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شرح عکس جلد

دکتر علی عالمه راد؛ مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
نـــون و القلـــم و مایســـطرون

دكتـر عامـه راد بازارشناسـی اسـت آزموده كار و آبدیـده روزگار. مدیری جـوان از جنس آنها كه فعل 
خواسـتن و توانسـتن را بخوبـی و بـه نحواحسـن به انجام می رسـاندند و بقـول رهبر فرزانـه انقاب از 
جنـس جوانانـی مسـلح به علـم روز و عمل كاری پسـندیده و كارآمد كـه در گام دوم انقاب سـخت 
بـه وجـود پـر بركـت آنهـا برای رسـیدن به قله افتخـار و تجلـی موفقیـت نیازمندیم. این مدیـر كه با 
سـکانداری شایسـته خـود در چندین شـركت بـزرگ و اجرائی سـاختن برنامه های مـدون مدیریتی 
كوتـاه مـدت – میـان مـدت و بلندمـدت خود توانسـته برنـدی از نحوه مدیریـت خود را عیان سـازد 
كه دوسـت و دشـمن به توانمندی مدیریتی و سـکاندار وی مهر تائید زده و آن را شـهادت می دهد.

دكتـر عامـه راد كـه از جملـه دانـش آموختـه  گان محقق و پژوهشـگر كشـورمان می باشـد با ذهن 
خاق خود و با سـر پنجه هنر، مدیریتیش تعالی سـازمانی را در هر سـنگر خدمتی نهادینه سـاخته 
و كارنامـه كاریـش در هـر شـركتی نقطـه عطفی بـرای جهش در عملکـرد گردد بطوری كه بواسـطه 
درایـت و تدبیـرش كـه نتیجه دانش و سـبقه علمـی در كنار تجربه و توان عملی مشـارالیه در پسـت 
هـای مختلـف مدیریتـی بـازار سـرمایه می باشـد نقش مانـدگار از تعالی سـازمانی و تحول به سـوی 
پیشـرفت را در رگ و پی شـركت های جاری و سـاری ساخته است. تشـویق های مکرر در روز مجمع 
»وپتـرو« بـه پـاس خدمت شایسـته و بایسـته مدیریت این جوان و تصدیق سـهامداران خـرد و كان 

بـر كارنامـه درخشـان ایـن مدیرعامل نخبه نشـانه صدق گفتار ما می باشـد.
 بـه روز مجمـع »وپتـرو« سـهامداران بـا جوانـی روبـرو شـدند كـه فعـل خواسـتن را صرف مـی كرد 
 و گزارشـی درخشـان از عملکـرد مجموعـه و هدایـت شـركتها بـه سـوی تعالـی مـی داشـت . 
 تسـلط دكتر عامه راد  به سـخنوری و آگاهی بخشـی مجمع نشـینان ، شـورای سـردبیری نشریه را 

بـر آن داشـت تـا روی جلـد خود را به این تاشـگر جـوان اختصاص دهد.
دكتـر علـی عامه راد متولد 1361، دانش آموخته اقتصاد توسـعه و برنامه ریزی در مقطع كارشناسـی 
ارشـد از دانشـگاه عامـه طباطبایـی و كارشناسـی اقتصاد پـول و بانکـداری در مقطع كارشناسـی از 
دانشـگاه شـهید بهشـتی اسـت. وی همچنیـن به تازگـی از پایان نامه دكتـری خود در رشـته اقتصاد 

مالـی در دانشـگاه UKM  مالـزی دفاع كرده اسـت.
از جملـه مهم تریـن سـوابق اجرایـی وی می توان به مدیرعامل شـركت سـرمایه گذاری توسـعه معین 
ملـت ، مدیرعامـل و عضـو هیات مدیره شـركت سرمایه گسـتر نورآتی، عضو كمیته اسـتراتژیک بانک 
شـهر، عضو كمیته سـرمایه گذاری شـركت بیمه سـرمد و عضو كمیته سـرمایه گذاری هلدینگ آتیه 

خواهـان ملت اشـاره كرد.
عضویـت غیرموظـف در هیـات مدیـره شـركت های فیبـر ایـران، كارگـزاری بانـک ملـت، كارگـزاری 
سـرمایه گذاری ملـی، افسـت و پـارس الکتریـک از دیگـر سـوابق اجرایی عامـه راد به شـمار می رود.

هفدهم مرداد ماه بود و مثل مرداد هر سال مردم و مسئوالن به یاد ما افتادند و با ارسال گل وكارت تبریک و 
پیام مبارک باد و ... روز خبرنگار را به خبرنگاران گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه تبریک گفتند. شما كه غریبه 
نیستید، اولش می خواستیم گایه كنیم و بگوییم چرا فقط سالی یک روز یادتان می آید، ما هم هستیم و 

وجود داریم ...
می خواستیم بنویسیم روز دیوارهای كوتاه، روز نردبان های بی ادعا، روز كتک خورهای جامعه و ... و ... و ... .اما 
با خودمان گفتیم چرا نیمه خالی لیوان را ببینیم؟! چرا متوقع باشیم ... اصا همین كه مردم و مسئوالن سالی 

یک بار و یک روز هم یاد ما باشند، كافی است. مگر از مردم و مسئوالن طلب داریم؟
ما این حرفه را آگاهانه انتخاب كردیم و پایش هم ایستادیم ... این شغل ماست و هفدهم مرداد هم روز ماست 
... دیروز مسئوالن و مردم زیادی از طریق تلفن، پیامک ، شبکه های اجتماعی و  ... روز خبرنگار را به ما تبریک 

گفتند و بسیار ما را شرمنده كردند.
به این همه محبت پاسخی نداریم غیر از سپاس  ... 
سپاس از این لطف بزرگ، سپاس از اینکه به یاد ما 
بودید ... روز خبرنگار بهانه است برای مبارک گفتن 
ولکن مبارک شمایید كه حرمت اصحاب رسانه را نگه 
داشته و اهالی قلم را ارج می نهید و امید است كه 

پیش شما سربلند بمانیم.
در تحریریه  وقتی در گوشی خودمان پیام تبریک 
مخاطبین عزیز ، دوستان و مسئوالن را دیدیم، به 
خود بالیدیم همراهانی داریم كه روز ما را به یاد 
دارند. بخود بالیدیم كه در كنار همه مشقت ها، 
تهمت ها و مرارت هایی كه برای انتقال صحیح 
اخبار به شما متحمل می شویم، همین یک روز 

را داریم تا به خود تبریک بگوییم و برای بقیه سال آماده شویم . اغراق نباشد اگر بگوییم در این ایام 
خسته ترینیم از هیاهوهای پوچ مدعیان و قول های رنگ عمل نگرفته كه  به حکم رسالت خبری آنها را 
مخابره كردیم اما خوشحالیم كه در برابر خدا و وجدان خود شرمنده نیستیم و امیدواریم در برابر شما هم 
شرمنده نباشیم. هرچند در افتادن با مدعیان نوچه پرور، گاه سختی هایی می آفریند كه ذات كار ماست 
اما امیدواریم از مسیر حق طلبی و حق جویی بیرون نرویم و به اعتماد شما پاسخی متقابل دهیم. بیش 
از ده سال است كه در این گروه رسانه ای مشغول به فعالیت هستیم و به انتخاب وزارت ارشاد دارای رتبه 
یک درشفافیت اطاع رسانی و سر به آسمان می ساییم كه در پرتیراژترین نشریه اقتصادی كشور هم 
نفس با شما كار می كنیم و امیدواریم این همدمی سال های بیشتری تداوم داشته باشد. در این میان 
بایست از مدیران درجه یک روابط عمومی های كشور مثل پاكسان، بیمه دی ، خودكفایی آزادگان ، برق 
دماوند و عزیزان دیگر در بیمه رازی ، بیمه سرمد ، بیمه سامان و ..... و مدیران عامل شركتهای شستا 
،گروه توسعه ملی، سرمایه گذاری امید ، سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات ، هلدینگ توسعه معادن 
روی ایران ، گروه دارویی بركت ، سرمایه گذاری البرز و .....كه در سخت ترین سالهای حیات نشریات و در 
طوفان حوادث یار و یاور و پشتیبان ما بودند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم. از شما خوانندگان 
و مخاطبین پرشمارمان هم كه با دلگرمی و توان مضاعف بخشیدن به ما باعث شدید از وزارتخانه های 
صمت، اقتصاد  ودارایی ، ارتباطات و فناوری اطاعات لوح رسانه برتر گرفته و به انتخاب بانک مركزی 
، سازمان بورس اوراق بهادار و بیمه مركزی همیشه در گزینش هایشان برسکوی اول یا دوم ایستادیم 
نیز خالصانه تشکر می كنیم كه بانی شدید زحمات و تاشهای تیم رسانه ای ما بیشتر دیده شود .                                                                                                                                                
روز خبرنگار برای ما روزی است كه دوباره با خود پیمان می بندیم به عهد با شما وفادار بمانیم. 
امیدواریم همراه ما بمانید و ماهم خدمت گزار خوبی برای شما مردم شریف و دوست داشتنی باشیم. 

دوست تان داریم.
                                                                                                                     مهدی خلج

دبیرتحریریه گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه

اصالحیه
 در شــرح عکــس روی جلــد شــماره 126 نشــریه متاســفانه قســمتی از رزومــه 
دکتــر ســید مهــدی ناصــری مدیرعامــل گــروه دارویــی ســبحان بــه اشــتباه 
ــورمان  ــازی کش ــت داروس ــق صنع ــر موف ــن مدی ــود و از ای ــده ب درج گردی
ــه عنــوان مدیرعامــل پیشــین شــرکتهای زیســت اکســیر فارمــد ، التیــام  ب
ــرز، دارو  ــش الب ــک ، پخ ــرز بال ــد ، الب ــیر فارم ــام اکس ــد، س ــتر فارم گس
درمــان ســپهر، البرتوارهــای رازک  و شــرکت آزمایشــگاه تدبیرگــران اوســینا 
نــام بــرده شــده بــود کــه ضمــن تصحیــح مطلــب فــوق بدینوســیه از ایشــان 

و مخاطبیــن پرشــمار خــود صمیمانــه پــوزش مــی طلبیــم .
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خسرو امیرحسینی
انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری با حضور حماسی و افتخار آفرین ملت آگاه و بیدارمان و به رغم 
همة شیطنت های ضد انقاب و مزدوران آمریکا و رژیم صهیونیستی و بعضاً عوامل داخلی به حمداهلل با 
سرافرازی به پایان رسید و رئیس جمهور منتخب مشخص گردید. دربارة میزان مشاركت و علت كاهش 

آن نسبت به دوره های قبل، صاحب نظران و كارشناسان بی غرض و منصف، گفتنی ها را گفته اند.
مهمترین مولفه در كنار شیوع اپیدمی كرونا كه عمدة كارشناسان و نظرسنجی ها نیز آن را تأیید می 
كنند عملکرد مسئوالن به ویژه مسئوالن دولت مستقر و ناتوانی دولت در رسیدگی به معیشت مردم، 
ولنگاری در اقتصاد، گرانی افسارگسیخته، بی عدالتی، افزایش فاصله طبقاتی، ناكارآمدی در ایجاد شغل و 
تأمین مسکن و مقابله با افزایش قیمت مسکن و اجاره بها، بی صداقتی در مواجهه با مردم و ... بوده است.

