان قیمت از بانک توسعه صادرات در 
جهت كاهش هزینه های مالي و مدیریت نقدینگي شركت 
بنحوي كه مجبور به اخذ تسهیات گران قیمت نشویم 
یکي دیگر از اقدامات موثر مجموعه بوده است . پرداخـت 
سود سهام مصوب مجمع مورخ 08/ 02/ 1399 نیز بطور 

كامل به سهامدران پرداخت گردید. 
بر خود الزم مي دانیم در حضور سهامداران محترم از كلیه 
مدیران ، كارشناسـان ، كاركنـان و كـارگران عزیز شركت 
قدرداني  و  تشکر   99 سال  در  مطلوب  عملکرد  بدلیل 
نموده و از سهامداران گرانقـدر بـدلیل حمایت بی دریغ 
و اطمیناني كه به مدیران شركت داشته اند سپاسگذاري 
نمائیم و به تمـامي ذینفعـان سهامداران عزیز درخصوص 
سال  در  شركت  افزون  روز  ارتقاي  و  بهبود  روند  تداوم 

1400 اطمینـان خـاطر بخشیم.
برنامه هاي آتي شرکت : 

اطالعات مربوط به برنامه هاي سال آتي 
شرکت در خصوص: 

باقي  هاي  جرثقیل  ایمني  سیستم  اصاح  و  تکمیل   -
مانده از سال قبل در سایت 

-  تغییر PLC و مانیتورینگ بارگیرخانه 
-  تکمیل سیستم ارتینگ در سطح كارخانه

- نوسازي و به روزآوري تابلوهاي توزیع داخلي كارخانه 
-  استقرار تعالي سازماني در شركت 

 BIS اخذ گواهي نامه استاندارد  -
و  پاكت  انبار  و  آزمایشگاه  ساختمان  تجهیز  و  اجرا    -

آرشیو فني و اتاق سرور به سیستم های اعان حریق 
-  اخذ مجوز و حفاري چاه جدید آب حسن آباد 

-  توسعه فضاي بارگیرخانه جهت استقرار خط جدید 
بارگیري 

-  ایجاد فضاي سایه بان كنار سوله بارگیرخانه به مقدار 
900 متر مربع 

-  ایجا خط جدید بارگیري 
-  انجام تراز گرم لیزري كوره و كولر 

-  انجام تنظیمات چرخ دنده كولر

افزایش تولید سیمان سفید به میزان 44 درصد در سال 99 نسبت 
به دوره مشابه در راستای جهش تولید، افزایش 19 درصدی فروش 
مقداری صادراتی، دستیابی به رکورد فروش 194/171 تن در سال 
برای اولین بار، افزایش حاشیه سود ناخالص از 40 درصد به 47 
درصد ، کاهش دوره وصول مطالبات از 14 روز به 2 روز ، کسب 
عنوان واحد نمونه صنعتی و دریافت تندیس صادرکننده استان 
فارس از اهم دستاوردهای کلیدی تیم مدیریتی مهندس داود 
اکبری شهرستانی در شرکت سیمان سفید نی ریز طی سال مالی 

مورد گزارش بوده است .
بدین ترتیب این شرکت با افزایش 126 درصدی فروش و رشد 
144 درصدی سود عملیاتی توانسته است با کسب مبلغ 347/159 
برای  را  خالص  سود  درصدی   افزایش 148  یک  ریال  میلیون 

سهامداران و ذینفعان خود حاصل کند .
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چادرملو؛ پیشگام در تکمیل زنجیره تولید
نماد توسعه  پایدار

اجـرای برنامـه هـاِی اسـتخراج و تولیـِد محصـوالت فراتـر از برنامـه، افتتـاح رسـمی نیـروگاه 
خورشـیدی بـه ظرفیـت 10 مـگاوات، افتتـاح خط سـوم انتقـال آب خلیج فـارس به مجتمع 
صنعتـی اردكان ، راه انـدازی فـاز 1 پـروژه هات شـارژ فوالدسـازی، اسـتفاده مناسـب و بهینه 
مصـارف انـرژی )برق، آب و گاز( در مجتمع های معدنی و صنعتی شـركت، اسـتفاده حداكثری 
از ظرفیـت سـاخت لـوازم داخلی شـامل تجهیـزات و قطعـات یدكِی مصرفـی در مجتمع هاِی 
تولیـدی به نحـوی كـه در سـال 1399بالـغ بـر1446 قلم قطعـات و لـوازم مصرفـی جدید در 
بخش های اسـتخراج ، كارخانه فرآوری ، گندله سـازی ، احیاء مسـتقیم و فوالدسازی ، ساخت 
داخـل شـده و تـا پایـان سـال 1399 بیـش از 28 هـزار قلم قطعـات و لـوازم یدكـی، از منابِع 
داخلی تأمین و جایگزیِن قطعاِت مشـابه سـاخِت خارج گردیده اسـت و از این رهگذر تنها در 
سـال 1399، مبلـغ 19 میلیـون یـورو صرفه جوئـی ارزی حاصل گردیده كه تنها گوشـه ای از 
دسـتاوردهای درخشـان و توفیقات بی بدیل مدیران جهادی، كارشناسـان و كاركنان خدوم و 
پرسـنل متعهـد و متخصص مجموعه عظیـم چادرملو در سـال مالی مورد گزارش بوده اسـت.

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شركت معدنی و صنعتی چادرملو مورخ 12/ 04/ 1400 
درمحل مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت كار و امور اجتماعي ، سالن تاش برگزار شد.

در این مجمع كه با حضور 85/49 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای حسین مدرس خیاباني بود، كه جنابان امیر حسین نادري و محمد حسن صبوري در 

مقام نظار اول و دوم و آقای نـاصر تقي زاده به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 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 2/130  ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس ناصر تقی زاده سکاندار »كچاد« در ابتدای گزارش جامع خود با موفق ارزیابی كردن 
عملکرد هیات مدیره در سال 1399 و كسب توفیقاِت فراتر از برنامه كه آثار آن در صورتهای مالی 
گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارش تفسیری مدیریت به طور مفصل برای سهامداران محترم 
تبیین گردیده است افزود : اعتقاد داریم ، رهنمودها و همراهی صاحبان محترم سهام و سیاستهای 
متخذه توسط هیات مدیره ، موجب شده است كه این شركت در سال 1399، چون گذشته نقش 
خود را در زمینه تأمین مواد اولیۀ صنایع فوالد ایفاء، و در جهت پیشبرِد اهداف اقتصادی و صنعتی 

كشور گامهای مؤثری بردارد.
مدیر عامل شركت معدنی و صنعتی چادرملو در ادامه با تشریح اینکه در سال گذشته با تولید 
22 درصدی كنسانتره كشور در جایگاه دوم قرار گرفته و رشد 19 درصدی تولید در این  حوزه 
را به ثبت رساندیم افزود: همچنین رشد 3 درصدی در گندله نیز به ثبت رسید و در رتبه پنجم 
كشور با تولید 3 میلیون و 700 هزار تن و سهم 8 درصدی قرار گرفتیم. به گفته وی در حوزه 
آهن اسفنجی نیز با رشد 1.5 درصدی با تولید 3 میلیون و 100 هزار تن رتبه چهارم را به خود 

اختصاص دادیم.
وی در ادامه با اعام اینکه در تولید شمش فوالدی سال گذشته ركورد زدیم و به رقم تولید یک 
میلیون و 25 هزار تن شمش فوالدی دست یافته و سهم 2 درصدی را از آن خود كرده ایم افزود: 
بحمداله چادرملو در حوزه فروش به مقدار 10 میلیون تن فروش محصول رسیده و رشدی 16.5 

درصدی را ثبت كرده است.
مهندس تقی زاده در بخش دیگری از گزارش خود با اعام اینکه در سال گذشته 77  پروژه 
تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه های: بهینه سازی و كاهش مصرف انرژی، افزایش تولید كنسانتره 

سنگ آهن و گندله ، كمک به كنترل و كاهش آالینده های زیست محیطی ، كاهش زمان توقفات 
و هزینه های تعمیرات ، بومی سازی و ساخت داخل انجام یافته كه  اثرات مثبتی داشته است 
تصریح كرد: طی همین مدت  تفاهم نامه هائی با مراكز علمی و آزمایشگاهی شامل دانشگاه های 
یزد، اردكان ، میبد و پیام نور یزد با هدف پیوند زدن و ارتباط مستقیم تجربیات نخبگان صنعتی با 
ظرفیت های علمی و نخبگان دانشگاهی منعقد گردیده است و عاوه بر تفاهم نامه های مزبور در 
سال 1399  تفاهم نامه همکاری سه جانبه میان شركت های معدنی و صنعتی چادرملو، دانشگاه 
امیركبیر ،دانشگاه اردكان منعقد و مركز نوآوری ، تحقیق و توسعه چادرملو در برج فناوری و 

نوآوری دانشگاه صنعتی امیركبیر نیز تأسیس گردید .
مدیرعامل »دكچاد«؛ تشکیل دوره های آموزشی برای  2710 نفر به میزان 28 هزارو 615 
نفر ساعت با رعایت كامل پروتکل های بهداشتی و برگزاری دوره های كارآموزی دانشجویان 
دانشگاههای كشور ، در گرایشـهای معدن ، استـخراج ،فـرآوری ، مهندسی صنایع و شیمی، 
مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و متالوژی در مجتمع های معدنی و صنعتی را از جمله        
برنامه های آموزشی شركت برشمرد. در فرازی دیگر از این گزارش مبسوط بنا به اعام مهندس 
تقی زاده: در سال 1399، افزایش سرمایه شركت از مبلغ 44 هزار میلیاردریال به مبلغ 55.500 
میلیارد ریال ثبت و برنامه ریزی جهت افزایش سرمایه شركت تا مبلغ 150.000 میلیارد ریال 
انجام و گزارش توجیهی آن تهیه و به منظور بررسی و اظهارنظر و تأئید جهت بازرس قانونی شركت 

ارسال گردیده است.
مدیر عامل چادرملو در ادامه، مجموع تولیدات سال 99 شركت را 11میلیون و 468  هزار تن 
كنسانتره سنگ آهـن ،339 هزارتن انواع سنگ آهن دانه بندی ، 3میلیون و 731 هزار تن  گندله 
، 1 میلیون و 603 هزار تن آهن اسفنجی  و 1 میلیون و 26 هزار تن شمش فوالدی اعام كرد و 
گفت :   این میزان تولید منجر به درآمد زایی بالغ بر 281 هزارو 514 میلیارد ریالی شركت گردیده 

كه نسبت به سال 1398 از 168 درصد رشد برخوردار بوده است .
مهندس تقی زاده با تاكید مجدد بر افزایش سرمایه شركت از مبلغ 44 هزار میلیاردریال به مبلغ 
55.500 میلیارد ریال در سال 1399 و برنامه ریزی جهت افزایش سرمایه شركت تا مبلغ 150 
هزار میلیارد ریال مهمترین طرح های در دست اقدام شركت را به شرح زیر اقدام كرد: تداوم 
طرح اكتشافات عمومی و تفصیلی، تجهیز و بهره برداری از پهنۀ معدنی آنومالی D19 كه تا 
پایان سال 1399 مقدار 10843 مترحفاری آن انجام شده است - طرِح تکمیل احداِث كارخانه 
گندله سازی شماره 2 به ظرفیت 5 میلیون تن در سال - طرح احداث كارخانه مگامدول احیاء 
مستقیم شماره 2 با ظرفیت تولید سالیانه 2.2 میلیون تن  آهن اسفنجی - مشاركت در شركت 
صنایع معدنی عصر نوین بهاباد جهت اجرای طرح احداث كارخانه فرآوری و تولید كنسانتره سنگ 
آهن به ظرفیت تولید سالیانه 4 میلیون تن كنسانتره سنگ آهن با مشاركت شركت آهن و فوالد 
غدیر ایرانیان - طرح احداث زیرساخت های حمل و نقل ریلی با مشاركت  گروه مدیریت سرمایه 
گذاری امید -طرح احداث كارخانه تجهیزات معدنی و صنعتی در قالب  تفاهم نامه با شركت 
ماشین سازی اراک - مشاركت در شركت فوالد سترک پارس شرقی در منطقه آزاد چابهار جهت 
تولید 10 میلیون تن فوالد با 31 درصد سهم  - مشاركت در ایجاد شركت جدید اكتشاف با  
عنوان توسعه معادن و اكتشافات فلزیابان كویر با گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - مشاركت در 
تأسیس شركت تأمین آب صنایع و معادن  به میزان  15 درصد سهام با هدف آغاز عملیات اجرای 
طرح خط دوم انتقال آب خلیج فارس به كرمان- خراسان جنوبی و رضوی - طرح احداث نیروگاه 
سیکل تركیبی  به ظرفیت 500 مگاوات با مشاركت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - اجرای 
طرح های اكتشافی و استخراج در معادن  جدید ، به منظور مشاركت در پروژه های اكتشاف 
و استخراج معادن جدید در منطقه و خارج از منطقه با هدف دسترسی به منابع معدنی پایدار 
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-  مشاركت 30 درصدی در اجرای طرح احداث كارخانه مگامدول احیاء مستقیم )تولید آهن 
اسفنجی( به ظرفیت 1،2 میلیون تن- تأسیس شركت جدید در منطقه اردكان یزد به منظور 
اجرای طرح احداث كارخانه نورد به ظرفیت 1میلیون تن ورق گرم - تأسیس شركت جدید در 
استان خراسان رضوی به منظور اجرای طرح احداث كارخانه نورد به ظرفیت 1 میلیون تن ورق  
گرم - طرح احداث 2 نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی در شهرستان بهاباد و شهرستان اردكان به 
ظرفیت كل 20 مگاوات - طرِح احداِث كارخانه فروآلیاژها به ظرفیت 50 هزار تن در سال شامل 
: كارخانه فروسیلیکو منگنز به ظرفیت تولید 20 هزار  تن، كارخانه فرومنگنز پركربن به ظرفیت 
تولید 15هزار تن و كارخانه فروسیلیسیم به ظرفیت تولید 15 هزار تن- طرح احداث كارخانه آجر 
نسوز  با ظرفیت تولید سالیانه 50.000 تن انواع آجر و اجرام نسوز-طرح احداث كارخانه سرباره 
در مجتمع صنعتی به ظرفیت 100 هزار تن در سال- احداث كارخانه باطله در مجتمع معدنی 
به ظرفیت 100 هزارتن درسال- تأسیس شركت ارزش آفرینان گروه چادرملو با سهامداری 
كلیه پرسنل فعال در مجموعه چادرملو - تأسیس شركت جدید به منظور تولید 200 هزار عدد 
فیلترهای تصفیه كننده آب شیرین كن) ممبران( در سال واجراء و تکمیل عملیات باقیمانده طرح 
احداث كارخانه فوالدشركت صنایع آهن و فوالد سرمد ابركوه به ظرفیت تولید سالیانه 600 هزار 
تن شمش فوالد- مشاركت در اجرای طرح تولید الکترود گرافیتی با ظرفیت 30 هزارتن در سال 
- مشاركت در بهره برداری از معادن سنگ آهن استرالیا و احداث كارخانه های تولید كنسانتره به 
میزان 12/5 میلیون تن - مشاركت در شركت صنایع معدنی نوظهور شاهرود جهت اجرای طرح 

كارخانه تولید كاغذ سنگی Stone paper به ظرفیت تولید سالیانه 10 هزار تن .
اجازت می خواهیم در پایان گزارش از تعامل ستودنی جناب طالبی استاد بزرگ روابط عمومی 

در  حوزه  این  خبره  كارشناسان  و  كشورمان 
و  ها  بهترین  از  كه  چادرملو  بزرگ  شركت 
متخصص ترین ها بوده و در طول سال بیشترین 
حمایت و روابط دوستانه را با جمله اصحاب رسانه 
داشته و در تهیه و تنظیم این گزارش نیز بسان 
همیشه یاری رسان ما بودند نهایت قدردانی و 

تشکر را داشته باشیم.
پیام هیأت مدیره

یکی از مهمترین و اساسی ترین پایه های اقتصاد 
هر كشوری منابع معدنی و ذخایر زیر زمینی 
كشور است ، نقش معادن در رشد اقتصادی هر 
كشوری كاماً مشهود و بهره برداری از معادن 
كشور عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی 
است زیرا معادن تأمین كننده مواد اولیه مورد 
نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودكفائی 

صنعتی، ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه كشور نقش بسزایی داشته 
و با توجه به استقرار معادن عمدتاً در نقاط دور افتاده و كمتر توسعه یافته كشورها، لذا نقش عمده 
ای هم در توسعه و آبادانی مناطق مزبور ، اشتغال زایی و جلوگیری از مهاجرت و شهرنشینی 
خواهد داشت. بعنوان نمونه طبق آمار منتشره از طرف سازمان بین المللی كار، هر یک نفر اشتغال 

در معادن موجب ایجاد 17 شغل در صنایع مرتبط می گردد.
كشور ایران دارای یک درصد جمعیت جهان و یک درصد مساحت جهان به دلیل وجود منابع و 
ذخائرطبیعی ) نفت، گاز، موادمعدنی ( در ردیف كشورهای غنی منابع طبیعی قرار دارد . بنحویکه 

در رده بندی كشورهای جهان از نظر مواد معدنی جزء 15 كشور اول قرار گرفته است .
براساس گزارشات و اطاعات موجود ایران دارای 68 نوع از انواع مواد معدنی مختلف می باشد كه 
با انجام برنامه های اكتشافی تا 80 نوع مواد معدنی افزایش خواهد داشت كه 57 میلیارد تن ذخائر 
احتمالی و 37 میلیارد تن ذخائر قطعی آن می باشد كه این ذخایر حدود 7 درصد ذخائر كلی 
جهان را تشکیل می دهد. ارزش ذخائر معدنی ایران طبق برآوردهای اولیه 750 میلیارد دالر و با 

اجرای برنامه های اكتشافی جدید تا 1/400 میلیارد دالر پیش بینی گردیده است .
ضمناً ذخائر معدنی شناسائی شده حاصل 100 هزار كیلومتر مربع از مساحت كل كشور است كه 
حدود 7 درصد از پهنه سرزمین یک میلیون و 680 هزار كیلومتر مربع می باشد، لیکن فقط از یک 
درصد ذخائر بهره برداری می گردد، كه نرم جهانی آن 5 درصد می باشد. كارشناسان پیش بینی

نموده اند كه چنانچه با نرم بین المللی از ذخائر معدنی كشور استفاده شود، درآمد حاصله بیش 
از درآمد نفت می باشد.

لیکن علیرغم وجود منابع غنی مواد معدنی نقش معادن در اقتصاد كشور ناچیز بوده و طبق 
آمارهای اعام شده سهم معدن یک درصد و سهم صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی كشور 

حدود 5 درصد می باشد.
با عنایت به مقدمه فوق ،سنگ آهن مهمترین بخش معدنی ایران است كه براساس گزارش مركز 
آمار ایران حدود 50 درصد ارزش افزوده بخش معدن مربوط به این بخش می باشد. بر مبنای 
آمار اعام شده در »سایت معدن 24 » به نقل از مركز آمار ایران ، در سال 1398 تعداد شاغلین 
مستقیم در بخش معدن 664/000  نفر بوده است. از كل اشتغال مستقیم معادن ، تعداد 80/671 
نفر ) 12 درصد از كل اشتغال( در معادن سنگ آهن بوده است. طبق پیش بینی های انجام شده 
در افق 1404 ، تعداد اشتغال مستقیم در معادن 882/000 نفر و سهم اشتغال در معادن سنگ 
آهن 142/000 نفر ) 16 درصد از كل پرسنل معادن( خواهد بود. طبق اعام سازمان بین المللی 
كار كه هر یک نفر اشتغال مستقیم در معادن 17 شغل غیرمستقیم ایجاد خواهد نمود، اشتغال 

غیرمستقیم معادن سنگ آهن در افق 1404 تعداد 2/414/000 نفر می باشد .
عملکرد تولیدات سال 1399 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

شركت در سال 1399 در تداوم برنامه های افزایش تولید خود باالتر از ظرفیت اسمی، مقدار 
11/468 هزار تن كنسانتره سنگ آهن مرطوب، تولید نموده است.

این مقدار تولید حدود 53 درصد فراتر از ظرفیت اسمی پنج خط تولید كنسانتره )سالیانه 7/5 
میلیون تن كنسانتره مرطوب بر مبنای سنگ آهن های خام موجود معدن با عیار متوسط 53-54 

درصد = Fe ( بوده است.
در سال 1399 شركت موفق شده است مقدار 
3/731 هزار تن گندله، 1/603 هزار تن آهن 
اسفنجی و 1/026 هزار تن شمش فوالد تولید 
نماید. تولید محصوالت شركت، از برنامه پیش 

بینی شده فراتر بوده است.
در رابطه با تولید سنگ آهن دانه بندی )به 
عنوان محصول جانبی شركت( ذكر این نکته 
ضروری است، به علت عدم نیاز فوالدسازان 
درصد   10 از  كمتر  حاضر  )درحال  داخلی 
می  بلند  كوره  روش  به  كشور  فوالد  تولید 
دانه  آهن  سنگ  كننده  مصرف  كه  باشد 
حدود  ذخیره  و  انباشت  و  باشد(  می  بندی 
371 هزارتن در انبارهای معدن، در آبان ماه 
1399 لذا برنامه تولید سال 1399 به مقدار 
300 هزار تن كاهش، و عملکرد تولید به مقدار 339 هزار تن و 113 درصد برنامه اجراء 
و با اتمام ذخائر سنگ آهن با عیار باال و كم فسفر معدن كه مبنای تولید سنگ آهن دانه 

بندی می باشد ، تولید این محصول از 25 آذر ماه سال 1399 متوقف گردید.
برنامه تولید كارخانه گندله سازی در سال 1399 به میزان 3/700 هزار تن ) شامل 3/400 هزار 
تن ظرفیت اسمی كارخانه و 300 هزار تن برنامه افزایش تولید )پیش بینی شده بود. عملکرد 
مقدار تولید گندله در سال 1399 معادل 3/731 هزار تن بوده و این تولید حدود 100/8 درصد 

برنامه سال را پوشش داده است.
برنامه پیش بینی شده برای تولید شمش فوالد در سال 1399 به میزان 1 میلیون تن معادل كل 
ظرفیت اسمی و عملکرد تولید محصول معادل 1/026 هزار تن و حدود 102/6 درصد ظرفیت 

اسمی و برنامه بوده است .
برنامه سال 1399 كارخانه احیاء مستقیم ) تولید آهن اسفنجی ( بمقدار 1/550 هزار تن معادل 
كل ظرفیت اسمی پیش بینی و عملکرد تولید بمقدار 1/603هزار تن و حدود 103/4 درصد برنامه 
و 3/4 درصد باالتر از ظرفیت اسمی ) 1/550هزار تن ( بوده است كه یک ركورد مطلوب در تولید 

كارخانه ای كه در سال دوم بهره برداری بوده، می باشد .
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به گفته سکاندار »وبشهر«، برگزاری موفق مجامع زودتر از موعد سالهای گذشته، شركت در افزایش 
سرمایه، كسب بازده نشان عالی مدیریت، اهتمام جدی به شفافیت دریافت گزارش معقول حسابرس 
در شركت های تابعه و سرمایه گذاری و برنامه ریزی جهت كسب سهم بیشتر از بازار در رشته های 
شوینده، بهداشتی، دارویی، روغنی، مواد غذایی و ... جزو مهمترین اهداف ما در سال مالی مورد 

گزارش بود كه بحمداله در بخش اعظم آن به نتایج بسیار خوب و درخشانی نائل آمدیم. 
شایان ذكر است كه 65 درصد پرتفوی این شركت را نمادهای بورسی تشکیل می دهد كه می توان 
به نمادهای شپاكسا،  بهپاک، سانیا، غمارگ، شوینده و وصنا  اشاره كرد و مابقی هم مربوط به 
شركت های خارج از بورس می باشد. صنایع شیر ایران، به پخش، بهشهر زرین و سرمایه گذاری 

ساختمان گروه بهشهر از شركت های موجود در پرتفوی غیربورسی شركت هستند.
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت توسعه صنایع بهشهر )سهامی عام( مورخ  1400/04/06 

در محل سالن همایش های بین المللی هتل المپیک 
تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور 77/74 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای عباس باباگل زاده بود، 
كه جنابان داود حمزهء و احسان حاجي حسن معمار در 
مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا فاطمي  به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی 
به 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 380 ریال به ازای هر سهم به كار 

خود پایان دادند.
مهندس مجید محسنی مجد مدیر برجسته بازار سرمایه 
نشان ساخت:  شركت  گزارش خود خاطر  ابتدای  در 
توسعه صنایع بهشهر، یک هلدینگ چند رشته ای است 
كه با جذب و مدیریت مطلوب سرمایه ها، بکارگیری شیوه 
های ارزش آفرین، افزایش بهره وری و بازدهی دارایی 
شركتهای عضو گروه، مدیریت پرتفو، تقویت مزیت رقابتی         
شركت ها در بخش خدماتی و تولیدی به همراه توسعه 
داشتن سازمانی  و  انسانی خود  تحول سرمایه های  و 
یادگیرنده و منعطف، با بکارگیری تمام استعدادها، با هدف 
خلق ارزش و بهبود كارآفرینی در جامعه و رشد پایدار بازده 

حقوق صاحبان سهام، فعالیت می كند.
پتروشیمی،  گذاری  سرمایه  شركت های  اسبق  مدیر 
بزرگ  های  هلدینگ  و  شیمیایی  پخش،  كشتیرانی، 
كشورمان كه به عنوان یک چهره دانشگاهی هم معرف و 
معروف بازار سرمایه و اقتصاد كشورمان می باشد در ادامه 
پیرامون مهمترین چالش های پیش روی اظهار داشت: 

چالش نقدینگی در شركت های زیرمجموعه به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و نهادهای تولید، كاهش 
قدرت خرید مصرف كنندگان، افزایش هزینه مالی، افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش نرخ 
مواد اولیه به دلیل تغییرات نرخ ارز، دستوری بودن نرخ گذاری در برخی از شركت های تابعه، عدم 
تخصیص ارز در خصوص تامین مواد اولیه و پرونده های حقوقی سنواتی در برخی از شركت های 
تابعه از مهمترین چالش های سال 1399 بود كه سعی كردیم با تمهیدات مورد نیاز و برنامه های 

پنجاهمین مجمع »وبشهر« با دنیایی افتخار
هلدینگی چند رشته ای با نقشی اثر گذار

اصولی این چالش ها را یک به یک حل كرده و در روندی رو به جلو ادامه مسیر دهیم.
سکاندار هلدینگ »وبشهر« در بخش دیگری گزارش خود با تشریح این نکته كه در سال مالی 
مورد گزارش علیرغم تمامی معضات و مشکات معطوف به صنعت از جمله استمرار تحریم 
های بین المللی، شیوع و تداوم اپیدمی كرونا، نوسانات ارزی و تامین مواد اولیه توانستیم به اهداف         
پیش بینی شده با تاش مدیران برنامه محور و كاركنان خدوم در سایه راهبردهای هلدینگ نایل 
آئیم اظهار امیدواری كرد در سال 1400 با اجرایی و عملیاتی شدن برنامه های مدون مدیریتی 
مورد نظر شاهد پیشرفت و توسعه روزافزون عملکرد كلیه شركت های تابعه و شركت اصلی باشیم.

مهندس مجد در بخش پایانی گزارش خود؛كنترل دقیق بر عملکرد شركت های فرعی، نظارت بر 
عملکرد شركت های وابسته، شناسایی موقعیت های مناسب سرمایه گذاری در بازار و اصاح ساختار 
سرمایه گذاری ها، تمركز بر كسب سود عملیاتی مناسب در راستای كسب سود پایدار، مدیریت 
مجامع و جلسات اصلی شركت های زیرمجموعه، وصول 
مطالبات، مدیریت هزینه های شركت ، اجرای دقیق 
سامانه اطاعاتی- نظارتی، برگزاری دوره های آموزشی 
جهت ارتقاء سطح دانش كاركنان را از اهم برنامه های 
صورت پذیرفته در بازه زمانی سال مالی گذشته برشمرد و 
اضافه كرد این برنامه ها در سال جاری نیز به جد پیگیری 

و اعمال خواهند شد.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، حضور پرشمار مدیران 
عامل شركت های تابعه ، تشویق های ممتد سهامداران 
حاضر بعد از اعام توفیقات و دستاوردهای شركت توسط 
مدیریت، پخش یک تله فیلم زیبا و جامع كه به همت 
روابط عمومی شركت تهیه و در آن به شایستگی تاریخچه 
و عملکرد شركت در سال مالی مورد گزارش به تصویر 
مجد  مهندس  صادقانه  پاسخگویی  بود،  شده  كشیده 
)مدیرعامل( ودكتر فاطمی و دكتر ملکی معاونین شركت 
به سواالت،تایید حسابهای شفاف و كلین معاونت پاكدست 
مالی هلدینگ، انتقال سریع رویدادها و اتفاقات داخلی 
مجمع در غالب خبر و گزارش توسط خبرنگاران و سایت 
اطاع رسانی ویژه خود هلدینگ توسعه صنایع بهشهر و 
برنامه ریزی دقیق جناب بنی عطاء مدیر فرهیخته روابط 
عمومی شركت در برگزاری مجمع و میزبانی شایسته از 

خبرنگاران از نکات خواندنی این مجمع بود.
خاصه  عنایت  از  گزارش  پایان  در  خواهد  می  اجازت 
مهندس محسنی مجد، دكتر فاطمی، دكتر ملکی كه 
نسبت به اصحاب رسانه و همکاری و تعامل همه جانبه 
مدیریت فرهیخته روابط عمومی و كارشناسان برجسته آن 
كه ما را در تهیه و تنظیم گزارش یاری رساندند نهایت 

تشکر و قدردانی را داشته باشیم.  
مهمترین اقدامات عملیاتی شرکت در سال 1399:
سودآور شدن بانک اقتصاد نوین و خروج از زیان انباشته

شروع فعالیت سامانه فروش اینترنتی محصوالت شركت 
به پخش با نام صرفه ماركت

توقف فعالیت شركت به پخش دارو و تبدیل آن به الین فروش محصوالت دارویی داروخانه ای در 
شركت به پخش

رونمایی از محصوالت جدید در شركت های شوینده
پذیرش شركت به پخش و مروارید هامون در بازار پایه فرابورس

یکی از مهمترین سواالت سهامداران، بروز نبودن ارزش شركت های موجود در پرتفوی غیر بورسی 

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ
در پنجاهمین مجمع سـاالنه شـرکت توسـعه صنایع بهشـهر، 
مهنـدس مجیـد محسـنی مجـد مدیریـت عامـل شـرکت با 
اعـالم اینکـه رشـد 146 درصـدی درآمدهای عملیاتی، رشـد 
151 درصدی سـود عملیاتی و رشـد 146 درصدی سـود خالص 
در عملکـرد تلفیقـی و افزایـش 220 درصـدی درآمـد خالص، 
افزایـش 280 درصدی سـود عملیاتـی و افزایش بیـش از 270 
درصـدی سـود خالـص در عملکـرد شـرکت اصلی در سـایه 
پیـاده سـازی برنامـه هـای راهبـردی ایـن هلدینـگ بزرگ 
و تـالش جهادگونـه کلیـه ارکان شـرکت هـای تابعـه اعـم از 
مدیـران عامـل، معاونیـن، کارشناسـان و کارکنـان متعهـد و 
متخصـص حاصل گردیده اسـت افـزود: در هلدینگ بـا برنامه 
ریزی هـای مدون در جهت انسـجام بخشـی و هـم افزایی بین            
شـرکت هـای زیرمجموعـه توانسـتیم هـم جهـش تولیـد و 
افزایـش فـروش را تجلـی بخشـیم و هـم با بررسـی موقعیت 
مناسـب سـرمایه گـذاری و نظـارت بر حسـن اجرای امـور در 
عملیاتـی سـاختن برنامـه های مدنظرمان برای کسـب سـهم 
بیشـتر از بـازار و رشـد سـودآوری بسـیار موفق عمـل کنیم.
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شركت و نیز بحث افزایش سرمایه شركت اصلی و شركت های زیرمجموعه بوده است. در این 
خصوص مدیران شركت توضیح دادند كه برنامه افزایش سرمایه از محل های انباشته، اندوخته و 
تجدید ارزیابی را در دستور كار خود دارند و بزودی گزارش های مربوطه در سایت كدال بارگزاری 

می شود.
پیام هیات مدیره

ضمن عرض سام و احترام حضور سروران گرامی و سهامداران محترم، بسیار خرسندیم كه پس از 
یک سال تاش و فعالیت با یاری و عنایت خداوند متعال مجالی دوباره یافتیم تا كارنامه تاشگران 

گروه توسعه صنایع بهشهر )سهامی عام( را باری دیگر تقدیم حضورتان نماییم.
مفتخریم تا اعام نماییم كه در حضور محدودیت ها و شرایط نامطلوب اقتصادی حاكم بر صنایع 
گوناگون در كشور عزیزمان با اتکال به خداوند منان و همراهی و حمایت شما سهامداران گرانقدر و 
نیز بهره گیری از اراده استوار گروهی و با تاش جمعی، ضمن نگاه به مسئولیت های خطیر اجتماعی 
و انسانی توانسته ایم ارزش آفرینی برای تمامی ذینفعان را از اندیشه به عمل محقق كرده و شرایطی 
را فراهم آوریم تا در راستای اجرای برنامه های عملیاتی و استراتژیک شركت گام نهاده و با بهره گیری 
از تخصص، انعطاف پذیری فکری و درک صحیح مدیران اجرایی مجموعه از شرایط موجود به ایفای 

تعهدات مان جامع عمل بپوشانیم.
در سالی كه گذشت شركت توسعه صنایع بهشهر )سهامی عام( با توكل بر خداوند متعال، كار 
تیمی، مسئولیت پذیری و انجام درست كار درست و در سایه همراهی سهامداران، ضمن مدیریت 
برنامه های فروش و ایجاد درآمد، كنترل و كاهش هزینه های تولید در مجموعه و مدیریت منابع 
انسانی، همچون سال های گذشته موفق گردید تا به اهداف مالی و عملیاتی شركت در قالب بودجه 

و برنامه های از پیش تدوین شده، دست یافته و رضایت سهامداران را جلب كند.
اینک ضمن تشکر از سهامداران محترم كه با اعتماد و همراهی خود دستیابی به اهداف شركت را 
در سال گذشته میسر ساختند، تاش خواهیم كرد تا در سال 1400 نیز با تکیه بر الطاف الهی و 
با پشتوانه نیروهای مدیریتی در مجموعه، امین اعتماد همگان بوده و در سایه تعهد و تاش، شاهد 
ادامه مسیر رو به رشد شركت و امین منافع و رضایتمندی ذینفعان باشیم. اطمینان خواهیم داد كه 
شركت توسعه صنایع بهشهر همواره خود را مفتخر و متعهد به رعایت ضوابط و مقررات و نیز ملزم به 

حفظ و صیانت منافع تمامی ذینفعان دانسته و این راه را با جدیت ادامه خواهد داد.
اهم سیاستها و برنامه های آتی شرکت

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

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

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

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

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

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

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

بیانیه سیاست هاي راهبردي شرکت توسعه صنایع بهشهر )سهامي عام(
ماموریت شرکت

شركت توسعه صنایع بهشهر، یک هلدینگ چند رشته اي است كه با جذب و مدیریت ماموریت 
شركت مطلوب سرمایه ها، بکارگیري شیوه هاي ارزش آفرین، افزایش بهره وري و بازدهي دارایي 
شركتهاي عضو گروه، مدیریت پرتفو، و تقویت مزیت رقابتي شركت ها در بخش خدماتي و تولیدي 
به همراه توسعه و تحول سرمایه هاي انساني خود، و داشتن سازماني یادگیرنده و منعطف، با 
بکارگیري تمام استعدادها، با هدف خلق ارزش و بهبود كارآفریني در جامعه و رشد پایدار بازده 

حقوق صاحبان سهام، فعالیت مي كند.
چشم انداز شركت

بر اساس سند چشم انداز، شركت میخواهد بعنوان شركت برتر سرمایه گذاري از لحاظ ارزش بازار 
مطرح باشد و با جذب و مدیریت سرمایه در صنایع و خدمات سودآور، كه داراي مزیت رقابتي در 
صنعت پخش و توزیع، صنایع پایه، خدمات مالي، صنایع غذایي و بهداشتي مي باشد، باالترین ارزشها 

را براي سهامداران خود به ارمغان آورد
اهداف کالن

- ارتقاء جایگاه شركت در بازار سرمایه )بلند مدت و میان مدت(
- ارتقاء جایگاه شركت در بازار پول )كوتاه مدت(

-  توسعه اكو سیستم اقتصادي مبتني بر خلق ارزش مشترک 
-  همسوئی فناوری اطاعات با اهداف كسب و كار

IMI100  جایگاه شرکت بر اساس رتبه بندي صد شرکت برتر ایران
بیست و سومین همایش رتبه بندي صد شركت برتر ایران ) IMI100( توسط سازمان 
مدیریت صنعتي در تاریخ 1399/10/25 در تهران برگزار شد. این رتبه بندي كه 500 شركت 

بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد كشور را معرفي میکند.
بر اساس استانداردهای تعریف شده از سوی آن سازمان كه جایگاه كلیدی در شناسایی شركتهای 
برتر ایران طی سالهای گذشته داشته، شركت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شركتهای وابسته 

در سال مالی 1398 رتبه های ذیل را احراز كرده اند. 
از نظر شاخص میزان فروش در بین 31 گروه صنعتي و در گروه محصوالت غذایي و آشامیدني، 
شركت توسعه صنایع بهشهر رتبه اول ، شركت قند نیشابور رتبه هجدهم و شركت شکر شاهرود 

شاهرود رتبه نوزدهم را احراز نموده است.
2- از نظر فروش/ درآمد در بین 500 شرکت برتر:

- شركت سرمایه گذاري گروه توسعه ملي رتبه 28 را احراز كرده است.
- شركت توسعه صنایع بهشهر رتبه 54  را احراز نموده است. 