در نشستی همکار ارجمندم جناب ملکیان نیز بر این قول پایدار بود كه چنانچه دولتمردان با مردم صادق 
بودند و خوی اشرافی گری در میان آنان نبود و میزان درآمد و زندگی خود و فرزندانشان با عموم مردم 
نزدیک بود و علت مشکات كشور را صادقانه با مردم در میان می گذاشتند، مردم نیز همانند دوران 

سخت جنگ تحمیلی با دولت همراهی می كردند.
بنده نیز معتقدم این مردم همان مردم هستند كه سختی های دوران مبارزه با رژیم ستم شاهی و دوران 
جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی را تحمل كردند و اگر امروز دچار تردید شده و شاهد كاهش 
اعتماد عمومی هستیم، عمدتاً ناشی از عملکرد مسئوالن است. به عنوان مثال وقتی از رئیس جمهور 
در پایان سال می شنوند كه قرار نیست هیچ كاالیی گران شود و پس از چندی شاهد افزایش قیمت 
ها هستند و یا در موضوع افزایش بنزین در سال 98 درست چند روز قبل از گرانی بنزین، وزیر نفت در 
پاسخ به پرسش رسانه ها در خصوص افزایش قیمت بنزین و دیگر فرآورده های نفتی صریحاً تکذیب 
كرده و اعام می كند كه قرار نیست افزایش قیمت داشته باشیم و متعاقب آن، سخنگوی دولت نیز، 
هرگونه افزایش قیمت بنزین را تکذیب می كند و مردم 48 ساعت بعد می بینند كه این افزایش قیمت 
محقق می گردد و رئیس جمهور هم با اعام بی خبری، می گوید من هم صبح جمعه از افزایش قیمت 
بنزین مطلع شدم، از مردم چه انتظاری می توان داشت؟ آیا مردم نباید در صداقت مسئوالن دچار شک 

و تردید شوند و اعتماد عمومی به دولتمردان كاهش یابد؟
به هر حال رئیس جمهور منتخب مردم در دوره سیزدهم وارث همه زخم ها و جراحت هایی است كه 
توسط دولتمردان در ادوار گذشته بر پیکرة مردم وارد شده است و در چنین شرایطی شایسته است 
جناب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور و مشاوران نزدیک ایشان در حوزه های مختلف و كسانی كه 
قرار است به عنوان وزیر و ... در دولت ایشان مسئولیت داشته باشند به موارد زیر كه از نظر پیشکسوت 

رسانه مهم تلقی می شوند عنایت ویژه داشته باشند:
آقای رئیسی! مردم از شعار، وعده، سخنرانی و تبلیغات واهی برخی مسئوالن خسته شده اند! لطفاً افرادی 
را برای كابینه و دیگر مسئولیت ها انتخاب كنید كه به جای سخنرانی، شعار و وعده، اهل میدان و اهل 
عمل باشند. افرادی كه سخنوران چیره دست و ماهری هستند، معلوم نیست كه مدیران اجرایی قوی 

و موفقی هم باشند.
مردم شاهد بسیاری از وعده های عمل نشده برخی مسئوالن هستند و این موضوع آنان را آزار می دهد و 
از قضا یکی از دالیل بی اعتمادی مردم همین وعده های بدون پشتوانه است. چه خوب است كه اعضای 
كابینه شما و مسئوالنی كه در دیگر رده ها برای خدمت انتخاب می كنید این ویژگی را داشته باشند 
كه اوالً صرفاً درباره وظایف و تکلیف دستگاه تحت امر خود سخن بگویند و ثانیاً وقتی سخن بگویند و به 
مردم گزارش ارائه كنند كه قبل از آن عمل كرده باشند و در واقع گزارش اقدامات انجام شده را به مردم 
ارائه كنند. وعده های زودهنگام، قبل از اینکه عمل و اقدامی انجام شده باشد و نیز بزرگنمایی و تبلیغات 
خاف واقع بدون اینکه نتیجه ملموسی در زندگی مردم داشته باشد، نه تنها اثر مثبتی بر آن مترتب 

نیست و جاذبه ای برای مردم ندارد، بلکه آثار منفی و تخریبی آن به مراتب بیشتر است.
متعادل كردن مطالبات و توقعات مردم با توجه به وضعیت موجود. میزان منابع و درآمدهای دولت، 
شیطنت ها و كارشکنی ها از خارج و داخل برای ناامید كردن مردم از دولتی كه به آن امید بسته اند، 
شرایط منطقه ای و بین المللی و روابط سیاسی و اقتصادی ایران با دیگر كشورها و ... می طلبد در 
چنین شرایطی با انبوه مطالبات مردم، كنشی عاقانه داشت و از باال بردن با وجه سطح این توقعات 
و مطالبات پرهیز كرد و در عین حال آنچه از گرفتاری ها و مشکات مردم را كه قابل حل است، با سر 

انگشت تدبیر برطرف نمود.
راستگویی و صداقت مسئوالن در مواجهه با مردم گوهر كمیاب این روزها است و شایسته است جناب 
آقای رئیسی افرادی را به عنوان معاونان خود، وزیر، استاندار و دیگر سطوح باالی اجرایی به كار گیرد كه 
نخستین ویژگی اخاقی و رفتاری آنان صداقت و راستگویی باشد. دروغ، »ام الفساد« و »ام المعاصی« 
است. چنانچه مردم صداقت را در مسئوالن مشاهده كنند و باور كنند كه رفتار و گفتار مسئوالن با هم 
مطابقت دارد و فریب و ریاكاری و دروغ نزد آنان منفور و مطرود است، قطعاً نگاهشان به دولت و دولت 
مردان، نگاه دوستی و مودت و نگاه جانبدارانه خواهد بود و خود را در كنار دولت و یار و همراه مسئوالن 

خواهند دید.
استفاده از نیروهای جوان، با انگیزه، مبتکر و خّاق و دارای روحیه جهادی یکی دیگر از نکاتی است كه 
در انتخاب مسئوالن می بایست به آن توجه شود. البته برخی پست ها و مسئولیت ها مستلزم داشتن 
شناخت و تجربة كافی در آن حوزه است كه در اینجا هم بهتر است افرادی گمارده شوند كه در صورت 
سن باال و یا میانسالی، روحیه ای شاداب، با طراوت و جوان داشته باشند و به عبارتی فعال، سخت كوش 

و پركار باشند تا آن حوزه به آفت رخوت و تنبلی گرفتار نشود.

اگر امروز با وجود همه مشکات اعم از تحریم های بین المللی، جنگ اقتصادی، وجود برخی مسئوالن 
ضعیف و بی انگیزه، سنگ اندازی های خارجی و داخلی و صدها مانع دیگر، می بینیم كه به هر حال 
چرخ مملکت در عرصه های گوناگون صنعتی، اقتصادی، كشاورزی، نفت، تجارت و ... در حد مطلوب 
و قابل قبولی می چرخد و در بسیاری از حوزه ها شاهد توسعه و پیشرفت های فوق العاده و شگرف و 
در ردیف بهترین های دنیا هستیم به خاطر وجود نیروهای مخلص، دلسوز، از جان گذشته، انقابی و 
مردمی است كه خارج از چارچوب های جناحی و سیاسی و بدون هیچ گونه توقع و چشمداشت به 
عنوان كارگر ساده، كارمند معمولی، رئیس اداره، مدیر و ... بدون بزرگنمایی و تبلیغات و در عین گمنامی 

به صورتی پرشور و با انگیزه به تاش و فعالیت مشغولند.
نظیر چنین افرادی در جای جای میهن عزیزمان فراوان هستند كه در گرمای طاقت فرسای جنوب در 
خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و بعضاً در بدترین شرایط آب و هوایی و یا در كارخانجات، 
معادن، مزارع، شركت ها و مؤسسات دانش بنیان، صنایع دفاعی و همچنین دستگاه های اجرایی، 
قضایی و تقنینی، مجاهدانه و خالصانه و با وجدان كاری در حال خدمت به مردم و كشور هستند. یکی 
از نکاتی كه شایسته توجه جناب آقای رئیسی است، شناسایی و به عبارتی كشف این افراد و واگذاری 

مسئولیت به آنان است.
آحاد جامعه و بسیاری از فعاالن سیاسی و اجتماعی بر این عقیده اند كه دولت سیزدهم خوشبختانه 
مجلس و دستگاه قضایی را یار و همراه خود دارد و به خوبی می تواند بر مفاسد اقتصادی كه عمدتاً 

گلوگاه های آن در دستگاه ها و شركتهای دولتی است، فائق آید.

جناب آقای رئیسی!
كار مملکت با »من بمیرم تو بمیری« ، »قربونت برم« و با »بده بستان های سیاسی« پیش نمی رود. راه 
اداره مملکت، قاطعیت در اجرای قانون، آئین نامه ها، ضوابط و مقررات و دستورالعمل ها است. البته در 
جایی كه كمبود قانون داریم و یا آئین نامه و دستورالعملی دارای اشکال است، باید سریعاً نسبت به ارائه 
الیحه به مجلس و نیز اصاح آن آئین نامه و دستورالعمل اقدام نمود، ولی به نظر می رسد در مبارزه 
با فساد اقتصادی ما با مشکل كمبود قانون مواجه نیستیم، بلکه عدم قاطعیت و ضعیف بودن مدیران 
دستگاه ها و بعضاً پاكدست نبودن برخی افراد، عامل اصلی مفاسد اقتصادی است. امروز مملکت نیازمند 
مدیرانی شجاع، قاطع و توانمند است كه بدون مصلحت اندیشی های نابجا و فارغ از جناح بندی ها و بده 
بستان های سیاسی و باندی و فامیلی با پشتوانه قانون و استدالل و منطق و عقانیت و نظارت دقیق و 

مستمر راه را بر مفاسد اقتصادی ببندند.
واقعاً قابل قبول نیست كه با وجود دستگاه ها و نهادهای نظارتی مختلف از قبیل مجلس شورای اسامی، 
كمیسیون اصل 90 قانون اساسی، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات، مراكز حراست مستقر 
در دستگاه های اجرایی و همچنین دفاتر و ادارات كل بازرسی كه در تشکیات قانونی وزارتخانه ها و 

دیگر دستگاه ها پیش بینی شده و فعال هستند، باز هم شاهد مفاسد مالی و اقتصادی باشیم.
شفافیت عملکرد مسئوالن دستگاه های اجرایی یکی دیگر از نکاتی است كه شایسته است رئیس 
جمهور منتخب مردم به آن توجه داشته باشد و وزرا و دیگر مسئوالنی را كه قرار است با دولت همکاری 
داشته باشند از همان ابتدا مکلف نماید به جز موارد سّری و محرمانه كه به لحاظ امنیتی می بایست 
مخفی بماند سایر موارد را به صورت دقیق و با جزئیات در دسترس رسانه ها و در منظر مردم قرار دهند. 
خوشبختانه در این زمینه كمبود قانون هم نداریم و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطاعات و آئین 
نامه ها و دستورالعمل های آن در حال حاضر ساری و جاری است، ولی مهم مکلف نمودن مسئوالن 
به اجرای قانون است. در واقع دولت و دولتمردان می بایست مردم را َمحرم خود بدانند و صادقانه و به 
عبارت خودمانی، »ُرک و پوست كنده« عملکرد و كارنامة هر دستگاه اجرایی به طور روزانه و حتی لحظه 

ای و به صورت آناین از طریق سایتهایی كه به همین منظور تدارک دیده شده به اطاع مردم برسد.
داشتن روحیه جهادی اعضای كابینه، وزرا، معاونان، استانداران، مدیران كل و ... یکی دیگر از نکاتی است 
كه توجه ویژه به آن ضروری است. مدیر تنبل و پشت میزنشین، مدیری كه صرفاً در پی تجمات و 
تشریفات و بزرگ كردن میز و اتاق و چگونگی دكوراسیون آن است، مدیری كه از حضور در میان مردم 
و به خصوص طبقات ضعیف جامعه و سركشی به روستاها، شهرها و مناطق محروم و كم برخوردار 
پرهیز می كند و مدیریت را صرفاً در استفاده از امکانات آن می داند، چنین مدیری با »دولت مردمی« 
كه جناب عالی وعده تحقق آن را داده اید همخوانی ندارد و گره گشای مشکات و گرفتاری های ملت 

و كشور نخواهد بود. 
و آخرین نکته این كه ملت بصیر ما نسبت به كارنامة دولت كنونی )دولت یازدهم و دوازدهم( و انبوه 
مشکات و گرفتاری هایی كه به واسطه ناكارآمدی، تصمیم های غلط، تنبلی و ضعف مدیریت، عدم 
توجه به توانمندی های داخلی، اشرافی گری، حراج ثروت های ملی در پوشش خصوصی سازی، بر 
باد دادن چندین میلیارد دالر ارز دولتی و ده ها تن طا بدون نظارت دقیق و فراهم نمودن ساز و كار 
مناسب، امید بستن واهی به كشورهای غربی -كه بارها و بارها مکر و فریب آنان را به وضوح دیده و 
حس كرده ایم- دل ندادن به اقتصاد مقاومتی و تبعات سنگین این ناكارآمدی ها و تأثیر سوء آن بر آحاد 