- شركت به پخش رتبه 97 را احراز نموده است
- شركت پاكسان رتبه 140 را احراز نموده است.

- شركت گلتاش رتبه 232 ) سال گذشته رتبه 225 ( را احراز نموده است. 
- شركت به پخش داروي بهشهر رتبه 298 )سال گذشته رتبه 371 ( را احراز نموده است.

- شركت قند نیشابور رتبه 359 را احراز نموده است. 
- شركت شکر شاهرود رتبه 459 را احراز نموده است. 

از نظر فروش/ درآمد در بین 7 شرکت برتر در گروه محصوالت شیمیایی و بهداشتی: 
- شركت پاكسان رتبه اول را احراز كرده است

از نظر فروش/ درآمد در بین 15 شرکت برتر در گروه توزیع و پخش: 
- شركت به پخش رتبه 6 را احراز كرده است
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شركت كالسیمین با دارا بودن واحد های فرآوری تغلیظ، كارخانه روی و واحد BZS به عنوان بزرگترین 
و كاملترین مجموعه تولیدی در زمینه سرب و روی در كشور می باشد كه توانایی خوارک دهی با انواع 
خوراک اكسیده و مخلوط اكسیده –سولفوره را دارد. این شركت به تنهایی 31.424 تن شمش روی 
كشور را در سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 تولید نموده است و توانسته است در سایه تمهیدات 
شایسته و مدیریت ارزنده مهندس صبری كه از خوشنام ترین و خوش فکرترین مدیران صنعت كانی 
كشورمان می باشد در سال مالی مورد گزارش در سود خالص افزایش 156 درصدی داشته و به سود 
خالص 12/055 میلیاردی دست یازد. همچنین نرخ بازده دارائی ها از 32 به 46 و نرخ بازده حقوق 

صاحبان سهام از 38 به 56 درصد در سال 99 طبق صورتهای مالی گروه افزایش یافته است.
مهندس صبری مدیر طراز اول كشورمان با بیان اینکه مجموعه كالسیمین را باید بزرگ ترین مجموعه 
تولیدكننده سرب و روی در منطقه خاورمیانه دانست، افزود: فارغ از اینکه این مجموعه نام بزرگ ترین را 

یدک می كشد، در عین حال باید عنوان كامل ترین مجتمع 
را نیز در این منطقه به آن اطاق كرد.

شامل  كالسیمین  شركت  محصوالت  است  ذكر  شایان 
شمش روی، كنسانتره سرب و كنسانتره روی خام می باشد.

شركت  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
كالسیمین در روز سه شنبه مورخ 1400/04/15 در محل 
مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت كار و امور اجتماعي سالن 

تاش تشکیل گردید.
سهامداران  درصدی  حضور 60/2  با  كه  مجمع  این  در 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
برگزار  قانونی  بازرس  و  بهادار، حسابرس  اوراق  و  بورس 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای فرشاد صبري بود، كه 
جنابان رامتین قسمتی و نوروز لقماني شهمیري در مقام 
نظار اول و دوم و آقای عماد آبخشک 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 1/000 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان 

دادند.
مهندس عماد آبخشک مدیر مجتمع سرب و روی انگوران 
كه به نیابت از هیات مدیره گزارش مجمع ساالنه را قرائت 

می كرد در ابتدای گزارش خود با اعام اینکه كالسیمین با سابقه بیش از 50 سال فعالیت در صنعت 
سرب و روی، شركتی پیشرو در زمینه تولید كنسانتره و شمش روی می باشد افزود: گروه شركت های 
كالسیمین شامل كارخانجات مجتمع سرب و روی انگوران، كارخانه روی زنجان، مجتمع ذوب و 
احیای روی قشم و تولید روی بندرعباس بوده و تعدادی كارخانجات كوچک صنایع جانبی، بزرگ ترین 

مجموعه تولید كنسانتره و شمش روی در كشور را شامل می شود.
به گفته وی سهم تولید شمش كارخانجات زیر مجموعه شركت در كارخانه روی زنجان 11.45 درصد 
و در كارخانه دندی 88.55 درصد بوده و تولید شمش روی در سال 1399 به میزان 9.8 درصد رشد 
داشته است. همچنین  در بخش تولید محتوی روی كنسانتره هیدروكسید )BZS( عملکرد شركت 
127.5 درصد رشد داشته است.بنا به اعام مهندس آبخشک، سهم وزنی كنسانتره سولفوره و اكسیده 
از مقدار كل كنسانتره روی تولیدی در سال 1399، 9 درصد كنسانتره روی سولفوره و 91 درصد 
كنسانتره اكسیده بوده و میانگین ماهانه تولید كنسانتره روی كارخانه تغلیظ نسبت به سال گذشته 

13.1 درصد رشد داشته است.
طبق گزارشی كه به سمع و نظر سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت بر خط رسید درصد 
خلوص محصوالت شركت باالی 99.95 بوده و در بخش فروش مقداری نیز عملکرد شركت در سال 

1399 نسبت به سال 1398 افزایشی بوده است.
در بخش فروش ریالی نیز شركت موفق به ثبت فروش 16.834 میلیارد ریال گردیده كه این مبلغ 

کالسیمین، تبلور جهش تولید در سایه همت و تدبیر
افزایش 15۶ درصدی سود خالص

حاصل افزایش در فروش مقداری و افزایش در نرخ فروش محصوالت شركت بوده است.
براساس گزارش جامع هیات مدیره ؛ در سال 1399 به میزان 2.113 تن خاک خشک پر عیار با عیار 
حدود 30 درصد، 2.410 تن خاک متوسط عیار با عیار 20 درصد و 15.057 تن خاک كم عیار با 
عیار 10.6 درصد و 9.400 تن خاک سولفوره با عیار روی 35 درصد در قالب سهمیه انگوران برای 

شركت جذب شده است.
خاک های دریافتی شركت شامل خاک های سهمیه ای حدود 28.986 تن، خاک تعهدی 33.270 تن 

و خاک های خریداری شده 135.372 تن بوده است.
مهندس عماد آبخشک، مدیر مجتمع سرب روی انگوران در ادامه با بیان اینکه در زمان حاضر تحت 
تاثیر شرایط ناشی از شیوع كرونا و بسته شدن مرزها بسیاری از واحدهای خصوصی صنعت روی با 
ظرفیت پایین تر از ظرفیت اسمی خود در كشور كار می كنند افزود: اما شركت كالسیمین با وجود 
شرایط محدودكننده دیگری همچون تحریم های مستقیم 
آمریکا و سهمیه كم از معدن انگوران، از ظرفیت تولیدش 
كاسته نشده و هم اكنون با 95 درصد ظرفیت اسمی كه 

تا سه برابر میزان قبل از واگذاری است، فعالیت می كند.
وی از بهره برداری از پروژه SO كالسیمین خبر داد و گفت: 
این پروژه با هدف پُرعیارسازی ذخایر سولفوره- كربنات و 
سولفوره و تأمین بخشی از خوراک از معدن انگوران و دیگر 

معادن داخل ایران طراحی، اجرا و راه اندازی شد.
عماد آبخشک در ادامه با اعام اینکه این پروژه با تکیه 
سرمایه گذاری  هزینه  حداقل  با  و  موجود  بر سخت افزار 
شركت  موجود  ظرفیت های  به كارگیری  با  همچنین  و 
كالسیمین انجام گرفته اضافه كرد: با عملیاتی شدن این 
پروژه امکان پرعیارسازی سولفوره كربنات و سولفور در 

مجتمع دندی كالسیمین امکان پذیر شده است.
وی با اشاره به اینکه با وجود برخورداری از ظرفیت هایی 
چون كارخانه بازیافت، واحد تغلیظ و تولید شمش روی، 
این مجموعه را می توان به كامل ترین مجموعه در زمینه 
تولید شمش روی دانست، افزود: با همه این تفاصیل، این 
مجموعه با دغدغه هایی در زمینه تأمین خوراک مورد نیاز 

خود مواجه است.
این  تومانی  میلیارد  از سرمایه گذاری 48.7  ادامه  در  وی 
مجموعه در حوزه پروژه های بهبود خبر داد و ابراز كرد: از 
جمله این پروژه ها می توان به ساخت مخزن 3000 تنی 
 ،SO اسید، احداث سد باطله، افتتاح و بهره برداری پروژه

بازسازی واحد الکترولیز، تولید كنسانتره روی از باطله یا پسماند و … اشاره كرد.
مدیر برجسته بازار سرمایه كشورمان پیرامون زمان بهره برداری از معدن زرمتال تركیه نیز تصریح كرد: 
اقدامات اولیه انجام شده و حقوق دولتی پرداخت شده است. به گفته وی تركیب خاک این معدن 
سولفوره بوده و شركت برنامه دارد در این معدن واحد فلوتاسیون احداث و خاک را تبدیل به كنسانتره 

كند و پیگیری در این خصوص برای هر چه زودتر بهره بردرای ادامه دارد.
در حاشیه مجمع هم مهندس فرشاد صبری با بیان اینکه هم اكنون سه سال از واگذاری شركت 
كالسیمین به بخش خصوصی می گذرد، افزود: طی این سه سال )از 97 تا امسال(، براساس اطاعات و 

مستندات موجود، شركت به بهترین وضعیت از نظر تولید و صورت های مالی رسیده است.
وی خاطرنشان كرد: در زمان واگذاری این شركت روزانه 34 تن شمش روی تولید می كرد ولی پس 
از واگذاری با همت و پشتکار تمامی همکاران، مدیران و كارگران زحمتکش، میزان تولید شركت 

كالسیمین روزانه به 103 تا  104 تن شمش روی رسیده است.
مهندس صبری با اعام اینکه وضعیت پرسنل و كارگران شركت نیز در این سه سال با وجود مشکات 
و معضات فراوان با مشکلی مواجه نشده و عاوه بر حفظ اشتغال و بهبود معیشت پرسنل، وضعیت 
رو به رشدی را در این بخش شاهد بوده ایم افزود : این شركت در حال حاضر با تولید شمش روی 
سالیانه با ظرفیت اسمی بیش از 34 هزار تن، جایگاه سوم را در رتبه بندی شركت های بورسی كشور 

به خود اختصاص داده است.

لج
 خ

دی
مه

مهندس صبری، سکاندار کالسیمین، در مجمع با اعالم اینکه طبق 
برنامه ریزی پیاده شده در شرکت طی سه ماهه اول سال جاری آمار 
بسیار خوبی در تولید محقق شده و نوید بخش آن است که بتوانیم 
تولید 40 هزار تن در سال 1400 برسیم  به  بینی های  طبق پیش 
تاکید کرد: موفقیت ها و اصالحات صورت گرفته را مرهون لطف 
پروردگار ، تالش همکاران و مساعدت های بی دریغ اعضای محترم 
هیات مدیره میدانم و بر این باوریم که مسیر توسعه و پیشرفت 
روز افزون در کالسیمین بیش از پیش هموار شده و سرعت توسعه 

اقتصادی در سال پیش رو نیز افزون تر خواهد بود.
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وی با بیان اینکه همه فعالیت های این شركت به دلیل قرار گرفتن در بورس، برای همه سهام داران و 
عموم مردم شفاف بوده و قابل رؤیت است، تصریح كرد: امروزه هیچ مجموعه تولیدی را سراغ نداریم 
كه با دغدغه ها و مشکات اقتصادی دست به گریبان نباشد اما با توجه به شفاف بودن فعالیت های 
این شركت، تاش شده است تا با برنامه ریزی دقیق، از بروز این مشکات جلوگیری شده و یا به 

حداقل برسد.
مدیرعامل مدبر شركت كالسیمین با بیان اینکه علی رغم همه مشکاتی كه در زمینه تحریم ها با آن 
مواجه بوده ایم، این شركت توانسته است در زمینه صادرات، روند رو به رشدی را طی سه سال اخیر 
داشته باشد، خاطرنشان كرد: شركت كالسیمین در این شرایط تحریمی، نمونه بارزی از ایجاد و حفظ 
اشتغال، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و در نهایت جهش تولید در صنعت سرب و روی كشور می باشد.

شركت  و  ایران   روی   معادن   توسعه   شركت  مدیره  هیأت  رییس  نایب  خانی،  محمد  مهدی 
كالسیمین نیز در حاشیه این مجمع به موفقیت های كالیسمین در زمینه صادرات اشاره كرد 
احیای روی  بندرعباس، ذوب و  )تولید روی  و گفت: كالسیمین و شركت های زیر مجموعه 
تحریم  مورد  واگذاری  از  اندیشه محوران( پس  پارسیان،  كاتالیست  زنجان،  اسیدسازان  قشم، 
مستقیم آمریکا و وزارت خزانه داری آن قرار گرفتند كه به رغم تحریم های ظالمانه و مستقیم 
رییس جمهوری آمریکا توانسته ایم نسبت به تولید و صادرات شمش اقدام و ضمن بازگشت 
ارز، تمامی تعهدات ارزی خود و شركت های زیر مجموعه را در بانک مركزی و بازچرخانی آن 

به انجام رسانیم.
وی تصریح كرد: این امر نشان از تعهد، تخصص و مسئولیت پذیری تیم مدیریتی جدید است 
كه بدون كمترین سستی و سرخوردگی به تولید ادامه می دهـند و تسـلیم مـشکات ناشی از 

كمبود خاک، مواد اولیه و تحریم های ظالمانه نمی شوند.
پیشتر در مصاحبه های مفصل كه از دل آن بسیار اخبار خوب و پالس های مثبتی به بازار سرمایه 
و ذینفعان مخابره گردید مهندس فرشاد صبری پیرامون پروژه های سودآور شركت كالسیمین 
گفت: پروژه SO در شركت كالسیمین)مجتمع دندی( با هدف پرعیارسازی ذخایر سولفوره-
كربناته و سولفوره و تامین بخشی از خوراک از معدن انگوران و سایر معادن داخلی ایران با تکیه 
بر سخت افزار موجود و با حداقل هزینه سرمایه گذاری و با بکارگیری ظرفیت های موجود شركت 

كالسیمین طراحی، اجرا و راه اندازی شد.
به گفته وی با عملیاتی شدن این پروژه امکان پرعیارسازی همه خاک های كربناته، سولفوره-

كربناته و سولفوره در مجتمع دندی كالسیمین امکان پذیر خواهد بود.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت پروژه احداث مخزن 3 هزار تنی اسید را از دیگر پروژه های 
درخشان مجموعه برشمرد كه با توجه به نبود حجم ذخیره سازی كافی برای اسید سولفوریک، 
كه بخاطر عدم نبود آن در سال های اخیر شاهد توقفات پی در پی خط تولید خصوصا در فصول 
سرد به علت مسدود بودن جاده دسترسی و عدم امکان تامین اسیدسولفوریک مورد نیاز خط 
تولید بوده ایم. به گفته وی از طرفی نظر به انجام پروژه های توسعه ای و افزایش تولید این شركت 
در سال جاری كه مصرف اسیدسولفوریک را افزایش داده است، ساخت مخزن ذخیره سازی جدید 

توسط شركت آلفا ماشین پویا و اسید سازان زنجان در دستور كار قرار گرفت.
طراحی، ساخت و اجرای این مخزن با اكتفا به توان مهندسی داخلی و شركت های زیرگروه 
صورت پذیرفته و ظرفیت اسمی مخزن مذكور 3 هزار تن بوده كه امکان ذخیره سازی اسید 
»هزینه  ساخت،  خواهد  فراهم  را  دندی  كالسیمین  مجتمع  كاری  روز   12 برای  سولفوریک 

سرمایه گذاری این طرح 2 میلیارد و 500 میلیون تومان می باشد«.
مدیر برنامه محور و با دیسیپلین كشورمان در مورد پروژه اجرای سد باطله نیز تصریح كرد: 
شركت كالسیمین به عنوان بزرگترین مجموعه تولیدكننده كنسانتره سرب و روی و شمش روی 
خاورمیانه در راستای حفظ محیط زیست و مدیریت صحیح و مهندسی پسماندهای تولیدی 

اجرای پروژه سد باطله با هزینه سرمایه گذاری 90 میلیارد ریالی در دستور كار قرار داد.
بنا به اعام مهندس صبری با توجه به نیاز دپوی حداقل 500 هزار تنی در شركت كالسیمین 

زیست  و  تولیدی  منظر  از  شركت  این  پروژه های  حیاتی ترین  جزو  باطله  سد  احداث  پروژه 
عیار  دارای  كه  قدیمی  باطله  كیک های  از  استفاده  امکان  نهایت  در  كه  می باشد  محیطی 

مناسبی است را به منظور خوراک دهی به كارخانه BZS فراهم خواهد نمود.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، حضور مدیران عامل و معاونین شركت های تابعه، ارائه گزارش 
دقیق و مفصل از اهم دستاوردهای شركت در سال مالی مورد گزارش كه مورد تشویق چندباره حضار 
قرار گرفت، حضور پرتعداد خبرنگاران حوزه معدن و كانی در مجمع و پوشش خبری گسترده و انجام 
مصاحبه های متعدد، پاسخگویی دقیق و كارشناسی به تک تک سواالت سهامداران حاضر در مجمع 
و ناظر به صورت برخط ، تایید حسابهای پاک و شفاف تیم مالیه پاكدست مجموعه توسط حسابرس و 
بازرس قانونی ، حرمت نهی و نهایت تعامل مهندس فرشاد صبری، مهندس رامتین قسمتی و مهندس 
آبخشک با اصحاب رسانه و روی گشاده و طبع بلند و روحیه مثال زدنی این بزرگواران در حمایت از 
اهالی قلم، تبیین برنامه های كوتاه مدت - میان مدت و بلندمدت كه برای تعالی و توسعه همه جانبه 
شركت توسط مدیران ارشد مدنظر قرار داشته و دارد در كنار تشریح كامل پروژه های عملیاتی شده 

برای سهامداران از نکات خواندنی این مجمع بود.
پیام هیات مدیره:

منظور  به  بوده،  امانتدار سهامداران محترم  كه  اعتقاد  این  با  مدیریت شركت  و  مدیره  هیات 
حراست و ارتقاء امانت واگذار شده، وظیفه خود می داند كه از انجام هیچ تاش و كوششی 
در این راه دریغ نورزد. مدیریت شركت در راستای این هدف، علیرغم مشکات اساسی كه در 
صادرات شمش روی برای این شركت و سایر فعاالن این بخش در محیط كسب و كار داخلی 
و فضای جهانی ایجاد شد از قبیل: تحریم صادرات شمش روی، تحریم شركت كالسیمین و 
محدودیت واردات اقام مورد نیاز همچنین برگشت وجوه حاصل از فروش محصول به صورت 
ارزی و مشروط نمودن انجام صادرات به عرضه در بورس كاال كه عما فرصت های زیادی را از 

بخش فروش و ارز آوری شركت گرفت. 
با وجود مشکات مذكور و كمبود نقدینگی به منظور ادامه روند پویایی و موفقیت شركت با 
همتی دو چندان با همراهی كاركنان و مدیران خود، ضمن اخذ استراتژی كاهش هزینه ها در 
تمامی بخش ها و فرآیندها، روند تولید را حفظ نمـوده و با اعمال نظم و انضباط در امور مختلف 

و برنامه ریزی برای كنترل نقدینگی امور شركت را به سامان رسانید.
-  در ذیل برخی از اقدامات انجام شده، فهرست گردیده است :

1- بهره برداری كامل از پروژه so در كارخانه تغلیظ 
2- توسعه سوله فیلتراسیون و نصب و راه اندازی 3 دستگاه فیلترپرس 90 قابه 

3- توسعه واحد بازیافت و راه اندازی فیلترپرس 75 قابه 
4- راه اندازی روت B وC  الکترولیز قدیم در كارخانه ذوب روی دندی

5- اورهال) OVER HAUL( سایت الکترولیز قدیم و اورهال)  OVER HAUL( كولینگ 
تاورهای كارخانه ذوب و روی دندی 

6- نصب و راه اندازی بونکر آهک و مخزن شیرآهک واحد بازیافت در كارخانه ذوب روی دندی
همچنین در روند استراتژی های شركت، پروژه هایی به شرح زیر صورت پذیرفت:

1- احداث سد با الیه رسی در سایت شماره یک كارخانه ذوب روی دندی كه تا به امروز 85 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است.

2- احداث مخزن اسید سولفوریک به ظرفیت 3000 تن 
5  MW 3- احداث خط جدید شبکه هوایی

4- جابه جایی دكل های خط انتقال سراسری 63 كیلو ولت 
5- احداث غبارگیر سنگ شکن ایستگاه شماره یک 

6- كاهش ظریب مصرف برخی مواد شیمیایی و افزودنی در خطوط تولید 
7- جایگزینی آب اكسیژنه به جای پرمنگنات در واحد لیچ و كاهش هزینه های ناشی از آن
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مجمع عمومی عادی سالیانه شركت داده گستر عصر نوین )سهامی عام( مورخ 1400/03/27 
در محل مجتمع »های وب« تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور 60/69 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای سید نوید میرمطهري بود، كه جنابان فرامرز اتباعي و محمد امین فاح در مقام 

نظار اول و دوم و خانم فرزانه كیاني حقگو 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 90 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس سید ایمان میری مدیر نخبه و خبره صنعت 
آی تی و انفورماتیک كشورمان در ابتدای گزارش خود 
با اعام اینکه »های وب« تنها شركت كاما خصوصی 
است كه به واسطه دارا بودن طیف وسیعی از پروانه 
های مخابراتی قادر به ارائه انواع سرویس های ارتباطی 
و خدمات كامل مخابراتی )Total Solution( در هر 
دو حوزه ثابت و همراه می باشد افزود: شركت های 
فعال در صنعت ارتباطات، بخش عمده ای از درآمد 
خود را از محل فروش خدمات )سرویس( صوت، دیتا 
و تجهیزات وابسته به این خدمات )در قالب بسته های 

تركیبی( به مشتریان به دست می اورند. 
از  نیز  وب«  »های  درآمدی  جریانهای  وی  گفته  به 
زمان تأسیس تا سال 1392 ،به صورت عمده متکی 
 ADSL2+ بر فروش دیتا و مودم )مبتنی بر فناوری
( بوده است و در حال حاضر، خدمات اصلی شركت 
در حوزه اطاعات و ارتباطات بوده و به سه گروه اصلی 
 ،)B2C( عادی  مشتریان  به  فروشی  خرده  خدمات 
مشتریان سازمانی ) B2B و B2B2C ( و مشتریان 
دولتی )B2G (تقسیم میشودكه این خدمات از طریق 
 )4G دو شبکه ارتباطی سیمی )ثابت( و بیسیم )فناوری

در سراسر كشور ارائه می شوند. 
نشان  خاطر  شركت  مدیره  هیات  عضو  و  مدیرعامل 
ساخت كه ارائه خدمات با استفاده از پروانه ایجاد و بهره 
برداری از شبکه ارتباطات ثابت )FCP(؛ ارائه خدمات 

با استفاده از پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بیسیم ثابت )FWA(؛ ارائه خدمات با استفاده 
از پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ترانک عمومی؛  ارائه خدمات با استفاده از پروانه اپراتور 
مجازی تلفن همراه )MVNO(؛ ارائه خدمات دسترسی در قالب خدمات عمومی اجباری در 
روستاها و مناطق محروم كشور )USO(؛ ارائه خدمات فناوری اطاعات از جمله خدمات ابری 
و مركز داده و تأمین تجهیزات مورد نیاز مشتركین برای دریافت خدمات به عنوان 7 سرفصل 

كلی هم اكنون در تمام كشورمان به عنوان خدمات از طرف ما ارائه می گردد.
مهندس سید ایمان میری در ادامه گزارش خود و پیرامون قراردادهای مهم در سال مالی 
گذشته تصریح كرد : عقد قراردادهای متعدد با وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات با موضوع  
ارائه خدمات الکترونیکی در روستا )3 و2 وUSO )1، ایجاد پوشش صوت و دیتا در تعداد 
200 روستا، قرارداد با شركت نفت و گاز و پارس با موضوع تامین و راه اندازی شبکه تترا، 
قرارداد با شركت ارتباطات رهکام ایرانیان با موضوع سامانه ثبت پاک و تخلفات جاده ای ، 
قرارداد با شركت خدمات ایرانسل با موضوع های فروش سرویس خدمات رومینگ ملی و 
الحاقیه فروش سرویس خدمات رومینگ ملی، ایجاد، تکمیل و واگذاری 1095 سایت در 

های وب حامی رسمی کاروان المپیک ایران در بازی های توکیو ۲۰۲۰ به مجمع ساالنه نشست
تحول عظیم فروش با رشدی نزدیک به سه برابر

مناطق USO، قرارداد با شركت ایرانیان نت با موضوع حق انتفاع و بهره برداری شبکه فیبر 
نوری ، قرارداد پروژه شبکه سراسری بانک ملی ایران با موضوع خرید خدمات سرویس شبکه و 
تجهیزات مربوط به آن به منظور افزایش قابلیت اطمینان، دسترس پذیری و قابلیت نگهداری 
خطوط ارتباطی و شبکه داده خود و برقراری سرویس های آناین در سراسر كشور، قرارداد 
زیر ساخت با موضوع خرید و تامین تجهیزات مركز داده شبکه ملی اطاعات و... از اهم این 

قراردادها بوده است.
سکاندار »های وب« در فرازی دیگر از گزارش خود  با اعام اینکه وجود كمیته های متعدد 
منجمله كمیته حسابرسی، كمیته مدیریت ریسک، كمیته جبران خدمات، كمیته راهبری 
شركتی كمیته مبارزه با پولشویی در هیات مدیره و كمیته های استراتژی، كمیته توسعه، كمیته 
سنجش رضایت مشتركین به عنوان كمیته های اجرائی توانسته اند با برنامه ریزی و نظارت، 
بازبینی و ایجاد هم افزایی و انسجام، تعیین استراتژی، 
طرح های توسعه و سنجش رضایتمندی مشتریان را 
با حضور متخصصان و كارشناسان به عنوان نقاط قوت 
مجموعه تقویت كنند افزود: این كمیته ها در جهت هر 
چه بیشتر شدن افزایش اعتبار و توسعه ما نقشی بی 

بدیل دارند.
خاطر  وب«  »های  مدیره  هیات  عضو  و  مدیرعامل 
نشان كرد: قرارداد فروش سرویس خدمات رومینگ 
در  سایت   1095 واگذاری  و  تکمیل  ایجاد،  و  ملی 
مناطق USO،) طرف قرارداد شركت خدمات ارتباطی 
ایرانسل(، شركت در مناقصه خرید و تامین تجهیزات 
پیام رسان  ابری  ایجاد زیرساخت  پروژه  اجرای  جهت 
ارتباطات  شركت  برگزاركننده  )طرف  بومی  های 
زیرساخت(، اعام نتیجه مناقصه با شركت زیرساخت 
)مبلغ این قرارداد2/396/125 میلیون ریال میباشد(، 
ملی  بانک  سراسری  پروژه شبکه  مناقصه  در  شركت 
ایران، فروش سرمایه گذاری در سهام شركت ها »سود 
شناسایی شده در دفاتر مالی شركت 290/391 میلیون 
ریال میباشد«، انعقاد قرارداد سرمایه گذاری با شركت 
ایرانیان نت )مبلغ برآوردی این پروژه در فاز نخست 
مطابق  بایست  می  كه  میباشد  ریال  میلیارد   970
برنامه زمانبندی فاز نخست پروژه تا قبل از پایان سال 
جاری به بهره برداری برسد و مدت زمان این قرارداد 
10 ساله است(، اعام نتیجه شركت در مناقصه پروژه 
اجرای خدمات  اباغ  ریال«،  میلیون  ایران »مبلغ 4/200/000  ملی  بانک  شبکه سراسری 
 USO هوشمند سازی مدارس روستایی، تعدیل صورت وضعیت های تایید شده قراردادهای
مربوط به سال های1396-1398، قرارداد پروژه شبکه سراسری بانک ملی ایران )مبلغ این 
قرارداد 4/200/000 میلیون ریال میباشد(، پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق 
العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 4/000/000 میلیون ریال به مبلغ 24/000/000 
میلیون ریال، ارتقاء در پروانه مجوز فعالیت )براساس مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات مورخ 
1399/06/23 تغییراتی در پروانه انتقال داده بی سیم ثابت )FWA ( این شركت، شامل تمدید 
  TD -LTE و ارایه سرویس موبایل با فناوری های G5 زمانی و ارتقا فناوری به نسل پنجم
انجام شده است((، قرارداد با شركت زیر ساخت ، خرید و تامین تجهیزات جهت اجرای پروژه 
ایجاد زیرساخت ابری پیام رسان های بومی، انتقال نماد این شركت از بازار دوم به تابلوی 
فرعی بازار اول بورس ))براساس اعام شركت بورس اوراق بهادار تهران((، شركت در مناقصه:  
2000 سامانه ثابت هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور در شبکه جاده ای كشور، خرید و تامین 
تجهیزات جهت اجرای پروژه ایجاد زیرساخت ابری پیام رسان های بومی ))شامل خرید و 
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تیم مدیریت بازارشناس وکاربلد »های وب« با سکانداری مهندس 
سید ایمان میری پس از ورود به حوزه فناوری اطالعات راهداری 
در سال مالی 98 در سال 99 با عقد قرارداد با ایرانسل و ارتقای 
 فناوری پروانه FWA به نسل پنجم و یک افزایش سرمایه شیرین
108/5 درصدی از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی 
دارائی های ثابت در کنار افزایش سهم بازار و رشد چشمگیر در 
فروش و سودآوری  توانست برند شرکت داده گستر عصر نوین 
را به عنوان پیشران این صنعت در کشور و یک سهم ارزشمند  

در بازار سرمایه ، معروف و محبوب تر سازد.
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تامین وحمل تجهیزات، راه اندازی و آزمایش و تحویل و سایر تعهدات مطابق مشخصات فنی 
و ضمایم مربوطه((، قرارداد با وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات 1400/01/30 ارتباطات و 
فناوری اطاعات با موضوع ایجاد پوشش صوت و دیتا در تعداد 200 روستای اعامی)) به مبلغ 
2/400/000 میلیون ریال(( مهمترین اتفاقات روی داده در های وب طی سال 1399می باشد.
مهندس مهدی جامی معاونت مالی و اداری مجموعه نیز در حاشیه مجمع پروژه ایجاد شبکه 
دسترسی فیبرنوری، پروژه هوشمندسازی حمل و نقل جاده ای و راهداری، توسعه ظرفیت 
مركز داده، توسعه شبکه WTTx، فروش بسته ای تلفن همراه را جزو پروژه های در دست 
اقدام »های وب« برشمرد و اضافه كرد: منطبق بر راهبردهای تعیین شده شركت برای سال 
1400 اقدامات مهمی را در دست انجام دارد كه مقدمات برخی از آنها را تاكنون به انجام 
رسانیده است و برخی دیگر در شرف انجام می باشد. مهندس میری در بخش پایانی گزارش 
خود تصریح نمود كه تمركز اصلی شركت همچنان بر توسعه فروش خدمات در حوزه های 
B2B. B2G و B2O خواهد بود كه اهم این برنامه ها به قرار زیر می باشد: شبکه فیبر، توسعه 
WITX ، كاهش هزینه تمام شده ، فروش سیم كارت با برند »های وب« ، ایجاد هم افزایی با 

سایر اپراتورها، نهایی نمودن تعدیل قراردادهای USO، ایجاد مركز داده.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تشریح گزارشی مبسوط از اهم اقدامات صورت پذیرفته در سال 
مالی و تبیین برنامه ها و سیاست های مدبرانه و خاقانه برای سال جاری، تایید حسابهای شفاف و 
كلین مهندس مهدی جامی معاونت پاک دست مالی مجموعه  كه به تایید حسابرس و بازرس قانونی 
رسیده بود، نهایت همکاری و تعامل مدیریت كاردان روابط عمومی با این مطبوع در جهت تهیه و 
تنظیم گزارش مجمع، پاسخگویی دقیق و صادقانه ناخدا و سکانداران شركت به سواالت و ابهامات 
حسابرس و سهامداران ، حرمت نهی به اصحاب رسانه توسط مدیران ارشد مجموعه ، اعام اهتمام 

ویژه به امر برندینگ و تبلیغات برای سال 1400 از نکات خواندنی این مجمع ساالنه بود. 
پیام هیات مدیره

خداوند منان را شاكریم كه پس از گذشت یک سال بار دیگر در خدمت سهامداران گرامی 
شركت جهت ارایه گزارش ساالنه فعالیت و عملکرد شركت هستیم . سالی كه گذشت با توجه 
به شیوع بیماری كرونا و عالم گیر شدن آن برای صنعت ارتباطات سالی پر جوش و خروش بود. 
در این سال بخش های مختلف اقتصادی هر چه بیشتر تاش برای بهره گیری از فناوری را در 
دستور كار قرار دادند و همین موضوع باعث شد تا وضعیت فروش و درآمدهای شركتهای این 

حوزه تغییرات قابل توجه مثبتی را داشته باشد.
در سال 1399 »های وب« در راستای استراتژی های كان خویش موضوع متنوع سازی 
جریان های درآمدی و پایدار سازی آن را كه سالهای قبل دنبال می نمود، همچنان پیگیری 
نموده و خوشبختانه توانست تا بخش مهمی از این رویکرد را محقق ساخته و چند حوزه مهم 
درآمدی را به جریان های درآمدی شركت اضافه نماید. اضافه نمودن این جریان های درآمدی 
به همراه افزایش فروش پیش گفته همه باعث شد تا در یک تحول عظیم فروش شركت با 
رشدی نزدیک به سه برابر مواجه شود و بتواند بخشی از عقب ماندگی سال گذشته خویش 

را جبران نماید.
براساس برآوردهای بودجه ای صورت گرفته برای سال جاری مدیران شركت امیدوارند تا این 
روند آغاز شده همچنان و با قدرت ادامه یافته و شركت بتواند، انتظارات سهامداران گرامی 
خویش را برآورده سازد. اهم دالیل تداوم رشد در سالجاری را می توان در قرارداد منعقده با 
شركت ایرانسل و همچنین درآمدهای حاصل از حوزه ITS دانست وامید است تا عاوه بر 
حوزه های فوق شركت بتواند یکی از مهمترین پروژه های خویش كه همانا راه اندازی شبکه 

فیبرنوری در الیه بستر شبکه توزیع برق است را سال پیش رو آغاز نماید.
مهمترین ریسک حال حاضر در كشور همچون سال گذشته نوسانات غیرقابل پیش بینی 
نرخ ارز می باشد كه البته با توجه به خریدهای صورت گرفته و اقدامات در پیش روی شركت 

برای تامین مالی از بازار سرمایه تاش می شود تا حداقل اثرپذیری را شركت در این حوزه 
داشته باشد. 