جامعه آگاه است و همین طور دربارة عملکرد سوء دولت های ماقبل.
در خاتمه با توجه به شناختی كه مردم نسبت به كارنامه موفق جناب آقای رئیسی به ویژه در سال های 
اخیر در آستان قدس رضوی و ریاست قوه قضائیه پیدا كرده اند، روزهای امیدبخشی را در اداره كشور 
پیش بینی می كنند و با صداقت و اخاصی كه در ایشان سراغ دارند و داریم، قطعاً الطاف خداوند متعال 
و دست یاریگر حضرت بقیه اهلل االعظم و عنایت ائمه هدی علیهم السام و دعای »خیر« رهبر معظم 

انقاب، پیوسته شامل ایشان و دولتشان خواهد بود. ان شاء اهلل 

بی پرده با منتخب 
دوره سیزدهم
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جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت داده پردازی ایران )سهامی عام( مورخ 
1400/03/05 در محل خیابان استاد نجات الهی ساختمان مركزي شركت داده پردازي ایران تشکیل شد.
در این مجمع كه با 81/03 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 حمید سیدي بود، 
كه جنابان احمد صالحی فر و محمد طرزي در مقام نظار اول و دوم و آقای مهرداد مهرپور دارستانی به 

عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی سال 
مالی منتهی به 1399/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 500 ریال 

به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس فیض آبادی در ابتدای گزارش جامع خود با تشریح اینکه شركت داده پردازی ایران با سابقه ترین 
شركت فعال در زمینه فناوری اطاعات و ارتباطات با دارا بودن بخش عمده ای از سهم بازار در صنعت 
IT نقش مهم و اساسی در این حوزه ایفا میکند افزود این شركت متجاوز از پنج دهه حضور پایدار، موفق 
و موثر به عنوان پیشتاز در صنعت فناوری اطاعات كشور، موضوع فعالیت خود را پشتیبانی و حمایت از 
تمام كاربران فناوری اطاعات به عنوان مشتریان خود تلقی نموده و تاش داشته است در طول سال های 
طوالنی فعالیت خود، ضمن تامین نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری از منابع تامین متنوع و نه محدود به 
یک تامین كننده خاص، پیشتاز ارایه خدمات و محصوالت نوین براساس نیازهای بازار باشد. مدیر صاحبنام 
صنعت آی تی كشورمان در ادامه با اعام اینکه»مداران« در طول مدت نیم قرن فعالیت، عملکرد مناسبی از 
نظر فنی و اقتصادی ارایه داده و هر روز شکوفاتر و با اقتدار بیشتر در صحنه فعالیت های حرفه ای و تجاری 
كشور ایفای نقش می نماید اضافه كرد تجربه و توان تخصصی شركت، توانایی جذب و پرورش مداوم نیروی 

انسانی خبره و بهره مند از تخصص های مورد نیاز، سابقه 
ممتاز و دیرینه با مشتریان، خوش نامی و صداقت حرفه ای، 
گستردگی فعالیت ها و پوشش اكثریت قریب به اتفاق زمینه 
های مرتبط با صنعت ارتباطات و اطاعات، شرایطی را فراهم 
نموده است كه با توجه به روند رو به گسترش این صنعت در 
كشور، شركت داده پردازی ایران به عنوان یکی از پشتوانه های 
اصلی و مهم در راهبری پروژه های ملی و كان كشور شناخته 
شده و در برنامه های گسترش این صنعت نقش بارزی را ایفا 
نماید، به نحوی كه »داده پردازی ایران« باتردید یک اعتبار 

در این صنعت در كشور تلقی می شود.
مدیرعامل خوش فکر شركت در بخش دیگری از گزارش خود 
با تصریح این نکته كه در سال سخت اقتصادی گذشته كه 
پایه پولی كل كشور 8 برابر گردید برای عملیاتی ساختن و 
پیاده سازی برنامه های خود با توجه به پروژه های جدیدی 
كه گرفتیم با مشکات عدیده ای رو برو بودیم و برای تامین 
نقدینگی مورد نیاز نه از بانک رفاه به عنوان سهامدار عمده 
توانستیم وامی دریافت كنیم و نه حتی از بانک مركزی هیچ  
تخصیصی بگیریم افزود با این حال توانستیم سود  پیش بینی 

شده 900 ریالی را برای سال 1399  محقق سازیم.
در ادامه گزارش عملکرد مالی شركت مهم ترین پروژه های 
اجرا شده در سال مالی گذشته اعام گردید كه قرارداد ارتفاء 
زیرساخت و نرم افزارهای پایه بانک رفاه بسته شد كه در 
سال1400 فاز اول آن اجرایی خواهد شد. به گفته مدیریت 
ارشد مجموعه 10 قرارداد نیز با بانک تجارت در حوزه نرم 
افزار و سیستم های پایه در سال مالی مورد گزارش اجرایی 

شد و برای سال جاری هم سه پروژه عاوه بر پشتیبانی نرم افزاری به میزان 40 میلیارد تومان عقد قرارداد 
شده است. به گفته مهندس ذبیح اله فیض آبادی همچنین عقد سه قرارداد تجهیزات پردازشی نصب و 
راه اندازی دو دستگاه نوارخوان رباتیک و تجیهزات محیط mainframe  و open با بانک ملت در سال 

گذشته بسته و اجرایی شد.
مدیرعامل »مداران« در ادامه با بیان اینکه شركت داده پردازی در دو مناقصه بانک مسکن هم  به ارزش 
50 میلیارد تومان برنده شده است افزود : قرارداد پشتیبانی از دیتا سنتر بانک شهر، بانک كشاورزی،بانک 
پیام  بهادار،دانشگاه  اوراق  بورس  مركزی،شركت  گذاری  سپرده  بورس،سازمان  صادرات،سپه،سازمان 
ایران،،بیمه  )زفتا(،سازمان سنجش،گمرک جمهوری اسامی  ایرانیان  زیرساخت تجارت  نور،شركت 
سامت،شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی،شركت ملی گاز ایران و شركت گاز استان تهران برای سال 

جاری تمدید شده است.
بنا به گزارش مدیرت بازارشناس و خبره این شركت پیشتاز و نوآور صنعت آی تی و فناوری در سایه 

شرکت داده پردازی ایران با سابقه ترین شرکت فعال در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات
پیشتاز ارایه خدمات و محصوالت نوین براساس نیازهای بازار

رایزنی و مذاكرات صورت پذیرفته و با توجه به خدمات ارزشمند و بی همتای شركت  ، دو قرارداد 
پشتیبانی دیتا سنتر بانک صادرات در سال جاری منعقد شده كه  300 درصد افزایش داشته و قراداد 

با شركت توزیع برق نیز برای سال جاری 200 درصد رشد پیدا كرده است.
مهندس ذبیح اله فیض آبادی در فرازی دیگر از گزارش خود با تبیین این مهم كه اگر شرایط سیاسی 
امسال بهبود پیدا كند،پروژه رایانش ابری و خدمات زیرساختی را اجرایی خواهیم كرد افزود: در حوزه 

سامت ، راه اندازی مركز نوآوری در پارک فناوری البرز قرارداد در حال نهایی شدن است.
مدیریت ارشد شركت در بخش پایانی گزارش خود با تصریح این مطلب كه هیات مدیره موفق به 
اخذ مجوز استخراج رمز ارز در فاز اول با 300 دستگاه از وزارت صمت گردیده است افزود :در حال 
حاضر در مرحله راه اندازی مزرعه استخراج هستیم و هرچند برای رفع مشکل برق در حال مذاكره با 
توانیر میباشیم  ولی طی مذاكراتی كه با منطقه آزاد كیش داشتیم سوله ای به صورت اجاره به شرط 

تملیک گرفتیم و قرار است در این سوله دستگاه ماینر برای استخراج رمز ارز تولید كنیم.
اجازه میخواهیم در پایان گزارش از روحیه جهادی و عنایت خاصه مهندس ذبیح اله فیض آبادی در 
پاسخگویی به خبرنگاران در طول سال و تعامل و حمایت ستودنی جناب مهدوی مدیر فرهیخته روابط 

عمومی شركت كه همباره یار و یاور اصحاب رسانه میباشند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم . 
برنامه های آینده شرکت:

1. حضور فعال در طرح ها و پروژه های ملی و حاكمیتی
2. ارایه خدمات فناورانه در حوزه سامت با تمركز بر فعالیتهای سازمان تامین اجتماعی

 IOT با تمركز بر ارائه خدمات SERVCO 3. ارائه خدمات در حوزه ارتباطات داده با استفاده از مجوز
و Big Data به مشتریان

4. توسعه كسب و كار شركت با بهره گیری از نتایج پروژه توسعه تجاری و بهینه سازی فرآیندهای اجرایی
از  استفاده  و  مدیریتی  دانش  ارتقای  در جهت  تاش   .5

تجربیات حاصل از پروژه های بزرگ
6. متناسب سازی دانش فنی كارشناسان با انجام پروژه های 

روز فناوری اطاعات
7. بهینه سازی و استفاده از نیروی كارشناسی خبره در انجام 

پروژه ها
8. استفاده از فناوری های روز در ارائه راه حل های انفورماتیکی 

به مشتریان
سبد  تکمیل  با  بانکی  سیستم های  به  خدمات  ارائه   .9

محصوالت شركت
10. به روزرسانی و توسعه تجهیزات مركز داده و استفاده از 

فناوری Cloud در ارایه خدمات به مشتریان
11. بهره برداری از مركزHelp Desk شركت در راستای 

سرویس دهی به پروژه ها
12. جوابگویی به نیازهای توسعه یافته مشتریان در زمینه ارائه 

Data Center امکانات
13. یافتن منابع جدید تامین تجهیزات در خارج از كشور 

جهت ارائه خدمات جامع تر و مورد نیاز مشتریان
14. مطالعه و افزایش دانش فنی جهت استفاده از سیستم های 

رایانش ابری در سیستم های بانکی و غیربانکی كشور
15. استمرار سیاست كاهش دوره وصول مطالبات

16. استمرار سیاست متناسب سازی حجم سرمایه در گردش 
نسبت به حجم فعالیت ها با مدیریت وجوه نقدی شركت

17. احیای سند زمین های متعلق به شركت و ساخت ابنیه 
اداری متناسب در تهران و شهرستان ها

18. ادامه سیاست نوسازی و بهینه سازی تاسیسات فنی و ساختمانی شركت در جهت افزایش كارایی و 
صرفه جویی اقتصادی

19. استمرار سیاست نظام متمركز كنترل منابع و پروژه ها
20. به روزرسانی و بهبود روش های انجام كار برای پاسخ گویی سریع به نیازمندی های مشتریان

21. ادامه فعالیت های زیربنایی حاصل از تجربیات شركت در امر تامین و پشتیبانی سیستم های بزرگ و 
متوسط و نرم افزارهای مورد نیاز

22. بازنگری اطاعات الکترونیکی شركت و استفاده از فناوری های روز جهت تسهیل در ارائه خدمات و 
مسئولیت ها

23. ایجاد امکانات و تسهیات آموزشی، ورزشی، فرهنگی و سیاحتی برای پرسنل
24. بهینه سازی فرایندهای اجرایی شركت و استقرار سیستمهای یکپارچه اطاعات جهت افزایش توان 

مدیریتی و بهره وری

به گزارش مهندس ذبیح اله فیض آبادی در سال مالی مورد گزارش ،خرید 
دو دستگاه  IBM power برای سایت بورس به میزان ۵0 میلیارد تومان 
منعقد شد که این قرارداد خارج از مناقصه بوه است و در یک قرارداد 
خارج از مناقصه  دیگر با سازمان سنجش قراردادی به میزان 1۸ میلیارد 

تومان بسته شد .
وی با اشاره به اجرایی شدن قرارداد تجهیز دیتاسنتر انتخابات با وزارت از 
در شرف انجام بودن  یک مناقصه با تامین اجتماعی در سال جاری خبر 
داد و افزود: اجرای دو پروژه اینترنت اشیا  و بالک چین جزو اهم برنامه 
های آتی ما میباشد که برای آن تمهیدات خاص و رویکردهایی خالقانه 

اتخاذ کرده ایم .
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رشد 57 درصدی سود خالص، 128 درصدی درآمدهای عملیاتی و 120 درصدی سود عملیاتی در شركت 
اصلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، كسب گزارش مقبول از حسابرس و بازرس قانونی برای نخستین 
بار طی 3 سال گذشته از مهم ترین توفیقات »وپترو« و مدیریت نخبه آن در سال سخت اقتصادی كشور كه 
توام با تداوم تحریم های بین المللی و شیوع اپیدمی كرونا بوده كه حاكی از یک مدیریت منسجم و باورمدار 