در پایان از همراهی و حسن اعتماد شما سهامداران گرامی به شركت، كمال تشکر را داریم 
و حضور و پشتیبانی شما سهامداران به هیات مدیره این اطمینان را می دهد كه همگام با 
تحوالت صنعت ، برنامه های پیش روی شركت را براساس برنامه زمانبندی ، پیاده سازی و 

نتایج مورد انتظار را برآورده سازند. 
مسئولیت های اجتماعی

موضوع مسئولیت های اجتماعی در مجموعه های وب در دو دسته زیر قرار می گیرد:
اقدامات محیط زیست:

اطاع رسانی در حوزه حفاظت از محیط زیست در صفحات اجتماعی برای مشتركین
اقدامات بشردوستانه:

بازدید و اهدای بسته های غذایی به تمامی ساكنین خانه كهریزک در حوزه های سالمندان، 
MS معلولین و بیماران

جایگاه شركت در صنعت ارتباطات و فناوری اطاعات 
دنیای امروز، به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطاعاتی است؛ جامعه ای كه در 
آن، دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از اطاعات، نقشی محوری و تعیین كننده در 
سرنوشت بشریت ایفا می كند. در چنین شرایطی، كاربردهای ICT در ابعاد مختلف زندگی 
روزمره و تأثیرات آن بر آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز دنیا تبدیل شده 
و توسعه زیرساخت ها و تنوع سرویس های صنعت ICT به عنوان مؤثرترین عامل رشد سایر 
بخش های اقتصادی، در كشورهای مختلف )توسعه یافته و در حال توسعه( مورد توجه ویژه 

قرار گرفته است.
معرفی خدمات شرکت 

شركت های فعال در صنعت ارتباطات بخش عمده ای از درآمد خود را از محل فروش خدمات 
)سرویس( صوت، دیتا و تجهیزات وابسته به این خدمات )در قالب بسته های تركیبی( به 
مشتریان به دست می آورند. جریان های درآمدی »های وب« نیز از زمان تأسیس تا سال 
1392 ،به صورت عمده متکی بر فروش دیتا و مودم )مبتنی بر فناوری + ADSL2 ( بوده 
است. در حال حاضر، خدمات اصلی شركت در حوزه اطاعات و ارتباطات بوده و به سه گروه 
 B2B2C وB2B (مشتریان سازمانی ،) B2C( اصلی خدمات خرده فروشی به مشتریان عادی
( و مشتریان دولتی )B2G ( تقسیم می شود. این خدمات از طریق دو شبکه ارتباطی سیمی 
)ثابت( و بی سیم )فناوری G4(  در سراسر كشور ارائه شده و در 7 سرفصل كلی به شرح زیر 

خاصه می گردد: 
-  ارائه خدمات با استفاده از پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت )FCP(؛ 
-  ارائه خدمات با استفاده از پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت )FWA(؛ 

-  ارائه خدمات با استفاده از پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ترانک عمومی؛ 
-  ارائه خدمات با استفاده از پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه )MVNO(؛ 

-  ارائه خدمات دسترسی در قالب خدمات عمومی اجباری در روستاها و مناطق محروم كشور 
)USO(؛ 

-  ارائه خدمات فناوری اطاعات از جمله خدمات ابری و مركز داده؛ 
-  تأمین تجهیزات مورد نیاز مشتركین برای دریافت خدمات.

مهمترین رویدادهای محیط صنعت در سال1399 
-  در سال 1399 به دلیل تحریم های ظالمانه وضع شده بر كشور، بسیاری از تامین كنندگان 
عمده تجهیزات از ارایه مستقیم تجهیزات و خدمات پشتیبانی امتناع نموده بودند با این حال 
به تدریج راه های جدید خرید تجهیزات تسهیل گردید شركت ها توانستند تجهیزات خود را 

علی رغم مشکات موجود تامین نمایند.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سرب و روی ایران)سهامی عام( مورخ 1400/03/12 
در محل ساختمان هلدینگ توسعه معادن روي ایران - طبقه سوم - سالن كنفرانس حیان  برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 69/96 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای فرشاد 
صبری بود، كه جنابان رامتین قسمتی و  نوروز لقماني شهمیري در مقام نظار اول و دوم و آقای  علي اصغر 

صفري 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 1/250 ریال به 

ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر صفری در گزارش مبسوط خود با اعام اینکه در كنار سود عملیاتی 1/615/492 میلیونی توانستیم 
1/426/473 میلیون سود خالص حاصل كنیم كه نسبت به سال پیش این رقم 5 برابر شده است اضافه 
كرد این عملکرد و توفیقات به دست آمده نشان دهنده بهترین عملکرد كاری و ركورد شکنی شركت طی 
10 سال اخیر بوده است كه این مهم در سایه تدابیر اندیشیده شده مدیریت و تاش مجدانه كاركنان به 

دست آمده است.
مدیرعامل ))فسرب(( در فرازی دیگر از گزارش خود با بیان 
اینکه در مبحث كارخانه روی و تامین مواد اولیه با كاهش 
واردات روبه رو بودیم افزود: اما با تمهیدات اندیشیده شده با 77 
درصد رشد استفاده از پسماند ها و روند مثبت تر در كیفیت 
تولید توانستیم باالترین گرید و اعتبار را در كشورمان به دست 
آوریم و در استحصال نقره نیز با یک افزایش 86 درصدی 
نسبت به سال گذشته آماری درخشان حاصل سازیم . به گفته 
وی با رایزنی و تاش های گسترده در »فسرب«موفق شدیم 
عاوه بر پی گیری پرونده های قضایی جهت حل و فصل آنها 
با رعایت صرفه و صاح شركت،  سیاستهایی رااتخاذ كنیم كه 
منجر به آن گردید كه در دو سال اخیر هیچ پرونده جدیدی 

علیه شركت مطرح نگردد.
دكتر صفری در ادامه گزارش خود با اعام اینکه در سال 98 
با گازسوز كردن لنز مازوت سوز توانستیم در مبحث كاهش 
بهای تمام شده قدم های خوبی برداریم افزود: پیشتر برای تولید 
هر تن محصوالت خود 576 مترمکعب مازوت و 1097 متر 
مکعب اكسیژن استفاده می كردیم كه بعد از راه اندازی این 
پروژه میزان استفاده به ازای هر تن به 412 متر مکعب گاز  
و 705 متر مکعب اكسیژن كاهش پیدا كرد كه باعث صرفه 
جویی و كاهش چشمگیر بهای تمام شده برای محصوالت مان 
گردید. به گفته وی در سال 1400 نیز بسان سالهای گذشته 
كنترل و مدیریت بهام تمام شده بخش مهمی از برنامه های 
مدیریت را به خود اختصاص خواهد داد. این استاد دانشگاه 
و دانش آموخته برتر بنیاد ملی نخبگان كه به واسطه سالها 
حضور در صنعت و سابقه موفق در مدیریت كارخانه روی 
و مدیرتضمین كیفیت و آزمایشگاه در شركت ملّی سرب و 
روی ایران و همچنین قائم مقام مدیرعامل و مدیر آزمایشگاه 
فلزات  تحقیقاتی  و  مهندسی  در شركت  فلزات  تخصصی 
غیرآهنی بخوبی با نقاط قوت و ضعف »فسرب« آشنا و نسبت 
به فرصت وتهدیدهای صنعت كانی شناخت كافی دارد؛ برنامه 

ریزی جهت اقدامات اساسی در راه اندازی فیلتر پرس الروكس، استفاده از خاک های سولفیدی سرب و 
استفاده از باطله ها جهت باال بردن راندمان و بهره وری شركت بطوری كه تا 20 درصد تولید را افزایش دهد 

را از  برنامه های مدنظر مدیریت برای سال 1400 اعام نمود.
مدیر ارشد مجموعه در بخش پایانی گزارش خود با بیان اینکه اورهال و بازسازی در سال 99 با جدیت 
پیگیری گردید و 84  پروژه در شركت انجام پذیرفته است تصریح كرد در كنار پروژه های طرح توسعه و 
بهسازی محوطه جهت افزایش بهره وری تولید با رفع  تهدیدات زیست عمومی توانستیم برای اولین بار در 

تاریخ شركت طی دو سال متوالی در لیست صنایع آالینده قرار نگیریم .
اجازت می خواهیم در پایان گزارش از عنایت خاصه دكتر فرشاد صبری، مهندس رامتین قسمتی  و دكتر 
علی اصغرصفری سکاندار مجموعه در حق اصحاب قلم و اهل رسانه و همکاری جناب هوشنگ احمدی 

اجرای طرح های توسعه و افزایش بهره وری در شرکت ملی سرب و روی ایران
کسب بیشترین رکورد سود طی 1۰ سال اخیر در »فسرب«

معمار مالیه مجموعه كه حساب های شفاف 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.

رکوردها
- بیشترین سود طی 10 سال گذشته

- تولید بیش از 4/2 تن نقره در مدت یک سال )افزایش موجودی به بیش از 8 تن(
- عدم قرارگیری در لیست صنایع آالینده )هشت فصل متوالی( میلیارد ریال صرفه جویی

- كاهش مصرف سوخت و اكسیژن به واسطه اجرای پروژه لنس گازسوز)70 میلیارد ریال صرفه جویی (
- بیشترین كاركرد آجرهای كوره )115 لسملت(

- بیشترین تولید ماهانه سرب
- كارآفرین برتر استان در سال 99

- اشتغالزایی برای 35 نفر در سال 99
- پرداخت تمامی حقوق و مزایا كارگران در موعد مقرر و بدون تاخیر و عدم اخراج

- عدم ایجاد پرونده جدید قضایی و رسیدگی به تمامی پرونده های مسکوت گذشته
- طی 10 سال گذشته برای دومین سال متوالی بند حسابرسی از سوی دو موسسه حسابرسی مختلف 

شناسایی نشده است.
اهم اقدامات انجام شده در سال 1399:

1- اقدامات توسعه اي تعمیراتی و اصاحی در واحد هاي روي 
،سرب و امورفنی 

2- ارتقاء و بهبود وضعیت شاخص هاي كلیدي عملکرد در 
حوزه محیط زیست و ایمنی و بهداشت 

3- ارتقاء میزان تولید روزانه شمش روي و سرب 
4- كنترل مضاعف فرآیندها جهت كنترل و كاهش مصارف 

مواد افزودنی اصلی 
5- استقرار، حفظ و ارتقاء استاندارد هاي بین المللی 2004 

6- برگزاري مستمر و فعال كمیته هاي تولید وكیفی جهت 
كنترل فرایندها 

7- استفاده از خاک وارداتی درخط تولید روي )افزایش میزان 
تولید( و ارتقاء دانش فنی فرآیند تولید 

8- حفظ و صیانت از محیط زیست و نیروي انسانی 
با مدیریت كارآمد منابع شركت و  امیدواریم كه  پایان  در 
همچنین با بهبود فضاي كسب و كار در كشور بتوانیم سود 
دهی مطمئن ، مستمر و قابل رقابتی را براي تمامی سهامداران 

محترم به ارمغان آوریم.
اهداف و برنامه های کالن برنامه های توسعه ای در 

سال 1400
1- استفاده از نیروی متعهد، متخصص داخلی در راستای 
اعتای فرهنگ كار جهادی و  و  اهداف مجموعه  پیشبرد 
انسانی  ای  اعتای سرمایه  و  توانمندی  توسعه  همچنین 

شركت
2- استقرار، حفظ و ارتقاء سیستم های مدیریتی به منظور 

حاكمیت نظم و انسجام در تمام اركان شركت
3- افزایش كمی، كیفی تولیدات و كاهش قیمت تمام شده و 

همچنین افزایش سبد تولید
4- افزایش راندمان تولید

5- ادامه روند كاهش آلودگی های زیست محیطی و ارتقاء 
عملکرد شركت در حوزه مسئولیت های اجتماعی و مسائل 

زیست محیطی
6- افزایش رضایتمندی مشتریان، سهامداران و كاركنان

7- صرفه جویی از محل مدیریت منابع
8- ارتقاء عملکرد شركت به لحاظ مسائل تحقیق و توسعه و پیگیری پروژهه ا در راستای استفاده از 

پسماندها و همچنین پروژه های دیگر و ایجاد ارزش افزوده از این محل
9- حفظ و حراست هرچه بیشتر از اموال شركت سهامداران

10- به كارگیري روش هاي بروز بازرگانی از قبیل شراكت هاي تجاري و ... جهت تأمین به موقع و 
اقتصادي مواد اولیه باالخص كمکی و كمک ذوب.

دکتر علی اصغر صفری مدیر مدبر صنعت کانی در گزارش خود با اعالم 
اینکه شرکت ملی سرب و روی  عالوه بر تامین نیاز داخلی توانسته سهم 
قابل توجهی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهد به گونه ای که در 
حال حاضر این شرکت دارای برند جهانی و معتبر به عنوان NILZ می باشد 
تصریح کرد: این شرکت در زمینه تولید شمش سرب با عیار 99/99 درصد 
از محل خاک کنسانتره سرب تنها تولید کننده در سطح کشور بوده و دانش 
تولید محصول شمش سرب با عیار 99/99 درصد در کشور برای این شرکت 
انحصاری می باشد. مدیرعامل برجسته »فسرب« در ادامه با برشمردن 
وجود زیرساخت های فنی ،تاسیساتی و منابع انسانی متخصص مجموعه که 
امکان بالقوه ایجاد زنجیره ارزش و توسعه در حوزه صنایع پایین دستی و 
باالدستی را به عنوان ویژگی های برتر شرکت نسبت به رقبا در بازار موجود 
فراهم می نماید اضافه کرد :در سال مالی مورد گزارش با افزایش حجم 35 
درصدی فروش نسبت به سال گذشته توانستیم با کسب درآمد عملیاتی  
4/904/482 میلیونی درسال 1399 نسبت به درآمد عملیاتی 2/800/556 

میلیونی سال 98عملکردی موفق و درخشان داشته باشیم .
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت  فارسیت اهواز  )سهامی عام( مورخ 1400/02/21 
در محل سالن اجتماعات شركت بین المللي كاالي تجاري ایران برگزار گردید. در این مجمع كه با 
حضور 55/82 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مصطفي شهریاري بود، كه 
جنابان محمدرضا فرح و علي اصغر درویش در مقام نظار اول و دوم و آقای  شاهین بهزاد 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 عیسی موسوی كه از مدیران كاردان و با سابقه صنعت می باشد در ابتدای گزارش جامع 
خود با تشریح اینکه شركت فارسیت اهواز با هدف تولید و عرضه محصوالت مورد مصرف در طرحهای 
عمرانی تاسیس گردید و اكنون با زحمت شبانه روزی مهندسان ، متخصصان و كارگران زحمتکش ، و 
با تهیه ماشین آالت جدید و با برخورداری از تجربه طوالنی مهندسین و كادر)فنیـ  تولید( كارآزموده 
و مجرب اقدام به توسعه و تکمیل واحد های تولیدی خود نموده است افزود: هم اكنون این شركت 

در زمینه تولید لوله های بتنی مسلح و غیر مسلح و قطعات 
بتنی بخصوص دیوارهای پیش ساخته نیازهای مشتریان را 
تامین كند و با هدف تامین رضایت مشتریان و باال بردن 
توان رقابتی خود در بازار موفق گردیده است عاوه بر اخذ 
مهر استاندارد ملی برای محصوالت تولیدی خود ، گواهینامه 
 OHSAS 18000:2007 : شامل I.M.S های بین المللی
از شركت    ، ISO14001:2004 ، ISO9001:2008
D.Q.S آلمان را به خود اختصاص دهد. مهندس موسوی 
كه بخوبی با نقاط ضعف و قوت شركت آشنا بوده و به فراز و 
فرودهای »سفاسی« اشراف كامل دارد در ادامه با بیان اینکه 
علی رغم مشکات موجود در تهیه مواد اولیه این شركت 
توانست با جلب رضایت مشتریان در تولید و تحویل به موقع 
محصول و با شناسایی بازارهای فروش محصوالت، جایگاه 
خودرا در بین دیگر تولیدكنندگان حفظ كند تصریح كرد: با 
وجود مشکاتی همچون كمبود شدید نقدینگی و پرداخت 
به موقع هزینه های دستمزد این شركت همچنان در زمینه 
تولید محصوالت بتنی عملکرد قابل توجه و رضایت بخشی 

را داشته است.
وی در فرازی دیگر از گزارش خود با اعام اینکه مشتریان 
ما از محصوالت جدید ما منجمله دیوار و قطعات بتنی بسیار 
استقبال می كنند چرا كه قابلیت تولید انواع دیوار با اندازه 
های مختلف و انواع نما را داریم اضافه كرد: در كنار افزایش 
تولید و فروش با توجه به بررسی های صورت گرفته جهت 
استفاده بهینه از ماشین آالت و ساختمان ها و سوله های 

موجود در شركت و كسب منافع برای سهامداران نسبت به واگذاری آنها به صورتهای مختلف از جمله 
قرارداد اخذ درصدی از فروش تولیدات ایجاد شده توسط پیمانکار، اجاره ماشین آالت و ساختمان ها 
و یا تركیبی از آنها سودآوری مناسبی از دارایی های ثابت با استفاده حاصل گردید كه این موضوع 
تحت عنوان درآمد حاصل از حق بهره برداری و درآمد حاصل از اجاره در صورت های مالی منعکس 

گردیده است.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت پیرامون عملکرد شركت در سال مالی مورد گزارش گفت: 
توانستیم با كسب سود عملیاتی 229/698 میلیونی پس از چند سال شركت را از زیان خارج سازیم 
كه این مهم جز در سایه همت واالی كاركنان و عملیاتی و اجرائی شدن برنامه های مدون مدیریتی 

میسر نبود.
مهندس موسوی در ادامه گزارش خود با اعام اینکه تمام فروش سال مالی مورد گزارش داخلی بوده 
است افزود: به خاطر موقعیت جغرافیایی مناسب محل كارخانه و همچنین وجود یک خط ریلی در جوار 
مجموعه با شناسایی مشتریان و بازاریابی خوب درصدد هستیم، كه به امر صادرات و فروش خارجی 

اهتمام جدی داشته باشیم . 
مدیر توانمند این شركت قدیمی همچنین تاكید كرد كه با تاشی مجدانه و رایزنی های گسترده، 
اكثریت پرونده های حقوقی »سفاسی« پی گیری و تعیین تکلیف گردیده است و در حال حاضر شركت 

نه مهندس موسوی برای فارسیت اهواز قا نقشه های خال
»سفاسی« به سود سالم کرد

فارسیت اهواز هیچ پرونده در مرحله اجرائی تامین اجتماعی ندارد .
مهندس موسوی در بخش پایانی گزارش خود با اعام اینکه ادامه حیات این شركت منوط به ایجاد 
تغییرات اساسی و تاثیر گذار از جمله افزایش قابل توجه در تولید انواع محصوالت نسبت به وضع تولید 
فعلی و یا دگرگونی در نوع تولیدات و سرمایه گذاری جهت تولید محصوالت جدید و نیز بهبود شرایط 
نقدینگی به منظور تامین هزینه های تولید می باشد، افزود بدیهی است به موازات تاش در جهت ایجاد 
روند رو به كاهش زیان و بهبود نسبی در شرایط فعلی و ایجاد امید و انگیزه نسبت به ادامه فعالیت این 
مجموعه، نیاز به حمایتهای همه جانبه مادی و معنوی از جانب سهامداران داشته و تاش در جهت 
افزایش بهره وری و تولید در سطح مطلوب و تقویت فروش و بازرگانی و شناسایی بازارهای جدید برای 

محصوالت جدید داریم. 
اجازت می خواهیم در پایان گزارش از عنایت خاصه و لطف جناب شهریاری ، مهندس موسوی در حق 
اصحاب قلم و حمایت مرد شماره یک مالی شركت جناب شاهین بهزاد كه ما را در تهیه و تنظیم این 

گزارش بسیار یاری رساندند نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشیم.
شایان ذكر است در پایان مجمع با برگزاری انتخابات هیات مدیره، شركت های سیمان فارس و 
خوزستان، سیمان آبیک، تهران بتن، گچ ماشینی فارس و فوالد چدن دورود به عنوان اعضای هیات 

مدیره برای 2 سال آتی انتخاب گردیدند.
پیام هیات مدیره

در این راستا و با عنایت به عملکرد سال مالی مورد اشاره، با 
بهره گیری از كلیه عوامل و با استعانت از خداوند متعال، طی 
چند سال اخیر همچنان و بواسطه مشکات نقدینگی و زیان 
انباشته سالهای گذشته، پر چالش ترین دوران فعالیت خود 
را پشت سر می گذارد. لذا شركت فارسیت اهواز سیاست 
كلی خود را بر مبنای اهدافی بشرح زیر در سال 1399 پایه 

ریزی كرده بود كه عبارتند از:
1- افزایش تولید و فروش و تامین نقدینگی الزم جهت 

پرداخت هزینه ها
2- واگذاری ماشین آالت، تجهیزات و ساختمان های با 

استفاده به پیمکانکاران جهت تولید
هیات مدیره شركت با توجه به شرایط و امکانات موجود و 
محدود فعلی و با توكل بر ایزد منان و در جهت تداوم روند 
بهبود وضعیت اقتصادی شركت در سال مالی جدید، اهدافی 

بشرح خاصه زیر در دستور كار خود قرار داده است:
بتنی:  انواع محصوالت  تولید و فروش  ارتقای سطح   -1
در این زمینه و با توجه به تعهدات ایجاد شده و پیش 
بینی در بهبود نسبی شرایط بازار های داخلی و خارجی و 
تولید محصول مورد نیاز خریداران، ضمن اقدامات اساسی 
جهت تامین بموقع مواد اولیه ، نسبت به تهیه و بهسازی 
ماشین آالت از جمله تامین قالب تولید دیوار بتنی در 
طرحهای جدید دو طرف نما اقدام شده است. محصول 
مذكور عمدتا دیوار و قطعات بتنی ، لوله بتنی ، آجر و 
كفپوش و محصوالت سمنت پاست كه از نیازهای عمده شهرداری در مناطق مختلف شهرستان 
اهواز ، شركت نفت و سایر شركتها و موسسات دولتي و غیر دولتی وابسته در استان و استانهای 

همجوار بوده است.
2- ارتقای سطح تولید و فروش انواع محصوالت خاص سفارش و پلی اتیلن: در این زمینه وبا 
توجه به تعهدات ایجاد شده و پیش بینی در بهبود نسبی شرایط بازارهای داخلی و خارجی و 
تولید محصول مورد نیاز خریداران، علی الخصوص نیاز شهرداری اهواز به انواع لوله های پلی 
اتیلنی به منظور اصاح سیستم فاضاب شهر اهواز، پیش بینی های الزم  تمهیدات مورد لزوم 
جهت تجهیز و بازسازی مجدد ماشین آالت تولید لوله های پلی اتیلن با استفاده از مشاركت 
پیمانکاران واجد شرایط اندیشیده شده است و در این خصوص رایزنی الزم جهت بازسازی و 
تولید و فروش لوله های پلی اتیلن بصورت كارمزد فروش و یا در صورت تامین نقدینگی الزم 
جهت تهیه مواد اولیه پلی اتیلن، تولید و فروش توسط خود شركت در حال بررسی و پیگیری 
می باشد. در خصوص محصوالت سمنت پاست نیز كه از نیازهای عمده شهرداری در مناطق 
مختلف شهرستان اهواز ، شركت نفت و سایر شركتها و موسسات دولتی و غیر دولتی وابسته 
در استان و استانهای همجوار بوده است نیز پیش بینی میگردد حاصل واگذاری تولید و فروش 

به پیمانکاران واجد شرایط از سودآوری مناسبی برخوردار باشد. 

افزایش درآمدهای عملیاتی از مبلغ 82/270 میلیون سال 98 
به مبلغ 229/698 که حاکی از یک رشد بیش از 250 درصدی 
پس  توانست  که  میلیونی  و کسب سود 27/379  باشد  می 
از سالها شرکت را از زیان انباشته گذر داده و به سود برسد 
با مدیریت  از دستاوردهای شرکت فارسیت اهواز  گوشه ای 
مهندس عیسی موسوی، مدیرعامل مدبر »سفاسی«، در سال 

مالی مورد گزارش بوده است.
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مجمع عمومی عادی سالیانه شركت كارخانجات تولیدي شهید قندي )سهامی عام( 
مورخ 1400/03/26 در محل شهرستان یزد،صفائیه،میدان جانباز،انتهاي بلوار شهید 

قندي،آمفي تئاتر كارخانه  تشکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 69/37 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای سعید صادقي بود، كه آقای مرتضي جباري و خانم افسانه 
منصف در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد جواد عسکري باقر آبادي به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب گردیدند.
فعالیتهای صورت  اهم  به  مربوط  مجمع  به  مدیره  هیات  گزارش  قرائت  با  درادامه 

به  منتهی  مالی  سال  طی  در  پذیرفته 
1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
تنفیذ  و  مالی  صورتهای  تصویب  ضمن   خود 
معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 50 

ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مدیریت بازارشناس و خبره در كابل شهید قندی 
همانطور كه پیش بینی می شد توانست طرحی 
نو درانداخته و این شركت را در سال مالی مورد 
گزارش به یک عملکرد بسیار مناسب در جهش 

تولید و سودآوری رهنمون سازد.
توسعه و پیشرفتی كه در رگ و پی این شركت 
با آمدن سکانداری قابل به نام دكتر محمدجواد 
باعث  گردید  ساری  و  جاری  باقرآبادی  عسکری 
شد این شركت با هدف گذاری های كوتاه مدت- 
اندازهای  چشم  بسوی  مدت  بلند  و  مدت  میان 
ترسیمی حركت كند و البته كه این حركت رو به 

جلو و صعودی بود.
سرو سامان بخشیدن به نحوه وصول مطالبات و 
تعیین تکلیف بدهی های مالیاتی كه همواره در 
تنوع بخشیدن   بود در كنار  پاشنه آشیل شركت 
فروش  بازارهای  در  فروش  تنوع  و  به محصوالت 
یکی  »بکام«  گردید  باعث  خارجی  و  داخلی 
سر  پشت  را  خود  عملکردی  سالهای  بهترین  از 

گذاشته و در بسیاری از شاخص ها ركورد شکنی كند.
ارقام  آمار و  این نکته كه طبق  با تصریح  از گزارش خود  دكتر عسکری در فرازی 
مورد تایید حسابرسی و بازرس قانونی، میزان فروش و سودآوری شركت كارخانجات 
مالی مورد  افزود: در سال  یافته است  افزایش  قابل توجهی  به میزان  شهید قندی 
در  بود  تومانی  میلیارد   260 درآمد  كسب  برای  شركت  ریزی  برنامه  كه  گزارش 
پایان سال توانستیم 436 میلیارد تومان درآمد محقق سازیم و سهامداران شركت 
83 میلیارد تومان سود دریافت دارند . وی اظهار امیدواری كرد در سایه تمهیدات 
و سیاستهای مد نظر مدیریت ارشد شركت، امسال درآمدها به 700 میلیارد تومان 
برسد. مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت با بیان اینکه اصاح ساختار خوبی در 
بانک ها در حال حاضر سامان  انجام شده است تصریح كرد: بدهی معوقه  شركت 
یافته و جذب و اعطای نمایندگی برای توسعه بازار هدف انجام شده و همچنین جهت 
تامین مواد اولیه شركت پلیمری از طریق بورس اقدام و سهمیه ی الزم اخذ گردیده 

افزایش چشمگیر تولید در کنار جهش خیره کننده سودآوری
»بکام« فراتر از پیش بینی ها

است. وی اضافه كرد كه پیگیر هستیم تا سرمایه های شركت در یزد و برای صنایع 
و  اولویت من  اینکه  به  تاكید  با  مشارالیه  هزینه شود.  تولید  ایجاد چرخه  و  جدید 
همکارانم امانتداری سهام مردم بوده و در این راستا، هدف افزایش ارزش سهام است 
اضافه كرد: در تامین و تولید مواد اولیه تمام تاش صورت پذیرفته تا در استمرا روند 

خوبمان ، آینده سهام بکام همچنان دارای روندی صعودی و مثبت باشد. 
طاهر ابراهیم زاده معاون مالی مجموعه نیز در حاشیه این مجمع با اشاره به اینکه 
همسو با برنامه های كان مدیریت ارشد جهت افزایش منافع سهامداران و ذینفعان 
برای پنل خورشیدی و شركت پلیمر ایساتیس قندی ابركوه برنامه ریزی انجام شده و 
به دنبال این هستیم كه مجوز پذیرش این شركت به عنوان زیرمجموعه شركت بکام 
افزایش  بحمداله  افزود:  كنیم  اخذ  بورس  در  را 
برای  نیاز  مورد  مجوزهای  تمام  و  اولیه  سرمایه 

این مهم اخذ شده است.
این مدیر پاكدست خاطر نشان ساخت همانطور 
به  توجه  با  اند   داشته  تاكید  كه دكتر عسکری 
گزارش واحد فنی ، مهندسی صنایع و مدیریت 
و  است  گردیده  مرتفع  تولید  موانع   ، كارخانه 
انشاءا.. شاهد افزایش هر چه بیشتر تولید خواهیم 
بود. همچنین با برگزاری انتخابات، اعضای هیات 

مدیره به مدت 2 سال و به شرح ذیل مصوب شد:
و  معادن  و  توسعه  گذاری  سرمایه  شركت   -1

فلزات
2- شركت ایساتیس ارتباطات قندی

3- شركت شبکه سازان كیهان
4- شركت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور

و  معادن  تابان  پرتو  كذاری  سرمایه  شركت   -5
فلزات

6- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد برای سال مالی 
آتی

پیام هیات مدیره
وضعیت و تحوالت صنعت برق و مخابرات در 

سال مالی مورد گزارش
و  برتر  مخابرات جزو صنایع  و  برق  كابل  صنعت 
اكثر صنایع،  بنابراین  و  گردد  می  مادر محسوب 
بخشی از نیاز خود را از این حوزه تامین می نمایند مخابرات، صنایع برق و عموم 
شركت ها و كارخانجات بیشترین مصرف انواع كابل را دارند و شركت كارخانجات 

تولیدی شهید قندی سهم مطلوبی در تامین كاالی مورد نیاز را به عهده دارد.
مرورکلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن:

درصد   16 حدود  شركت  این  در  كشور  سهم  نظر  از  گزارش  مورد  مالی  سال  در 
تولیدات را به خود اختصاص داده و قابلیت تولید انواع كابل های تخصصی و پیچیده 
در تیراژ باال از مزیت های رقابتی این شکت محسوب می گردد دارا بودن خط تولید 
انواع كابل مسی، نوری، برق، آلومینیومی و شبکه با كیفیت باال از دیگر مزایای تقریبا 

انحصاری این شركت می باشد.
ارزش های سازمانی شرکت:

1- نظم و انضیاط و صداقت
2- كار ایمن با كیفیت و به موقع

ش
خو

سر
قه 

دی
ص

تا  واحد فروش  براساس گزارش  اعالم دکتر عسکری   طبق 
پایان شهریور ماه 1400 میزان فروش بالغ بر 2/700 میلیارد 
ریال تحقق خواهد یافت بطوریکه 55% بودجه فروش سالیانه 
واحد  گزارش  براساس  همچنین  شود.  می  داده  پوشش 
بازاریابی و توسعه بازار داخلی و خارجی، بستر مناسبی برای 
امر  این  که  گردیده  آماده  خارجی  و  داخلی  فروش  افزایش 

نشان میدهد فروش آتی شرکت بیشتر خواهد شد.
این مدیر خوشنام صنعت کشورمان همچنین تصریح کرد که 
براساس تحلیل بازار و گسترش تولید، امکان افزایش بودجه 
و  فروش  بودجه  درصدی  افزایش40  و  نیست  انتظار  از  دور 

سود شرکت تا پایان سال جاری متصور می باشد .
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3- تعالی و بهبود مستمر
4- یادگیری، نوآوری، خاقیت و كارگروهی

5- مشتری مداری و تکریم مشتریان و ذینفعان
6- توجه ویژه به حقوق صاحبان سهام

مـرور کلی بـر عملکرد شـرکت، میزان دسـتیابی بـه اهداف تعیین شـده و 
دسـتاوردهای مهـم در سـال مالی مورد گـزارش :

- اخذ مجوز تولید بیت كوین توسط گروه
انرژی و كسب شاخص  اولیه تولید،  - تاش در جهت مدیریت مصرف بهینه مواد 

های مصرف مناسب
- بهبود و ارتقای بهره وری نیروی انسانی و ارتقاء تولید سالم

- توجه ویژه به معیشت پرسنل و كارگران
- پیاده سازی پروژه های سامت

- افزایش ارزش افزوده محصوالت صادراتی و داخلی
- شفاف سازی كامل عملکرد مالی شركت در حوزه های بیمه، انواع مالیات و ضمانت 

نامه ها
- ارتقاء تکنولوژی تولید

چشم انداز
پیشتازی در صنعت كابل سازی در سطح ملی و فعالیت در كاس جهانی

ماموریت شرکت
شركت كارخانجات تولیدی شهید قندی با بهره گیری از ظرفیت های باالی علمی، 
تولید و منابع انسانی توسعه یافته در تولید انواع كابل های مخابراتی، نوری، برق، 
شبکه و ... در صنعت ملی پیشتاز بوده و در زمینه تولید رقابتی، افزایش صادرات و 

توسعه محصول تاش می نماید.
چالش های عمده شرکت:

- نوسانات نرخ ارز
- افزایش قیمت مواد اولیه تولیدی

مورد  نقدینگی  تامین  راستای  در  ها  بانک  توسط  انقباضی  های  سیاست  اعمال   -
نیاز شركت

- افزایش هزینه های نگهداری، تعمیرات قطعات یدكی به دلیل عمر باالی ماشین 
آالت و تجهیزات با توجه به ماهیت صنعت كابل سازی

- نیاز به سرمایه گذاری جهت اصاح ساختار تکنولوژی ماشین آالت
- نرخ باالی تسهیات بانکی

- قوانین دست و پا گیر بانکی
- قوانین سخت گیرانه رفع تعهد ارزی

- عدم تناسب دوره پرداخت خریدهای شركت با دوره وصول مطالبات ناشی از فروش 
های مدت دار به دستگاه های اجرایی

جایگاه شرکت در صنعت
جایگاه شركت كارخانجات تولیدی شهید قندی در تولید كابل های مسی و نوری 
مخابراتی بسیار وزین بوده و بعنوان یک برند در ایران و خاورمیانه شناخته شده و 
در ایران سهم بسیار باالیی را از بازار به خود تخصیص داده است مضافا اینکه رهبری 
قیمت و كیفیت را نیز بعهده داشته و نامی آشنا و قابل اعتماد برای مشتریان است. 