به خرد جمعی و طرح های مبتکرانه در راستای افزایش سودآوری و ارزش آفرینی می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي )سهامی عام( مورخ 

1400/05/09 در محل مجموعه فرهنگي و ورزشي تاش برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 68/64 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علیرضا بني اسدي 
بود، كه جنابان  قاسم عابدزاده شوكي و  سلیمان سلطاني در مقام نظار اول و دوم و آقای علي عامه 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 1400/02/31 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 و با 
تقسیم سود 108ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

مدیرعامل فرهیخته و بازارشناس »وپترو« در ابتدای گزارش 
خود با تشریح اینکه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی  به 
عنوان نخستین شركت خصوصی سرمایه گذاری صنایع 
پتروشیمی و یکی از بزرگترین هلدینگ ها شروع به فعالیت 
نموده و اكنون با گذشت 27 سال از زمان شروع فعالیت 
توانسته با به كارگیری نیروهای متخصص و امکانات موجود 
برنامه ریزی های كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به یکی از 
بزرگترین هلدینگ ها تبدیل شود افزود : فعالیت این شركت 
مشتمل بر 3 بخش تولیدی، خدمات فنی و مهندسی، بازرگانی 

و سرمایه گذاری می باشد .
وی با اعام اینکه سیاست اصلی شركت سرمایه گذاری صنایع 
پتروشیمی تحقق و دستیابی به اهداف و استراتژیک و كان 
هیأت مدیره ، با توجه به توانمندی بالقوه و ,استفاده بهینه 
از ظرفیت های موجود می باشد خاطرنشان كرد كه همواره 
مدیریت شركت مصمم است تا با برنامه ریزی جهت افزایش 
طرح و پروژه های پربازده و همچنین افزایش بهره وری در 
شركتهای زیرمجموعه، هم افزایی بین شركتها و كاهش هزینه 
های غیرضروری از سرمایه  .های سهامداران خود صیانت نموده 

و باالترین بازدهی رابرای آنان حاصل نماید .
دكتر عامه راد در ادامه با بیان اینکه شركت سرمایه گذاری 
صنایع پتروشیمی با داشتن بیش از ربع قرن تجربه كارآمد 
و بهره مندی از سرمایه های انسانی در تاش است با سرمایه 
گذاری مدبرانه و استراتژیک در صنایع پایین دستی پتروشیمی 

حضوری فعال و مؤثر در اقتصاد ملی داشته و امید دارد نقش مهمی در توسعه همه جانبه ایران اسامی 
ایفا نماید افزود : قریب به 33 درصد از پرتفوی شركت در صنایع مواد و محصوالت شیمیایی، 21 درصد 
واسطه گری، 20 درصد پاستیک و الستیک، 18 درصد خدمات فنی و مهندسی بوده و مابقی متعلق به 
صنایع دیگر می باشد كه مدیریت مجموعه به طور منظم و دقیق با كار كارشناسی به دنبال بهبود پرتفوی 

و كسب بازدهی باالتر می باشد.
دكترعامه راد در ادامه گزارش مبسوط خود پرداخت 60 میلیارد تومان اقساط معوقه بانک كشاورزی بابت 
كارخانه اسیدسیتریک به منظور تملک این كارخانه، خروج شركت گازلوله از ورشکستگی،  تصویب و اجرای 
افزایش سرمایه 2 شركت نگهداشت كاران و فیرمکو پارس ، تصویب و اجرای عملیات اورهال و تعمیرات 
اساسی در دو شركت شیمی بافت و دوده صنعتی، پیشرفت مناسب پروژه راه اندازی مجدد كارخانه اسید 
سیتریک كرمانشاه  را از جمله اقدامات  مهم این شركت در سال مالی گذشته اعام نمود و تصریح كرد كه 
با یک هم افزایی و انسجام موفق گردیدیم كه در اكثریت شركت های زیرمجموعه و با یک كار جهادگونه 

و تاش مدیران و كاركنان آن ها تجلی بخش فرمایش معظم رهبری در جهش تولید باشیم بطوری كه 
توانستیم عاوه بر افزایش تولید با كسب سهم بیشتر از بازار داخلی و خارجی برای محصوالت شركت های 

تابعه برای سهامداران و ذینفعان كل مجموعه عملکردی شایسته و افتخارآفرین كسب نماییم.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت در فرازی دیگر از گزارش خود با تبیین اینکه دستیابی به اهداف و 
برنامه های عالیه شركت نتیجه كار تیمی منسجم همه مدیران و همکاران ستاد بوده و این مهم با اجرای 
رموز موفقیت یعنی صداقت، همدلی و درستکاری صورت پذیرفته و می بایست این پیوند ناگسستی حفظ 
شود اظهار امیدواری نمود حركت مجموعه با تداوم این دكترین و كار جهادی در حال اجرا با حمایت متولیان 
ودست اندركاران درسالی كه مقام معظم رهبری آنرا به نام سال حمایت از تولید با پشتیبانی و مانع زدایی 

ها مزین كرده اند در روندی صعودی استمرار یابد .
به گفته این مدیر خوش فکر سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها در سال مالی 1400 مربوط به واگذاری 
بخشی از سهام شركت های فرعی تحت تملک شركت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در شركت های 
تکینکو، دوده صنعتی پارس، صنایع الستیکی سهند و كربن 

ایران بوده است.
خرید تعداد 475، 2،519 سهم شركت شیمیایی فرآورد قشم 
به مبلغ 26.958 میلیون ریال از شركت لوله های دوجداره قدر 
كه از این محل 6.551 میلیون ریال سود سهام در مجمع 
سالیانه شركت شیمیایی فرآورد قشم به شركت سرمایه گذاری 
صنایع پتروشیمی تخصیص یافت از دیگر اقدامات مهم 

»وپترو« در سال مالی مورد گزارش بوده است.
مدیرعامل»وپترو« در قسمت دیگری از گزارش خود با تاكید 
به اینکه مهمترین هدف مدیریت در گروه و شركت اصلی، 
افزایش بازدهی دارایی ها و استفاده بهینه از ظرفیت های 
موجود است افزود: اصاح سبد سرمایه گذاری شركت اصلی و 
شركت های گروه، استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در تأمین 
مالی، فعالیت مؤثر در زمینه بازارگردانی سهام شركت های 
گروه، تقویت پرتفوی كوتاه مدت بورسی شركت در راستای 

نقدشوندگی از اهداف آتی شركت می باشد.
مدیرعامل شركت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در فرازی 
دیگر از گزارش خود كسب گزارش مقبول از حسابرسی قانونی 
برای نخستین بار طی سه سال گذشته را حاصل تاش مستمر 
كاركنان و حركت بر مدار سیاستی اهای اباغی از سوی شركت 
شستا برشمرد و خاطرنشان كرد كه رشد تمامی شاخص های 
آماری در تولید، فروش و سودآوری حاكی از حركت پرشتاب به 
سمت بهبود و تامین منافع سهامداران اصلی شركت یعنی 

بیمه شدگان تامین اجتماعی می دانست.
در بخش پایانی گزارش فراهم نمودن شرایط ورود شركت های 
تابعه به بازار سرمایه و راه اندازی كارخانه تولید اسید سیتریک 
در كرمانشاه جزو رئوس برنامه های ما می باشد افزود: این 
شركت 12 هزار تن ظرفیت اسمی دارداز مهمترین برنامه های 

مدنظر مدیریت برای سال 1400 برشمرد.
مهم ترین نکات مطرح شده توسط مدیرعامل در مجمع عمومی

افزایش 350 درصدی سود شركت فیرمکو پارس
افزایش 150 درصدی سود شركت نگهداشت كاران

فزایش مقدار تولید و تورم از دالیل رشد سودآوری شركت های زیرمجموعه
افزایش 71 درصدی سود آوری شركت شیمی بافت

رشد 222 درصدی سودخالص شركت كربن ایران )شکربن(
افزایش بهره وری در صنعت تولید دوده با كاهش ضریب مصرف مواد اولیه و افزایش 7 درصدی حاشیه 

سود خالص
ورود به بازارهای صادراتی و فروش 1,828 تن محصول دوده به كشور تركیه، هند و پاكستان
افزایش 27 درصدی در مقدار و 55 درصدی در فروش ریالی در صنعت الستیک و پاستیک

كاهش دوره وصول مطالبات از 47 روز به 11 روز در صنعت الستیک و پاستیک

سیتریک  اسید  کارخانه  به  مربوط  حقوقی  پرونده  مشکل  حل 
کرمانشاه و تسویه بدهی بانک کشاورزی جهت تملیک کارخانه و 
راه اندازی خطوط تولید، فروش محصوالت شرکت های تابعه شامل 
دوده و MTBE، رافینت II، شرکت های کربن، دوده و شیمی بافت 
در بورس کاال، خروج از ورشکستگی شرکت گاز لوله و بازگشت 
اداره آن به سهامداران و احیاء شرکت، انحالل شرکت های شاخص، 
سرمایه گذاری صنایع الستیک سهند، کیمیاورزان مهر غرب و 
توسعه صنعت شیمیایی در راستای ساماندهی شرکت های تابعه، 
ساماندهی  راستای  در  هامون  تجارت  گسترش  شرکت  فروش 
از اهم دستاوردهای شرکت سرمایه گذاری   ، تابعه  شرکت های 
صنایع پتروشیمی و مدیرعامل محقق آن در سال 1399 بوده است. 
بدین ترتیب شرکت با کسب 1/979/۵1۵ میلیون سود خالص را در 

سال مالی گذشته از ۵7 درصد افزایش داده است.

پیشتاز در صنایع پایین دستی پتروشیمی و فعال در بازارهای سودآور کشور
رشد 128 درصدی درآمدهای عملیاتی و 57 درصدی سود خالص 
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كمبود رافینیت )خوراک( بزرگترین چالش شركت شیمی بافت
MTBE تحقق 105 درصدی بودجه پیش بینی شده در تولید

حل پرونده دعوی با بانک كشاورزی و شركت خدماتی پشتیبانی مهر 78 و احیای قرارداد اجاره به شرط 
تملیک تجهیزات كارخانه اسید سیتریک كرمانشاه

رشد قابل ماحظه تولید در شركت های كربن ایران، دوده صنعتی پارس، شیمیایی فرآورد قشم و صنایع 
الستیکی سهند

فروش محصوالت در بورس كاال )MEK، رافینیت 2 و دوده(
افزایش سرمایه در شركت های نگهداشت كاران و فیرمکو پارس

تصویب طرح توسعه در شركت های دوده صنعتی پارس و صنایع الستیکی سهند و طرح اطفای حریق 
در شركت شیمی بافت

بررسی طرح انتقال كارخانه كربن ایران از وسط شهر اهواز به منطقه ویژه اقتصادی اروند
فروش شركت گسترش تجارت هامون

تعیین تکلیف مالکیت سهام PIIC در شركت سرمایه گذاری ساختمان ایران
انحال شركت های شاخص، سرمایه گذاری صنایع الستیکی سهند و كیمیاورزان مهرغرب و توسعه 

شیمیایی
به عنوان یک پیشکسوت مطبوعاتی بر این باورم كه مدیریت كاردان اجرائی دكتر عامه راد در كنار مدیران 
و معاونانش اگر چون گذشته با حمایت سهامداران عمده و اعضای هیات مدیره توانمند و كار كشته شركت 
همراه باشد شک نکنید »وپترو« به عنوان یک هلدینگ تخصصی چند رشته ای با استفاده از اندیشه 
مدیریتی خود می تواند در جهت حصول افتخار ملی و تجلی نام پرآوازه در جای جای جهان آنچنان جایی 
داشته باشد كه همه توجهات را به خود معطوف سازد. كار بزرگ مردان و مدیرانی بزرگ می خواند و من لم 

یشکر الخالق كه در این تیم شركت از این قبیله مدیران جهادی حضور دارند.
این مدیر بازارشناس همباره چهره خندان و آغوش باز بر اصحاب خبر دارد و حرمت قلم می شناسد، بدو 

زین باور كه از پر قنداق می دارد تبریک و خسته نباشی و خدا قوت.   
سایر نکات 

خرید تعداد 2/519/475 سهم شركت شیمیایی فرآورد قشم به مبلغ 26/958 میلیون ریال از شركت لوله 
های دوجداره قدر كه از این محل 6/551 میلیون ریال سود سهام در مجمع سالیانه شركت شیمیایی فرآورد 

قشم به شركت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی تخصیص یافت.
مدیر عامل اذعان داشت مهمترین هدف مدیریت در گروه و شركت اصلی، افزایش بازدهی دارایی ها و استفاده 

بهینه از ظرفیت های موجود است.
اصاح سبد سرمایه گذاری شركت اصلی و شركت های گروه، استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در تأمین 
مالی، فعالیت مؤثر در زمینه بازارگردانی سهام شركت های گروه، تقویت پرتفوی كوتاه مدت بورسی شركت 

در راستای نقدشوندگی از اهداف آتی شركت است.
تعیین تکلیف شركت های كیمیاورزان مهر غرب و شركت پلیکا كه در حال انحال است در دست انجام 

است.
فراهم نمودن شرایط ورود شركت های تابعه به بازار سرمایه و راه اندازی كارخانه تولید اسید سیتریک در 

كرمانشاه از برنامه های آتی شركت است كه این شركت 12 هزار تن ظرفیت اسمی دارد.
در خصوص شركت گاز لوله سیاست مذاكره با بانک هایی كه مطالبات دارند در حال انجام است.