همچنین در زمینه تولید انواع محصوالت جدید ذیربط نیز برنامه های میان مدت در 
دستور اقدام قرار گرفته است. شركت بر مبنای ساختار یک شركت تولیدی و میتنی 
بر زنجیره تامین تولید و فروش ، بازاریابی و همچنین تامین منابع مالی و مدیریت 
آن سازماندهی گردیده است. خلق ارزش افزوده با ایجاد كار از طریق نیروی انسانی و 
ماشین آالت صورت می پذیرد و بدیهی است این خلق ارزش مبتنی بر تامین بموقع 
مواد اولیه ، هزینه های تولید و فروش باال، كیفیت مناسب و مورد انتظار مشتری، 
همراه می باشد. نیروی انسانی متخصص و ماشین آالت كافی در این برهه زماین 
مهم ترین عامل كاهش هزینه ها و بعبارتی كاهش بهای تمام شده همراه با فروش 

باال خواهد بود.
برنامه های آینده شركت:

الف( گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش:
توسعه بازارهای داخلی و صادرات از جمله استراتژیهای كان سازمان می باشد. بازار 
انواع كابل های مسی، آلومینیومی - شبکه- كارخانجات - راه آهن - پروژه های 

ساختمانی و عمرانی از این نمونه هاست.
ب( تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید:

لزوم توسعه بازار در كشور ما یا صنایع جدید اخذ سفارش كابل و محصوالت جدید 
است چرا كه كابل عموما مشتریان انحصاری دارند كه با توجه به استراتژی توسعه 

بازار، تولیذ محصوالت جدید نیز كاما ضروری است
ج( مشارکت ها و سرمایه گذاری ها

كارخانه های  توسعه  برنامه  آن،  ارتقای  و  تولید  تکنولوژی  توسعه  لزوم  له  توجه  با 
تولید تدوین شده و در برخی پروژه ها با استفاده از مشاركتهای شركت های تحت 

پوشش پروژه های اجرا و بخشی نیز مراحل مطالعه و پیاده سازی را طی می كند.
د( شیوه های تامین مالی:

با توجه به بورسی بودن شركت و حاكمیت انضباطی مالی امکان مراجعه به منابع 
تامین مالی متنوع اعم از تسهیات بانکی و استفاده از اعتبار مشتری میسر است و 

همچنین روشهای جدید تامین .
گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

اقدامات انجام شده در خصوص بیماری کرونا:
1- برگزاری جلسه آموزشی با حضور پرسنل واحد اداری در بخش ایمنی و بهداشت 

پس از شیوع بیماری كووید 19 به شرح ذیل صورت پذیرفته است
2- نصب پوستر و پمفلت های آموزشی در تابلوهای واحدهای مختلف شركت

3- طراحی و نصب استند در محل درب وردوی، مجتمع رفاهی و ساختمان اداری با 
موضوع الزام به رعایت دقیق سه گانه طایی مبارزه با كرونا

4- تب سنجی و ضدعفونی دست پرسنل در هر 3 شیفت كاری و شیفت بلند اداری
5- خرید ماسک و مایع )اسپری( ضدعفونی كننده دست و دستکش به كلیه پرسنل
6- پیگیری جایگزین نمودن شیرآالت اهرمی جهت رعایت پروتکل های بهداشتی

7- ضدعفونی تمام اماكن عمومی كارخانه از قبیل سلف سرویس، نمازخانه، خطوط 
تولید، واحدهای جنبی تولید و سایر واحدها برحسب مورد به صورت روزانه و هفتگی



26 | پرتیراژتریــن نشــریه اقتصــادی کشــور | ماهنامــه اقتصــاد و بیمــه | شــماره 128 | مــرداد 1400

افزایش درآمدهای عملیاتی از مبلغ 307/505 میلیون ریال سال 1398 به مبلغ 709/965 میلیون ریال 
در سال 1399 و افزایش سود عملیاتی از مبلغ 56/685 سال 98 به مبلغ 107/039 میلیونی در سال 99 
شركت حاكی از آن است كه شركت صنعت روی زنگان توانسته است عاوه بر شکستن ركورد تولید خود با 
كسب سود خالص 87/158  میلیونی یک سود تقریباً سه برابری را برای سهامداران و ذینفعان خود حاصل 
سازد كه این مهم یعنی تجلی از جهش در تولید و موفقیت در سودآوری و ارزش آفرینی به واسطه حضور 

مدیرانی كاردان و كاربلد در راس امور می باشد .
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت صنعت روی زنگان)سهامی عام( مورخ 1400/03/11 
در محل ساختمان هلدینگ توسعه معادن روي ایران - طبقه سوم - سالن كنفرانس حیان  برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 68/44 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای فرشاد 
صبری بود، كه جنابان رامتین قسمتی و نوروز لقماني شهمیري در مقام نظار اول و دوم و آقای  دكتر حسن 

احمدیان 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 400 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر احمدیان در گزارش خود با اشاره به اینکه اقدامات قابل توجهی در حوزه تولید ، فروش و بازرگانی 
علی رغم سال سخت اقتصادی گذشته كه مصادف با اپیدمی كرونا و استمرار تحریم های بین المللی بوده 
است صورت پذیرفته است افزود: مدیریت شركت با تمهیدات اندیشیده شده و عملیاتی ساختن برنامه های 
مدون خود توانست با كسب درآمد عملیاتی 71 میلیاردی نسبت به درآمد 37 میلیاردی سال گذشته 
رشد بسیار چشمگیری داشته باشد و با كسب سود عملیاتی 8 میلیارد و 800 میلیونی عملکردی موفق 
و سودی مناسب برای سهامداران و ذینفعان به ارمغان بیاورد. به گفته این مدیر موفق همچنین در سال 
مالی مورد گزارش شركت درآمد تلفیقی بیش از 9/5 میلیاردی حاصل كرده است كه افزایش قابل توجهی 
نسبت به سال 98 داشته است. دكتر احمدیان در ادامه با تصریح این نکته كه در سال جهش تولید و در 
راستای شکوفائی شركت صنعت روی زنگان و خدمات رسانی مطلوب به شركتهای خصوصی و گروه ، 
برنامه اورهال واحد هوی مدیا با صرف 1656 نفر ساعت با یاری خداوند متعال به پایان رسید  و در همین 

راستا شركت ضمن جذب مشتری توانست ركورد تولید هوی 
مدیا از ابتدای راه اندازی واحد را  در سال جهش تولید بشکند. 
بدین ترتیب از لحاظ تولید، ركوردها شکسته شد و مقدار 10 
هزار تن بیشتر محصول تولید گردید كه این مهم حاكی از یک 
رشد 60 درصدی نسبت به سال گذشته بوده است. مدیرعامل 
شركت اضافه كرد مقادیر فروش سال 99 نسبت به سال 98 
حاكی از یک افزایش بیش از 91 درصدی می باشد. دكتر 
احمدیان در بخش دیگری از گزارش خود خاطر نشان ساخت 
شركت صنعت روی زنگان در كنار كارآفرینی با اشتغال زائی 
مستقیم و غیرمستقیم ، ایفای مسئولیت اجتماعی و عملکرد 
زیست محیطی مناسب توانسته است در استان زنجان یک 
كارنامه ای درخشان از ثروت آفرینی، اهتمام به صنعت سبز و 

متعهد به منطقه را تجلی ببخشد.
دكتر احمدیان در گزارش مبسوط خود با تاكید بر این نکته 

كه به حول قوه الهی و عنایت اهل بیت )ع( و با همت و تاش پرسنل كوشای شركت صنعت روی زنگان 
و در سایه حمایت های بی دریغ هیئت مدیره محترم هلدینگ در سالی كه از سوی رهبر معظم انقاب به  
نام جهش تولید مزین گردیده بود؛ این شركت در پایان 20 سالگی خود توانست ركورد تولید محصوالت 
خود را بشکند اظهار امیدواری كرد كه در سایه حمایت همه جانبه هیات مدیره خدوم و تاش ستودنی 
كاركنان شركت این موفقیت  بزرگ، پشتوانه ای برای شکوفایی بیشتر شركت و ادامه روند صعودی تولید 
جهت  تحقق شعار جهش تولید گردد تا شاهد تغییر محسوس در زندگی مردم در طلیعه سال تولید 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها  باشیم.
مدیر مدبر  شركت صنعت روی زنگان در بخش پایانی گزارش خود به تشریح برنامه ها و استراتژی های 
تدوین شده سازمان جهت تحقق شعار سال 1400 طبق بیانات مقام معظم رهبری  پرداخته و ضمن در 
نظر گرفتن لزوم حفظ تداوم شیب صعودی تولیدات سال گذشته در مجموعه، نقشه راه كلی و مورد  انتظار 

برای سال جاری را به شرح ذیل بیان نمود:
تحقق جهش تولید با تاكید بر پشتیبانی بیشتر و مانع زدایی

تقویت فضای همدلی مودت پرسنل واحدها توامان با چابک سازی و بهره وری سیستم
اعتماد گرایی و مشتری مداری

شکستن رکورد تولیدات در پایان ۲۰ سالگی شرکت صنعت روی زنگان
نمره ۲۰ در سال جهش تولید

پروانه بهره برداری آهک گامی برای ورود به صادرات
سود آوری شركت با تکمیل پروژه های ده گانه

مشاركت در معادن
تایید حساب های شفاف و كلین جناب بیات معمار پاكدست مالیه شركت توسط حسابرس و بازرس قانونی 
، تقدیر ویژه مدیریت مجمع از عملکرد شایسته و بایسته تیم مدیریتی شركت در سال مالی گذشته در 
حوزه های مختلف و پاسخگوی صادقانه به سواالت و ابهامات سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت 
آناین از نکات خواندنی دیگر این مجمع ساالنه بود. اجازت می خواهیم از عنایت خاصه دكتر فرشاد صبری 
، دكتر حسن احمدیان ، مهندس رامتین قسمتی و تعامل و حمایت همه جانبه جناب بیات كه در تهیه و 

تنظیم گزارش ، صمیمانه ما را یاری رساندند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم .
پیام هیات مدیره

شکرگزاریم كه بار دیگر در سایه رحمت الهی، توفیق خدمتگزاری را به ما اعطا فرموده تا تمام توان خود را 
در طبق اخاص گذاشته و در راستای توانمندی اقتصادی كشور عزیزمان ایران با جهش تولید و با اتکاء به 

شما سهامداران محترم گامهای بزرگی برداریم.
اعضاء هیات مدیره و مدیران شركت با درک اولویت تولید نسبت به خدمات، تولید آهک هیدراته را از سال 
96 در برنامه كاری شركت قرار دادند و در سال 99 كه مزین به جهش تولید بود با انجام اصاحات فرآیندی 

با افزایش بیش از 10000 تنی ركورد تولید این محصول شکسته شد.
اهم برنامه های سال 1400 

- افزایش تولید آهک هیدراته
- راه اندازی خط 5 پرعیار سازی ثقلی با روش اسپیرال

- اقدامات الزم درخصوص به روزرسانی و تعمیرات ماشین آالت و خطوط جهت افزایش كمیت و كیفیت 
تولید و خدمات

امید است با تاش موثر همکاران شاهد تعالی وضعیت موجود بیش از پیش در عرصه جهاد اقتصادی 
و جلب رضایت سهامداران گرامی بوده و در سال ، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها به آنچه شایسته 

این شركت است دست یابیم.
اهم فعالیت های صورت گرفته در سال مالی مورد گزارش

- محقق شدن برنامه تولید آهک هیدارته برای تولید 55 هزار تنی )افزایش 22 درصدی برنامه نسبت به 
سال گذشته و افزایش 1/5 درصدی نسبت به برنامه(

- كاهش 26 برابری نسبت خروجی گرد و غبار از خروجی 
گپ اصلی كوره بنا بر الزامات محیط زیست با اجرای سیستم 

حذف نرمه های آهک ورودی كوره
- پیگیری پروژه های برنامه ریزی شده:

-  ساخت سیلوی 360 تنی آهک هیدراته
-  اجرای 70 درصد از پروژه ساخت نمازخانه و رستوران

-  راه اندازی خط 4 كلسیناسیون شركت با ظرفیت 25000 
تنی در سال با كمترین هزینه و توان پرسنل شركت

-  اتمام پروژه ساخت دپوی محصور 3/5 هکتاری جهت 
خیره سازی مواد معدنی اولیه

-  اجرای بتن ریزی محل انباشت محصوالت خردایش
- اخذ مجوز بهره برداری از معدن سها اسپرین

- بررسی اقدام و بازاریابی تولید و فروش محصول پودرسنگ 
آهک میکرونیزه

- مطالعات و بررسیها و اقدامات فنی و تولیدی در خطوط تولیدی و رفع مشکات كه باعث كاهش 
توقفات و كاهش هزینه ها و افزایش تولید گردید)دانه بندی آهک ورودی به كوره، تغییرات در خرید 
نوع كیسه های فیلتر پرسها، تغییر نوع فلوكوالنت و نحوه بکارگیری آن، تعمیرات به هنگام و تعویض 

قطعات مصرفی(
- كاهش 25 برابری گرد و غبار خروجی و افزایش راندمان تولید

- اصاحات الزم در بونکرهای حمل و نقل آهک هیدراته و افزایش تناژ حمل آنها
- در اختیار گرفتن عملیات استخراج، بارگیری و حمل از معدن قمچه قای )تحت اجاره( با استفاده از 

ظرفیت و توان فنی خود مجموعه
- استارت پروژه خط 5 اسپیرال و پیشرفت حدودآ 50 درصدی از پروژه جهت پرعیار سازی ثقلی 

خاكهای معدنی سرب و روی
- اصاحات فنی در كلیه واحدهای تولیدی توسط پرسنل فنی شركت از قبیل تعویض سرند لرزشی و 
استفاده از سرند دو طبقه، اصاحات الزم در هیدارتور، فیدر ورودی هیدراتور، الواتورها و كاهش توقفات 

سیستم پیگیری ترمیم و خط كشی جاده اختصاصی شركت 

لج
 خ

دی
مه
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مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سیمان دورود )سهامی  عام( در تاریخ 1400/02/25  در محل سالن 
اجتماعات شركت بین المللی بازرسی كاالی تجاری )IGI( تشکیل شد. 

در این مجمع كه با حضور 37/95 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مصطفي 
شهریاري بود، كه جنابان حسین عرب علي دوستي و محمدرضا فرح در مقام نظار اول و دوم و آقای احمد 

قرباني پناه 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 نجفی در گزارش جامع خود با اعام اینکه اقدامات انجام شده سیمان دورود در سال گذشته 
نشان دهنده ایجاد ساختار طرح های توسعه و بازسازی كارخانه با توجه به قدمت تجهیزات خط تولید، 
برنامه ریزی تولید و فروش و تحویل حداقل یک میلیون تن سیمان داخلی و كلینکر صادراتی، ارتقای 
راندمان غبارگیر های خطوط تولید، برنامه ریزی تولید سیمان چاه نفت و سیمان سفید و افزایش فضای سبز 
كارخانه به مقدار 2 هکتار با توجه به موقعیت آن بوده است افزود: بطور كلی در سال مالی گذشته توانستیم 
در زمینه های كاهش هزینه، افزایش درآمد و سهم شركت در بازارهای داخلی، بهبود ساختار قیمت تمام 

شده و افزایش سود آوری، كاهش آلودگیهای زیست محیطی، 
توسعه و بهبود منابع انسانی و توسعه سیستم های اطاعاتی و 
مدیریتی به نتایج درخشانی در كارنامه كاری خود دست یازیم.
مدیراسبق شركت های سیمان خزر ، كردستان، سپاهان 
و صوفیان در بخش دیگری از گزارش خود تصریح داشت: 
ارائه انواع سیمان پاكتی در بسته بندی جدید، تغییر در 
روش فروش كاالیی به نقدی و تشویقی، جذب مشتریان 
مطرح تاثیرگذار و انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با شركت های 
سدسازی و پروژه های عمرانی در بازار داخل و عاملین جدید 
در خوزستان و همچنین مشتریان صادراتی، تولید و فروش 
سیمان تیپ 325-1 و پوزوالن و افزایش سهم بازار سال 99 
نسبت به سال 98 در بازار داخلی به میزان تقریبا 58/241 

تن از اهم توفیقات دیگر ما در سال مالی گذشته بوده است.
به گفته این مدیر خوشفکر و برجسته، بازده عملکرد یکساله 
تولید كلینکر نسبت به مدت مشابه سال مالی حاكی از یک 
افزایش 100 درصدی بوده و در تولید سیمان و نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 97% رشد داشته ایم.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره »سدرود« در فرازی دیگر از 
گزارش خود با بیان اینکه در سال مالی 99 بخش قابل توجهی 
انباشته شركت پوشش داده شده و تنها حدود 2  از زیان 
میلیارد و 500 میلیون تومان از آن باقی مانده است اضافه 
كرد: برای سال مالی آتی برنامه های كوتاه مدت – میان مدت 
و بلندمدتی تدوین كرده ایم كه با اجرائی شدن آن ها خواهیم 
توانست بسان سال گذشته در 1400 هم تولید فروش، درآمد 

و سودآوری را افزایش دهیم. 
مهندس نجفی در بخش دیگری از گزارش خود با اعام اینکه 
ما در سال مالی مورد گزارش صادرات كلینکر داشتیم و امسال 
هم درصدد هستیم صادرات سیمان را هم داشته باشیم افزود: 
برای این مهم غیر از كشورهای همسایه به بازار شرق آفریقا و 

شرق آسیا توجه خاصی معطوف كرده ایم تا صادرات به آنها هم داشته باشیم.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت در بخش پایانی گزارش خود اصاح ساختار مالی و افزایش سرمایه، 
افزایش ظرفیت كوره 3 از 2000 به 2500 تن، افزایش ظرفیت كوره 2 از 1000 به 1300 تن، تغییر اپرون 
فیدر مواد خام و انتخاب مشاور فنی با تهیه طرح مخصوص جهت كوره 2 و 3 بوده را جزو برنامه های میان 
مدت و تکمیل فاز 4 و طرح سیمان چاه نفت یا سیمان سفید را جزو برنامه های بلندمدت مدیریت برشمرد.

در پایان مجمع دكتر شهریاری رئیس مجمع، با اعام اینکه در نتیجه برنامه های مدون مهندس نجفی 
و با تمهیدات مدیریت ارشد و سیاست های درست، بخش اعظمی از زیان انباشته شركت جبران شده و 
سود خوبی در سال مالی گذشته حاصل گردیده است تصریح كرد با رشد حاشیه سود خالص عملیاتی، 
كاهش بهای تمام شده، افزایش بهره وری و كسب سهم بیشتر از بازار، سیمان دورود عملکردی درخشان 

در كارنامه كاری خود ثبت كرد.
پاسخگویی دقیق و صادقانه مهندس نجفی مدیر مدبر مجموعه و جناب قربانی معمار مالیه پاكدست 

رشد تولید و فروش در کنار صادرات چشمگیر برای سیمان دورود
افزایش 11۶ درصدی سود خالص

شركت به سواالت، سودآفرینی شركت بعد چندین سال زیان دهی، اعام كسب جوایز متعدد بواسطه 
عملکرد موفق و شایسته سیمان دورود ، تعیین تکلیف و كاهش بخش اعظمی بدهی مالیاتی با انجام رایزنی 
و مذاكرات فراوان، توضیحات مبسوط مهندس نجفی پیرامون عملکرد شركت و رعایت كامل پروتکل های 

بهداشتی از نکات خواندنی این مجمع بود.
فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه ، تولید سیمان تیپ 1 و 2 و 5 میباشد

به موجب مجوزهاي صادره بهره برداري ازكوره واحد یک شركت با ظرفیت روزانه 400 تن درسال 1337 
آغازشده است ودر اجراي سیاستهاي توسعه وافزایش ظرفیت ،كوره واحد 2 در سال 1348 باظرفیت روزانه 
1000 تن ودرسال 1359 ،كوره واحد 3 باظرفیت 2500 تن درروز ظرفیت اولیه افزوده شد .به موجب 
پروانه بهره برداري شماره 11849 مورخه 1387/07/29 ظرفیت كوره واحد 3 به 1800 تن در روز كاهش 

و ظرفیت تولید مجموع كوره ها به 3200 تن كلینکر در روز تغییر یافت.
بیان سیاستهاي تأمین مالي وسیاست اعتباري شرکت :

منابع اصلی شركت عمدتاً ازطریق فروش محصوالت بوده كه درصورت نیاز ازتسهیات بانکی استفاده 
خواهد شد. شایان ذكر است در سال مالی مورد گزارش جهت عملیات جاری نیزمبلغ 115/672 میلیون 

ریال تسهیات جدید اخذ گردیده است.

اقدامات انجام شده واحد مطالعات راهبردی و بهبود 
سیستمهای شرکت سیمان دورود در سال 1399

1- تهیه گزارش عملکرد واحد مطالعات راهبردی سال 1399
2- تهیه پروپزال بازنگری سند راهبردی شركت )سیمان 

دورود 1400 ( 
s53- تدوین آیین نامه نظام مشاركت و

4- راه اندازی و اجرای سیستم pm در شركت سیمان دورود
5- انجام ممیزی داخلی به لحاظ رفع عدم انطباقهای احتمالی
6- انجام ممیزی خارجی و اخذ گواهینامه های استاندارد از 

BRS شركت
7- اجرای بیش از 70 درصد نرم افزار بهای تمام شده
گزارش فعالیتهای انجام شده کارخانه در قالب 
سیستم مدیریت یکپارچه IMS درسال 1399 

الف - فعالیتهای عمومی سیستم مدیریت یکپارچه : 
1- پیگیری اقدامات اصاحی وپیشگیرانه ناشی از ممیزی 

خارجی
2- برنامه ریزی جهت انجام ممیزی داخلی شماره 18 در 

خرداد ماه سال 99
3- برنامه ریزی و پیگیری های الزم در خصوص انجام ممیزی 
خارجی و اخذ گواهینامه های استاندارد از شركت BRS در 

سال 99
ب-  فعالیت های مرتبط با سیستم مدیریت 

-  ISO 9001 -2015: کیفیت
1- برنامه ریزی جهت بروز كردن اهداف و برنامه های كان و 

خرد شركت در سال 1399 
2- مکاتبه با شركت تحقیق و توسعه جهت مشخص نمودن 
برنامه های ممیزی داخلی و خارجی و معرفی شركت های 

ذیصاح صدور گواهینامه 
3- تهیه و تدوین اجرای برنامه های كیفی وزیست محیط و 

ایمنی در سه ماه زمستان98 
4- تهیه گزارشات و تدوین و ارسال فرم های تحلیل داده ها و پایش فرایندهای سه ماهه زمستان 98 و به 

تبع آن صدور اقدامات اصاحی جهت مشخص نمودن عوامل موثر و رفع عدم انطباقها 
5- تهیه و تدوین ریسکهای شركت به تفکیک واحدها به ویرایش جدید و همچنین بصورت فرمهای 

اتوماسیون
ISO 14001-2015 :ج - فعالیتهای سیستم مدیریت زیست محیطی

الف- واحد فیلتراسیون
ب- واحد پاكسازی

ج- فضای سبز
OHSAS 18001 -2007: د- فعالیتهای انجام شده در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

افزایش 15 درصدی تولید نسبت به سال گذشته در راستای تحقق 
جهش تولید، کاهش دوره وصول مطالبات شرکت از 134 روز به 
84 روز در سال 98، ورود شرکت به حوزه صادرات و کسب سهم 
24 درصدی از کل درآمد فروش در سال 99، افزایش حاشیه سود 
ناخالص از 19 درصد به 29 درصد و حاشیه سود عملیاتی از 6 درصد 
به 12 درصد در سال 99، آغاز عملیات اجرائی پروژه فاز 4 شرکت 
در راستای افزایش ظرفیت تولید سیمان از اهم دستاوردهای 
کلیدی سال 1399  شرکت سیمان دورود با مدیریت مهندس 

نجفی بوده است.
بدین ترتیب شرکت » سدور« با رشد 78 درصدی فروش و 292 
درصدی سود عملیاتی توانست با کسب مبلغ 197/247 میلیون 
سود خالص خود را به میزان 116 درصد افزایش دهد و سالی شیرین 

و پرسود را برای سهامداران و ذینفعان خود حاصل سازد.
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سهم 42 درصدی از تولید كنسانتره، 27 درصدی در تولید گندله، پروژه انتقال آب خلیج 
فارس به مركز ایران، شركت در 21 پروژه با سرمایه گذاری بالغ بر 440 هزار میلیارد، اهتمام 
جدی به راه اندازی خط 3 كنسانتره آهک زمینی، مشاركت در بیش از 12 پروژه بزرگ 
از تولید آهن اسفنجی تا كود شیمیایی، بازدهی 255 درصدی در طی سال مالی گذشته، 
بازدهی 19/17 درصدی در 3 ماه ابتدای سال 1400 كه باالتر از میانگین شاخص كل و 
تمام بازارهای موازی می باشد. انعقاد قراردادهای مهم اقتصاد مقاومتی و رشد 220درصدی 
فروش، رشد 130 درصدی درآمدهای تلفیقی، افزایش بیش از 90 درصدی سرمایه گذاری 
از  ای  گوشه  تنها  سازی  گندله  تولید  خط  در  درصدی   99 پیشرفت  و  بلندمدت  های 

دستاوردهای درخشان شركت گل گهر در سال مالی گذشته بوده است.
همچنین اهتمام ویژه به طرح های توسعه ای برای تکمیل زنجیره ارزش، توسعه زیرشاخه 
ها منجمله در انرژی، حمل و نقل، تنوع محصول، اكتشاف و استخراج و فن آوری از جمله 

برنامه های مدیریت برای سال آتی می باشد.
مورخ  عام(  گهر)سهامی  گل  صنعتی  و  معدنی  شركت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 

1400/04/12 درمحل سالن غدیرمركز همایشهای وزارت كشور برگزار شد.
در این مجمع كه با حضور بیش از 72/76 درصدی 
مدیره،  هیات  اعضاء   ، و حقوقی  سهامداران حقیقی 
و  حسابرس  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  نماینده 
برعهده  ریاست مجمع  برگزار گردید،  قانونی  بازرس 
آقای امیرحسین نادري بود، كه جنابان محمدحسن 
صبوري دیلمي و مرتضي شباني در مقام نظار اول و 
دوم و آقای محمود زیدآبادي به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
مجمع  به  مدیره  هیات  گزارش  قرائت  با  درادامه 
طی  در  پذیرفته  صورت  فعالیتهای  اهم  به  مربوط 
سال مالی منتهی به 1399/12/30 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
مالی  صورتهای  تصویب  ضمن   خود  صلوات  طنین 
و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 
1/300 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

و  معدنی  شركت  مدیرعامل  عتیقی  ایمان  مهندس 
با  خود  مبسوط  گزارش  ابتدای  در  گل گهر  صنعتی 
جزء  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شركت  اینکه  اعام 
و  معدنکاری  زمینه  در  كه  است  شركت هایی  معدود 
فوالدسازی فعالیت دارد افزود: به لحاظ تولید در سال 
را در  تولید  بیشترین  بودیم كه  99 جز شركت هایی 
گندله و كنسانتره به خود اختصاص دادیم بطوری كه 
این شركت تولید 15.3 میلیون تن كنسانتره و 12.2 
میلیون تن گندله و 4 میلیون تن آهن اسفنجی را در 

كارنامه خود در سال 99 دارد.
سال  ابتدای  ماهه   3 در  شركت  مدیرعامل  گفته  به 
گذشته  سال  به  نسبت  رشد  درصد   14 نیز  جاری 

داشته ایم و با توجه به برنامه های تدوین شده در سه بخش كوتاه مدت- میان مدت و 
بلندمدت در سال 1400 توفیقات و دستاوردهای بیشتری در سودآوری و ارزش آفرینی 

برای سهامداران و ذینفعان خود ارمغان خواهیم آورد.
مهندس عتیقی در فراز دیگری از گزارش خود با تصریح اینکه شركت گهرزمین، توسعه 
افزود: شركت های جهان فوالد و  آهن و فوالد در سال گذشته بسیار خوش درخشیدند 
گهرترابر از شركت های زیرمجموعه گل گهر در شهریور ماه در بورس پذیرش شده و بزودی 

سهام آنها عرضه اولیه خواهد شد.
عتیقی همچنین تاكید كرد: در بحث استراتژیک؛ تکمیل زنجیره فوالد، تامین سنگ، تنوع 

محصوالت فوالدی، توجه به بحث فناوری از جمله برنامه های گل گهر است.
مدیرعامل شركت معدنی و صنعتی گل گهر با اظهار اینکه بیشترین واگذاری در بین معادن 

گل گهر؛ رکوردشکنی در تولید و برنامه ریزی برای توسعه همه جانبه

از نظر متراژ در حوزه اكتشاف به شركت معدنی و صنعتی گل گهر بوده است تاكید كرد: 
گل گهر به عنوان پنجمین شركت بورسی از مقوله فناوری نباید غافل باشد.

مهندس عتیقی در فرازی دیگر از گزارش خود با بیان اینکه: امسال پنجمین شركت بورسی 
در بین 370 شركت هستیم و برای بازدهی »كگل« برنامه های خوبی داریم اضافه كرد مجوز 

معدن 3 جنوبی با ذخیره بسیار خوبی كه دارد از ایمیدرو اخذ شده است.
 19 رشد  از  خود  گزارش  پایانی  بخش  در  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شركت  مدیرعامل 
ارزش سهم،  برای حفظ  درصدی كگل در 3 ماهه نخست 1400 خبر داد و عنوان كرد: 
تعیین نرخ فروش، وارد كردن شركت ها در بورس، بازارگردانی و… اقدامات خوبی انجام 
گردیده كه با توجه به چشم اندازی كه در هیات مدیره ترسیم شده است این شركت در 

مداری صعودی جزو شركت های ممتاز در بورس خواهد بود.
ممتاز  عملکرد  این  اینکه  اعام  با  شركت  مدیرعامل  گزارش  پایان  در  نیز  مجمع  رئیس 
نتیجه  ناجوانمردانه حاصل گردید كه  و  بی سابقه  تحریم های  و  اپیدمی كرونا  در دوران 
مجاهدت و تاش مدیریت و كلیه كاركنان مجموعه بوده است افزود: این كوشش خستگی 
وی  شود.  جابجا  درآمد، سودآوری شركت  تولید،  ركوردهای  از  بسیاری  باعث شد  ناپذیر 
خاطر نشان ساخت این كارنامه درخشان را به همه 
اركان شركت گل گهر از مدیریت توانمند تا معاونین 
كاربلد و پرسنل متعهد و متخصص تبریک می گویم.
شکنی  ركورد  تلفیقی،  شركت   31 حسابرسی  اعام 
در تولید و درآمد و سودآوری ، رعایت دقیق پروتکل 
و  عمومی  روابط  شایسته  میزبانی  بهداشتی،  های 
كارشناسان حاذق آن از اصحاب خبر و اهالی رسانه، 
تشویق ممتد سهامداران و ذینفعان در حین و پایان 
و  سهامداران  شور  پر  حضور  مدیرعامل،  گزارش 
مجمع  این  خواندنی  نکات  از  خبرنگاران  و  ذینفعان 

بود. 
اجازه می خواهیم در پایان گزارش از تیم كاردان و 
كاربلد روابط عمومی شركت كه به حق و انصاف از 
بهترین و متخصص ترین روابط عمومی های كشور 
با مدیریتی فرهیخته به نام مهندس ابوذر حلوایی پور 
و كارشناسان خبره در روابط عمومی می باشند و در 
ارزشمند  فعالیتی مثال زدنی و  با  طول سال همباره 
اخبار و گزارش های خود از عملکرد شركت را مخابره 
می كنند و با حضور در نمایشگاه ها و همایش ها در 
، مجموعه  رسانه  اصحاب  با  زدنی  مثال  تعاملی  كنار 
تولیدی گل گهر  اتفاقات مجموعه عظیم  و  رویدادها 
را به سمع و نظر سهامداران، ذینفعان، كارشناسان و 
كلیه هموطنان و مخاطبین می رسانند نهایت تقدیر 
و تشکر را داشته باشیم و امیدوار كه چنین كادرهای 
و  شركت  مدیران  بین  پلی  درستی  به  كه  قوی 
خبرنگاران می باشند در دیگر شركت ها نیز چیدمان 

داشته و حضور داشته باشند.
پیام هیات مدیره 

و خیرمقدم هیات مدیره شركت،  ضمن عرض سام 
و  مستقل  حسابرس  محترم  نماینده  ایشان،  نمایندگان  و  محترم  سهامداران  كلیه  حضور 
بازرس قانوني شركت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار را در جلسه 
مجمع عمومي عادي سالیانه شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( گرامي مي 

دارد.
شکرگزاریم كه بار دیگر خداوند منان در سایه الطاف بي دریغش، توفیق خدمتگزاري را به 
ما عطا فرمود، تا تمام توان خود را در طبق اخاص گذاشته و در راستاي توسعه صنعت 
و معدن و شکوفایي اقتصاد ایران عزیزمان، با اتکا به حمایت هاي شما سهامداران محترم، 

گام هاي بزرگي برداریم.
در سالیکه  گذشت توانستیم ضمن افزایش179/463/804 میلیون ریال در درآمد، افزایش 
و  معدنی  شركت  در  سود  ریال  میلیون   141/603/282 كسب  و  سود  در  درصدی   117

فصل رویش در دل بیابان

خاطر   99 سال  در  شرکت  درآمد  پیرامون  گل گهر  مدیرعامل 
نشان کرد: درآمد شرکت بیش از 29 هزار میلیارد تومان در سال 
99 بوده است و سود خالص شرکت با رشد 117 درصدی در سال 
99 به 141 هزار میلیارد ریال رسیده و سود خالص تلفیقی هم با 
رشد 192 درصدی به مبلغ حدود 198 هزار میلیارد ریال رسید.