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها در سال مالی 1400 مربوط به واگذاری بخشی از سهام شركت های 
فرعی تحت تملک شركت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در شركت های تکینکو، دوده صنعتی پارس، 

صنایع الستیکی سهند و كربن ایران است.
كارخانه تولید اسید سیتریک در كرمانشاه به ازای هر 1/6 كیلو گرم شکر 1 كیلوگرم اسید سیتریک 

تولید می کند. 

پیام هیأت مدیره 
مقدم كلیه صاحبان سهام، نمایندگان محترم آنها، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی شركت و اصحاب رسانه را به مجمع عمومی صاحبان سهام شركت سرمایه گذاری صنایع 
پتروشیمی گرامی میداریم و خداوند را شکرگزاریم كه بار دیگر در سایه الطاف بی دریغش توفیق خدمت 
و پاسخگویی به سهامداران را به ما عطا فرموده و ما را برآن داشت تا با اتکا به حمایت های شما سهامداران 

محترم، تمام توان خود را در توسعه و شکوفایی گوشه ای از اقتصاد ایران عزیزمان به كار گیریم. 
علیرغم تمام مشکات و نوسانات سیاسی و اقتصادی كه درسال گذشته حادث گردید، با توكل به 
نیروی الیزال الهی، با انسجام كامل مدیریتی و همدلی تمامی همکاران و با تکیه بر اعتبار و اعتماد 
سهامداران، همواره در جهت ارزش آفرینی و ایجاد ثروت برای صاحبان سهام كوشیده ایم و معتقدیم 
كه حفظ دستاوردهای گذشته و دستیابی به اهداف پیشرو، رویکردی دقیق تر و تخصصی تر از 
گذشته را، به همراه تاشی مستمر و همه جانبه می طلبد و امید داریم كه شاهد نیل به اهداف 

سازمانی و حضور قدرتمند و موفق شركت در فضای كسب و كار در سال های آتی باشیم. 
درخاتمه توفیق و سرافرازی سهامداران، كاركنان شركت و همه ذینفعان را از ایزد منان خواستاریم.

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن هدف )برنامه های آتی شركت(
مهمترین هدف مدیریت در گروه و شركت اصلی »افزایش بازدهی دارایی ها و استفاده بهینه از ظرفیت های 

موجود« می باشد، كه در این خصوص راهبردهای زیر تعریف شده اند: 
-  اصاح ساختار مالی شركت اصلی و شركت های تابعه

-  پیگیری مستمر وصول مطالبات شركت اصلی و شركت های تابعه از طریق كمیته وصول مطالبات 
- اصاح سبد سرمایه گذاری شركت اصلی و شركت های گروه 

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

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

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

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

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

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

NPC پیگیری پرونده های حقوقی از جمله مناقشه حقوقی با -
- تعیین تکلیف شركت های كیمیاورزان مهر غرب و شركت پلیکا)در حال انحال(
-  تعیین تکلیف مالکیت سهام PIIC در شركت سرمایه گذاری ساختمان ایران 

-  اتخاذ سیاست مناسب در بازپرداخت بدهی های سنواتی شركت گازلوله 
- اصاح ساختار شركت گازلوله )ادغام شركت های لوله دوجداره قدر ، تولیدی گازلوله ، تعیین تکلیف شركت 

سلسله آب حیات كرمان( 
- تعیین تکلیف داراییهای غیرمولد )فروش اماک مازاد( 

-  فراهم نمودن شرایط ورود شركت های تابعه به بازار سرمایه 
- راه اندازی كارخانه تولید اسید سیتریک در كرمانشاه 
- اجرای طرح های توسعه ای شركت های زیرمجموعه

حوزه های فعالیت
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افزایش 29 درصدی فروش و رشد80 درصدی سود تلفیقی در » شپاس «
آورد مدیریتی کاردان و کاربلد                                                                                                                                                                         ره 
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بزرگترین تولید كننده قیر خاورمیانه در سال 99 علیرغم وجود تنگناهایی از جمله 
استمرارهای تحریم بین المللی، نوسانات قیمت خوراک، كاهش قیمت نفت، پاندمی 
كرونا و ...  توانست عملکرد خوبی را به نمایش بگذارد و با ثبت ركورد افزایش 29 
درصدی در فروش، رشد 80 درصد سود تلفیقی و رشد 16 درصدی در سود خالص 
را رقم بزند. البته كه افزایش فروش، سود تلفیقی و سود خالص در سال سخت مالی 
نفت  جدید  عامل  مدیر  آفرین  تحول  و  مجدانه  مساعی  با  جز  نبود  میسر  گذشته 

پاسارگاد و تاش كاركنان ستادی و صف این شركت.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت نفت پاسارگاد)سهامی عام( مورخ 

1400/04/24 در محل مجموعه فرهنگي ورزشي تاش برگزار گردید.
درصد   85/22 حضور  با  كه  مجمع  این  در 
هیات  اعضاء   ، حقوقی  و  حقیقی  سهامداران 
بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  نماینده  مدیره، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای علیرضا بني اسدي بود، كه 
در  عبدل  رضا  و  شوكي  عابدزاده  قاسم  جنابان 
مقام نظار اول و دوم و آقای حسین نیکخواه ابیانه  

به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع  درادامه 
در  پذیرفته  صورت  فعالیتهای  اهم  به  مربوط 
به 1399/12/30 و پس  مالی منتهی  طی سال 
قانونی،  بازرس  و  حسابرس  گزارش  استماع  از 
ضمن   خود  صلوات  طنین  با  نشینان  مجمع 
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول 
ماده 129 و با تقسیم سود 1/550 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
بازرس  به عنوان  حسابرسي   سازمان  همچنین 
قانونی و حسابرس شركت و  سازمان حسابرسي 

به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.
خوش  و  مدیرمدبر  نیکخواه  حسین  مهندس 
تشریح  با  ابتدای گزارش خود  در  فکر »شپاس« 
اینکه شركت نفت پاسارگاد با هدف اداره و بهره 
پاالیشگاهای  قیرسازی  واحد  شش  از  برداری 
و  شیراز  تبریز،  آبادان،  تهران،شازند،اراک، 
بندرعباس تاسیس گردیده و سقف تولید ساالنه 

ی این واحدها بالغ بر چهار میلیون تن در سال می باشد افزود: در حال حاضر با توجه 
به مزایای فنی و اقتصادی موجود ، این شركت بیش از نیمی از سهم بازار داخلی 
را در اختیار داشته و همچنین با داشتن 2 پایانه صادراتی و قابلیت ذخیره سازی 
بیش از 160 هزار تن،سهم به سزایی از بازار صادراتی قیر ایران را نیز در اختیار دارد.
كارخانه،  شش  استراتژیک  و  مناسب  جغرافیایی  توزیع  موفق،  مدیر  این  گفته  به 
امکان صدور محصوالت شركت را از مرزهای مختلف كشور ممکن ساخته است و 
این مهم به عنوان یکی از نقاط مزیت رقابتی برای مجموعه باعث شده است كه هم 
در بازار داخلی و هم در منطقه شركت بواسطه كیفیت محصوالت و برند خوشنام 
سهمی در خور از بازار را به خود اختصاص دهد. مهندس نیکخواه كه با قبول تصدی 
سکانداری شركت نفت پاسارگاد توانست نقطه عطفی را در رگ و پی شركت پس از 

سالها سکون و درجا زدن جاری و ساری سازد در ادامه با تبیین این نکته كه برای 
برنامه های  توسعه فرآیندها و كسب سود بیشتر برای سهامداران و ذینفعان خود 
كوتاه مدت – میان مدت و بلندمدتی تدوین گردیده و عملیاتی ساختیم افزود: كه 
فروش كل نفت پاسارگاد در سال 1399 به چهار هزار و 920 میلیارد تومان رسید 
تومانی سال 1398،  29/3 درصد  با رقم سه هزار و 801 میلیارد  كه در مقایسه 

افزایش را نشان می دهد.
مهنـدس نیکخـواه بـا خاطرنشـان كـردن اینکه نفـت پاسـارگاد در سـال 1399، یک 
میلیـون و 124 هـزار تـن قیر در گریدهـای مختلف تولید كرده كـه 302 هزار تن آن 
مقـدار فـروش داخلـی و 821 هـزار تن هم مقدار فـروش صادراتی بوده اسـت تصریح 
كـرد در تداوم رونـد صعودی شـركت باید متذكر 
گردیـد كـه جمع فروش نفت پاسـارگاد در خرداد 
1400 بـه عـدد 427 میلیارد تومان رسـید كه در 
مقایسـه بـا 216 میلیـارد تومـان خـرداد 1399، 
رشـد تقریبـا دو برابـری را نشـان مـی دهـد. از 
پاسـارگاد،  نفـت   1400 خـرداد  فـروش  جمـع 
سـهم فروش داخلـی 129 میلیارد تومان و سـهم 

فـروش صادراتـی هـم 297 میلیارد تومـان بود.
همچنین در ادامه روند رو به رشد این شركت، 
اول  ماهه  سه  در  پاسارگاد  نفت  فروش  جمع 
1400 بالغ بر یک هزار و 644 میلیارد تومان شد 
كه در مقایسه با رقم 474 میلیارد تومان مدت 
زمان مشابه سال گذشته،تقریبا 3/5 برابر رشد را 

نشان می دهد.
در بخـش دیگـری از ایـن مجمـع تشـریح پـروژه 
هـای »شـپاس« در كارخانـه آبـادان بـه منظـور 
افزایـش ظرفیت ذخیره سـازی محصـول تولیدی 
كارخانـه بـا احـداث مخازن توسـعه انبـار و پروژه 
كارخانـه بندرعبـاس مبنـی بـر احـداث زمینهای 
مركـزی تولیـد و بسـته بنـدی قیـر در شـهرک 
صنعتـی بندرعبـاس بـا هدف تجمیـع محصوالت 
تولیـدی بـه صـورت مظـروف در یـک مـکان و 
تحـت اختیـار مدیریـت شـركت نفت پاسـارگاد، 
سیسـتمهای  ارتقـاء  و  نوسـازی  پـروژه  انجـام 
كنتـرل و ابـزار دقیـق كارخانـه تهـران بـا هدف 
تامیـن نیازمنـدی هـای ایمنـی و یکپارچگـی سـاختاری و عملیاتـی و ... كـه بـه 
سـمع و نظـر سـهامداران حاضـر در مجمـع و ناظر به صـورت برخط رسـید حاكی 
از آن بـود كـه ایـن شـركت بـا مدیریـت مهنـدس نیکخـواه، خرامـان خرامـان بـه 
سـوی جایـگاه واقعـی خـود در كسـب بیشـترین سـودآوری و ارزش آفرینـی برای 
ذینفعـان طـی طریـق كـرده و حركـت رو بـه جلـوی خـود بـا برنامـه را ادامه می 

. هد د
در پایان ذكر این نکته ضروری می باشد كه با روی كارآمدن »حسین نیکخواه« 
جهش  یک  شركت،  این  ارزآوری  و  فروش  در  پاسارگاد،  نفت  جدید  عامل  مدیر 
اساسی اتفاق افتاده و آمارهای منتشر شده در كدال همگی مهر تاییدی می باشد 

بر عملکرد موثر و غیر قابل انکار در این شركت.