این  زیرمجموعه  شرکت های  درباره  ادامه  در  عتیقی  مهندس 
و  معدنی  شرکت  زیرمجموعه  شرکت های  کرد:  عنوان  شرکت 
و  زیرساخت  زنجیره  تولید،  زنجیره  زمینه  در  گل گهر  صنعتی 
پشتیبانی تولید فعالیت دارند. به گفته وی در بحث زیرساخت 
دو نیروگاه در دستور کار گل گهر قرار دارد و تامین آب خلیج 
زمینه  در  که  است  شرکت  پروژه های  جمله  از  نیز  فارس 

زیرساخت فعالیت دارند.
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صنعتی گل گهر (سهامی عام(، شاهد رشد قابل ماحظه ای در شركت های تابعه باشیم.
مهمترین موفقیت ها و دستاوردهای گروه معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( 

در سالی که گذشت
به شرح ذیل می باشد:

- كســب ركــورد در تولیــد محصــوالت نهایــی شــركت بــه گونـه ای كـه میـزان 
تولیـد از 27/2 میلیون تـن در سـال 1398 بــه بیــش از 27/6 میلیــون تــن در ســال 
1399 رسـیده است )افزایـش 1/7 درصـدی در تولیـد كنسـانتره و افزایـش 0/7 درصـدی 
در تولیـد گندلـه و در مجمـوع افزایـش 1/3 درصــدی در تولیــد محصــوالت شــركت)،

و  فــروش محصـوالت شـركت«  از  افزایــش 125 درصــدی در »درآمــد حاصــل   -
ثبـت ركـورد در فـروش )بـه میـزان 295/834/592 میلیــون ریــال در ســال 1399 

( و افزایــش 140 درصــدی در درآمــد حاصــل از فــروش تلفیقــی،
- افزایـش 119 درصـدی در »سـود عملیاتی شـركت« و كسـب بیـش از 147/806/979 
میلیـون ریـال سـود عملیاتی در شـركت در ســال 1399 و افزایــش 182 درصــدی 

در ســود عملیاتی تلفیقـی،
 141/603/282 از  بیش  كسب  و  شركت«   خالص  »سود  در  درصدی   117 *افزایش 
میلیون ریال سود خالص در شركت در سال 1399 و افزایش 193 درصدی سود خالص 

تلفیقی،
- بهر ه برداری از واحد خردایش 2 و ناحیۀ انبار خطی شركت معدنی و صنعتی گل گهر 
به ظرفیت 4/200  تن در ساعت و معادل  15/000/000 تن در سال به عنوان بزرگ 

ترین مدار خردایش سنگ شکنی خاورمیانه با هدف تأمین خوراک خطوط فرآوری،
- افتتاح واحد فرآوری غبار كارخانه تغلیظ به همراه تیکنر مركزی مجتمع با ظرفیت 800 

هزار تن در سال،
- درج شركت های »مجتمع جهان فوالد سیرجان« و »حمل و نقل تركیبی مواد معدنی 
گهر ترابر سیرجان« در بازار اول فرابورس ایران به ترتیب با نمادهای »فجهان« و »حگهر«،
در سالی که گذشت در شرکت سنگ آهن گهرزمین، با تحقق سود خالص 43/274/026 

میلیون ریالی شاهد رشد 86 درصدی در سود خالص شرکت بوده ایم:
- بهره برداری از واحد گندله سازی شركت به ظرفیت 5 میلیون تن در سال،

- پیشرفت 91/70 درصدی در خط تولید كنستانتره شماره 3  با ظرفیت 5 میلیون تن در 
سال و برنامه ریزی جهت راه اندازی طرح در نیمه اول سال 1400

در سالی که گذشت در شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، با تحقق سود خالص 
50/657/051  میلیون ریالی شاهد رشد 453 درصدی در سود خالص شرکت بوده ایم:

مباركه  فوالد  از  بعد  سوم  (رتبۀ  كشور  اسفنجی  آهن  تولید  درصدی   10 - كسب سهم   
اصفهان

و فوالد خوزستان( به مقدار 3/053/764  تن در ساِل 1399 ،
- كسب پیشرفت 31/94  (سال گذشته 11 درصد( در پروژه سه میلیون تنی فوالد سازی 

 EPS و نورد گرم پیوسته با تکنولوژی
- پیشرفت فیزیکی 61/23 درصدی پروژه احداث پست 33 / 400 كیلو ولت،

- اجراِی پروژۀ احیاء سوم با ظرفیت تولید 1/7 میلیون تن تولید سالیانه آهن اسفنجی با 
پیشرفت فیزیکی 1/3 درصد،

در سالی که گذشت در شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان، با تحقق سود خالص 
16/421/092 میلیون ریالی شاهد رشد 699 درصدی در سود خالص شرکت بوده ایم:

اجرای پروژۀ احیاء مستقیم شمارۀ 2 با تکنولوژی HOT LINK و ظرفیت تولید 1/76 
میلیون تن در سال با پیشرفت 35 درصد برای تأمین كسری خوراک كارخانه فوالد سازی 

شمارۀ 1 و تأمین خوراک فوالد سازی شمارۀ 2
- اجرای پروژه خط کالف نورد بردسیر با ظرفیت اسمی تولید 300 هزار تن تولید 

سالیانه میلیگرد با پیشرفت 6 درصد، 

- پیشرفت 6 درصدی در پروژه افزایش ظرفیت ذوب و ریخته گری )فوالدسازی( شماره 
2 به

ظرفیت اسمی تولید 1/3میلیون تن تولید سالیانه بلوم،
در سالی که گذشت در شرکت کاوند نهان زمین، شاهد دستاوردهای ذیل بوده ایم:

-پیشرفت فیزیکی 93/82 درصدی پروژۀ تولید بریکت سرد آهن به روش كوره تونلی،
- پیشرفت فیزیکی 37/69 درصدی پروژۀ ذوب و ریخته گری فوالد اندیمشک راور،

در سالی که گذشت در شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر، شاهد تحقق سود 
خالص 6/914/370میلیون ریالی بوده ایم:

-پیشرفت فیزیکی 30/32 درصدی احداث كارخانه تولید ورق نازک فوالدی،
- پیشرفت فیزیکی 55/20 درصدی احداثکارخانه تولید فروسیلیس،

- پیشرفت فیزیکی 53/59 درصدی احداث تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضاب شهر 
سیرجان،

- پیشرفت فیزیکی 65/94 درصدی احداث كارخانه تولید مفتول و طناب فوالدی،
در سالی که گذشت در شرکت گهر انرژی سیرجان، شاهد دستاوردهای ذیل بوده ایم:
-پیشرفت فیزیکی 97/71 درصدی پروژه احداث نیروگاه سیکل تركیبی گهران-بلوک یک،

-پیشرفت فیزیکی 98 درصدی پروژه احداث پست 230 / 400 كیلو ولت نیروگاه،
در سالی که گذشت در شرکت توسعه،عمران و مدیریت منطقه گل گهر، شاهد 

تحقق سود خالص 112/092 میلیون ریالی بوده ایم:
تولیدی  و  صنعتی  های  طرح  اتصال  روسازی  پروژه  درصدی   81/44 فیزیکی  -پیشرفت 

منطقه
گل گهر به شبکه ریلی به طول تقریبی 72 كیلومتر،

تحقق سود  با  فارس،  خلیج  آب  انتقال  و  تأمین  در شرکت  گذشت  که  سالی  در 
خالص 408/256 میلیون ریالی شاهد رشد 198 درصدی در سود خالص شرکت 

بوده ایم
-پیشرفت فیزیکی 97/85 درصدی پروژه خط انتقال آب از خلیج فارس به صنایع معدنی 

جنوب شرق كشور،
- پیشرفت فیزیکی 73/32 درصدی پروژه آب شیرین كن بندرعباس،

خرامه،  فرزانگان  گهر  معدنی  و  صنعتی  مجتمع  شرکت  در  گذشت  که  سالی  در 
شاهد دستاورد های ذیل بوده ایم:

-پیشرفت فیزیکی 14/55درصدی پروژه احداث كارخانه گندله سازی،
لذا بدینوسیله هیأت مدیره شركت مراتب قدرداني و تشکر خود را از شما سهامداران محترم 
و دست اندركاران عرصه صنعت و معدن و تمامي كاركنان شركت معدني و صنعتي گل گهر 

و شركتهای زیرمجموعه اعام میدارد.
برنامه های آینده شرکت

توســعه  بــه  نیــل  راســتاي  در  تــا  اســت  آن  بــر  شــركت  مدیــره  هیــأت 
شـما  هـاي  حمایت  و  رهنمودهــا  بــا  میهــن،  اعتــاي  و  افــزون  روز  پیشــرفت  و 
سـهامداران محتـرم، ضمـن حفـظ و ارتقـاء ارزش هاي بنیـادي شـركت، بـه اسـتراتژي 

هـاي هـدف گذاري شـده بشـرح زیـر دسـت یابـد:
- سرمایه گذاری متمركز در حوزه اكتشاف به منظور افزایش ذخایر معدنی پایدار 

- بهره برداري كارآمد از حداكثر ظرفیت خطوط تولید 
- تسریع در تکمیل زیرساخت هاي موردنیاز طرحهاي توسعه با تمركز بر شركتهای تابعه

- حضور فعال در بازار سرمایه از طریق تامین مالی و ورود شركت های تابعه
- بهینه سازي خطوط تولید با هدف افزایش ظرفیت با تمركز بر محصول استراتژیک

- پیاده سازی نظام حاكمیت شركتی، برنامه استراتژیک و بودجه بندی جامع 
- كاهش قیمت تمام شده محصوالت در راستای افزایش سودآوری و بازده حقوق صاحبان 

سهام
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لطفا بفرمایید عمده ترین فعالیت این شرکت در چه زمینه ای است و چه محصوالتی را با چه 
برندهایی تولید می کند؟

این شركت نزدیک به 60 سال پیش به منظور تولید مواد شوینده و بهداشتی و برای تامین نیاز مردم ایران به 
این محصوالت راه اندازی شد و با ابتکار و خاقیت، پیشتاز تولید مرغوبترین محصوالت شوینده و بهداشتی 
بود به نحوی كه از ابتدای حضور خود در بازار شوینده كشور توانست تاثیر به سزا و ماندگاری را در بهداشت و 

سامت افراد جامعه بر جای بگذارد.
پاكسان فعالیت خود را در سال 1341 آغاز كرد و اولین محصوالت خود را در گروه پودرهای دستی با نام 

برف و سپید و در گروه صابون ها با برند گلنار و عروس و مایع ظرفشویی با برند گلی تولید و روانه بازار كرد.
بعدها لیست بلندی از محصوالت در این مجموعه تولید شد تا سبد كاالیی شوینده خانوار تکمیل شده و این 

مجموعه بتواند پاسخگوی نیاز بسیاری از آحاد جامعه باشد.
پوش، پراید، اركید، كیمیا، سردا، سیو، رخشا، عروس، شبنم، نسیم، پونه، ارزش، گلی، گلنار، برف، سپید و…. 
از جمله برندهای این مجموعه هستند كه مورد توجه بسیاری از هموطنان مان و دیگر كشورهای منطقه قرار 

گرفته اند.
در حال حاضر چه تعداد نیرو در این شرکت فعالیت دارند و به منظور رشد و تعالی برنامه های 

شرکت چه اقداماتی انجام داده اید؟
ما در این مجموعه 891 نفر پرسنل زحمت كش و توانمند داریم كه همه در كنار یکدیگر برای تعالی سازمانی 

و دستیابی به سطح باالیی از تولید، فروش و تداوم تولید و اشتغال تاش می كنیم.
پاكسان در مسیر درست خود حركت می كند و برای دستیابی به موفقیت برنامه ریزی خوبی دارد و ابزار دست 
یابی به آن را نیز فراهم كرده است. معدل و برآیند اقدامات عملیاتی شده در این مجموعه باالست و خوشبختانه 

تا كنون در تحقق آن ها سربلند بوده ایم.
ما در پاكسان برنامه های خود را در سه بخش اهداف كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دسته بندی كرده ایم 

و گام به گام در جهت پیشبرد اهداف و برنامه هایمان قدم برمی داریم.
محصوالت تولیدی پاکسان چه جایگاهی در سطح کشور و منطقه دارند؟ )مقاصد صادراتی(

حضور در بازارهای داخلی و خارجی و صادرات به بیش از 18 كشور جهان و تقویت جایگاه محصوالت این 
مجموعه در بسیاری از كشورهای منطقه تنها بخشی از برنامه ها و استراتژی هایی است كه این مجموعه دنبال 
می كند. ما به دنبال تثبیت در این بازارها هستیم و خوشبختانه در این حوزه نیز به خوبی عمل كردیم و در صدد 
هستیم با تقویت توان صادراتی خود و ارائه محصوالت مطابق با استانداردهای جدید بین المللی در سبدكاالیی 

خانوار این كشورها ماندگار شویم.
شناسایی مقاصد صادراتی در بازارهای جهانی و كشورهای منطقه در حوزه محصوالت بهداشتی نقش 
تعیین كننده ای در توسعه صادرات این محصوالت دارد. توان باالی تولید این محصوالت سبب شده پاكسان به 
عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدكنندگان محصوالت شوینده در منطقه شناخته شود. در این مدت، بیشترین 
صادرات این مجموعه به كشورهای عراق، افغانستان، پاكستان، تركمنستان، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان 
و…. بوده است و خوشبختانه به دلیل مرغوبیتی كه محصوالت پاكسان از آن برخوردار است در این كشورها 

توانسته به جایگاه ویژه ای دست پیدا كرده و درسبد كاالیی خانوار این كشورها جایگاه مطلوبی داشته باشد.
مهمترین ویژگی کاالهای تولیدی این شرکت چیست و چه تمایزی با دیگر محصوالت مشابه دارد؟

ما برندهای قدیمی و خوشنامی داریم كه هر یک به تنهایی سرمایه ملی محسوب می شوند كه بیش از نیم قرن 
تجربه را پشت سر خود دارند. این پایداری تولید و تداوم حضور در بازارهای داخلی و خارجی اتفاق كمی نیست 

و كمتر مجموعه ای را می توان به قدمت و خوشنامی پاكسان در حوزه تولید مواد شوینده و بهداشتی یافت.
ما در پاكسان كوشیده ایم با بهره گیری از فن آوری های روز دنیا و بهترین تجهیزات آزمایشگاهی محصوالتی 
با باالترین كیفیت را به دست مصرف كننده برسانیم. بی شک تداوم تولید در بیش از نیم قرن نتیجه این دقت 
و ریز بینی در تولید است كه حیات این مجموعه را تداوم بخشیده و آن را به عنوان یکی از مفاخر صنعت و 

تولید كشور معرفی كرده است.
شرکت پاکسان در 6 ماه اول سال مالی جاری چه میزان از محصوالت را به فروش رسانده و چه 

پیش بینی از نظر میزان درآمد و سود تا پایان سال دارید؟
شركت پاكسان در 6 ماهه سال مالی جاری از فروش محصوالت خود 945 میلیارد تومان درآمد كسب نمود. 

پاکسان در مسیر توسعه پایدار حرکت می کند

قطعا این میزان فروش نتیجه اعتمادی است كه مصرف كنندگان به این مجموعه و كیفیت محصوالت آن دارند.
همچنین باید اشاره كنم كه مبلغ فروش این شركت در مدت 6 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 83 

درصد رشد داشته است.
پاكسان در سال مالی گذشته نیز بسیار موفق عمل كرد و توانست بسیاری از برنامه های خود را محقق كند. با 
تجربه ای كه از سال قبل در این شركت داریم و تسریع روند تولیدی كه امروز شاهدش هستیم امیدواریم سال 

مالی جاری را نیز با تحقق اهداف و برنامه های مان با موفقیت پشت سر بگذاریم.
نوسانات نرخ ارز، اعمال تحریم ها، عدم تامین به موقع مواد اولیه، واردات مواد شوینده و بهداشتی 

و… چه مشکالتی را برای ادامه فعالیت شرکت های تولیدکننده به وجود آورده است؟
سال گذشته برای ایران و صنعت كشور سال ویژه ای بود. تحریم ها بر عمق مشکات اقتصادی افزود و باعث 
شد در بسیاری از صنایع با مشکات عدیده ای روبه رو شویم كه با اتکا به توان داخلی و استفاده از همه ظرفیت 
های موجود توانستیم بخش زیادی از آن را پشت سر بگذاریم و خوشبختانه شركت پاكسان نیز در این زمینه با 
اقدامات موثر و به موقع به موفقیت های چشم گیری در فروش محصوالت داخلی و صادراتی دست پیدا كند و 

توانست افتخارات بسیاری را به نام خود در حوزه های مختلف ثبت كند.
اما نباید از واقعیت های موجود كه بخش زیادی از صنعت گران را زمینگیر كرده غافل شد. در سال »تولید، 
پشتیبانی ها، مانع زدائی ها« باید برای رفع مشکاتی كه در حوزه های مختلف صنعتی وجود دارد تدابیر جدی 
اندیشیده شود. امیدواریم ریاست دولت سیزدهم با تاكیداتی كه بر اجرای قانون دارند بتوانند در این خصوص 
با هماهنگی های الزم بین همه قوا مشکات موجود در پیش پای صنعت كشور را بردارند و زمینه شکوفایی 

اقتصاد كشور را فراهم آورند.
هم اکنون چه میزان از سهم بازار داخلی از طریق قاچاق تامین می شود و برای مبارزه با این معضل، 

مسئوالن چه تدابیری باید اتخاذ  نمایند؟
ما در كشور یک بازار هشتاد میلیونی هستیم كه در مجاورت خود بازارهای متعدد دیگری نیز داریم كه هر یک 

با جمعیت میلیونی كه دارند بازارهای بالقوه ای تلقی می شوند.
این بازارهای مستعد از دیرباز مورد توجه سود جویان و فرصت طلبان قاچاق مواد شوینده و بهداشتی 
بوده و هست. قاچاق محصوالت بهداشتی و آرایشی در تولید كارخانه های داخلی تاثیر منفی فراوانی 
داشته و معضل قاچاق در صنایع مختلف اثرات مخرب و نگران كننده ای دارد كه همه از آن مطلع 
هستیم و بارها نسبت به برخورد قاطع با آن تاكید شده است. اما به دلیل برخی مشکات مشاهده می 
شود كه همچنان روند واردات بی رویه و قاچاق محصوالت این بخش باعث شده تا برخی كارخانه ها 
با وجود سوابق بسیار قابل قبول در این صنف با كاهش تولید یا گاهی تعطیلی مواجه شوند یا بسیاری 

از فعالین این صنعت خطر تعطیلی را بیش از گذشته به خود نزدیک ببینند.
ظرفیت تولید داخلی با حدود 220 تولید كننده، برابر با 4 میلیون تن است كه از این ظرفیت تنها 
1.5 میلیون تن تولید می شود. مقابله با قاچاق مواد شوینده به داخل كشور و جلوگیری از تولید مواد 
شوینده فاقد استاندارد و زیر پله ای می تواند مانع به خطر افتادن تولید مواد شوینده و بهداشتی در 

كشور شود؛ به نحوی كه ما به میزان تولید رسمی دست پیدا كنیم.
بی شک كنترل بیش از پیش مبادی ورودی این كاالهای قاچاق و تشدید ساز و كار برخورد با این 

عمل مجرمانه می تواند راهگشا باشد.
فرهنگ سازی و تقویت ریشه های فرهنگی به منظور حمایت از تولید ملی در بین آحاد جامعه 
نیز می تواند در مسیر مقابله با قاچاق مفید بوده و در استفاده از اجناس قاچاق موجود در جامعه 

بازدارنده باشد.
سخن آخر …

بی شک با عزم راسخ و برنامه ریزی دقیق می توان مشکات را از پیش پا برداشت. نتیجه حمایت 
از صنعت، شکوفایی اقتصادی و افزایش اشتغال است. برای رونق اقتصادی باید توان تولید و صادرات 
را در مجموعه های صنعتی و تولیدی افزایش داد و با تسهیل صادرات و جلوگیری از قاچاق كاال، 
اعطای مشوق های صادراتی و بسته های حمایتی، تسهیل قوانین و بهبود شرایط كسب و كار و … 
صنعتگران را حمایت و پشتیبانی نمود. امیدواریم این دغدغه ها در دولت جدید رفع شود و ما شاهد 

شکوفایی اقتصادی و كاهش تورم در كشور باشیم.

تولید مواد شوینده در کشور ایران قدمت طوالنی دارد و به دهه 1330 هجری شمسی باز می گردد. در حدود سال های 1332 با ورود پودرهای شوینده به 
شهرهای بزرگ، کاربرد این مواد به شکل امروزی متداول شد. رشد فرهنگ جامعه از یک سو و افزایش آگاهی استفاده کنندگان از تنوع تولیدات شوینده از 

سوی دیگر، باعث باال رفتن میزان مصرف محصوالت شوینده در دهه های اخیر کشورمان شده است.
پاکسان یکی از اولین تولیدکنندگان این صنعت در کشور است. طی دوازده ماه گذشته در این شرکت شاهد تحوالت اساسی و بنیادی بودیم که چشم انداز و 

آتیه این شرکت را به نحو دیگری ترسیم می کند.
این تحوالت توانسته سر فصل تازه ای از توانمندی و دانش را به منصه ظهور برساند. سیاست گذار کالن این تحوالت دکتر حسن بقائی، مدیر عامل این 
مجموعه است که با خرد و سابقه مدیریتی خود با برنامه ریزی و استفاده از همه توان داخلی و دانش بومی پرسنل آن با برنامه ریزی همه جانبه این مجموعه را 
به سمت موفقیت سوق داد. به نحوی که توانست با استفاده از همه ظرفیت های موجود در این مجموعه، جهش تولید و افزایش فروش را رقم بزند و اقدامات 

مثبت بسیاری را در خصوص رفاه عمومی پرسنل و تقویت توان کارگران به ثمر برساند.
بی شماری و تعدد طرح ها و برنامه های اجرا شده در پاکسان بهانه ای شد تا با مدیر عامل این مجموعه به گفتگو بنشینیم.

پیشگام در ایران، خوش نام در منطقه
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بقائی مدیرعامل پاکسان؛
پاداش تولید پرسنل پاکسان افزایش می یابد.

حسن بقائی مدیر عامل شركت پاكسان به منظور اجرای عدالت توزیعی از افزایش 200 درصدی پاداش تولید 
پرسنل عملیاتی این مجموعه خبر داد.

بقائی این اقدام را به منظور بهبود عدالت شغلی و بهره مندی همه كارگران و پرسنل از منابع درآمدی پاكسان 
معرفی كرد و گفت: هدف اصلی این اقدام در حقیقت ایجاد عدالت سازمانی و رضایت از جبران خدمات است 
كه منجر به افزایش رضایتمندی شغلی پرسنل شده و آن ها را به انجام بهتر وظایفشان بیش از پیش ترغیب 

می كند.
وی در ادامه ضمن تشریح اثرات ماندگار و مثبت این اقدام افزود: با توجه به این امر كه سال های متوالی از 
ثابت بودن میزان و ضریب پرداختی به عنوان پاداش تولید در مجموعه می گذرد، مطالعاتی روی ابعاد چهارگانه 
رضایت از جبران خدمات شامل رضایت از میزان حقوق و مزایا، خدمات و تسهیات و ایجاد انگیزه شغلی ناشی 
از مسیر رشد پرسنل، انجام دادیم و ابعاد آن را از جهات مختلف بررسی نمودیم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم 

كه باید عدالت توزیعی را در این مجموعه بیش از گذشته اجرایی و عملیاتی كنیم.
مدیر عامل پاكسان با اشاره به این كه باید به هر فرد نسبت به خدماتی كه به مجموعه ارائه می دهد، پاداش 
داد، یادآور شد: در این اقدام هر فرد با توجه به شرایط و مؤلفه های مختلف، این افزایش پاداش تولید را دریافت 
خواهد كرد و با تعلق سازمانی كه در افراد ایجاد می شود، با روحیه باال و انرژی بیشتری طرح ها و پروژه ها 

را عملیاتی نمود.
بقائی با تاكید بر رعایت انصاف در توزیع امکانات و مزایای اقتصادی خاطرنشان كرد: در تقسیم درآمدها بین 
پرسنل، »عدالت توزیعی« را باید مراعات نمود تا همکاران ضمن داشتن رضایت شغلی در انجام وظایف خود 
دچار دلزدگی و یأس نشوند و افراد مجموعه را همچون كشتی بدانند كه همه ما در آن سوار هستیم و سامت 

و سعادت هر یک از ما در گرو سامت كل مجموعه است.
وی با اشاره به اجرای طرح جانشین پروری در این مجموعه خاطر نشان كرد: در این مجوعه شایسته ساالری از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و شایستگی های فردی و سازمانی همواره مد نظر قرار می گیرد. در این مجموعه 
به ایجاد مسیر رشد برای پرسنل و جانشین پروری معتقدیم و این امر در آن ها این انگیزه را به وجود می آورد 
كه با كار منسجم، هدفمند و در چهارچوب اهداف شركت، می توان ارتقاء سمت یافت و راه برای دستیابی به 

سطوح مختلف مدیریتی باز است.
بقائی در خاتمه هدف از این اقدام را تقویت بنیه درآمدی پرسنل خصوصا همکاران شاغل در خطوط تولید 
معرفی كرد و افزود: برای عملیاتی نمودن شعار »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها« باید پشتیبانی ها را در 
داخل سازمان اجرایی و تقویت نماییم. قطعا توجه به معیشت پرسنل و ایجاد بستر مناسب در جهت كسب 
درآمد پایدار می تواند بخش عمده ای از پشتیبانی های سازمانی باشد و راه را برای دستیابی به اهداف بزرگتر 

هموار سازد.

شایان ذكر است در دوران مدیریتی حسن بقائی در شركت پاكسان طرح های متعدد رفاهی و خدماتی در 
حمایت از پرسنل این مجموعه اجرایی شده كه از آن جمله می توان به راه اندازی، تجهیز و بهبود كلینیک 
تخصصی شهدای سامت این مجموعه، تاسیس تعاونی مصرف پاكسان، بازسازی و ارتقاء كیفیت رختکن 

كاركنان، ارتقاء سطح پوشش بیمه های تکمیلی و توجه ویژه به بنیان خانواده و … اشاره نمود.
همچنین در این سال حمایت و توجه ویژه ای از سوی مدیر عامل پاكسان به خانواده و بازماندگان معزز شهدا، 

ایثارگران و جانبازان این مجموعه صورت گرفت.
اعضای هیئت مدیره پاکسان در بازدید از این مجموعه:

تعدد اقدامات صورت گرفته در پاکسان غرور آفرین است
اعضای هیئت مدیره شركت پاكسان از فعالیت ها و برنامه های عملیاتی شده در این مجموعه بازدید كردند.
سید صدر الدین حسینی، علیرضا دمیرچی، علی اسمعیلی، محمد شهسواری اعضای هیئت مدیره پاكسان 
به همراه حسن بقائی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شركت پاكسان، از طرح های اجرا شده و پروژه 

های در دست اقدام و تازه به اتمام رسیده این مجموعه بازدید نمودند.
این بازدید به منظور هم افزایی و تشریک مساعی بیشتر بین اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل پاكسان، 

چهارشنبه ششم مرداد ماه سال جاری و با حضور شماری از مدیران این مجموعه برگزار شد.
در این بازدید تمامی اقدامات و بازسازی هایی كه در دوران مدیر عاملی بقائی در این مجموعه انجام 
شده و به بهره برداری رسیده مورد بازبینی قرار گرفت تا با شناسایی موانع و كاهش ریسک های تولید 
راه های بهبود فرایندهای جاری این مجموعه و طرح های نوین در دست اقدام، شتابی فزاینده بیابد.

این مجموعه،  فعالیت های صورت گرفته در  و  پاكسان، ضمن تشریح عملکرد  بقائی، مدیرعامل 
طرح های به بهره برداری رسیده را معرفی كرده و در خصوص وضعیت كلی شركت توضیحاتی 

ارائه نمود.
اعضای هیئت مدیره این مجموعه ضمن حمایت حداكثری از حسن بقائی، مدیر عامل پاكسان، عملکرد وی 
را بسیار موثر خواندند و در حوزه های گوناگون از عملکرد وی تقدیر و تشریح عملکرد و فعالیت های پاكسان 
توسط مدیرعامل مجموعه و اقدامات صورت گرفته را به جراحی عمیق تشبیه نمودند كه منجر به بهبود و 

ارتقاء وضعیت پاكسان شده است.
هیئت مدیره در جریان این بازدیدها از تاش بی وقفه همکاران برای به ثمر رساندن این طرح ها و اجرایی 
شدن برنامه های مورد نظر مدیر عامل پاكسان قدردانی نموده و از همه مدیران خواستند كه توجه بیشتری 
در راستای تحقق اهداف تبیین شده داشته باشند تا سایر برنامه ها نیز در كمترین زمان ممکن محقق شود.
با اجرایی شدن طرح های اصاحی، نوسازی و بازسازی های صورت گرفته در بخش های مختلف این 
مجموعه، هر روز شاهد بهره برداری های بزرگ و كوچک در حوزه های تولیدی، خدماتی و رفاهی پرسنل 
این مجموعه هستیم كه تمامی این برنامه ها با تأكیدات و تمهیدات خاص مدیر عامل پاكسان محقق 

شده است.

کارکنان پاکسان طعم خوش عدالت شغلی را می چشند
مدیریت منابع انسانی یک مدیریت مالتی دیسیپلین است. به این معنی كه برای این كار ما باید مهارت های الزم در حوزه های مدیریت، روانشناسی، ارتباطات، اقتصاد و جامعه شناسی پیاده سازی شود.

این كار به كار تیمی و روحیه تیمی قدرتمندی نیاز دارد و بحمدهلل در پاكسان خوشنام و پرافتخار شاهد هستیم با پیاده سازی دكترین محمد بقایی در اهتمام ویژه به امر تکریم و تجلیل از منابع انسانی 
ارزشمند مجموعه به عنوان با ارزشترین دارایی شركت پاكسان، شاهد یک تاش ومجاهدت در كار و تاش بین پرسنل با این دیدگاه هستیم كه مدیریت جهادی و خدوم حواسش به همه چیز است و در 
كنار توجه جدی سکاندار شركت به مباحث كان در افزایش سهم بازار و ارزش آفرینی شركت در داخل و خارج و افزایش تمام شاخص ها در تولید، فروش و سود آفرینی، نگاه و توجه جدی به امر ارتقای 
سطح رفاه و معیشت كاركنان  معطوف می باشد. با همین روحیه مضاعف است كه كاركنان، دلسورانه و پرتاش در سه شیفت كاری و با دلسوزی تام و تمام برای مجموعه ای كه خود را در آن در كمال 

آسایش و اطمینان می بینند به فعالیت می پردازند.
دكتر بقایی این مدیر خوشفکر و توانمند صنعت و بازار سرمایه كه با حضورش در پاكسان به این كالبد بی جان رمق و جانی تازه بخشید و بسیاری از رویاهای شركت را به منصه ظهور رسانده و اجرایی ساخت 
با مدیریتی جهادی درگام دوم انقاب پرچمدار سبک و شیوه مدیریتی شد كه در شركتهای تولیدی و مجتمع های بزرگ دیگر عملکرد شایسته و بایسته اش، الگوی كار جهادی و موفقیت برای عینیت 
بخشیدن به رونق و جهش تولید گردید. مشارالیه با ایمان راسخ به اینکه در كنار تدوین برنامه های كوتاه مدت- میان مدت و بلند مدت و عملیاتی كردن آن با سیاستهای مدبرانه و خاقانه بایست به ارتقای 
سطح دانش و رفاه پرسنل نیزنگاهی پدرانه داشت توانست پاكسان را در مدار موفقیت روز افزون و رشدی مستمر قرار دهد. به باور وی منابع انسانی یکی از مهمترین سرمایه های یک سازمان است و سازمان ها 
برای دستیابی به اهداف خود باید اقدامات موثری در حوزه مدیریت منابع انسانی انجام دهند. به زبان ساده، مدیریت منابع انسانی پروسه ی تجزیه و تحلیل شغل، جذب و استخدام، گزینش، درک متقابل 
كاركنان، راهنمایی، آموزش و توانمندسازی، مدیریت عملکرد، تشویق، دادن پاداش ها، انگیزه بخشی، ایجاد ارتباط دوستانه و محیط صمیمی كاری، استراتژی منابع انسانی، تضمین كردن امنیت و ایجاد شرایط 

آسایشی و روحی و روانی و جسمی، همه و همه برای كاركنان جهت افزایش میزان بازدهی آنهاست.
این پروسه به طور كلی شامل 4 بخش مدیریتی می شود: برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و نظارت بر انجام. 

یراساس همین بینش است كه ناخدای پاكسان به منظور اجرای عدالت توزیعی از افزایش 200 درصدی پاداش تولید پرسنل عملیاتی این مجموعه خبر داد و با همین دكترین و اسلوب مدیریتی و رویکردهای 
دیگر از جنس توسعه و پیشرفت در سخت ترین سال های اقتصادی یک سده اخیر در كشورمان كه هم شاهد استمرار تحربم های بین المللی بودیم و هم ناظر اپیدمی ممتد كرونا این شركت بسان ققنوسی 
از دل آتش پركشید و دوباره به اوج آسمان سام كرد. برای شركتی كه تصور می رفت سال 1400 آخرین روزهای حیاتش باشد و بشود آیینه ای از ارج و آزمایش و قو و كف و تولی پرس به شکرانه مدیریتی 
دانشمند و برنامه محور و كارشناسانی متعهد و متخصص از مالی و بازرگانی پاكدست تا فنی و پشتیبانی كاربلد و از روابط عمومی فرهیخته و با دانش تا فروش بازارشناس، این پاكسان مطلوب و محبوب برای 

ذینفع خود از سهامدار خرد تا عمده، افتخار آفرید و عزت .
در كنار این راهبرد یکی از مهمترین ویژگی های دیگر دكتر بقایی در هر سنگر خدمتی حمایت از اهالی رسانه و اصحاب قلم بوده و همباره مشارالیه با روی گشاده و طبعی بلند، صادقانه در برابر خبرنگار و 
سواالت آنها نشسته و نشان داده كه حرمت نهی به نون و القلم و مایسطرون یعنی چه كه به حق و انصاف بایست به وی دست مریزاد گفت و آرزومند كه این رفتار وی نیز الگوی بسیار دیگر قرار گیرد تا بدانند 

رسانه و اصحاب قلم دوست و یار و یاور شفافیت هستند و با پشتیبانی از انها و شنیدن نقد و نقل ایشان است كه هر شركتی و هر موسسه ای به سوی تعالی می رود. 
در آخرین اطاعیه های رسمی و مستند از این مدیریت برجسته و شركت دوست داشتنی با آن برندهای درجه یکش در خبرگذاری ها اینگونه مخابره گردید كه از فروش محصوالت شركت پاكسان در 7 
ماهه منتهی به تیر ماه 1154 میلیارد تومان درآمد كسب شده است كه 208 میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به اولین ماه تابستان است. گفتنی است مبلغ فروش این شركت در مدت 7 ماهه در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل رشد 76 درصدی داشته است و این خود شهادتی دیگر است كه وقتی با برنامه و دانش طی طربق شود به منزل و مقصود رسیدن در هر هوایی چه آسان .
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جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شركت كربن ایران)سهامی عام( مورخ 1400/3/19 در محل 
مجموعه فرهنگي ، ورزشي تاش ، وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي  تشکیل شد.

در این مجمع كه با حضور 56/27 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع بر عهده آقای 
احمد جعفري بود كه جنابان سلیمان سلطاني و اللهیار صالحي  در مقام نظار اول و دوم و آقای شکور 

شمس به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های 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 صورت های مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم 

سود 4/300 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس شکور شمس كه از رزومه دارترین و برجسته ترین مدیران ارشد بازار سرمایه و اقتصاد 

تشریح  به  خود  گزارش  ابتدای  در  باشد  می  كشورمان 
میزان تولید و محصوالت كربن ایران و دوده صنعتی در 
كشور و منطقه و جهان پرداخت و تصریح كرد: تهدید 
انتقال  الزام  بر  مبنی  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
كارخانه به بیرون از شهر اهواز، قدیمی بودن تکنولوژی و 
ماشین آالت كارخانه ، ضریب مصرف باالی انرژی ، عدم 
امکان توسعه با توجه به الزام به خروج كارخانه از مکان 
تهدید  و  انرژی  قیمت حاملهای  افزایش  احتمال  فعلی، 
جدی بر قیمت تمام شده، عدم امکان استفاده از تکنولوژی 
روز دنیا در زمینه انتقال به كارخانه به دلیل تداوم تحریم 
ها، عدم توسعه صنایع تایرسازی كشور همسو با رشد تولید 
شركت های دوده ساز، كمبود نقدینگی در زنجیره صنعت 
و باال بودن نرخ تسهیات بانکی، گسترش تحریم های 
بین المللی و محدودیت در صادرات محصوالت و امکان 
الزامات  دوده،  داخلی  تولیدكنندگان  بین  رقابت  افزایش 
سازمان بورس اوراق بهادار در سال 1399 كه شركت را 
ملزم به خرید سهام خود تحت عنوان سهام خزانه به واسطه 
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان به صورت نقد 
كرده و تامین نقدینگی بازارگردان موجب افزایش ریسک 
نقدینگی در شركت گردید از جمله مشکات و تهدیدات 
معطوف به این صنعت و بالطبع شركت كربن بوده اما سابقه 
برند فروش كربن ایران به عنوان اولین تولیدكننده ی كربن 
باک در ایران و منطقه، وجود نیروی انسانی كارآزموده 
پتانسیل كشور  تولید،  توسعه خطوط  انگیزه جهت  با  و 
ایران جهت تامین مواد اولیه تولید و صادرات دوده، رشد 
6 درصدی مصرف كربن باک در دنیا، رشد و نیاز روزافزون 
دنیا به تایر با رشد تولید خودرو، امکان احداث كارخانه 
جدید تولید دوده با تکنولوژی روز دنیا با توجه به تجربه و 
تخصص موجود در شركت به عنوان نقاط قوت و فرصت 

های رقابتی »شکربن« قابل توجه است. 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت در قسمت دیگری 

از گزارش خود با تاكید مجدد مبنی به سرلوحه قرار دادن سیاست هاي اباغي شستا در خصوص 
جهش تولید گفت؛ همانطور كه كربن ایران در سال گذشته در زمره شركت هاي رده باال و برتر 
جهش تولید قرار گرفت و ركورد 15 ساله تولید در این شركت شکسته شد وتوانستیم عاوه بر تامین 
نیاز بازار داخل، رویکرد مناسبي نسبت به بازارهاي صادراتي داشته باشیم و با تکیه بر توانمندي، 
تخصص و تجربه نیروي انساني خود به عنوان با ارزش ترین دارایي خود موفق به كسب افتخارات قابل 
توجهي شویم ، امیدواریم با سیاستهای تدوینی و برنامه های مدون مدیریتی كه در حال پیاده سازی 
و عملیاتی كردن آن هستیم ان شااهلل در سال1400 نیز با تمام توان در راه رشد تولید گام برداریم.

حرمت نهی مثال زدنی به اصحاب رسانه و اهالی قلم توسط كلیه اركان مجموعه از مهندس شکور 
شمس مدیرعامل جهادی شركت تا جناب فروزان فر معمار مالیه پاكدست مجموعه كه حسابهای 
شفاف وی به تایید حسابرس و بازرس قانونی رسیده بود ، پخش یک تله فیلم جامع كه به همت 
مدیریت روابط عمومی فرهیخته شركت تهیه شده بود و تشویق های ممتد حاضرین  در بازه زمانی 

افزایش ۲۲۲ درصدی سود خالص

صحبتهای مهندس شمس كه حاكی از كسب دستاوردهای درخشان در تولید، سودآوری و كسب 
موفقیت های پی در پی بود از نکات خواندنی این مجمع بود كه حیفمان آمد به اسب قلم سپرده 

نشود. 

پیام هیات مدیره
افتخار داریم اعام نمائیم در سایه توجهات حق تعالی و تاش و كوشش كاركنان و با توجه به 
تاطمات بازار و مشکات پیش روی این صنعت در سال 1399 با تحقق تولید معادل 117  درصد 
برنامه، فروش 124، درصد برنامه و سودآوری 205 درصد نسبت به آخرین پیش بینی، همچنان در 
مسیر ارتقاء با عملکرد با رویکرد افزایش تولید و كیفیت محصوالت و مشتری مداری نسبت به كسب 
سهم بیشتری از بازار داخلی و صادرات قدم برداریم. بدون شک كسب افتخار افزایش سودآوری 
شركت در سال 1399 نسبت به سال قبل در سایه حمایت و اعتماد و همراهی شما سهامداران 

گرامی حاصل گردیده است.
امانتدار  دارد  اعتقاد  شركت  مدیریت  و  مدیره  هیات 
سهامداران محترم بوده و به منظور حفاظت و صیانت از 
این امانت از انجام هیچ تاش و كوششی دریغ نورزیده، 
و  اعتقاد راسخ  وبا  استراتژیک  اهداف  در راستای تحقق 
تکیه به تاش و دانش كاركنان خود به روند پویایی و 
موفقیت شركت با افزایش تولید رقابت پذیر ادامه داده، 
تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده و 
رهنمودهای سهامداران محترم را ارج نهاده و در راستای 
بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می 

دانیم.
برخي از افتخارات کربن ایران در سه ماهه نخست 

سال جاري و همچنین سال گذشته به شرح زیر 
مي باشد:

-  تولید و فروش باالتر از ظرفیت اسمي
-  رشد 239 درصدی درآمدهای عملیاتی 3 ماهه 1400 
در مقایسه با دوره مشابه )از مبلغ 726/854 میلیون ریال 

به مبلغ 2/462/898 میلیون ریال رسیده است(
در  ماهه 1400   3 ناخالص  سود  درصدی  رشد 409   -
مقایسه با دوره مشابه )از مبلغ 140.833 میلیون ریال به 

مبلغ 717/083 میلیون ریال رسیده است(
در  ماهه 1400  عملیاتی 3  سود  درصدی  رشد 527   -
مقایسه با دوره مشابه)از مبلغ 100988 میلیون ریال به 

مبلغ 633518 میلیون ریال رسیده است(
- رشد 485 درصدی سود خالص 3 ماهه 1400 در مقایسه 
با دوره مشابه و تحقق سود 2001 ریالی به ازاء هر سهم 
)از مبلغ 85456 میلیون ریال به مبلغ 500206 میلیون 

ریال رسیده است(
-  رشد حاشیه سود )زیان( عملیاتی 3 ماهه 1400 در 

مقایسه با دوره مشابه از 13/89% به %25/72
در  ماهه 1400   3 خالص  )زیان(  سود  حاشیه  رشد    -

مقایسه با دوره مشابه از 11/76% به %20/31
اهم دستاوردها و افتخارات شرکت در سال 1399:

- كسب باالترین سود عملیاتي در طول فعالیت شركت
- تولید معادل 118 درصد ظرفیت اسمي شركت و ثبت ركورد 15 ساله

- فروش معادل 122 درصد ظرفیت اسمي شركت و ثبت ركورد 15 ساله فروش
- افزایش241 درصدي صادرات محصوالت تولیدي در سال 1399نسبت به سال 1398 به بیش 

از 5 كشور جهان
- رشد حاشیه سود خالص از 15 به 22 درصد در سال 1399 نسبت به سال 1398

- دریافت لوح تقدیر از معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شركت ملي صنایع پتروشیمي به دلیل 
ثبت ركورد و جهش تولید در سال 1399

- كسب رتبه نخست تولید بین تولید كنندگان دوده صنعتي در كشور و كسب باالترین سهم از 

شرکت کربن ایران، اولین و با سابقه ترین تولیدکننده کربن بالک در خاورمیانه

رسیدن به تولید 118 درصدی ظرفیت عملی شرکت که رکورد 15 
سال شرکت می باشد، کسب سود عملیاتی 196 میلیارد تومانی که 
باالترین سود عملیاتی کسب شده »کربن«می باشد، اخذ گزارش 
مقبول حسابرسی، عرضه محصول جدید کربن بلک برای اولین بار در 
بورس کاال برای فروش داخلی و صادراتی، حضور در بین 25 شرکت 
برتر دارای جهش تولید در رتبه بندی شرکت های صنایع پتروشیمی، 
ایفای 100 در صدی تعهدات ارزی در سال 1399، افزایش حاشیه سود 
خالص از 15 درصد به 22 درصد و کاهش دوره وصول مطالبات از 78 
روز به 53 روزتنها گوشه ای از اهم دستاوردهای کلیدی شرکت کربن 
ایران در سال 1399با سکانداری مهندس شکور شمس مدیر با تجربه 

و شناخته شده صنعت کشورمان می باشد.
بدین ترتیب این شرکت با رشد 111 درصدی فروش و رشد 144 
درصدی سود عملیاتی توانست با کسب مبلغ 1/573/043 میلیون 
، بیش از 222 درصد سود خالص خود را در سال مالی 99 نسبت به 

سال گذشته ارتقاء دهد.
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بازار فروش داخلي
مرورکلي بر وضعیت وتحوالت صنعت 

صنعت كربن بلک در ایران متأثر از عملکرد چهار شركت تولیدكننده دوده صنعتي یعني شركت 
كربن ایران، شركت دوده صنعتي پارس و شركت سیمرغ )كه عمده سهامداران آن تایرسازان داخلي 
میباشند( و شركت صنعتي دوده فام است. در سالهاي گذشته شركت كربن ایران تنها تولید كننده 
داخلي در این صنعت بود كه تمامي سهم بازار داخلي را در اختیار داشت. به واسطه ورود شركت 
دوده صنعتي پارس در سال 1374 با 15/000 تن ظرفیت تولید و افزایش ظرفیت به 30/000 تن 
در سال 1385 و ورود شركت سیمرغ وشركت صنعتي دوده فام به عرصه تولید سهم بازار هر شركت 
متاثر از برنامه و استراتژي تولید و فروش)داخلي و صادراتي(، مزیت هاي رقابتي از جمله كیفیت 
محصوالت تولیدي، موقعیت جغرافیایي و دسترسي به منابع مواد اولیه و مقاصد مصرف محصوالت 
و سایر موارد مي باشد. در این راستا تاش براي صادرات محصوالت مازاد بر بازار بر نیاز داخلي از 

جمله اهداف مهم شركت بوده است.
برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت براي سال مالي آتي 

1- اجراي پروژه جابجایي كارخانه 
 ASTM 2- تولید و فروش 38/000 تن محصول )داخلي و صادراتي( مطابق استاندارد

3- بهبود فرایندها ، بهینه سازي منابع و توانمند سازي آنها در راستاي افزایش بهره وري 
4- آموزش مستمر و ارتقاء آگاهي و صاحیت كاركنان و توسعه منابع انساني شایسته به عنوان ابزار 

اصلي پیشبرد شركت
مرورکلی برجایگاه شرکت درصنعت و وضعیت رقابتی آن

شركت كربن ایران به عنوان قدیمی ترین شركت تولیدكننده دوده صنعتی ، با وجود برخی مشکات 
در این صنعت همچون تعرفه پایین واردات دوده و واردات بی رویه تایر به كشور، همه ساله با داشتن 
بیشترین سهم از تولید و فروش در بازار داخلی با اهمیت ترین شركت تولیدكننده میباشد. لکن 
درسالهاي اخیر با ورود رقبا و تولیدكنندگان جدید و افزایش ظرفیت تولید كشور به بیش از 128 
هزار تن دوده در سال و كاهش ظرفیت تولید كارخانه هاي تایرسازي به دلیل واردات تایر به كشور و 
كاهش تولید خودرو شرایط فروش شركت كاما رقابتی شده كه علی رغم این شرایط در سال 1399 
نیز شركت كربن ایران داراي بیشترین سهم از فروش داخلی بوده است . در خصوص صادرات، با 
صادرات 24 درصد از تولید سال 1399 به بیش از 5 كشور جهان توانسته است بیش از 250 درصد 

برنامه فروش  خود را محقق نماید.
مرورکلی برعملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهاي مهم:

1- تولید باالتر از ظرفیت اسمي و برنامه و بودجه مصوب.
2-افزایش سهم بازار داخلي و افزایش صادرات محصوالت

3- تولید محصول با كیفیت جهت حصول اطمینان از امکان رقابت در بازارهاي داخلي و صادراتي 

4- انجام به موقع تعمیرات اساسي خطوط تولید جهت حفظ ظرفیت تولید كارخانه
5- پیگیري اجراي برنامه پروژه انتقال كارخانه

6- تاش در جهت پایین نگه داشتن ضریب مصرف مواد اولیه وافزایش بازدهي تولید
ISO/IEC :9001 -2015 7- ارتقا سیستم هاي مدیریت كیفیت بر اساس

ISO/IEC :14001/2015 8- ارتقا سیستم های مدیریت محیط زیست بر اساس
ISO 18001/2007 9- تمدید گواهینامه نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 ISO/IEC: 17025/2017 10- تمدید گواهینامه نظام تأیید صاحیت آزمایشگاه
11- تمدید گواهینامه سیستم مدیریت انرژي ISO : 50001/2018 جهت مصرف بهینه انرژی

12- دریافت استانداردهاي اجباري براي محصوالت شركت از سازمان ملي استاندارد ایران
Reach  13- ستقرار سیستم مدیریت شناسایي و ارزیابي مواد شیمیایي تولیدي

اهم اقدامات انجام شده در سال 1399 : 
- پیگیري پروژه انتقال كارخانه 

- عقد قراردادهاي بلندمدت جهت تأمین مواد اولیه با كیفیت 
-  تاش در جهت پایین نگهداشتن ضریب مصرف روغن 

-  مدیریت اخذ تسهیات سرمایه در گردش متناسب با فعالیت شركت 
-  حفظ سطح تولید محصوالت 

   50001:2018ISO استمرار سیستم مدیریت انرژي  -

- ادامه تعامات با واحدهاي مستربچ سازي جهت ارتقاء كیفیت دوده تحویلي 
-  انجام اقدامات الزم در رابطه با جابجایي كارخانه موضوع درخواست سازمان حفاظت محیط زیست 
-  برگزاري 1200 نفر ساعت آموزش درون و برون سازماني در جهت توانمندسازي كاركنان و برنامه 

ریزي براي برگزاري 1200 نفرساعت آموزش در سال 1399 
-  اخذ گواهینامه آزمایشگاههاي همکار كالیبراسیون و آزمون از انجمن مدیریت كیفیت ایران 

 TC69  عضو فعال سازمان استاندارد در كمیته  -
- عضو فعال اداره كل محیط زیست استان خوزستان در طرح آموزشي محیط یار

برنامه های آینده شرکت
1- اجرای پروژه جابه جایی كارخانه

2- توسعه بازارهاي صادراتی
ASTM 3- تولید به میزان 38000 تن محصول مطابق استاندارد

4- به روزآوري استراتژي شركت برمبناي مدل BSM در راستای استراتژی سرمایه گذاری صنایع 
پتروشیمی و تاپیکو

5- تمدید گواهینامه های سیستمهای مدیریتی جاری در سازمان
6- تمركز بر توسعه منابع انسانی شایسته به عنوان ابزار اصلی پیشبرد شركت
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سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و نقش آفرینی بی بدیل در جهت پیشرفت ایران
رکورد زنی »وبانک« در سودآوری - هلدینگی بی همتا برای توسعه و تعالی

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبــان ســهام شــركت ســرمایه گــذاري گــروه توســعه 
ملــي )ســهامی عام( مــورخ 1400/04/24 در محــل هتــل المپیــک، مركــز همایــش هــاي 

بیــن المللــي هتــل المپیــک برگــزار گردیــد.
ــا حضــور 80/86 درصــد ســهامداران حقیقــی و حقوقــی ، اعضــاء  در ایــن مجمــع كــه ب
هیــات مدیــره، نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونــی برگزار 
گردیــد، ریاســت مجمــع برعهــده آقــای حســین ســلیمي بــود، كــه جنابــان عبــاس بابــا 
گل زاده كشــتلي و علــي حســین زاده گوهــري  در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای ســیامک 

محمــد ظاهــري بــه عنــوان دبیــر مجمــع انتخــاب گردیدنــد.
درادامــه بــا قرائــت گــزارش هیــات مدیــره بــه مجمــع مربــوط بــه اهــم فعالیتهــای صورت 
ــزارش  ــتماع گ ــس از اس ــه 1399/12/30 و پ ــی ب ــی منته ــال مال ــی س ــه در ط پذیرفت
حســابرس و بــازرس قانونــی، مجمــع نشــینان بــا طنیــن صلــوات خــود ضمــن  تصویــب 

صورتهــای مالــی و تنفیــذ معامــات مشــمول مــاده 
129 و بــا تقســیم ســود 1/000 ریــال بــه ازای هــر 

ســهم بــه كار خــود پایــان دادنــد.
ــالیانه،  ــادی س ــی ع ــع عموم ــام مجم ــس از اتم پ
ــا همــان  ــز ب ــن شــركت نی ــاده ای ــوق الع مجمــع ف
ــری در  ــم گی ــرای تصمی ــت رئیســه ب ــب هیئ تركی
ــد  ــزار ش ــركت برگ ــرمایه ش ــش س ــوص افزای خص
ــود  ــل س ــدی از مح ــرمایه 250 درص ــش س و افزای
انباشــته و اندوختــه احتیاطــی بــه تصویــب رســید. 
ــغ 4000  ــن شــركت ســرمایه خــود را از مبل بنابرای
ــال  ــارد ری ــغ 14000 میلی ــه مبل ــال ب ــارد ری میلی
افزایــش داد و بــا توجــه بــه تغییــر ســرمایه شــركت، 

ــب شــد. ــز تصوی ــاده 8 اساســنامه نی اصــاح م
ــای  ــواری ه ــای و دش ــام ســختی ه ــم تم ــی رغ عل
ــم  ــتمرار تحری ــم از اس ــال 1399 اع ــه س ــوط ب مرب
هــا بیــن المللــی، شــیوع اپیدمــی كرونــا و معضــات 
اقتصــادی حاكــم بر بــازار ســرمایه »وبانک« توانســت 
بــه ســرعت بــا نیازهــای بــازار خــود را انطبــاق دهــد 
و بــا رشــد 103 درصــدی ســودآوری شــركت هــای 

تابعــه بــه عملکــردی درخشــان نائــل آیــد.
ــا مدیریــت دكتــر امیــر تقــی خــان  ایــن شــركت ب
نامدارتریــن  و  خوشــفکرترین  از  كــه  تجریشــی 
ــد  ــی باش ــورمان م ــادی كش ــد اقتص ــران ارش مدی
ــیمی  ــع پتروش ــعه صنای ــذاری در توس ــرمایه گ باس
غذایــی- شــوینده- ســیمان – امــاک و مســتغات 
– كشــاورزی- مالــی و ســرمایه گــذاری – الســتیک 
ســازی و ... نقشــی مانــدگار بــرای رشــد و پیشــرفت 
ــایه  ــته در س ــرده و توانس ــاء ك ــامی ایف ــران اس ای
ــرد  ــه خ ــاور راســتین ب ــا ب ــت بازارشناســی ب مدیری
ــوت اقتصــاد  جمعــی و شناســایی نقــاط ضعــف و ق
بــرای  را  فراوانــی  دســتاوردهای  كشــورمان، 

ــازد. ــل س ــود حاص ــان خ ــهامداران و ذینفع س
طبــق گــزارش هــای ارائــه شــده دكتــر امیــر تقــی 

خــان تجریشــی در ســال مالــی منتهــی بــه 30 اســفند 99،  وبانــک در ســودآوری ركــورد 
زد و بیــش از 47 هــزار میلیــارد ریــال ســود ســاخته اســت كــه نســبت بــه ســال قبــل، 
رشــد 3 برابــری داشــته و همچنیــن ســود تلفیقــی ایــن شــركت نیــز بــه بیــش از 106 
هــزار میلیــارد ریــال رســید كــه ایــن میــزان ســود هــم  رشــد 3 برابــری را نســبت بــه 

ســال 1398 تجربــه كــرده اســت.
بدیــن ترتیــب در شــرایطی كــه وضعیــت بــازار ســرمایه در نیمــه دوم ســال، روند مناســبی 
را طــی نکــرده بــود، امــا جمــع كل ســرمایه گــذاری بورســی و غیــر بورســی ایــن شــركت 
در پایــان ســال1399، نســبت بــه پایــان ســال 1398 حاكــی از آن اســت كــه بــا رشــد 31 

درصــدی بــه رقمــی بالــغ بــر 50 هــزار میلیــارد ریــال رســید.
همچنیــن در پایــان ســال 1399، مجمــوع بهــای تمــام شــده ســرمایه گــذاری در شــركت 
هــای فرعــی و وابســته بالــغ بــر 34 هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت و تفــاوت بهــای تمــام 
ــان ســال  ــری در پای ــزوده 10 براب شــده و ارزش روز پرتفــوی بورســی حاكــی از ارزش اف

1399 مــی باشــد .
بــه گفتــه ســکاندار »وبانــک« رشــد 10 برابــری ارزش پرتفــوی بورســی در حالــی رخ داده 
اســت كــه بیشــترین میــزان رشــد ارزش مربــوط بــه ســرمایه گــذاری ایــن شــركت در 
صنایــع شــیمیایی، محصــوالت غذایی و آشــامیدنی، 
ســیمان و ماشــین آالت و دســتگاه هــای برقــی بوده 

. ست ا
در ادامــه ارائــه گــزارش عملکــرد این شــركت مطرح 
شــد كــه شــركت هــای پتروشــیمی شــازند، توســعه 
صنایــع بهشــهر، ایــران ترانســفو، ســرمایه گــذاری و 
توســعه صنایــع ســیمان، ســرمایه گــذاری توســعه 
ملــی ، گــروه صنعتــی بــارز، ملــی كشــت و صنعــت 
ــفادارو،  ــذاری ش ــرمایه گ ــارس، س ــروری پ و دامپ
ــیمرغ، در  ــران و س ــی ای ــذاری نیروگاه ــرمایه گ س
ــی  ــوی بورس ــازار پرتف ــترین ارزش ب ــوع بیش مجم
ــه ارزش روز  ــاص داده ك ــود اختص ــه خ ــروه را ب گ
ــزار  ــر 300 ه ــغ ب ــی بال ــه رقم ــركت ب ــن 10 ش ای
میلیــارد ریــال در پایــان ســال 1399 رســیده اســت.  
ــری در  ــه 2 براب ــب ب ــش قری ــت افزای ــی اس گفتن
ــر  ــه ازای ه ــركت ب ــای ش ــی ه ــص ارزش دارای خال
ــال 99  ــان س ــال در پای ــادل 12/555 ری ــهم  مع س
نســبت بــه رقــم 6/991 ریــال در ســال 1398 بــدون 
در نظــر گرفتــن ارزش افــزوده پرتفــوی غیربورســی، 
نشــان دهنــده كارنامــه موفــق ایــن هلدینــگ 

ــت. ــوده اس ــته ای ب چندرش
دكتــر تجریشــی در بخــش دیگــری از گــزارش خــود 
ــا  ــام تنه ــداد و ارق ــه اع ــه ك ــن نکت ــح ای ــا تصری ب
گوشــه ای از افتخــارات اســت و بهتــر اســت یــادآور 
ــران، تعهــد  گــردد كــه در ســایه آینــده نگــری مدب
كارشناســان و همــت كاركنــان ایــن خانــواده بــزرگ 
توانســت نقشــی بــی بدیــل برای توســعه و پیشــرفت 
ایــران اســامی ایفــا كننــد وی افــزود در 1400 نیــز 
بدنبــال آن هســتیم كــه ركوردهــای جدید را كســب 

. كنیم
مدیرعامــل »وبانــک« در بخــش پایانــی گــزارش خود 
تصریــح كــرد تقویــت نظام هــای حاكمیت شــركتی، 
تولیــد حداكثــری و اســتفاده از ظرفیــت هــای قانونی 
،بهینــه ســازی پرتفــوی و بازارگردانــی موثــر ســهام گــروه، اســتفاده از ابزارهــای نوین مالی 
در كنــار تقویــت ســطح نــوآوری و اقتصــاد دانــش بنیــان، افزایــش قابلیــت نقدشــوندگی، 
ــن  ــان و همچنی ــرای ذینفع ــازی ارزش ب ــفاف، حداكثرس ــمند و ش ــی هوش ــزارش ده گ
تشــکیل كمیتــه ویــژه تولیــد، پشــتیبانی هــا و مانــع زدایــی هــا در دســتور كار و برنامــه 

ــرکت در  ــن ش ــی ای ــای عملیات ــب درآمده ــر ترکی ــی ب نگاه
ســال 1399 حاکــی از آن اســت کــه »وبانــک« 33 هــزار 
ــدود 7  ــهام، در ح ــود س ــل از س ــد حاص ــال درآم ــارد ری میلی
هــزار میلیــارد ریــال ســود ناشــی از واگــذاری ســهام شــرکت 
ــالک  ــروش ام ــود ف ــال س ــارد ری ــزار میلی ــش از 6 ه ــا و بی ه

ــت. ــوده اس ــب نم کس
بــر ایــن اســاس »وبانــک« طبــق اطالعــات شــرکت اصلــی در 
پایــان ســال 1399 در مقایســه بــا ســنوات پیشــین، رونــدی رو 
بــه رشــد داشــته و نــرخ بــازده دارایــی و نــرخ بــازده حقــوق 
ــه  ــل ، ب ــال قب ــه س ــبت ب ــمگیر نس ــدی چش ــا رش ــه ب مالکان

ــه 50  و 69/5 درصــد رســیده اســت. ترتیــب ب
ــی تلفیقــی نیــز »وبانــک«،  طبــق اطالعــات صــورت هــای مال
در پایــان ســال 1399  نــرخ بــازده دارایــی هــا بــه38/6 درصــد 
ــه  ــیده ک ــد رس ــه 78/4 درص ــه ب ــوق مالکان ــازده حق ــرخ ب و ن

رونــد افزایشــی نســبت بــه ســال قبــل را نشــان مــی دهــد.
همچنیــن جمــع دارایــی هــای شــرکت در ســال 1399 بــا رشــد 
ــر 94  ــغ ب ــه رقمــی بال ــه ســال 1398 ب 47 درصــدی نســبت ب
هــزار میلیــارد ریــال رســیده و جمــع حقــوق مالکانــه نیــز بــا 
افزایــش 63 درصــدی در پایــان ســال 1399 نســبت بــه ســال 
ماقبــل خــود، بالــغ بــر 83 هــزار میلیــارد ریــال گردیده اســت. 
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هــای آتــی ایــن شــركت، در ســال جــاری می باشــد.
رعایـت دقیـق پروتـکل هـای بهداشـتی، حضور اكثـر مدیـران عامـل و معاونیـن و اعضای 
هیـات مدیـره شـركت هـای زیرمجموعـه و سـرمایه پذیـر این هلدینـگ بـزرگ در مجمع 
، میزبانـی شایسـته و بایسـته مهنـدس اقبالی مدیریت روابـط عمومی و كارشناسـان خبره 
آن از اصحـاب رسـانه، تاییـد حسـابهای شـفاف و پاک جنـاب زاهدی و تیـم مالیه مجموعه 
توسـط حسـابرس و بـازرس قانونی، انجام مصاحبـه های متعدد خبرنگاران با مدیران ارشـد 
مجموعـه، حضـور رابـط ناشـنوا بـرای اولین بـار در تاریخ مجامع شـركت های بازار سـرمایه 
كـه امـکان بهره منـدی از این مجمع را بصورت زنـده برای جامعه نیم میلیون نفری ناشـنوا 
و كم شـنوا را فراهـم نمـود، اهتمـام ویـژه مدیریت »وبانک« بـرای عرضه اولیه شـركت های 
زیرمجموعـه منجملـه سـیمان فیروزكوه و شـركت مـدار در بازار بـورس، اعـام نگاه جدی 
مدیریـت و برنامـه های تدوین شـده برای دوران پسـابرجام در سـرمایه گذاری ها، تشـویق 
هـای سـهامداران حاضـر در حیـن و بعد گـزارش دكتر تجریشـی،تصریح بر بهبـود و بهینه 
سـازی پرتفـوی شـركت در جهـت ارتقـاء سـودآوری و ارزش آفرینی برای هلدینگ توسـط 
مدیریـت در جلسـه از نـکات خواندنـی ایـن مجمـع بـود كه حیفمـان آمد به رشـته تحریر 

درنیاید.
مهمترین اقدامات خانواده بزرگ گروه توسعه ملی در سال 1399

ــیمی  ــركت پتروش ــوالت  در ش ــروش محص ــل ف ــودآوری از مح ــورد س ــب رك -  كس
شــازند.

ــد  ــت تولی ــور جه ــکی در كش ــاص پزش ــری خ ــای پلیم ــاری گریده ــد انحص -  تولی
ــازند ــیمی ش ــركت پتروش ــط ش ــولین توس ــرنگ های انس س

-  ثبــت ركــورد جدیــد تولیــد و فــروش داخلــی و صادراتــی در شــركت هــای گلتــاش 
و پاكســان.

-  ثبت و معرفی 3 محصول جدید بهداشتی در دوران كرونا در شركت گلتاش
ــران در شــركت  ــیر ای ــع ش ــکاری صنای ــا هم ــیر خشــک ب ــژه ش ــن وی ــد روغ -  تولی

ــن. مارگاری
-  ثبت ركورد های جدید صادراتی در شركت سیمان ساروج بوشهر.

-  اســتفاده از فرصت هــای هم افزایــی در شــركت ســیمان مازنــدران و شــركت 
ــات ــتفاده از ضایع ــه اس ــازند در زمین ــیمی ش پتروش

ــورس اوراق  -  پذیــرش نمــاد شــركت ســرمایه گــذاری مدیریــت ســرمایه مــدار در ب
بهــادار تهــران

ــر  ــت آمپ ــت 383 مگاول ــا ظرفی ــاال ب ــاژ ب ــاز ولت ــفورماتور های 3 ف ــد ابرترانس -  تولی
ــار در كشــور ــرای اولیــن ب ب

-  تولیــد محصــوالت آبــی و دیمــی زراعــی در كشــت و صنعــت و دامپــروری پــارس 
ــت ــتاندارد های صنع ــر از اس فرات

ــا ارزش در شــركت  -  ســاماندهی امــوال راكــد و غیر عملیاتــی و احیــاء دارایی هــای ب
مخمــل و ابریشــم كاشــان.

-  احیــاء شــركت ایــران پوپلیــن و حركــت بــه ســوی ســود آوری و برگــزاری مجمــع 
افزایــش ســرمایه ایــن شــركت پــس از ســالهای متمــادی

ــون نهادهــای ســرمایه گــذاری و   ــره كان -  كســب آرای الزم و حضــور در هیــات مدی
شــركت ســپرده گــذاری مركــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه و همچنیــن شــركت 

ــورس اوراق بهــادار تهــران    ب
ــازار  ــی ب ــرمایه گذاری اختصاص ــدوق س ــق صن ــرمایه از طری ــازار س ــت از ب -  حمای
ــه  ــی ب ــازار گردان ــی ب ــرمایه گذاری اختصاص ــدوق س ــت صن ــر ماهی ــی، تغیی گردان
ــرمایه  ــركت س ــه ش ــدوق ب ــن صن ــی ای ــت تخصص ــال مدیری MULTI NAV و انتق

ــدار ــرمایه م ــت س ــذاری مدیری گ

ــران و  ــه بانــک ملــی ای -  واگــذاری ســاختمان بخارســت در ازای بدهــی ســود ســهام ب
ــده. كســب ســودی ارزن

-  درخشش خانواده گروه توسعه ملی در جشنواره جایزه ملی مدیریت مالی ایران
-  كســب رتبــه شــركت اصلــی و ســایر شــركت هــای گــروه در رتبــه بنــدی 100 شــركت 

برتــر ســازمان مدیریــت صنعتــی ایران
پیام هیات مدیره

ســـال 1399 ســـالی پـــر از فـــراز و نشـیب بـــرای ایـران عزیـز اسامی بـــود. و شـاید 
ایـــن ســـال یکـی ازدشـــوارترین و پرچالش تریـن سـالهای بعـــد از انقاب اسامی در 
اقتصـــاد ایـــران ثبـــت شـد كـه از آن بـــه عنـوان شـرایط جنـــگ اقتصـادی تفسـیر و 
تعبیـر شـد. اقتصـاد مـا در معـرض طیـف وسـیعی از فشـارها و تنگناهـا قـرار گرفـت. 
چالش هایـــی نظیـــر تشـدید حداكثـری تحریم هـــا و تهدیدهـای ناجوانمردانـه ایالـت 
متحـــده، احتمـــال اجـــرای مکانیـزم ماشـــه، مجـــادالت سیاسـی انتخابـــات ریاسـت 
جمهـــوری آمریـــکا، باهـــای طبیعـی، شـــیوع پاندمـــی كرونا و پیامدهـــای تعطیلـی 
بسـیاری از اصنـاف و مشـاغل كـه متأثـراز ایـن شـرایط بـود. و لیکـن بـازار سـرمایه در 
این میـــان یکـــه تـاز عرصـه اقتصـاد كشـور شـد و توانسـت بـه نوعـی جایـگاه بـورس 
را در ســـاختار اقتصـــادی كشـــور تثبیـــت نمایـد كـــه ایـن در نـوع خـــود بـی نظیـر 
بـــود. علیرغـــم همـه تلخی هـا و شـیرینی های بـازار ســـرمایه در سـالی كـه گذشـت 
در پایـــان ســـال مالـــی 1399 بـورس بـا اختافـــی معنـادار یکه تـــاز میـدان رقابـت 
بازدهـــی 155 درصـدی در مقابـل سـایربازارهـــای مـوازی هماننـد ارز بـا 55 درصـد، 
طا بـــا 75 درصـــد و مسـکن 82 درصد بـود و توانســـت انتظـارات سـرمایه گذارانـش 
را بیـــش از پیـــش بـــرآورده نمایـــد و بـــا كنتـــرل نقدینگـــی ضمن كمک بـــه رشـد 
تولیـد و اقتصـاد ملـی، امـکان واگذاریهـای دولتـی مطابـق اصـل 44 قانـون اساسـی را 
فراهـم آورد.  خانـواده بـزرگ توسـعه ملـی مفتخـراسـت در سـال 1399 بـه پشـتوانه 
اراده حضـرت بـاری تعالـی بـاهمراهی و حمایـت شـما صاحبـان سـهام، دانـش وهمـت 
مدیــران و تــاش بــی دریـــغ كاركنــان و كارگــران شـــریف ایـــن خانــواده بـــزرگ بـــا 
تأســـی بـــه فرمایشـــات مقام معظـــم رهبـــری در خصـــوص »جهش تولید« توانسـت 
ســـال موفـــق دیگــری را چـــه در عرصـــه تولیـــد و چـــه در بــازار ســـرمایه در تاریــخ 
ثبـــت كنــد و برنامــه ریـــزی، بهره گیری از خـــرد جمعی، جدیت و پیگیـــری تحقـــق 
اهـــداف و برنامه هـــا در ایـــن ابربنـــگاه اقتصـــادی چندرشـــته ای بـــه نتایـج رضایت 
بخشـــی انجامیــد.  در ســـال 1399 همـــکاران عزیـزمـــا در شـــركت اصلــی ،هلدینگ 
های تابعه و شـــركتهای تولیدی و خدماتی وابســـته توانســـتند بـــا عینیـــت بخشـیدن 
بـــه ندای ارزشـــمند مقام معظـــم رهبری)مدظلـــه العالـــی( مبنی بر »جهـش تولید«، 

ركـــورد تولیـــد و ســـودآوری را در تقویــم تاریـــخ »وبانــک« با افتخـــار ثبــت نمایند.  
مـــا خدمتگـــزاران عرصـــه اقتصـــاد ایران ســـرافراز اســامی در ســـنگرگروه توســـعه 
ملــی برآنیـــم تــادر ســـال 1400 نیــز ضمـــن عمـــل بـــه تکالیـــف قانونـــی خـــوددر 
اجــرای اصـــل 44 قانــون اساســـی و مـــاده 16 رفـــع موانــع تولیـــد رقابــت پذیــر و 
ارتقـــاء نظـــام مالـــی كشـــور، بــا اتـــکال بــه الطــاف پـــروردگار متعــال، حمایــت های 
شـــما ســـهامداران ارجمند، و پشـــتوانه تخصـص و تعهـد همـــکاران دلسـوز و سـخت 
كـــوش و بهـــره گیـــری از خـرد جمعـی و آینده نگـری مدیـــران ایـن خانـواده بـزرگ 
بـــا پیـــروی از فرمـــان سـال 1400 مقـام معظـــم رهبری)مدظلـــه العالی( تولیـد رادر 
ســـطح ممتازی نگـــه داریـــم، از تولیدكننـدگان ایـن خانـــواده بزرگ پشـتیبانی كنیم 
و مانـع زدایی را سـرلوحه كار خودقـراردهیم. رجـاء واثـق داریـم كـه در ظـل عنایـات 
خداونـــد منـان،همراهـــی شـما ســـهامداران گرامـــی و توانمنـدی و انگیـــزه سـرمایه 
هــای ارزشـــمند انســـانی ایـــن خانــواده بزرگ ســـال 1400 نیــز با خلق ارزش، ســـال 

درخشـــش ایـــن خانواده در ســـپهر اقتصـــاد ایرانـــی قوی خواهـــد بود.  
 انشـاء اهلل
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مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سیمان داراب)سهامی عام( مورخ 1400/04/02 در محل اتاق بازرگاني 
وصنایع ومعادن و كشاورزی ایران تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور 71/56 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای شمس اله محمدي 
بود، كه جنابان عبدالمناف موسوي و فرهاد امیر حسیني در مقام نظار اول و دوم و آقای حمیدرضا متقاعدی 

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 850 ریال به ازای هر 

سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس حمیدرضا متقاعدی مدیرعامل شركت در ابتدای گزارش جامع خود با تصریح این نکته كه همکاران 
من در شركت سیمان داراب، در قالب یک خانواده بزرگ و پرافتخار، راه تاش، تعالی و خوداتکایی را برگزیده اند 
افزود: ما در سختی ها با هم ماندیم و با حمایت از یکدیگر در فراز و نشیب های فراوان، خانواده بزرگ سیمان 
داراب را شکل دادیم بگونه ای كه امروز در عرصه صنعت سیمان كشور، نمونه بارزی از موفقیت و سربلندی 
محسوب می شود. این مدیر برجسته و با دانش صنعت كانی كشورمان خاطرنشان ساخت از روز اول حضورم در 
سیمان داراب  با تبعیت از سیاست های ملی و بر مدار قانون گرایی، خط مشی مدیریتی خود را بر محور تولید 

با كیفیت، رضایت مشتریان، حفاظت از محیط  زیست، كاهش 
و بهینه سازی مصرف انرژی، توسعه هدفمند منابع انسانی، حفظ 
سطح اشتغال پایدار با تکیه بر توان داخلی و شفافیت حداكثری 
برای ذینفعان قرار داده و با اهتمام به ارزش های محوری، در 

مسیر نیل به چشم انداز سازمان گام برداشته ایم .
این مدیر رزومه دار در ادامه با اعام اینکه در سال مالی گذشته 
بواسطه استمرار تحریم های بین المللی و مشکات اقتصادی 
داخلی كه باعث كاهش شدید و در بعضی مواقع توقف پروژه 
های عمرانی و ساخت و سازها در كشور گردیدیم و بالطبع با افت 
تقاضای سیمان روبرو بودیم یکی از سخت ترین سالها بر شركت 
های تولیدی سیمان گذشت و علی رغم معضات دیگری مثل 
قطعی برق، عدم دریافت گاز در مواقعی از سال و عدم امکان 
تامین قطعات مورد نیاز كارخانه از خارج كشور و ... توانستیم 
عملکردی درخشان حاصل سازیم افزود: بواسطه تمهیدات و 
برنامه ریزی های صورت پذیرفته و در سایه حمایت هیات مدیره 
از رویکردهایمان توانستیم هم در تولید و هم سودآوری سالی 
موفق را به پایان برسانیم بطوری كه سود ما در سال 99 حدود 

چهاربرابر سال 98 بوده است.
اعام چهاربرابر شدن سود خالص، تایید حسابهای كلین و شفاف 
تیم پاكدست مالی مجموعه توسط حسابرس و بازرس قانونی، 
برگزاری انتخابات هیات مدیره و حرمت نهی به اصحاب رسانه 
و پاسخگویی دقیق به سواالت سهامداران از نکات خواندنی این 

مجمع بود.
پیام هیات مدیره

حمد و سپاس شایسته خداوند یکتا كه طاعتش را موجب 
نزدیکی بندگان و سپاسگزاری آنان را باعث افزونی نعمت قرار داد.