بنا به گزارش مهندس نیکخواه مدیر جهادی مجموعه در سایه 
تالش ستودنی کلیه ارکان شرکت، سود خالص تلفیقی نفت 
پاسارگاد در سال 1399 نیز به 410 میلیارد تومان رسید که 
در مقایسه با سود تلفیقی 22۸ میلیارد تومانی سال 139۸ به 
میزان ۸0 درصد رشد داشته است. بدین ترتیب سود خالص 
شرکت اصلی نفت پاسارگاد در سال 1399 به 294 میلیارد 
تومان رسید که در مقایسه با  سود خالص 2۵3 میلیارد تومانی 
سال 139۸، 16 درصد رشد را نشان می دهد که با توجه به 
شرایط خاص ابتدای سال99 در دوران پاندمی کرونا روی کار 
آمدن مدیریت جدید نفت پاسارگاد و رویکردهای تازه موجب 

تحقق این فروش گردیده است. 
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رعایـت دقیـق پروتکل هـای بهداشـتی، پاسـخگویی صادقانـه و دقیق 
مهنـدس نیکخـواه بـه تمـام سـواالت سـهامداران و بـازرس قانونـی 
صـالح  و  صرفـه  آن  در  کـه  قراردادهایـی  بازبینـی  اعـالم  شـرکت، 
شـرکت رعایـت نگردیـده اسـت، تبییـن اینکه بیـش از 16۸ قـرارداد 
و توافـق نامـه در سـال 99 جهـت توسـعه فعالیـت هـا و سـودآوری و 
ارزش آفرینـی از امـور مالـی تـا منابـع انسـانی از کنتـرل کیفیـت تـا 
کارخانـه  در   ... و  فنـی- مهندسـی  تـا  توسـعه  و  تحقیـق  از  حقوقـی 
اهـم  تشـریح  اسـت،  گردیـده  منعقـد  اراک  و  آبـادان  هـای شـیراز، 
اقدامـات انجـام شـده درخصوص بررسـی چرخه فـروش هـا، درآمدها 
و دریافـت هـا، اهتمـام جـدی مدیریـت ارشـد بـه شـفافیت و کنترل 
هـای داخلـی، ارائـه رهنمودهـای الزم جهـت چگونگـی هزینـه هـا و 
نگهـداری و کنتـرل امـوال و دارائـی ها، حرمـت نهی شایسـته ناخدای 
شـرکت و جملـه مدیـران ارشـد بـه اصحـاب رسـانه ، تعامل سـتودنی 
و  عمومـی  روابـط  فرهیختـه  مدیریـت  مهـرزاد  محمدحسـین  جنـاب 
آقـای تخـاوری رئیـس محتـرم روابـط عمومـی شـرکت بـا اهالـی قلم 
و خبرنـگاران از نـکات خواندنـی ایـن مجمـع بودکـه حیفمـان آمد به 

رشـته تحریـر در نیایـد.
پیام هیات مدیره 

حمد و سپاس خداوند یکتا را، كه با الطاف بیکرانش در سال 1399 این توفیق را به 
ما اعطا نمود تا با تکیه بر عزم راسخ كلیه كاركنان متخصص و متعهد و اعتماد شما 
سهامداران محترم ، بتوانیم در عرصه تولید و كار علیرغم وجود تنگناهای شدید مالی 

و تحریم های بین المللی اقتصادی خدمتگزار شما عزیزان و جامعه باشیم. 
ضمـن تشـکر و سـپاس از كلیـه عزیزانـی كـه هیـات مدیـره را در انجام مسـئولیت 
هـای خویـش یـاری نمودنـد، مفتخریـم كـه امـروز ایـن توفیق را داشـته باشـیم تا 
گـزارش ارزیابـی عملکـرد شـركت در سـال گذشـته را تقدیـم سـهامداران عزیـز 
نمائیـم. شـركت نفـت پاسـارگاد ضمـن ارتقـاء جایـگاه خـود در صنعـت موفـق به 
كسـب دسـتاوردهای جدیـدی شـده اسـت، كـه بـه اختصـار بـه شـرح ذیـل مـی 

: شد با
- سود خالص به میزان 2/943/821 میلیون ریال 

- تولید به میزان 1/104/581 تن 
- برداشت داخلی به میزان 302/491 تن 

- برداشت صادراتی به میزان 821/361 تن
-  كسب رتبه 70 در میان صد شركت برتر كشور

افتخارات و موفقیت های كسب  در آخر هیات مدیره شركت معتقد است تمامی 
است.  شده  حاصل  محترم  سهامداران  شما  دریغ  بی  های  حمایت  سایه  در  شده 
راه  مطمیناً چراغ  محترم  سازنده شما سهامداران  انتقادات  بیان  و  مطلوب  تعامل 
موفقیت هر چه بیشتر ما در آینده خواهد بود. امید است به یاری خداوند متعال با 
تداوم این حمایت و رهنمودها، شركت نفت پاسارگاد بتواند در سال 1400 نیز به 

كلیه اهداف مورد نظر در تولید، فروش و سود نائل گردد.
چشم انداز شرکت:

  شركت نفت پاسارگاد با دستیابی به دانش و فناوری پیشرو، كاركنانی متخصص 
و متعهد و صیانت از محیط زیست، طی 10 سال آینده جزء 10 رتبه اول تأمین و 

تجارت فرآوردهای قیری در دنیا می باشد. 
بیانیه ماموریت شرکت:

 تأمین و تجارت قیر و فرآوردهای مرتبط و ارایه راه حل های دانشی در حوزه صنعت 

قیر و مدیریت بر عناصر تأثیرگذار زنجیره ارزش صنعت، در راستای ارزش آفرینی 
برای ذینفعان. 

استراتژي هاي شرکت نفت پاسارگاد : 
- توسعه صادرات قیر از طریق تعمیق زیر ساخت ها و تامین انتظارات بازار 

- تداوم و رشد سهم بازار داخلی قیر از طریق تعامل موثر با مشتریان 
ارزش هاي کسب و کار شرکت : 

- ارج نهادن به كرامات انسانی 
- شفافیت عملکرد 

- سامت سازمان
لیست افتخارات سال 1399 

 IMI100كسب رتبه 70 در میان صد شركت برتر كشور -
- دریافت تندیس بلورین كارخانه اراک در فرآیند ارزیابي صنایع سبز كشور

- دریافت تندیس بلورین كارخانه بندر ماهشهر در فرآیند ارزیابی صنایع سبز كشور 
- دریافت تقدیرنامه استانی كارخانه آبادان در فرآیند ارزیابی صنایع سبز كشور

خالصه وضعیت صادرات در سال 139۸: 
- بودجه صادرات در سال 99 ، 9۵0/000  تن بوده است

- برداشت معادل 821/361 تن قیر صادراتی در سال 99 بوده است.
-  7 درصد كاهش رشد فروش صادراتی در سال 99 نسبت به سال 98 اتفاق افتاده 
كه این امر ناشی از شیوع بیماری كرونا و بسته بودن مرزها، كاهش چابکی فرآیند به 
دلیل خالی بودن پست معاونت بازرگانی و مدیریت صادرات در نیمه دوم سال 99 و 
افزایش هزینه های حمل از تهران و اراک جهت انتقال قیر به بندرعباس بوده است.

- میزان 86 درصد بودجه سال 99 محقق گردید.
دالیل عمده کاهش تولید در سال 1399) نسبت به بودجه سال 1399(: 

با توجه به تولید 1/105هزار تـن در سـال 99 نسـبت بـه سـال 98 افـزایش تولیـد 
بـه میـزان 202 هـزار تـن بـوده اسـت . باتوجـه بـه بـرآورد 1/600هـزارتن برنامـه 
تولیـد در سـال 1399 كـل تولیـد محقـق شـده 69 %می باشـد و دالیـل عمـده 

عدم تحقق بودجه اعامی به شرح ذیل ارائه میگردد: 
فرایند تولید قیر ، تابعی از فروش و متعاقبـاً برداشـت محصـول و تخلیـه مخـازن 
ذیل  به شرح  سال 1399  در  تولید  كـاهش  دالیـل  لـذا  باشـد  مـی  كارخانجـات 

می باشد : 
- تاثیر نوسانات نرخ ارز و نرخ جهانی نفت خام و فرآورده ها نرخ خوارک بعنوان 
معیار اصلی بهاي تمام شده و بر هـم خوردن قیمت هاي ایران در منطقه خاورمیانه 

و آسیاي شرقی. 
- نوسانات شدید نرخ وكیوم باتوم و ایجاد تاطم در بازار. 

- سهمیه بندي شدن عرضه وكیوم باتوم توسط پاالیشگاها . 
- عدم تخصیص قیرهاي تهاتري در سال 99 

- مشکات تامین خوراک در مناطق از جمله شیراز و تبریز . 
- رقابتی شدن تقاضاي وكیوم باتوم در بورس كاال ودر نهایت كاهش سهم خوراک 

پاسارگاد و افزایش قیمت تمام شده
- ورود مشتریان )رقباي جدید( در زنجیره ارزش قیر. 

- عدم عرضه و كاهش عرضه خوراک مستقیم و افزایش فروش خارج بورس توسط 
پاالیشگاه هاي تامین كننده خوراک 

- عرضه مستقیم قیر توسط پاالیشگاهها از جمله پاالیشگاه شیراز 
- افزایش سهم رقبا در سهمیه قیر پروژه هاي ملی و استانی

-  افزایش مصرف خوراک وكیوم باتوم در تولید سایر محصوالت هیدروكربنی
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پتروشیمی فن آوران ؛ نامی آشنا در صنعت متانول جهان
شکستن رکورد تقسیم سود

مورخ 15/ 04/  آوران  فن  پتروشیمی  عادی ساالنه شركت   عمومی  جلسه مجمع 
1400 درمحل مجموعه فرهنگي ورزشي تاش برگزار شد.

، اعضاء  با حضور 87/54 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی  در این مجمع كه 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای رضا توكلي بنیزي بود، كه جنابان سید محمد 
ایمان رحیمي فر و رضا عبدل  در مقام نظار اول و دوم و آقای محمدجواد بدري به 

عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع  درادامه 
در  پذیرفته  صورت  فعالیتهای  اهم  به  مربوط 
به 1399/12/30 و پس  مالی منتهی  طی سال 
قانونی،  بازرس  و  حسابرس  گزارش  استماع  از 
ضمن   خود  صلوات  طنین  با  نشینان  مجمع 
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول 
ماده 129 و با تقسیم سود 64/000  ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
دار و شناخته  بدری مدیر رزومه  مهندس جواد 
شده صنعت پتروشیمی در ابتدای گزارش جامع 
خود با تبیین اینکه شركت پتروشیمی فن آوران 
اسید  و  متانول  مطرح  كننده  تولید  عنوان  به 
نقش  تولید،  ظرفیت  توسعه  و  حفظ  با  استیک 
كشور  پتروشیمی  صنعت  توسعه  در  را  محوری 
ایفاء می كند افزود :این شركت با تکیه بر نیروی 
انسانی متخصص و جوان،  سیستمهای مدیریتی 
نوین، فن آوری پیشرفته و بهره وری باال، در جهت 
انتظارات  تحقق  و  سود  حداكثر  به  دستیابی 
و  كشور  داخل  در  را  خود  محصوالت  ذینفعان، 

بازارهای صادراتی عرضه می نماید. 
مدیرعامل توانمند پتروشیمی فن آوران در ادامه 
پتروشیمی  ترسیمی در  اهداف كان  به  اشاره  با 
این  انداز  چشم  بیانیه  به  مستند  و  آوران  فن 
این  پی  در  پی  تحقق  از  افق 1404،  در  شركت 
ارتقاء  و  سودآوری  تولید،  پایداری  نظیر  اهداف، 
سطح ایمنی فعالیت های صنعتی با ثبت ركورد 
34 میلیون نفرساعت بدون آتش سوزی و نیز 18 

میلیون نفرساعت بدون حادثه خبر داد.
مهندس بدری در قسمت دیگری از گزارش خود 
اهم  از  را  سال 1399  در  محصوالت  تولید  رشد 
اضافه  و  برشمرد  دستاوردهای درخشان »شفن« 
مورد  مالی  سال  در  آوران  فن  پتروشیمی  كرد: 
منوكسید  هزارتن   108 تولید  به  موفق  گزارش 
گردید  استیک  اسید  تن  هزار   148 نیز  و  كربن 
این شركت بی سابقه بوده  اندازی  از بدو راه  كه 
است و با احتساب 963 هزار تن متانول تولیدی، 
در مجموع، افزایش 2/6 درصدی تولید كل نسبت 
به سال قبل و افزایش 19/5 درصدی این شاخص 

نسبت به چهار سال گذشته را نشان میدهد. وی انتخاب پتروشیمی فن آوران بعنوان 
برتر  شركت  صد  جمع  در  گرفتن  قرار  و  متوالی  سال  چندمین  برای  سبز  صنعت 
اهداف كان  و  ترسیمی  انداز  راستای چشم  در  اخیر  ایرانی طی سه سال  نخست 
تعریف شده عنوان كرد و تصریح نمود این شركت با آمادگی كامل در حوزه های 
تولید، اشتراک و صدور دانش فنی موفق گردید با مشاركت متخصصان در پیش راه 

اندازی و راه اندازی پتروشیمی های سبان، مرجان و پترو كیمیای خاورمیانه نقشی 
قابل توجه را ایفا نماید.

مهندس محمد جواد بدری در فرازی دیگر از گزارش مبسوط خود با اشاره به اقدامات 
بهبود صورت گرفته جهت مدیریت مصارف درحوزه حامل های انرژی و رفع موانع 
باور به توان  التزام و  تولید، ركورد های بی سابقه تولید در سال 1399 را مرهون 
از صرفه  و  اركان مختلف شركت دانست  تخصصی و گسترش خودباوری در میان 
جویی 607 هزار میلیون ریالی در حوزه كاهش 

مصارف انرژی خبر داد.
افزایش ظرفیت  های  پروژه  تعریف  با  افزود  وی 
از  اتان  گاز  دریافت  پروژه  بر  مشتمل  تولیدات 
اكسید  دی  نیزجذب  و  بلند  بید  گاز  پاالیشگاه 
تحقق  امکان  رازی،  درپتروشیمی  مازاد  كربن 
تولید مازاد بر ظرفیت اسمی واحد های تولیدی 
این مجتمع محقق می گردد كه در دستور كار 

قرار دارد.
 99 سال  فروش  كل  مقدار  درصدی   3 افزایش 
مجموع  درصدی   7 رشد  كه  گذشته  به  نسبت 
حسن  كنار  در  دارد،  خود  بطن  در  را  صادرات 
استفاده از فرصت های بازار های هدف و افزایش 
تولیدی  استیک  اسید  صادرات  درصدی   491
دستاوردهای  دیگر  اهم  از  آوران،  فن  پتر.شیمی 
مطرح در حوزه بازرگانی گزارش هیئت مدیره این 
اساس رشد 89  بر همین  بود.  به مجمع  شركت 
اهم  از  محصوالت  فروش  ریالی  ارزش  درصدی 
شاخص های بارز و دستاوردهای بازرگانی بشمار 

می روند كه در سال1399 محقق گردیدند.
و  حمل  كرایه  نوع  از  دغدغه ای  به  اشاره  با  وی 
... اظهاركرد: نرخ های پرداختی حمل كه شركت 
متقبل می شود نسبت به سال 99 حدود 3 برابر 
دالر   120 حدود  سال  آن  در  است؛  شده  كمتر 
هزینه حمل و نقل پرداخت می شد، اما این رقم به 
43 دالر رسیده است؛ برای افزایش نرخ ها سریعا 
مذاكره را در دستور كار قرار می دهیم تا زیانی به 

شركت وارد نشود.
مدیرعامل »شفن« در ادامه با تصریح اینکه سود 
شود،  می  شناسایی  سال  دوم  نیمه  در  بیشتری 
به  توجه  با  زمستان  در  متانول  قیمت  افزود: 
مشکات گازی دنیا، مخصوصا از سوی چین باال 
خواهد رفت و سود بیشتری از این محل شناسایی 
تملک  به  توجه  با  بدری  مهندس  شد.  خواهد 
فارابی  پتروشیمی  شركت  سهام  درصد   48/02
توسط فن آوران، از اقدامات بهبود صورت گرفته 
محدوده  از  آن  خروج  و  فارابی  پتروشیمی  در 
زیان و شناسایی 290 میلیارد ریال سود خبرداد 
توسط  آمده  بعمل  های  تاش  از  تقدیر  و ضمن 
مدیریت و كاركنان پتروشیمی فارابی، ابراز امید واری كرد با ادامه روند روبه رشد 
این شركت كه عملکرد سه ماهه نخست سال جاری آن نیز موید تداوم سود آوری 
است، بازار بزودی شاهد بازگشت قدرتمند شركت پتروشیمی فارابی به جایگاه اصلی 

خود در عرصه تولیدات پتروشیمی باشد. 
از   ، آوران  فن  پتروالفین  پروژه  مالکیت 60 درصدی سهام  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
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بنا بر اعالم مهندس جواد بدری ناخدای »شفن« درآمد عملیاتی 
شرکت فن آوران از 29،14۵ میلیارد ریال در سال9۸ به ۵۵/210 
میلیارد ریال در سال99 ریال افزایش یافته وبالطبع سود عملیاتی 
سال مالی 1399 نیز مبین جهش مثبت ۸۵ درصدی نسبت به سال 
قبل و تحقق رقم 26/700 میلیارد ریالی می باشد. به گفته وی سود 
خالص پتروشیمی فن آوران در سال 1399 با رشد 2۸1 درصدی از 
16/0۵3 میلیارد ریال در سال139۸ به 61/17۵ ریال افزایش یافته 

است که  این درنوع خود بسیار قابل توجه و کم نظیر است.
محمد جواد بدری با تاکید بر اینکه به سهامداران نوید می دهیم با 
پروژه هایی که تعریف کردیم آینده روشنی در انتظار شرکت است 
افزود :یکی از افق های فروشی که برای شرکت در 6ماهه آینده 
پیش بینی شده، فروش 2 هزار ۵00 میلیارد تومانی بوده که امید به 

تحقق آن دست نیافتنی نیست.
مهندس بدری با اشاره به جهش 363 درصدی شاخص سود خالص 
سه ماهه نخست نسبت به مدت مشابه سال 1399، از افزایش 191 
درصدی سود خالص سه ماهه نسبت به بودجه مصوب  با مبلغ 
11/164 میلیارد ریال خبر داد که معادل 44 درصد بودجه 2۵/169 

میلیارد ریالی سال 1400 در شاخص سود خالص است .
وی همچنین با اشاره به وضع مطلوب تولید و نیز فروش محصوالت 
علیرغم وجود محدودیتهای جاری، ابراز امیدواری کرد تا شرکت 
پتروشیمی فن آوران با تداوم روند روبه رشد خود در سال جاری ، 
نوید تکرار کسب باالترین مبلغ سود را برای دومین سال پیاپی به 

سهامداران خود بدهد .
او با اشاره به مجموع مبلغ  فروش1۸.3۵4 میلیارد ریالی محصوالت 
در سه ماهه اول سال 1400 ، رشد 296درصد درآمدهای عملیاتی را 

نسبت به مدت مشابه سال قبل  قابل توجه عنوان نمود.
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اتمام اقدامات اساسی و زیربنایی نظیر تخصیص زمین پروژه ، اخذ مجوزهای الزم از 
سازمان منطقه ویژه ، سازمان حفاظت از محیط زیست، راه اندازی انشعاب های برق، 
آب و احداث خط لوله گاز خوراک پروژه خبر داد و ابراز امیدواری كرد با اتمام مراحل 
خرید تکنولوژی طرح، بتوان در آینده نزدیک شاهد آغاز احداث پروژه پتروالفین فن 

آوران در سایت پنج منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر بود .
از  كه شركت  نکته  این  تصریح  با  گزارش خود  از  دیگری  دربخش  بدری  مهندس 
انتهای اسفند ماه 99 در مجموع مبلغ 5 هزار و556 میلیارد  تا  ابتدای سال مالی 
تومان فروش داشته كه نسبت به فروش شركت در مدت مشابه سال98 رشدی در 
حدود 90 درصد داشته است پیرامون عملکرد شركت در سه ماه ابتدای سال 1400 
از رشد چشمگیر كلیه شاخص های مالی این شركت طی فصل بهار و در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل و بودجه مصوب سال 1400 خبر داد.
اساسی  تعمیرات  عملیات  به  اشاره  با  ادامه  در  آوران  فن  پتروشیمی  عامل  مدیر 
واحد متانول این شركت كه در نوروز سال جاری با موفقیت كامل به انجام رسید 

از دستاوردهای این عملیات و تاثیر مثبت آن در تدوام و پایداری تولید خبر داد .
به ظرفیت اسمی و كاهش  با هدف دستیابی  اورهال كه  این  انجام  وی گفت طی 
كاهش  و  تولید  پایداری  اطمینان  ضریب  افزایش  كنار   در  انرژی  حامل  مصارف 

توقفات، برنامه ریزی شده بود، كلیه اهداف تعیین شده محقق گردید.
حوزه پروژه ها توسعه ای شركت و ظرفیت های تولیدی با محوریت صنایع پایین 
دستی و تنوع بخشی به تولیدات از دیگر اهم موارد  مورد اشاره مدیرعامل پتروشیمی 
فن آوران در ارایه گزارش شركت بود كه به گفته وی در سه ماهه نخست سال جاری 

نیز با جدیت مورد پیگیری واقع گردیده است .
اتکاء  باوری و  لزوم خود  به   اشاره  با  پایانی گزارش خود  مهندس بدری در بخش 
به توانمندی های موجود در كشور اظهار داشت كه كلیه  موفقیت هایی كه امروز 
مشهود است مرهون نگرش های نوین جاری در ساختار مدیریتی و اجرایی بوده كه 
امروز به مدد  تاش و همت كاركنان در شركت های تابعه، نمود عینی جهش تولید 

، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها گردیده است.
استمرار روند صعودی و با شیب بسیار چشمگیر در تولید، فروش و کسب 
گذاری  سرمایه  اعالم  عالی،  ماه   3 گزارش  قرائت   ، اخیر  سال   3 در  سود 
شایسته  میزبانی  بهداشتی،  های  پروتکل  دقیق  رعایت  بسیار خوب،  های 
و بایسته روابط عمومی و امور سهام از سهامداران حاضر در مجمع و ناظر 
به صورت آنالین، تعامل ستودنی جناب مهندس جرفی مدیریت فرهیخته 
با اصحاب رسانه، پاسخگویی  روابط عمومی و کارشناسان خدوم آن واحد 
شفاف مهندس بدری مدیرعامل شرکت به سواالت خبرنگاران و ذینفعان و 
عنایت خاصه به اصحاب قلم، حضور دکتر ابویی مدیرعامل تاپیکو در مجمع 
و تقدیر مشارالیه از مدیریت جهادی و کارکنان متعهد و متخصص »شفن«، 
تخصیص سود 64000 ریالی به ازای هر سهم که بیشترین رقم سود تقسیمی 
عنوان  به  شرکت  شدن  برگزیده  است،  بوده  شده  برگزار  مجامع  بین  در 
صنعت سبز و کاهش هزینه ها با افزایش بهره وری در این شرکت پیشروی 
پتروشیمی، استمرار قرار گرفتن در بین صد شرکت برتر ایرانی طی 3 سال 
اخیر و تصریح این مطلب که شرکت درصدد افزایش سرمایه در سال 1400 
می باشد از مهمترین نکات خواندنی و مطرح شده در مجمع بود که حیفمان 

آمد به اسب قلم سپرده نشود.
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش
جمع  به  خاورمیانه  پارس  كیمیا  مجموعه  شدن  اضافه  به  توجه  با   99 سال  در 

تولیدكنندگان متانول، ظرفیت تولید اسمی متانول در كشور به حدود 12 میلیون 
تن رسید كه سهم پتروشیمی فن آوران از تولید متانول ایران در حدود 8/74 درصد 
می باشد ا این حال سهم شركت در تامین نیاز صنایع داخلی نیز در حدود %47 

می باشد. 
مــرور کلــی بــر عملکــرد شــرکت، میــزان دســتیابی بــه اهــداف تعییــن 

شــده و دســتاوردهای مهــم در ســال مالــی مــورد گــزارش:
برنامه  به  نسبت  كه  رسید  تن  هزار   963 میزان  به  متانول  تولید   1399 سال  در 
مصوب 98/8 درصد می باشد. میزان صادرات متانول 675/489 هزار تن در سال 