اقتصاد ایران در سال 1399 كه به سال جهش تولید مزین 
گردیده بود تحت تاثیر تشدید تحریم هاي ظالمانه آمریکا شرایطی دشوار و متفاوت را تجربه نمود .

باتوجه به كاهش شدید درآمدهاي ارزي دولت نرخ ارزهاي خارجی در نیمه اول سال افزایش چشمگیري یافت و 
این شرایط بهمراه شیوع بیماري كرونا تورمی متفاوت با سالهاي گذشته بر بنگاه هاي تولیدي و خدماتی تحمیل 
كرد . این در حالی بود كه تقاضاي سیمان در نیمه اول سال مشابه سال گذشته و قیمت ها نیز به تبع این تقاضا 

و سركوب هاي قیمتی بدون تغییر محسوس اعمال می گردید .
از این رو كارخانجات تولید كننده سیمان با رویکردهاي متفاوت شرایط مختلفی را تجربه كردند . شركتهایی 
همچون سیمان داراب كه در جهت تحقق جهش تولید خود را براي چنین شرایطی از قبل آماده و مواد و 
قطعات مورد نیاز را بمیزان مناسبی ذخیره نموده و از توان مدیریتی و مهندسی برخوردار بودند توانستند علیرغم 
افزایش بی سابقه و بدون ضابطه كلیه هزینه هاي تولیدي و خدماتی و ابر چالشهایی مثل قطعی حاملهاي انرژي 
به تولید خود ادامه دهند و تهدیدات را در نیمه دوم سال مورد گزارش به فرصت تبدیل نموده و از محقق نمودن 

نامگذاري سال و جهش تولید نهایت بهره اقتصادي و اجتماعی را ببرند .
شركت سیمان داراب با تولید كم نظیر و اندوخته مناسب در راستاي ایفاي تعهدات مسئولیت اجتماعی تمامی 
تاش خود را معطوف به تامین نیاز واقعی بازار در استان فارس و تزریق ارز حاصل از صادرات نمود . تا عاوه بر 
حمایت از مصرف كنندگان نهایی داخلی نقشی در حد توان )هر چند اندک ( در ارز آورري كشور ایفاد نماید .

همانگونه كه مستحضرید با عنایت به فزونی تقاضا بر عرضه سیمان در كشور )بدلیل تغییر الگوي 
مصرف ( شركت خود را موظف به تقابل با سود جویی میدانست كه در چنین شرایطی بنحو بسیار 

بارز و روشنی پدیدار می گردد .
لذا با هماهنگی كامل با نهادها و سازمان هاي مسئول موفق گردید بخصوص در نیمه دوم سال بسیار فراتر از 

سیمان داراب با مدیریتی بازارشناس و محصوالتی با کیفیت سهمی بیشتر از بازار می طلبد
افزایش ۲۰5 درصدی سود خالص

تعهدات خود سیمان تولید و به بازار مصرف عرضه نماید و در این راستا تقدیرنامه هاي متعددي از مراجع و 
سازمان هاي دست اندر كار دریافت نماید .

تحویل)فروش( كل سیمان كشور در سال 1399 حدود 69 میلیون تن بوده است كه نسبت به سال گذشته
حدود 13 درصد افزایش داشته است . سهم صادرات سیمان از تحویل فوق الذكر 5/1 میلیون تن و توزیع 

داخلی معادل 63/6 میلیون تن بوده است.
تولید كلینکر در سال 99 حدود 71 میلیون تن بوده كه نسبت به سال گذشته 7/05 درصد افزایش داشته است.
همچنین صادرات كلینکر در سال 99 به حدود 9 میلیون تن رسیده كه نسبت به سال گذشته  0/9 درصد 

كاهش نشان می دهد .
این شركت در سال 99 موفق به تحویل1/001 هزارتن سیمان داخلی، 33 هزار تن سیمان صادراتی و 328 
هزار تن كلینکر صادراتی گردید كه در مجموع تحویل سیمان و كلینکر بالغ بر1/363هزار تن گردیده كه نسبت 

به سال گذشته ، 33 درصد افزایش تحویل داشته است .
در سال 99 نسبت به سال گذشته مجموع درآمدهاي شركت از محل فروش سیمان و كلینکر 104 درصد 
افزایش داشته كه بیانگر توفیق شركت در افزایش مقداري و ریالی فروش سیمان و كلینکر و استفاده مناسب 

از فرصت هاي موجود بوده است .
شركت سیمان داراب در سال 1399 مجددا بعنوان دبیر كارگروه كارخانجات سیمان استان فارس 
و عضو هیات مدیره كارفرمایان صنعت سیمان كشور در جهت حراست از منابع و مصالح اعضاء 
انجمن بهمراه سایر اعضاء هیات مدیره انجمن در جهت 
ساماندهی بازار صنعت سیمان دركشور تاش چشمگیر 

داشت كه بحمدا.... توفیق نسبی حاصل گردید .
علیرغم مشکات عنوان شده شركت سیمان داراب در تمامی 
شاخص هاي عملکردي مانند سود ناویژه ، سود عملیاتی 
و سود خالص نسبت به سال 98 افزایش چشمگیر داشته 
است . سود ناویژه بالغ بر 183 درصد ، سود عملیاتی حدود 
216 درصد و سود خالص بعد از مالیات 315 درصد افزایش 

نشان میدهد .
جدیت  با  شركت  چنان  هم  شده  تمام  بهاي  بخش  در 
بخش  تمامی  در  هزینه  عوامل  مدیریت  در  سعی  تمام 
درصدي   216 افزایش  علیرغم  بطوریکه  است  داشته  ها 
سود عملیاتی بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی معادل 
61 درصد افزایش داشته است . مدیریت موثر بر تمامی 
عوامل هزینه با همکاري شایسته مجموع همکاران محترم 

همچنان تداوم خواهد یافت .
عملکرد شرکت و میزان دست یابی به اهداف تعیین شده

بر  بالغ  گزارش  مورد  سال  در  داراب  سیمان  شركت 
بازارهاي داخلی و  1/362/354 تن سیمان و كلینکر در 
صادراتی تحویل داده است كه نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته معادل 337 هزار تن افزایش تحویل داشته ایم . 
كلینکر  و  سیمان  تحویل  درصد   33 افزایش  به  توجه  با 
افزایش  درصد   104 بر  بالغ  فروش  از  حاصل  درآمدهاي 
نشان مید هد كه بیانگر افزایش تولید و بهبود قیمت هاي 
فروش سیمان داخلی و كلینکر صادراتی می باشد . ضعف 
گرانی  و  كمبود  و  داخلی  نقل  و  حمل  ناوگان  محسوس 
از  چنان  هم  كامیونها  یدكی  قطعات  و  الستیک  شدید 

چالش هاي اصلی پیش روي شركت می باشد .
برنامه های آینده شرکت

احداث کارخانه کربنات کلسیم
كارخانه سیمان داراب در نظر دارد در راستاي تعهد خود به محیط اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی 
جامعه ، پروژه تولید كربنات كلسیم رسوبی ، آهک هیدراته و پودر میکرونیزه كربنات كلسیم را 
باشد  آنجا كه كربنات كلسیم در صنایع مختلف داراي كاربردهاي متنوعی می  از  نماید  احداث 
نقش موثري در اقتصاد و اشتغال زایی جامعه و شهرستان داراب خواهد داشت از طرفی با توجه 
به صادرات فعال كشور در این زمینه پیش بینی می شود با رعایت استانداردهاي مربوطه ، امکان 

صادرات به كشورهاي همسایه نیز فراهم گردد
تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید

های  سیمان  استاندارد  نامه  گواهی  اخذ  و  مشتریان  نیازهای  به  توجه  با  دارد  نظر  در  شركت 
خاكستری از جمله 325-1 و سیمان های آمیخته نسبت به تولید آن اقدام نماید.

معادن 
باتوجه به مواداولیه مصرفی كه عمدتا از معادن شركت تهیه می گرددوتغییرات شیمیایی آنها ، 

شركت درنظر دارد طرح تکمیلی ژئو شیمی معادن رس ومارل را انجام دهد. 
تولیدی 

باتوجه به تقاضای بازار درمورد سیمان پاكتی شركت درنظر دارد طرح پکر سوم بارگیرخانه را تهیه 
تا پس ازتامین اعتبار نسبت به خرید یا ساخت اقدام نماید .

رشد درآمدهای عملیاتی از 1650 میلیارد به 3730 که حاکی از یک 
رشد 104 درصدی می باشد، رشد 270 درصدی سایر درآمدهای 
عملیاتی و رشد سود عملیاتی از 544 میلیارد به 1/723 میلیارد 
که یک افزایش 216 درصدی را نشان می دهد باعث شد در سایه 
مدیریت ارزنده و شایسته مهندس متقاعدی، سیمان داراب با یک 
رکودشکنی، سود خالص خود را از مبلغ 507 میلیارد به 2115 
میلیارد ارتقاء دهد که حاکی از یک افزایش 215 درصدی در سال 

1399 بوده است.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت صنایع تجهیزات نفت  )سهامی عام( مورخ 1400/04/05 
در محل هتل سیمرغ برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 77/06 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علي كریمي بود، 
كه جنابان علي محمد حریري و شهریار مشعشعي در مقام نظار اول و دوم و آقای حسن وفائي 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 1/250 ریال به 

ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
تولید ملی باور هر ایرانی

شركت صنایع تجهیزات نفت )سهامی عام( به عنوان یکی از شركتهای مادر تخصصی تابعه شركت 
سرمایه گذاری اهداف در سال 1370 تاسیس گردید و در حال حاضر مشتمل بر پنج شركت تولیدی 
تابعه در زمینه تولید انواع شیرهای صنعتی ، تجهیزات سرچاهی و اتصاالت فوالدی فعالیت می نماید و 
با بهره گیری از متخصصین مجرب و استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا تاش می نماید تا با كسب 

و حفظ جایگاه نخست در تولید محصوالت موردنیاز صنایع 
نفت،گاز،پتروشیمی و پاالیشگاهی ، جایگاهی مناسب نیز در 

صنایع مرتبط با وزارت نیرو و بازارهای هدف كسب نماید.
معرفی شرکت

شركت صنایع تجهیزات نفت )سهامی عام( به عنوان یکی از 
شركتهای مادر تخصصی تابعه شركت سرمایه گذاری اهداف در 
سال 1370 تاسیس گردید و در حال حاضر مشتمل بر چهار 
شركت تولیدی تابعه در زمینه تولید انواع شیرهای صنعتی ، 
تجهیزات سرچاهی و اتصاالت فوالدی فعالیت می نماید و با 
بهره گیری از متخصصین مجرب و استفاده از آخرین تکنولوژی 
روز دنیا تاش می نماید تا با كسب و حفظ جایگاه نخست 
در تولید محصوالت موردنیاز صنایع نفت،گاز،پتروشیمی و 
پاالیشگاهی ، جایگاهی مناسب نیز در صنایع مرتبط با وزارت 

نیرو و بازارهای هدف كسب نماید.
صنایع  شركت  تابعه  شركتهای  كلیه  تولیدی  محصوالت 
تجهیزات نفت )سهامی عام( طبق استانداردهای بین المللی 
و با كیفیت مطلوب و در زمان مورد نیاز پروژه ها و با قیمت 
های رقابتی عرضه می گردند و كلیه خدمات و سرویس های 
پس از فروش نیز در دسترس خواهند بود و این شركت و كلیه 
 )AVL( شركت های تابعه در فهرست تأمین كنندگان مجاز

تمامی شركت های مهم نفت، گاز و پتروشیمی قرار دارند.
شرکت توس پیوند

مشهد)سهامی  معدنی  ماشینهای  توسعه  شركت صنعتی 
خاص( درتاریخ 1370/11/19و در زمینی به مساحت 72522 مترمربع در شهرک فن آوریهای برتر 
تاسیس گردید و مورخ 1376/08/05 نام شركت به توس پیوند تغییر  و اساسنامه جدید شركت تدوین 

گردید.
سپس این شركت با موافقت سازمان گسترش و نوسازی به عنوان یکی از شركتهای زیرمجموعه شركت 
صنایع تجهیزات نفت معرفی و در نهایت مورخ 1380/03/01 بهره برداری رسمی از ظرفیتهای موجود 

كارخانه انجام شد.
شركت توس پیوند به عنوان تولید كننده داخلی اتصاالت فوالدی و با برخورداری از منابع انسانی خبره و 
توانمند و كیفیت و خوش نامی نزد مشتریان و حضور در وندور لیستهای شركت های تابعه وزارت نفت و 
ضمانت موثر مجموعه های تحویلی و تولیدی نقش موثری در تامین اتصاالت فوالدی مورد نیاز كارفرمایان 

محترم پروژه های كشور داشته است.
محصوالت : انواع اتصاالت فوالدی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شامل انواع فیتینگ و فلنج مانند زانویی و 
مایتر، سه راهی و لترال، تبدیل، در پوش، فلنج و اولت شامل )سوكولت، تریدولت، البولت، لترولت و …( 

و انواع نیپل ها می باشد.
شرکت گسترش شیرسازی

درسال 1374 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و موافقت هیئت رسیدگی به جلب و حمایت 

سرمایه گذاری های خارجی به شركت Energoinvest كشور بوسنی و هرزگوین با سابقه بیش از 40 
سال در تولید شیرهای فوالدی صنایع نفت و گاز اجازه داده شد تا در طرح تولید شیرآالت مورد نیاز بخش 
انرژی خصوصاً صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی با شركت صنایع تجهیزات نفت اقدام به مشاركت و تاسیس 

شركت گسترش شیر سازی نماید.
این مشاركت مشتمل بر انتقال دانش فنی و ارائه كمک های فنی و آموزشی بود كه قریب به سه سال در 
قالب اعزام كارشناسان شركت Energoinvest محقق گردید. از آغاز سال 1374 تا كنون ، این شركت 
با ظرفیت اسمی ساالنه 5000 تن دست اندركار ساخت و تامین انواع شیر آالت و تجهیزات نفت ، گاز و 
پتروشیمی در اندازه های مختلف و طیف متنوع آلیاژی بوده است.افتخار تایید كیفیت محصوالت و تولیدات 

این شركت توسط دوایر فنی و وزارت نفت برگ زرینی در كارنامه این صنعت بوده است.
كیفیت برتر ، قیمت مناسب ، تحویل سریع و پشتیبانی بعد از فروش شعار و عمل شركت گسترش 
شیرسازی می باشد .شركت گسترش شیرسازی با اتکا بر واحد نیروی فنی – مهندسی خود آماده ارائه 

مشاوره رایگان به مشتری جهت انتخاب شیر مناسب برای سرویس مورد نظر می باشد.
شرکت فناوری تجهیزات سرچاهی) وتکو(

تولید كنندگان انواع تجهیزات سرچاهی X Mass Tree Wellhead و انواع شیرآالت در كاس 
فشاری5000  تا 15000 مطابق با استاندارد 6A API و استانداردهای مورد تأیید شركت ملی 
نفت ایران در كشور می باشد و به عنوان یک شركت دانش 
بنیان با بهره گیری از متخصصین نخبه ، سابقه همکاری 
انتقال تکنولوژی  از شركتهای صاحب نام بین المللی  و 
از جمله ABB و وتکوگری آمریکا)سنگاپور( را در كارنامه 

درخشان خود دارد.
شرکت پارس پنگان

 Fullyنوع از  توپی  شیرآالت  انواع  كننده  تولید 
 Welded. Split Body Trunnion Mounted.
 Floating. Bolted Bonnet. Extended Stem.
 Metal to Metal و   Side Entry. Top Entry
و  اندازه و كاس های متنوع  با عملگرهای مختلف در 
مجهزترین  با   ASTM APIو  استانداردهای  با  مطابق 
توپی  تولید شیرآالت  به منظور  و تست  تولید  امکانات 
تا سایز 56 اینچ برای نخستین بار در كشور همچنین 
در   )Control Valve( كنترلی  شیرآالت  انواع  تولید 
اندازه و كاس های فشاری و تریم های مختلف جهت 
كاربردهای كنترل فشار ، دبی، سطح جریان و دما در 
با  با متریال های مناسب مطابق  محیط های فرآیندی 

NACE و API. IEC. ISA استانداردهای
برنامه های آینده شرکت:

1- بازنگری فرآیند توسعه و تقویت بازاریابی و فروش
2- پیگیری و تعیین تکلیف و حل مسائل قراردادی
3- تجزیه و تحلیل و ارزیابی نظر سنجی مشتریان

4- راه اندازی سیستم جامع منابع انسانی
5- آموزش و ارتقاء دانش كاركنان

6- بازنگری و بروز رسانی استراتژی و انجام امور براساس برنامه استراتژیک تدوین شده و توسعه 
سهم بازار در افق 1405

7- شناسایی و اجرای مدیریت ریسک
8- بازاریابی و حضور در مناقصات كشورهای عراق و سوریه و تقویت بخش صادرات

9- پیگیری وصول مطالبات و آزادسازی تضامین بانکی
10- بهبود شاخص مالی و اصاح ساختار مالی

11- پیگیری سرمایه گذاری مشترک جهت كسب فن آوری و انتقال دانش فنی
12- بازنگری ساختار سازمانی

13- افزایش سهم بازار
 EFQM 14- استقرار مدل جامع

15- پیگیری احداث خط تولید كارگاه ریخته گری
16- تمركز بر تحقیق و توسعه محصوالت جدید و اجرای محصوالت دانش بنیان

17- حضور فعال در انجمن های صنفی و نمایشگاه های خارجی در صورت امکان 

عملکـردی عالـی از شـرکتی دانـش بنیـان بـا مدیرانـی جهـادی
»فنفت« مایه فخر ایرانی

دانش فنی روز، تکنولوژی برتر، وجود چهار شرکت تخصصی 
تابعه در زمینه تولید تجهیزات استراتژیک صنایع نفت- گاز 
بازار  دارای  متخصص،  و  متعهد  انسانی  منابع  پتروشیمی،  و 
و  شفاف  مالی  امور  منطقه،  در  بالقوه  مشتریان  و  مناسب 
دقیق، روابط عمومی فعال و پویا، امور سهام پاسخگو، حرکت 
و  مستمر  آوری  ارزش  و  سودآفرینی  با  صعودی  مداری  در 
مدیرعاملی جهادی و برنامه محور از جمله نقاط قوت و مزیت 

رقابتی این شرکت دانش بنیان می باشد.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت فرآوري مواد معدني ایران )سهامی عام( مورخ 
1400/03/18 در محل سالن حیان هلدینگ توسعه معادن روی برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 68/99 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
فرشاد صبری بود، كه جنابان رامتین قسمتی و نوروز لقمانی در مقام نظار اول و دوم و آقای حمید 

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

سود 500 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
به گفته، مهندس حمید عاماتی، ناخدای »فرآور«؛ بازسازی و نوسازی خطوط مختلف تولیدی 
جهت ارتقای كیفیت و كمیت، انجام پروژه های زیست محیطی با هدف تفکیک پسماندهای قابل 
بازیافت و نهائی، اجرای پروژه های كنترل مصارف بار انرژی جهت تعدیل سهم انرژی در قیمت تمام 
شده محصول، بازیافت پسماندها جهت تامین بخشی از ماده اولیه مورد نیاز و كاهش سهم مواد 
اولیه اصلی در قیمت تمام شده از مهمترین دستاوردهای و توفیقات شركت در سال مالی مورد 

گزارش بوده است.
مهندس عاماتی در قسمت دیگری از گزارش خود با اعام 
اینکه در سال 1399 برنامه فروش 14 هزار تن داشتیم 
با  تا  با كاهش قیمت جهانی روی تصمیم گرفتیم  ولی 
مدیریت فروش جهت رعایت صرفه و صاح سهامداران 
ذینفعان شركت ، بیشترین فروش را در بهترین زمانهایی 
كه محصول تولیدی قیمت حداكثری است داشته باشیم 
افزود: در سال 1399 در حدود 8 هزار تن واردات خاک 
داشته ایم ولی برنامه های ما در سال 1400 واردات 20 
هزار تن خاک آن هم با عیار باالتر می باشد كه بدین 
ترتیب و با تامین مواد اولیه مرغوب خواهیم توانست تولید 

شمش روی بیشتری داشته باشیم.
به گفته مدیرعامل كاردان »فرآور« خاطر نشان كرد كه 
جزو برنامه های میان مدت ماست كه از پسماندهای خود 
دوباره استفاده كنیم چون پسماندهای ما مس و نقره هم 
دارند ولی اول باید از پسماندها روی را استحصال كنیم و 
بعد به استحصال این ارزش افزودهای پسماندها اهتمام 
بورزیم. وی با تصریح این نکته كه ما هر سال در شركت 
طرح توسعه ای داشته و خواهیم داشت و مشکلی برای 

افزایش تولید نداریم افزود: 
تاش در جهت كاهش بهای تمام شده كاالی فروش رفته 
كه با مدیریت هزینه ها و كنترل مصارف این مهم محقق 
می گردد و افزایش ظرفیت BZS سازی در شركت جزو 
مهمترین معیارها و شاخص های عملکردی ما برای سال 

آتی می باشد.
پیام هیات مدیره

حمد و سپاس خداوند یکتا را كه با عنایت الطاف بیکرانش 
در سال 1397 این توفیق را به ما عطا فرمود تا  با تکیه 
بر عزم مدیران، كارشناسان، كاركنان و پیمانکاران بتوانیم 
در عرصه تولید خدمتگزار جامعه و سهامداران خود باشیم. 

لذا ضمن تشکر و قدردانی از كلیه عزیزانی كه هیات مدیره را در انجام مسئولیت های خویش یاری 
داده اند، افتخار داریم گزارش یک سال فعالیت و برنامه های هیات مدیره را تقدیم سهامداران محترم 
نماییم. هدف اعضای هیات مدیره بر این اساس بوده كه شركت را به عنوان بنگاه اقتصادی معتبر در 
سطح ایران معرفی نموده  تا با برنامه ریزی درست در فضای رقابتی به جایگاه و شایسته در این 

صنعت برسد.
در همین راستا اهم اقدامات انجام شده در سال 1397 و برخي برنامه های شركت در سال 98 به 

شرح زیر است:
1( اعمال سیاست مدیریت هزینه ها با هدف گذاری در كنترل مواد اولیه كمکی شیمیایی

2( انجام پروژه های زیست محیطی با هدف تفکیک پسماندهای قابل بازیافت و نهایی
3( اجرای پروژه های كنترل مصارف بارز انرژی به منظور تعدیل سهم انرژی در قیمت تمام شده 

تقسیم سود 5۰۰ ریالی به ازای هر سهم فرآورده های مواد معدنی ایران 
مدیریت برای تعالی در »فراور«

محصول 
4( بازیافت پسماندها به منظور تامین بخشی از ماده اولیه موردنیاز و كاهش سهم مواد اولیه اصلی 

در قیمت تمام شده محصول
5( بازسازی و نوسازی خطوط مختلف تولید به منظور ارتقای كیفیت و كمیت محصول

هیات مدیره آرزو دارد كه در سال جاری با استعانت از ایزد منان، تاش كاركنان و اعتماد سهامداران 
محترم بتواند در صیانت از منابع شركت و منافع سهامداران، گام های موثری را بردارد. آنچه توانستیم 

لطف خدا بوده است و آنچه پیش رو داریم با امید به عنایت او خواهد بود.
اهم اقدامات و پروژه های بهبود در سال 99

در  مصرفی  توان  و  اندازی  راه  جریان  كاهش  برای  وات  كیلو   11 اینورتر  دستگاه   2 نصب   -
الکتروپمپ ها

- افزایش ضریب قدرت MCC واحد محلول سازی از 91 به 94 صدم و تثبیت ولتاژ ورودی كارخانه 
با هدف كاهش شدت شاخص واحد محلول سازی به میزان 4 درصد

- طراحی و نصب خازن توان باالی در واحد خردایش بصورت جداگانه جهت افزایش ضریب قدرت 
خازنی

- سرویس اساسی 7 دستگاه دژنگتور خطوط فشار قوی 
كارخانه به منظور حفاظت از شبکه

- كنترل راندمان بویلرها و كاهش ساالنه 471 هزار متر 
مکعب گاز طبیعی

- سرویس كامل ترانس شركتی فایرهای خط A واحد 
الکترولیز

جهت  بخار  دیگهای  نرم  آب  گیری  سختی  كنترل   -
جلوگیری از فرار سختی و كاهش ساالنه 271 هزار متر 

مکعب گاز طبیعی
- كاهش مصرف آب با انجام اقدامات كنترلی به میزان 19 

درصد نسبت به سال 98
واحد  آبی  استاتر  و  ای  گلوله  آسیاب  اساسی  تعمیر   -

خردایش
برای  تایرواش شماره 1  فلزی  سازه  اجرای  و  - ساخت 

جلوگیری از پراكنش آلودگی در مسیرهای تردد داخلی
- نصب خازن بر روی تجهیزات بارز واحد خردایش برای 

افزایش ضریب قدرت خازنی
پیشرفت 80  با  روی  پودر  تولید  واحد  اساسی  اورهال   -

درصد
 10 مسکونی  واحدهای  برای  فاضاب  انشعاب  ایجاد   -
واحدی و اتصال به شبکه جمع آوری فاضاب شهر دندی 

- نصب یک دستگاه مخزن نگهداری اسید 75 متر مکعبی 
واحد بازیافت

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت
راهبردهای شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه 

مواد اولیه: 
شركت فرآوری مواد معدنی ایران با بهره گیری از مدیران 
ارائه  برنامه های  در  همواره  خود  توانمند  متخصصان  و 
شده سعی بر آن داشته، نسبت به كاهش قیمت تمام 
باشد.  داشته  گفتن  برای  حرفی  نهایی  محصول  شده 
اولیه  مواد  نرخ های  بین  دائمی  تقابل  اینکه  بر  مضاف 
موجود در بازار كه در جهت افزایش قیمت تمام شده هستند از یک طرف و فعالیت تولیدی و 
كنترلی شركت كه در جهت كاهش قیمت تمام شده می باشد از طرف دیگر دائما وجود داشته 
و دارد. علی ایحال تاش و سعی مدیریت بر این بوده تا برای كاهش بهای تمام شده كاالی 
تولید شده،  برنامه هایی مدون و اصولی طراحی و اجرایی كند. در  دوره جاری علی رغم كاهش 
نرخ های جهانی روی و نامتعادل بودن نرخ تسعیر ارز و بازار و همچنین افزایش هزینه های 
دستمزد و هزینه های حمل كه براساس بخشنامه های مصوب و قوانین جاری تصویب گردیده، 
را  و مطلوب  تمام شده شركت تاش الزم  بهای  نمودن  متعادل  تا در  نموده  مدیریت تاش 
بعمل بیاورد تا به این وسیله به اهداف عالیه كه همانا صیانت از حقوق سهامداران خود می 

باشد دسترسی یابد.

اجرای جداول بتنی به صورت کانیو و کانال به منظور جمع آوری و 
استفاده مجدد از هرزآب و روان آب های سطحی به طول 3099 
متر، آماده سازی محل جدید دپوی پسماند با ظرفیت اولیه 330 
هزار تن ، استفاده از پسماند نیکل در تصفیه نیکل جهت کاهش 
مصرف پودر روی ، انتقال محلول به روش ثقلی در واحد محلول 
سازی به جای انتقال آن با هوای فشرده و کاهش مصرف انرژی 
و دریافت لوح تقدیر به عنوان صادر کننده نمونه استانی از جمله 
موفقیت ها و دستاوردهای شرکت»فرآور« با مدیریت مهندس 
حمید عالماتی مدیرعامل خوش فکر و با تجربه صنعت کانی 
کشورمان در سال 1399 بوده است بدین ترتیب شرکت فرآورده 
 1/902/280 عملیاتی  درآمد  کسب  با  ایران  معدنی  مواد  های 
میلیونی و کسب سود عملیاتی 359 /790 میلیونی توانست سود 
خالص خود را بیش از دو برابر افزایش داده و مبلغ 693/130 سود 

برای سهامداران و ذینفعان خود به ارمغان بیاورد.
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همزمان با ایام روز خبرنگار و برای اولین بار در 
كشور طرح جامع اصحاب رسانه و هنرمندان در 
بیمه  در  هنر  و  فرهنگ  اهالی  از  حمایت  جهت 

رازی رونمائی شد.
وفا  قمری  با حضور مصطفی  كه  مراسم  این  در 
مدیركل خبرگزاری صدا و سیما ،مصطفی خادم 
زندی  مصطفی   ، كارت  هنر  عامل  مدیر  المله 
محسن  و  مركزی  بیمه  عمومی  روابط  مدیركل 
بیمه  جامع  طرح   ، گردید  برگزار  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تبلیغات  مدیركل  حدادی 

اصحاب رسانه و هنرمندان و تمبر اختصاصی روز خبرنگار بیمه رازی رونمائی شد.

اخبار بانک و بیمه

به مناسبت  ایران  بانک توسعه صادرات  مدیر عامل 
هفدهم مردادماه در پیامی روز خبرنگار را به اهالی رسانه 

تبریک گفت.
متن پیام به این شرح است :

اقتضای جان چو ای دل آگهی است 
هر كه آگه تر بود جانش قوی است

آگاهی  و  قدم گذاشتن درمسیردشوار شفاف سازی 
بخشی بر مبنای اطاعات دقیق و موثق، امری شجاعانه 
است كه دستاوردی ارزشمند برای جامعه به دنبال دارد.

خوشبختانه جامعه خبری كشور در شرایط دشوار، نشان 
داده كه همواره در اوج شرافت و تعهد رسالت خود را دنبال می كند و اسیر تنگ نظری های جانب دارانه نمی شود.

بدینوسیله ضمن گرامی داشت یاد و نام شهید رسانه، محمود صارمی، روز خبرنگار را به همه تاشگران عرصه 
خبرتبریک عرض می كنم از خداوند متعال، برای شما توفیق روزافزون در مسئولیت خطیرتان خواستارم.

ــرداد 1400  ــه 18 م در جلس
گــران  بیمــه  ســندیکای 
بــرای انتخــاب نماینــده در 
ــی بیمــه، یونــس  شــورای عال
مظلومــی، مدیرعامــل شــركت 
رأی   17 بــا  تعــاون  بیمــه 
مدیــران عامــل شــركت هــای 

ــد. ــده ش ــه برگزی بیم
مدیرعاملــی  كــه  مظلومــی 

ــرداد  ــود دارد از 11 خ ــه خ ــه رازی را در كارنام ــایان و بیم ــه ای س ــات بیم ــركت خدم ش
1396 بــه عنــوان مدیرعامــل و عضــو هیــأت مدیــره در شــركت بیمــه تعــاون مشــغول بــه 
فعالیــت شــده و هــم اكنــون بــه عنــوان دبیــر كمیســیون بیمــه اتــاق بازرگانــی بیــن المللــی و 
عضــو شــورای سیاســتگذاری بیســت و هشــتمین همایــش ملــی بیمــه نیــز مشــغول خدمــت 

ــه اصحــاب صنعــت بیمــه اســت. رســانی ب

دكتر رضا جعفری، مدیرعامل بیمه سینا با صدور پیامی، فرا 
رسیدن روز خبرنگار را به اصحاب رسانه، تبریک و تهنیت 

گفت.
تمامی  در  ما  كشور  امروز  مهم  نیازهای  از  یکی  بی تردید 
است  »شفافیت«  اقتصادی،  بخش  در  مخصوصاً  بخش ها 
اصحاب  و مهمترین عنصر ایجاد شفافیت در جامعه قطعاً 

رسانه و خبرنگاران هستند.
به پاس قدردانی از زحمات اصحاب رسانه فرصت را غنیمت 
شمرده و فرارسیدن 17 مردادماه و روز خبرنگار را حضور 
و  تبریک  رسانه  محترم  اهالی  و  عزیز  خبرنگاران  تمامی 

تهنیت عرض كرده و سامتی و موفقیت شما عزیزان را در سایه عنایت پروردگار آرزومندم.

و  عمـر  بیمه هـای  منافـع  در  مشـاركت  سـود 
سـرمایه گذاری بیمـه سـرمد 30.5 درصـد شـد.

بـا تصویـب صورت هـای مالـی شـركت و تعییـن 
سـود مشـاركت در منافع سـال 1399 بیمه های 
عمـر و سـرمایه گذاری بـه میـزان 30.5 درصـد، 
سـود اعامـی در كلیـه بیمه نامه هایی كـه دارای 

شـرایط الزم هسـتند، اعمال شـد.
منافـع  در  مشـاركت  سـود  حسـاب،  ایـن  بـا 
بیمه هـای عمر سـرمایه گذاری سـرمد نسـبت به 

سـال گذشـته، حـدود 5 درصـد افزایـش پیـدا كرده اسـت. سـال گذشـته سـود مشـاركت در 
منافـع بیمه هـای عمـر سـرمد، 25.05 درصـد بـود.

كشوری  بازنشستگی  صندوق  بازنشستگان 
یکپارچه  جدید  كارت  دریافت  برای  می توانند 
خدمات بانکی و شناسایی به شعب بانک صادرات 

ایران مراجعه كنند.
شناسایی  و  بانکی  خدمات  تلفیقی  كارت 
سرعت  افزایش  ضمن  كه  كشوری  بازنشستگان 
از  افراد  از  كامل تری  مشخصات  خدمات،  ارائه 
جمله تصویر صاحب حساب و شماره شبا حساب 
و  فرد  هویت  احراز  امکان  و  درج شده  آن  روی 
ارائه خدمات بانکی را در شعب تسهیل می كند، پس از گذراندن مراحل آزمایشی به صورت 
گسترده توسط بانک صادرات ایران برای یک میلیون و 200 هزار بازنشسته صندوق بازنشستگی 
كشوری صادر شده و بازنشستگان این صندوق برای دریافت آن از شعب پنج ماه فرصت دارند.

طبــق اعــام بیمــه مركــزی جمهــوری اســامی 
ــال  ــن در س ــه نوی ــی بیم ــری مال ــران، توانگ ای
ــک  ــطح ی ــد و در س ــادل 188درص ــاری مع ج
تائیــد شــده اســت.  طبــق بررســی ها و كنتــرل 
انجــام شــده از ســوی بیمــه مركــزی ج.ا.ایــران 
و براســاس صورت هــای مالــی بیمــه نویــن 
ــادل  ــركت مع ــن ش ــری ای ــال 99، توانگ در س
188 درصــد تائیــد شــده كــه نســبت بــه ســال 
ــن  ــر اســاس ای ــش داشــته اســت. ب ــل افزای قب
گــزارش، ســطح یــک توانگــری مالــی بیمــه نویــن درســال جــاری بــا نســبت 188 درصــد در 
مقایســه بــا نســبت 114 درصــد در ســال گذشــته، از افزایــش قابــل توجهــی برخــوردار بــوده 
ــا توجــه  ــن ب ــی اســت كــه شــركت بیمــه نوی ــن پنجمیــن ســال متوال اســت. همچنیــن ای
ــی قــرار گرفتــه اســت. ــه اعمــال مدیریــت صحیــح ریســک، در ســطح یــک توانگــری مال ب

پیام تبریک دکتر علی صالح آبادی به مناسبت روز خبرنگار
انتخاب مدیرعامل بیمه تعاون به عنوان نماینده سندیکای بیمه گران در 

شورای عالی بیمه

پیام تبریک مدیرعامل بیمه سینا به مناسبت روز خبرنگار

برای اولین بار در کشور از طرح جامع بیمه اصحاب رسانه و هنرمندان رونمائی شد

ــه  ــل کارت یکپارچ ــاده تحوی ــران آم ی ا ــادرات  ــک ص ــعب بان ش
ــوری ــتگان کش ــه بازنشس ــایی ب ــی و شناس بانک

افزایش سودآوری بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه سرمد

توانگری مالی بیمه نوین افزایش یافت

با رای حداکثری مدیران عامل شرکت های بیمه انجام شد:

با تایید بیمه مركزی ج.ا.ا، توانگری مالی شركت بیمه "ما" برای دهمین سال متوالی با نسبت 
203 درصدی در سطح یک قرار گرفت.

طبق ارزیابی صورت های مالی مصوب 1399، بیمه  "ما"   در این سال  نیز با كسب نسبت 
توانگری 203 درصد در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در متن نامه بیمه مركزی 
ج.ا.ا آمده است: »در اجرای ماده 6 آیین نامه نحوه 
محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه 
)شماره 69( و حسب بررسی و كنترل انجام شده، 
 1399 سال  مالی  صورت های  آخرین  اساس  بر 
محاسبات  طبق  تعدیات  اعمال  از  پس  و 
شركت  آن  مالی  توانگری  نسبت  صورت گرفته، 
برای سال 1400، معادل 203 درصد)سطح 1( 

مورد تایید بیمه مركزی جمهوری اسامی ایران است.«
گفتنی است شركت بیمه "ما"   از ابتدای اجرایی شدن آیین نامه شماره 69 شورای عالی بیمه 
تا كنون، با مدیریت صحیح منابع، كنترل ریسک  و  افزایش سرمایه؛ موفق به حفظ سطح یک 
توانگری مالی خود در صنعت بیمه بوده و شاخص توانگری مالی خود را در سال 1399 در حالی 

افزایش داده كه پرتفوی شركت نسبت به سال قبل 65 درصد رشد داشته است.

سطح یک توانگری مالی برای دهمین سال متوالی با نسبت ۲۰3 درصد

دكتر محمد بیگدلی در این پیام با اشاره به این نکته كه 
اطاع  عرصه  داران  طایه  رسانه،  اصحاب  و  خبرنگاران 
رسانی و آگاهی دهی به افکار عمومی هستند، تاكید كرد: 
شنوا  گوش  عنوان  به  خبرنگاران  حضور  بدون  تردید  بی 
بینای جامعه، فضای خاكستری در جوامع حاكم  و چشم 
خواهد شد و شفافیت در درجات پایینی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان این نکته كه خبرنگاران در تمامی طول تاریخ، 
نقش های مهمی را در رویدادهای بزرگ، بر عهده داشته 
اند، ادامه داد: خبرنگاران با قلم های خود به عنوان ساح 
و  مهم  رویدادهای  در  همواره  رسانی،  اطاع  برنده  و  تیز 

و  ها  موفقیت  از  بسیاری  آنها،  وجود  بدون  و  اند  كرده  ایفا  را  اثرگذاری  نقش  حیاتی كشور، 
دستاوردهای حاصله، انعکاس واقعی پیدا نمی كرد.

مدیرعامل بانک ملت در پیامی، فرارسیدن 17 مردادماه سالروز خبرنگار 
را به تمامی فعاالن عرصه رسانه تبریک گفت.

پیام تبریک مدیرعامل بانک ملت به مناسبت روز خبرنگار
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت گروه صنعتي بارز  )سهامی عام( مورخ 1400/04/20 
در محل سالن اصلي همایشهاي مجموعه فرهنگي تاش برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 84/02 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای رضا توكلي بنیزي بود، 
كه خانم افسانه اروجي و آقای علیرضا بني اسدي در مقام 
نظار اول و دوم و آقای مهدي فکري 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 2/450 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان 

دادند.
دكتر مهدی فکری در ابتدای گزاش خود با تشریح اینکه 
گروه صنعتی بارز بعد از 30 سال حضور در بازار كشور با 
اهتمام جدی در ارتقاء كیفیت توانسته است به تنهایی 48 
درصد سهم بازار تایر كشور را در اختیار داشته و كاملترین 
سبد محصوالت در بین تایرسازان كشور را تولید  كند كه 
بخشی از این سبد، به طور انحصاری فقط در بارز تولید می 
گردد افزود: محصوالت بارز با باالترین استانداردهای كیفی 

تولید شده و برترین كیفیت ها را دارا می باشند.
مدیر مدبر مجموعه با تصریح اینکه توجه جدی به امر نوآوری 
داشته ایم و در همین راستا 6 محصول جدید در سال گذشته 
به بازار عرضه كردیم افزود: در سال 99 ، برنامه مستمر گروه 
دانش افزایی و طراحی، تولید محصوالت پیشرفته مطابق با 
نیازهای بازار بوده است. دكتر فکری كه از مدیران خوشنام و 
با دیسیپلین بازار سرمایه كشورمان می باشد در ادامه با تاكید 
بر اینکه با برنامه های مدون پیش بینی و عملیاتی شده در 
شركتهای سامان بارز ،بارز ترابر كرمان، الستیک سیرجان، بارز 
كردستان، كربن سیمرغ و مهندسی و تحقیقات الستیک به 
عنوان شركت های تابعه نقشی مهم در امر تامین نیاز بازار 
داخلی و توسعه و تنوع بخشی به محصوالت صنعت تایر را به 
خود اختصاص داده ایم، پیرامون راهبردهای گروه بارز گفت: 
بازار، حفظ همکاری با خودروسازهای  ایجاد حاكمیت در 
بزرگ با رویکرد افزایش سطح كیفیت و توان فناوری گروه، 
سرآمدی عملیاتی از طریق افزایش بلوغ فرآیندها، مطالعه 
بازارهای هدف و بسترسازی مناسب برای توسعه صادرات از 

جمله دكترین های كاری ما در این مجموعه بزرگ می باشد. مدیر با تجربه كشورمان كه بیش از دو 
دهه در صنعت خودروسازی نیز از مدیران ارشد و موفق بوده است در فرازی دیگر از گزارش خود با اعام 
اینکه در سال 99 حدود 995 هزار خودرو در كشورمان تولید شد كه پیش بینی می شود این رقم در 
سال 1400 به 1 میلیون و 250 هزار خودرو افزایش یابد كه بالطبع باعث نیاز بیشتر به الستیک و تایر 
خواهد گردید خاطرنشان ساخت از آنجا كه نسبت تامین الستیک در بازار به نسبت 75 درصد داخلی 
و 25 درصد تایرهای خارجی است طی رایزنی های متعدد با دست اندركاران به دنبال منع یا كاهش 
واردات هستیم آن هم علی الخصوص برای الستیک و تایرهایی كه می توانیم در هر نوع و سایز آن را 

درداخل تولید كنیم.
به گفته دكتر فکری در كنار تامین بازار داخلی به دنبال دریافت مجوز و اقدامات جدی برای افزایش 
صادرات به دیگر كشورها با توجه به كیفیت محصوالت خود هستیم و برای آن برنامه ریزی و سیاست 

های خوبی مدنظر قرار داده ایم.
سکاندار بارز در ادامه با اعام اینکه در تیرماه سال 1400 با كسب 100 درصد آرای به ریاست انجمن 
صنفی تایر رسیدیم و بعنوان رهبر و راهبر این صنعت شناخته می شویم تصریح كرد: به عنوان ریاست 
انجمن صنفی صنعت تایر ایران در انتخابات 1400 ؛ به مدت دو سال، ریاست انجمن را عهده دار شدیم و 

بحمداهلل زمینه خدمت هرچه بیشتر در این حوزه فراهم آمد و در سایه مذاكرات صورت پذیرفته همچنین 
شركت بارز كردستان )از شركت های تابعه گروه صنعتی بارز و شستا( برای اولین بار موفق به ورود به هیات 

مدیره انجمن صنفی صنعت تایر ایران گردید.
وی در ادامه با تبیین اینکه میانگین رشد 5 ساله تایرسازان 
ایران 9 درصد و این میانگین رشد 5 سال تولید در بارز 13 
درصد بوده است افزود: از لحاظ تولید وزنی با تولید 125 هزار 
تن، گروه صنعتی  بارز معادل كل تولید تایر دیگر شركت 
های داخلی تولید داشته است. دكتر فکری در بخش دیگری 
از گزارش مبسوط خود با اعام اینکه از سال 96 كه بارز 
كردستان به تولید تایر پرداخته است توانسته در رشد و 
سودآوری گروه نقشی هر روز پر رنگ تر داشته باشد اضافه 
كرد در دو ماه ابتدایی سال 1400 فروش گروه صنعتی بارز از 
مرز 1000 میلیارد تومان گذشته است كه یک ركورد شکنی 
حساب می شود. به گفته وی علی رغم حذف ارز 4200 
تومان در خرداد ماه موفق شدیم بالغ بر 664 میلیارد تومان 
فروش را برای مجموعه حاصل كنیم و با پیش بینی فروش 
هر ماه حداقل 600 میلیارد تومان در سال 1400 شاهد 
شکستن ركود در سودآوری و ارزش آفرینی برای ذینفعان 
خود خواهیم بود. دكتر مهدی فکری با تاكید بر اینکه در 3 

ماهه اول سال رشد خوبی داشته ایم اضافه كرد:
ایران در اردیبهشت  ورود محصوالت بارز به بورس كاالی 
تایر كشور( در راستای  بار در صنعت  اولین  1400 )برای 
شفافیت هرچه بیشتر بوده و این نوع عرضه نقطه عطفی 
در صنعت تایر كشور می باشد كه سود بسیار خوبی را برای 

شركت به ارمغان آورده است.
مدیرعامل محقق و محبوب مجموعه كه پیشتردر هر مسندی 
منشاء تحول و اثرگذاری فراوانی بوده است در ادامه با بیان 
اینکه بارز تنها دارنده گواهینامه گرید A ساپکو در بین سایر 
كارخانجات تایرسازی می باشد افزود كسب گواهینامه بین 
المللی E-MXVR برای 8 سایز تایر سواری رادیال طراحی 
و تولید تایر پاپهن )WIDE Bxse( برای نخستین بار در 
خاورمیانه كه این دانش و توانمندی تنها در اختیار بارز در 
كشور می باشد از جمله نقاط تمایزما با دیگر شركت های 

الستیک سازی داخلی می باشد.
به گفته این مدیر جهادی همانطور كه در كیفیت و تولید انواع 
تایرهای سواری پیشتاز هستیم در تولید الستیک با سایزهای 
بزرگ هم بسیار تولیدات خوبی داشته و طرح های عملیاتی 

خوبی برای توسعه و تولید متنوع تر در این حوزه داریم.
وی با اشاره به اینکه بیش از نیاز بازار داخل ما تولید تایر داریم 
تصریح كرد: با توجه به اینکه الستیک های بایاس هنوز در كشور ما استفاده می شود و از خودروهای 
شخصی تا كشاورزی از این نوع تایر استفاده می كنند و ما هم سهم خود را از این بازار حفظ كرده ایم 
تاكید كرد اما مجموعه بارز به سمتی خواهد رفت كه همه ساله سهم تولید خود در این تایر یعنی بایاس 
را كمتر و در تولید رادیال افزایش تولید خواهید داشت كه این بخاطر درک درست از شرایط بازار و آینده 
نگری می باشد. دكتر فکری در قسمت دیگری از گزارش جامع خود با تاكید مجدد بر اقدام ارزشمند 
شركت و خط شکنی در عرضه تایر در بورس كاال سخن راند و اعام داشت با توجه به تغییر قیمت مواد 
اولیه كه در بهای تمام شده اثرگذار می باشند كلیه تایرسازان به دنبال افزایش نرخ در تایرهای تولیدی 

می باشند و ما نیز به عنوان رهبر گروه الستیک سازی كشور به دنبال كسب این حق خود می باشیم.
وی در بخش پایانی گزارش خود با تصریح اینکه شعار ما در سال 1400 در گروه صنعتی بارز تولید 
هدفمند با توجه به نیاز بازار می باشد كه ضامن سود پایدار و رشد درآمد عملیاتی خواهد بود خاطر نشان 
ساخت این امر مستلزم برنامه ریزی دقیق و تاش مجدانه كلیه اركان مجموعه می باشد كه با توجه به 

پتانسیل باالی شركت در حوزه فنی و منابع انسانی ارزشمند شركت بدان دست خواهیم یازید.
حضور دكتر ابویی مدیرعامل تاپیکو در مجمع، حرمت نهی دكتر فکری به اهالی قلم و خبرنگاران،  رعایت 
دقیق پروتکل های بهداشتی، میزبانی شایسته كارشناسان فرهیخته روابط عمومی از اصحاب رسانه 

عملکردی درخشان و بارز از گروه صنعتی بارز
افزایش بیش از ۲9۰ درصدی سود خالص

 A ساپکو )بارز تنها دارنده گواهینامه گرید A دریافت گواهینامه گرید
ساپکو در بین سایر کارخانجات تایرسازی است، دریافت گواهینامه 
سیستم مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان براساس استاندارد 
ISO 10015 :2019، کسب گواهینامه بین المللی E-MARK برای 
8 سایز تایر سواری راتدیال و 4 سایز باری / اتوبوسی، طراحی و 
تولید تایز پاپهن )Wide Base( برای نخستین بار در خاورمیانه، 
طراحی و تولید تایر UHP )سایز 445/65/225R H 874( تایری 
با سری سرعتی Vو Z و ساختاری متفاوت، پخت تایر با روش پخت 
Steam و پخت نیتروژنی در راستای بهینه سازی زمان های پخت 
از 16  ناخالص  افزایش حاشیه سود  ایران،  بار در  اولین  برای  تایر 
درصد به 22 درصد، افزایش حاشیه سود عملیاتی از 13 درصد به 
19 درصد، افزایش حاشیه سود خالص از 10 درصد به 20 درصد از اهم 
دستاوردهای کلیدی می باشد که بارز با ناخدایی دکتر مهدی فکری 
و کارکنان تالشگر و کارشناسانی متعهد و متخصص در سال 1399 

بدان دست یافته است.
بدین ترتیب با رشد 100 درصدی فروش و رشد 202 درصدی سود 
عملیاتی شرکت توانسته است با کسب مبلغ 6/657/118 میلیون 
یک افزایش 290 درصدی سود خالص را برای سهامداران و ذینفعان 

خود به ارمغان بیاورد.

لج
 خ

دی
مه
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منجمله سركار خانم كرمی و همکاران تاشگرشان، اعام ادغام شركت سامان بارز در بارز كردستان 
جهت افزایش بهره وری و انسجام بیشتر، پاسخگویی شفاف و دقیق مدیران ارشد و سکاندار مجموعه به 

سواالت از نکات خواندنی این مجمع بود.
شایان ذكر است در سایه مدیریت ارزنده دكتر فکری، بارز توانسته است با جهش 215 درصدی، از مرز 
فروش 22 هزار میلیارد ریال در چهارماهه ابتدایی سال جاری عبور كرده و بالغ بر 1850 میلیارد ریال 

سود خالص را تا كنون، برای سهامداران خود ارمغان بیاورد .
همچنین مجموعه با رشد 2/3 درصدی در تولید، از مرز تولید 390 تن در روز گذشته وشركت توانست 
در تیرماه 1400 ، ركورد تولید ماهیانه سی سال اخیر سایت كرمان، با 8677 تن  را شکسته و نسبت به 

تولید تیرماه سال گذشته، رشد 3/34 درصدی را تجربه كند.
پیام هیات مدیره

هیات مدیره گروه صنعتی بارز به نمایندگي از كلیه ي سهامداران در سال 1399 اقداماتي در راستای 
افزایش و پایدار سازی سود گروه صنعتی بارز و ایجاد توازن بین منافع ذینفعان كلیدي از جمله سهامداران 
انجام داده است تا بدین ترتیب در راستای تامین سود سالیانه و همچنین ایجاد زیرساخت هاي مقتضی 

براي رشد و تعالي مستمر گروه و تامین منافع سهامداران گامهاي استواري بردارد.
صنعت تایر در سال گذشته سالي بسیار پراز چالش را پشت سرگذاشت ، ادامه روند تحریم هاي اقتصادي 
و تنگناهاي تهیه مواد اولیه و قطعات یدكي از یک سو و به تعطیلي كشیده شدن واحدهاي تولیدي و 
خدماتي ) مرتبط با شیوع گسترده بیماري كرونا ( از سوي دیگر غالب واحدهاي تولیدي و خدماتي و از 
جمله كارخانجات تایرسازي را زمین گیر نموده و از دایره فعالیت هاي اقتصادي به كنار گذاشت . همچنین 
در این سال ادامه روند كاهش سطح صادرات نفتي و پایین بودن درآمدهاي ارزي موجبات بیش از پیش 
كمبود نقدینگي را فراهم ساخت به گونه اي كهً  تقریبا تمامي طرح هاي توسعه اي كارخانجات از ادامه 
اجرا كنار زده شدند و ماحصل تاشهاي باقیمانده صنعت ، صرف تامین ارز ، تخصیص ارز و تامین حداقلي 

مواد اولیه داخلي و خارجي براي سرپا نگهداشتن تولید شد.
خوشبختانه در این سال علي رغم همه مشکاتي كه وجود داشت دست اندركاران ایثارگر و زحمتکش 
این صنعت در راستاي لبیک به فرمان رهبري مبتني بر تحقق بخشي به سال جهش تولید فعالیت هاي 
جهادي خود را براي تامین مواد اولیه و تولید حداكثري با موفقیت بکار گرفته و كل تولید صنعت تایر )تایر 
خودرو بعاوه تایر دوچرخه و موتور سیکلت( را از 245 هزار تن در سال قبل ) سال 98 ( به 288 تن ) 
در سال 99 ( ارتقا بخشیدند ) 17/5 درصد رشد نسبت به سال قبل آن ( كه سهم گروه صنعتي بارز در 

این میان 131 هزار تن بالغ گردید .
جایگاه شرکت در صنعت تایر 

صنعت تایر علیرغم همـه دشواري هایـي كه طـي سال هـاي اخیر داشتـه و مبتـا به فعالیتهاي تولیدي 
در كشور بوده است، با زحمات بي وقفه تمامي تولیـدكننـدگـان تایرسازي كشور، توفیق آن را یافت تا در 
سال 1399 ، كماكان جهش تولید دیگري را حاصل كند، بطوري كه مجموع تایرهاي خودرو تولید شده 

از مرز 25 میلیون حلقه )بالغ بر 273 هزار تن( گذشت. 
چنانچه تولید سایر انواع تایر و محصوالت تایري شامل وسایط نقلیه دوچرخه، تیوب و نوار را نیز به این 
مجموعه اضافه كنیم، براي اولین باردستیابي به ركورد 308 هزار تن از توفیقات مجموعه صنعت تایر كشور 
محسوب مي گردد. به عبارت دیگر طي سالي كه گذشت، صنعت تایر كشور موفق شد تا تولید انواع تایر 

خودرو را از نظر تعداد حلقه و تناژي حدود 18 درصد ارتقاء دهد . 
در صورتیکه موانع پیش پاي این صنعت مرتفع یا حداقل كاهش یابند، با برنامه ریزي ها و سرمایه گذاري 
هاي انجام شده، این صنعت قادر خواهد بود تا نرخ جهش تولید خود را همچنان حفظ كند و حتي تا 

حدودي ارتقاء دهد. 
در سال 1399 عملکرد گروه صنعتي بارز بویژه در حوزه تولید بسیار قابل توجه بوده است. حجم تولید 
وزني كارخانجات بیش از 288 هزار تن بوده بعاوه اینکه از طریق واردات 120 هزار تن تایر به بازار داخل 
ورود پیدا كرده كه در مجموع 406 هزار تن انواع تایر تیوب و نوار براي تامین نیازهاي داخل به بازار عرضه 
شده است. سهم تولید وزني گروه صنعتي بارز )شامل بارز كرمان و كردستان( بالغ بر 131 هزارتن بوده 

كه از نظر وزني 32 % از كل بازار عرضه تایر ) شامل تولید و واردات ( را تشکیل مي دهد.
مرور کلي بر عملکرد شرکت و دستاوردهاي مهم سال 1399 

- گروه صنعتي بارز در سال 1399 با بکارگیري منابع مادي و فکري خود موفقیت هاي بیشماري را در 
كارنامه خود ثبت نمود كه ذیا به اختصار تشریح میگردد : 

- دستیابي به اهداف كّمي سال جاري در سطح گروه 

- در این مسیر تحقق اهداف كّمي دوره از ابعاد گوناگون مدنظر بوده كه نتایج حاصله در سال 1399 با 
امعان نظر به چالش هاي محیط كسب و كار به قرار ذیل است : 

الف( تحقق مقدار 130 هزار تن تولید انواع تایر – معادل 23 درصد رشد نسبت به سال قبل 
ب ( تحقق مبلغ 46/416 میلیارد ریال درآمدهاي عملیاتي – معادل 101 درصد رشد نسبت به سال قبل 

ج ( تحقق مبلغ 11/399 میلیارد ریال سود ناویژه – معادل 169 درصد رشد نسبت به سال قبل 
د ( تحقق مبلغ 9/965 میلیارد ریال سود عملیاتي – معادل 200 درصد رشد نسبت به سال قبل
هـ( تحقق مبلغ 7/185  میلیارد ریال سود خالص – معادل 288 درصد رشد نسبت به سال قبل

اهم برنامه هاي عملیاتي شرکت و طرح هاي توسعه شرکت
گسترش بازارهاي فروش محصوالت 

اقدامات پیش بیني شده براي سال 1400 شرح زیر میباشد : 
- ورود به بورس سمــاي تامین 

- برنامه ریزي جهت اجراي توزیع گسترده محصوالت در اقصي نقاط ایران با عنایت به سیستم توزیع 
میرگي 

- برنامه ریزي براي گسترش سرویس سنترها با بهره گیري از امکات بالقوه موجود نزد نمایندگان مناطق 
از جمله انبارهاي ذخیره سازي محصول ، امکانات اینترنتي ثبت در سیستم جامع فروش و ارائه خدمات 

اجراي رینگ و باالنس تایرهاي تحویلي به مشتریان
- گسترش شبکه یکپارچه خرده فروشي تایرهاي رادیال سواري جهت دسترسي بهتر مصرف كنندگان 

به تایرهاي مورد نیاز با قیمت عادالنه 
- اجراي پویش هاي )كمپین هاي( توسعه فروش در بازارهاي اصلي مصرف تایر سواري

- خرید رسانه براي پخش كمپین رادیال سواري )محیطي و یا رادیو تلویزیون به پیشنهاد مشاور(
- توسعه فروش اینترنتي در چارچوب قوانین كسب و كارهاي مجازي 

- افزایش فروش در بخش شركت ها و سازمان ها و دوایر دولتي 
- توسعه شبکه هاي اجتماعي و ارتباط بیشتر با مصرف  كنندگان از این طریق

طرح هاي توسعه 
یکي از مهمترین گروه محصوالت تایر كه سهم باالیي از تولید و فروش تایر در كشور به آن اختصاص 
دارد، تایرهاي باري و اتوبوسي میباشد. از جمله عواملي كه بر آینده بازار تایرهاي باري واتوبوسي 
موثرند مي توان به تناژ جابجایي بار، تعداد جابجایي مسافر و میزان رادیال گرایي در جامعه اشاره كرد. 
در جهت دستیابي به اهداف راهبردي گروه صنعتي بارز براي افزایش سهم بازار داخلي، صادرات و 
تولید محصوالت جدید، پروژه هاي توسعه اي در گروه تعریف شده است كه در ادامه به آنها پرداخته 

مي شود. 
الف ( طرح توسعه کارخانه بارز کرمان 

اجراي طرح توسعه اصلي تولید تایرهاي رادیال باري/ اتوبوسي تمام سیمي) )TBR ، رادیال سواري) 
)PCR و تایرهاي راه سازي) )OTR در كارخانه كرمان با توجه به مطالعات واحد بازاریابي و پیش 
بیني نیاز بازار داخلي در سال 1404 در اولویت طرح هاي مطالعاتي گروه صنعتي بارز قرار گرفته 

است. 
با توجه به بررسي هاي انجام شده در خصوص نیاز بازار و همچنین ظرفیت هاي موجود و در راستاي 
باالنس نمودن خطوط تولید كارخانه بارز كرمان توسعه مورد نظر در سه گروه محصول زیر برنامه 

ریزي شده است : 
- ظرفیت تولید رادیال باري از 28 هزارتن در سال به 58 هزارتن یعني به میزان 30 هزارتن در 

سال توسعه خواهد یافت. 
- ظرفیت تولید رادیال سواري از29 هزار تن درسال به40 هزارتن یعني به میزان11 هزارتن در 

سال توسعه خواهد یافت. 
- ظرفیت تولید تایرهاي راه سازي از 2/7 هزارتن درسال به 5/7 هزار تن یعني به میزان 3 هزارتن 

درسال توسعه خواهد یافت. 
افزایش  سال  در  هزارتن   44 میزان  به  كرمان  بارز  فعلي  اسمي  ظرفیت  پروژه  این  اجراي  با 
خواهد یافت. فاز مطالعاتي و طرح توجیهي توسط مهندسي صنایع پروژه و همچنین مشاور 
تهیه شده و در مرحله تائید سهامداران میباشد. همچنین بخشي از نقشه هاي اجرایي عملیات 
ساختماني و تاسیساتي پروژه توسط مهندس مشاور تهیه شده است و استعام ساخت اسکلت 

فلزي انجام شده است.
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مهندس علی محمدی، مدیرعامل اسبق فوالد خوزستان به عنوان مدیرعامل كنونی شركت آهن و فوالد ارفع، 
فصلی نو را در تاریخ عملکرد این مجموعه رقم زد و توانست با تدابیر ارزنده خود روندی رو به رشد و صعودی 
را برای سهامداران و ذینفعان به ارمغان بیاورد بطوری كه شركت آهن و فوالد ارفع طبق فعالیت ماهانه خود در 
اردیبهشت ماه سال جاری درآمد ماهیانه معادل 5،550 میلیارد ریال را محقق ساخت كه نسبت به فروردین ماه 
افزایش 63% داشته است. مقایسه فروش شركت در اردیبهشت ماه 1400 با ماه مشابه در سال 99 نشان می دهد 
میزان درآمد شركت 53% افزایش یافته است. بدین ترتیب درآمد اردیبهشت ماه شركت 24% بیشتر از متوسط 
فروش سال 1400 بوده است بعاوه اینکه تمامی درآمد شركت از طریق فروش داخلی بوده است. بدین ترتیب 
شركت آهن و فوالد ارفع در 4 ماهه منتهی به تیر از فروش محصوالت خود 3081 میلیارد تومان درآمد كسب 
نمود كه از این مبلغ 1408 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شركت 

در مدت 4 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 103 درصد رشد داشته است. 
طرح های در حال توسعه ارفع اردكان شامل پروژه احداث خط 
انتقال آب از چاه های سیاهکوه به مخازن ارفع، پروژه احداث آب 
شیرین كن 10/000 متر مکعبی و پروژه بهسازی نوار نقاله های 

حمل مواد فوالدسازی است. 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت آهن و فوالد 
تاریخ 1400/02/29 در محل مجموعه  ارفع )سهامی  عام( در 
فرهنگي ورزشي وزارت كار و امور اجتماعي ، سالن تاش تشکیل 

شد. 
در این مجمع كه با حضور 92/42 درصدی سهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
ناصر تقي زاده بود، كه جنابان غامرضا عظیم نژاد و سعید صادقي 
در مقام نظار اول و دوم و آقای علي محمدي به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
به  مربوط  مجمع  به  مدیره  هیات  گزارش  قرائت  با  درادامه 
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 2/200 ریال به 

ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
اعام  با  خود  جامع  گزارش  ابتدای  در  محمدی  مهندس 
اینکه: با توجه به شرایط فعلی صنعت فوالد كشور و شرایط 
مساعد منطقه به لحاظ وجود منابع و معادن غنی خدادادی 
شركت  جایگاه  ارتقای  و  افزایش  ما  اهداف  مهمترین  از 
فوالد ارفع و استان یزد در صنعت فوالد كشور خواهد بود 
افزود: در راستای فرمایش مقام معظم رهبری در ارتباط با 
نامگذاری سال 1400 به عنوان ) تولید، پشتیبانی ها و مانع 
زدایی ها (، این مهم نقشه راه ما خواهد بود و پس از توكل 
این  در  جهادی  كار  با  عزیزان  یکایک  مساعدت  و  خدا  به 

مسیر گام خواهیم برداشت.
فاز  برنامه ای جامع درسه  اینکه  تشریح  با  موفق  این مدیر 

)كوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت( ترسیم گشته است افزود : حركت به سمت تکمیل زنجیره ارزش، 
تامین تولید و توسعه ی پایدار، امن و پاک را با تمركز بر افزایش تاب آوری و توجه خاص به سرمایه 
های انسانی در مقام یکی از مهمترین اركان شركت با حفظ كرامت، تمركز بر بهبود اوضاع معیشتی 

و رفاهی، ارتقاء رضایت مندی شغلی پرسنل، شایسته ساالری و... خواهیم داشت . 
به گفته مهندس علی محمدی، براساس استراتژی های تدوین شده  تمام تاش ها بر این اصل استوار 
است كه پایداری در تولید محصول را داشته باشیم و توامان در باالدست زنجیره ورود پیدا كنیم و 
بدین ترتیب خوراک مورد نیاز تولید شركت را خودمان تامین سازیم تا نگرانی تامین مواد اولیه از 

دغدغه های شركت حذف گردد.
سکاندار ارفع اظهار امیدواری كرد با حمایت سهامداران شركت، موضوع توسعه فوالد ارفع با محوریت ورود در 
باالدست زنجیره محقق شود تا در آینده شعار از معدن تا نورد را در فوالد ارفع محقق كنیم و ارزش سهام را برای 

سهامداران باالتر ببریم.
وی با تاكید بر طرح های توسعه ای فوالد ارفع، خاطر نشان كرد: برای طرح توسعه شركت با تعدادی 
از واحدهای تولیدی گندله، گفتگوهایی داشته ایم و اولویت ما این است كه در یک واحد تولیدی آماده 

بهره برداری، سرمایه گذاری كنیم و اگر موفق نشدیم وارد بحث برای ایجاد واحد این چنینی شویم.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، حرمت نهی بر اصحاب رسانه و اهل قلم توسط مهندس 
محمدی، تبیین اینکه در طی ماه های گذشته سال 1400 »ارفع« یک جهش چشمگیر در 

تبلور حقیقت از معدن تا نورد با مهندسی علی محمدی در »ارفع«
رشد ۲3۰ درصدی سود خالص

تولید و سودآفرینی داشته و تعامل ستودنی مدیریت فرهیخته روابط عمومی شرکت جناب 
ولی زاده و کارشناس متخصص آن با خبرنگاران از نکات خواندنی این مجمع بود.

مرور کلی بر عملکرد شرکت و دستاوردها: 
در سال مورد گزارش، شركت آهن و فوالد ارفع به منظور حضور موثر در صنعت فوالد اقدامات به سزایی انجام داده 

است كه دستاوردهای حاصل به شرح زیر به استحضار سهامداران محترم میرسد: 
- گذر از ظرفیت اسمی برای چهارمین سال متوالی و دستیابی به تولید 819/378  تن در سال 1399 
-  فروش بالغ بر 804/069  هزار تنی شمش فوالدی )صادراتی 151/734 تن، داخلی 652/335 تن(

- افزایش تولید در طول سال و حركت به سمت دستیابی به ظرفیت باالتر از ظرفیت اسمی تولید 
-  اقدام برای افزایش ظرفیت اسمی تولید از محل افزایش سرمایه انجام شده و سفارش گذاری برای ساخت 

قطعات و ماشین آالت مورد نیاز 
-  تولید فوالدهای كیفی و كم آلیاژی جهت افزایش بهره وری 

و سود آوری بیشتر 
-  انجام تعمیرات اساسی دو ساالنه واحد احیاء مستقیم و تعمیرات 
دوره ای واحد فوالد سازی همزمان با تاش در جهت كاهش 

توقفات اضطراری 
-  اجرا و تدوین دستور العمل های فرآیندی شركت 

-  كاهش هزینه های بهره برداری با ایجاد دفتر فنی و برنامه ریزی 
تولید و نظارت مستمر بر روند فعالیتها 

-  تامین قطعات یدكی و رزرو برای تجهیزات اصلی مورد نیاز 
جهت اطمینان و تثبیت تولید 

-  تامین حجم قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز اعم از گندله 
و آهن اسفنجی باتوجه به شرایط خاص به وجود آمده در بازار 

مواد اولیه در سال 1399 
-  توسعه سیستم های یکپارچه )عملیاتی و مدیریتی( در كلیه 

بخشهای صف و ستاد
اقدامات صورت گرفته در سال 99: 

براساس اقدامات پایه ریزی شده در سال گذشته به منظور 
پیاده سازی پروژه فرآیندهای كسب و كار اهم فعالیت ها در 

سال جدید به شرح ذیل می باشد: 
-  راهبری پروژه پیاده سازی فرآیندهای سازمانی )برنامه ریزی 
زمانی، برنامه ریزی منابع انسانی و انتقال دانش فنی) ، آموزش 
های مورد نیاز، همکاری در تدوین و راه اندازی تیم ، كنترل 

پیشرفت پروژه 
-  تدوین بیش از 174 دستورالعمل در فاز 1 پروژه پیاده سازی 

دستورالعمل ها 
-  ممیزی كیفی بیش از 119 دستورالعمل 

-  ممیزی محتوایی و یکپارچگی بیش از 90دستورالعمل 
-  نهایی شدن و اخذ تاییدیه ذینفعان بیش از34دستورالعمل 

-  برگزاری جلسات متعدد با مالکان گروه فرآیندها و بررسی 
درخواست های مربوط به تغییر شناسنامه فرآیندها 

اخذ مشاوران در زمینه دستورالعمل هایی كه  و  -  مذاكره 
نیازمند انتقال دانش فنی هستند.)عقد قرار داد و صدور دستور كار با شركت هایی همچون فنی مهندسی 

مباركه، مدیریت پروژه سپاهان و ....( 
برنامه های آینده شرکت

-  ادامه روند اجرایی نمودن افزایش تولید جهت رسیدن به ظرفیت بیش از 1/2میلیون تن در سال در واحد احیاء 
و یک میلیون تن در سال در واحد فوالد سازی باتوجه به امکانات زیربنایی موجود و منابع مالی كه سهامداران 

محترم در اختیار هیات مدیره قرار داده اند. 
-  كاهش هزینه های تولید از طریق خریدهای اقتصادی از تامین كنندگان اصلی و كاهش مصارف مواد اولیه از 

طریق بکارگیری روشهای تولید مناسب و استفاده بهینه از انرژی. 
-  ارتقای كیفیت محصوالت، بهبود مستمر و تولید فوالدهای كیفی با گریدهای آلیاژی ویژه برای حركت به سمت 

فروش برمبنای سفارش مشتری. 
-  اهتمام به تولید پاک و حفظ محیط زیست 

-  تداوم افزایش بهره وری و كاهش هزینه ها در قسمتهای مختلف 
-  تداوم حضور بیشتر در بازارهای خارجی جهت فروش محصوالت به سبب جستجوی بازارهای باثبات 

-  اصاح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه 
-  حفظ نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده و استفاده از نیروهای موجود 

-  ارتقای دانش فنی و حرفه ای كاركنان

به گفته مهندس علی محمدی مدیر مدبر و برجسته صنعت کشورمان 
از جمله اهداف توسعه طلبانه » ارفع« همکاری در تکمیل زنجیره تولید 
در منطقه مربوطه و ایجاد توازن در مواد اولیه و محصوالت و تامین 
متناسب بازار، افزایش کمی و کیفی محصوالت وهمکاری و پشتیبانی و 

مشارکت در ایجاد صنایع باال دست و پائین دست می باشد.
شرکت آهن و فوالد ارفع در سال 99، موفق به تحقق سود خالص 
2595 میلیارد تومانی شده که نسبت به سال 98 رشد قابل توجه 
230 درصدی را نشان می دهد. شایان ذکر است این شرکت دارای دو 
واحد تولیدی اعم از واحد احیاء مستقیم و واحد فوالد سازی بوده در 
این شرکت تولیدی انواع شمش فوالدی، آهن اسفنجی و بریکت آهن 
اسفنجی تهیه و به بازار مصرفی عرضه می گردد هم اکنون 1300 نفر 

بطور مستقیم در این شرکت مشغول به فعالیت میباشند.