مذكور بوده است.
در سال 1399 تولید اسید استیک به میزان 148 هزار تن رسید كه برنامه مصوب 
را 123 درصد پوشش داده است. میزان صادرات اسید استیک 73/888 هزار تن در 

سال 1399 بوده است.
در سال 1399 تولید مونوكسیدكربن به میزان 108 هزار تن رسید كه نسبت به 

برنامه مصوب 126/8 درصد می باشد.
برخی از دستاوردهای شرکت در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل می باشد:

تمدید گواهینامه های:
ISO 2015:9001 سیستم مدیریت كیفیت -

ISO 2015:14001 سیستم مدیریت زست محیطی -
ISO 50001 :2011 سیستم مدیریت انرژی -

ISO/ 29001 :2010 سیستم مدیریت كیفیت مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی -
TS

5S نظامر آراستگی -
HSE-MS و ISO 4۵001 اخذ استاندارد 

 اخذ لوح جایزه صنعت سبز
)100IMI( کسب رتبه 7۵ شرکت های برتر ایران

مدیریت  حوزه  در  تقدیرنامه   ۵ و  ستاره  تک  ای  نقره  تندیس  دو  دریافت 
انرژی و پروژه ها

ISO 10015 : 1999 مدیریت آموزش
برنامه های آینده شرکت

اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت درخصوص:
گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش

با توجه به محدودیت های مالی و تجاری بوجود آمده در پی شدت گرفتن تحریم 
های بین المللی، افزایش عرضه، كاهش شدید تقاضا و شیوع ویروس كرونا كه موجب 
بازار حفظ سهم  است. موضوع گسترش  اقتصادی شده  بازارهای  تمامی  در  اختال 
فعلی در بازارهای اصلی صادراتی و بخش لجستیک با ابهامات اساسی روبرو شده و از 
مهمترین چالش ها و نگرانی های این شركت محسوب م یگردند. لذا شركت پتروشیمی 
فن آوران در حال بررسی و امکان سنجی روش هایی جهت حفظ سودآوری حداكثری 
و كاهش  ریسک های تجاری در شرایط فعلی بوده كه از مهمترین آن ها می توان به 

موارد ذیل اشاره نمود:
- حفظ بازارهای صادراتی و تاش برای صادرات به مقاصد جدید از جمله كشورهای 

همسایه
- انعقاد قراردادهای بلندمدت با خریداران عمده و یا مصرف كنندگان نهایی

- اجاره مخزن در بازارهای اصلی
- افزایش تنوع خریداران و روش های فروش
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هنر مدیریت کاردان در کسب سود و ارزش آفرینی
»کماسه« صاحبقران صنعت ریخته گری

تمامی صورتهای مالی اعم از تولید ، فروش و سودآوری حاكی از یک رشد متناسب پس از آمدن مدیریت جدید 
بوده و نشان دهنده آن است كه مهندس برزویی در مقام ناخدای »كماسه« با اجرائی ساختن برنامه های مدنظر 

خود در سه بعد كوتاه مدت – میان مدت و بلندمدت توانسته است كه شركت را در مداری صعودی قرار دهد. 
دارا بودن مشتریان بالقوه ، بدنه متخصص و منابع انسانی ارزشمند و امکان بهره برداری از بهترین و غنی ترین 
معادن سیلیس كروی طبیعی و البته حضور مدیری برنامه محور كه تهدیدها و فرصت های بازار را به خوبی می 
شناسد از نقاط قوت شركت تامین ماسه ریخته گری بوده و حاكی از آن است كه این شركت برای ره به سوی 

تعالی و پیشرفت پتانسیل خوبی را دارا می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت تامین ماسه ریخته گری)سهامی عام( مورخ 1400/05/05 در محل مركز 

همایش طهران تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 35/38 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای عبداله عالیشوندي بود، 
كه جنابان سجاد آشتیاني و حمید عبداللهي در مقام نظار اول و دوم و آقای اصغر برزوئي 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 100 ریال به ازای هر سهم به كار 

خود پایان دادند.
مهندس اصغر برزویی در ابتدای گزارش خود با اعام اینکه تولیدات ))كماسه(( نزدیک به نیم قرن است كه 
پاسخگوی نیاز بسیاری از صنایع بوده كشور بوده افزود این شركت با پتانسیل باالی خود عاوه بر تامین بخش 
قابل توجهی از نیاز بازار مصرف ریخته گری با عرضه بیش از 15 نوع محصول؛ در راستای رفع نیاز صنایع نفت، 
گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها، صنعت كشتی سازی، لوله سازی، سد سازی،  تصفیه خانه های آب شهری و صنعتی 
مبادرت به تولید انواع ماسه های سند باست، افزودنی های مورد مصرف در كارخانجات  سیمان، بتن و فرآورده 
های جانبی آن در سایزهای مختلف مطابق با استانداردهای بین المللی DIN، ASTM و ISO اقدام نموده 

است.  
ناخدای شركت تامین ماسه ریخته گری در فرازی از گزارش خود با تصریح اینکه شركت در شهریور ماه پارسال 
كه مدیریت خود را عوض كرد به حاشیه زیان رسیده و علی رغم افزایش نرخ برای محصوالت خود نتوانسته بود 
در بازار سرمایه آن چنان كه انتظار می رفت سودآفرین باشد و سهامداران و ذینفعان خود را راضی نگه دارد اضافه 
كرد: پس از قبول تصدی مدیریت با پیاده سازی برنامه های مدون مدیریتی توانستیم عاوه بر كاهش بهای تمام 
شده و كاهش مطالبات در حوزه افزایش تولید و فروش با توجه به نامگذاری سال 1399 توسط مقام معظم رهبری 

به نام جهش تولید موفق ظاهر شویم.
مهندس برزویی در ادامه با اعام اینکه در 3 ماهه ابتدایی سال 1400 توانستیم 403 ریال سود كسب كنیم كه 
حاكی از دست یافتن به بیش از 45 درصد سود 99 می باشد خاطر نشان كرد در فصل بهار سال جاری حاشیه 
سود ما به 50 درصد افزایش یافته و براساس گزارش 4 ماهه كه در سامانه بورس درج گردیده موفق به كسب 60 

درصد سود سال گذشته خود گردیده ایم.
به گفته وی در سه ماه ابتدایی سال سود خالص شركت 347 درصد و سود عملیاتی 1058 درصد نسبت به بازه 

زمانی سال قبل رشد داشته است.
به گفته ی این مدیر با دیسیپلین و بازارشناس؛ تفکر بهبود مستمر، جزء جدایی ناپذیر از نگرش یک سیستم پویا 
بوده و اخذ گواهینامه ایزو 9001:2000   و تداوم آن نشانگر تعهد و تاش مستمر مدیریت و كاركنان ما در تضمین 
و بهبود كیفیت محصوالت میباشد و می توان از آن به عنوان یکی از دالیل موفقیت این مجموعه در رشد كمی و 

كیفی تولیدات داخلی و همچنین فروش محصوالت در بخش صادرات نام برد.  
مهندس برزویی مدیر خوش فکر مجموعه بخش دیگری از گزارش جامع خود با تاكید بر این مطلب كه حضور 
قریب به 50 سال در بازار ریخته گری و مطالعه و تحلیل مستمر بازار توسط تیم فروش و بازاریابی شركت؛ نشان 
از رشد صنعت ریخته گری و افزایش تقاضای ماسه ریخته گری حتی تا دو برابر میزان تولید موجود دارد افزود با 
درک این فرصت ،شركت تامین ماسه ریخته گری از سنوات گذشته طرح احداث كارخانه به ظرفیت 320 هزار 
تن در سال را تهیه و عزم جدی برای انتقال كارخانه را در دستور كار خود قرار داده است و امیدواریم كه با حمایت 
و مساعدت مسئولین و با مرتفع شدن موانع موجود، در سالی كه رهبری آن را به نام حمایت از تولید، پشتیبانی 

و مانع زدایی مزین كرده است بتوانیم نقشی درخور و رو به رشد را بیشتر از سالیان گذشته به دست آوریم.

مدیرعامل »كماسه« در بخش پایانی گزارش خود با تاكید بر اینکه با خرید ماشین آالت و تجهیزات برای ناوگان 
حمل و نقل در 6 ماهه دوم سال 1399 توانستیم عملکردی درخشان در سرمایه گذاری و مهیاساختن زیرساخت 
ها برای پیشرفت و توسعه شركت در سالهای آتی فراهم سازیم افزود: توجه جدی به كاركرد صندوق بازار گردان، 
اخذ سند تک برگ اماک شركت، تشکیل كمیته انتصابات، بازسازی و نوسازی بخش اعظمی از خطوط تولید، 
پی گیری برای تغییر كاربری بخشی از اماک مجموعه، احداث جاده اختصاصی و پی گیری و دریافت بخش 
اعظمی از مطالبات در كنار تاش مجاهدگونه كلیه اركان شركت باعث شد كه یکی از درخشان ترین عملکردها و 

دستاوردها را در طول 6 ماهه دوم سال كسب نماییم.
پیام هیات مدیره

وضعیت و تحوالت ماسه های ریخته گری:
شركت طی سال مالی مورد گزارش سعی و تاش فراوان نمود تا برخی از مشتریان كه طی دو سال گذشته خرید 
خود را از شركت كاهش داده و یا قطع كرده بودند مجددا جذب نماید كه در این خصوص موفقیت هایی كسب 

گردید و مقدار فروش در سال جاری نسبت به سال گذشته 7 درصد افزایش یافت. 
همچنین با توجه به افزایش شاخص قیمت ها، شركت نسبت به افزایش نرخ فروش در دو مرحله اقدام نمود. به 
عبارتی فروش محصوالت در سال مالی مورد گزارش 202/426 تن و به مبلغ 551/724 میلیون ریال و در سال 
مالی قبل )سال 1398( به مقدار 189/162 تن و مبلغ 324/665 میلیون ریال می باشد كه از نظر مقدار 7 درصد 

و از نظر مبلغ 70 درصد افزایش نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
جایگاه شرکت در صنعت ماسه ریخته گری

این شركت اولین تولیدكننده ماسه ریخته گری در كشور هم از نظر قدمت و هم از نظر مقدار تولید و فروش 
ماسه ریخته گری می باشد و هم از نظر دارا بودن معادن از نظر كیفیت، بهترین معادن تولید ماسه ریخته گری 
را بدلیل خردایش كم و در نتیجه گرد گوشه بودن ماسه را در اختیار دارد و در حدود 25 درصد بازار مصرف را 

در اختیار دارد.
برنامه های آینده شرکت و گسترش بازارهای فروش:

- تدوین نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای مجموعه تامین ماسه و تدوین ماتریس SWOT- آگاهی از 
نقاط قوت و ضعف داخل سازمان و از طرفی فرصت ها و تهدیدات موجود در اطراف محیط سازمان این توانایی 
را به سازمان می دهد تا موقعیت و جایگاه استراتژیک خود را ارزیابی نماید. مدیریت شركت برآن است كه از 
طریق ایجاد راهبردهای كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برنامه هایی را جهت حفظ سازمان و ارتقاء آن از نظر 

مشتریان و رقباء ایجاد نماید.
- آنالیز پیوسته رقبا: تجزیه و تحلیل پیوسته رقبا و بررسی استراتژی، اهداف و سهم بازار هر یک و همچنین مقایسه 

پیوسته قیمت تمام شده شركت و رقبا.
- حفظ مشتریان قدیمی و بازاریابی برای به دست آوردن مشتریان جدید

- ارتقای سطح كیفی محصوالت تولیدی و بازنگری در نظام كنترل كیفی محصوالت شركت
- پیگیری و وصول مطالبات معوق مجموعه و توانمندسازی بخش حقوقی مجموعه

- افزایش تولید به كمک ارتقاء بهره وری و همچنین تجهیز و نوسازی كارخانه و معادن با ماشین آالت پیشرفته 
و تکنولوژیهای جدید با حداقل سرمایه گذاری و باالترین راندمان و نگاه به حفظ و رعایت اصول زیست محیطی

- جلوگیری از توقفات برنامه ریزی نشده خط تولید با ایجاد یک برنامه مدون تعمیرات و نگهداری و برقراری 
نظام نت پیشگیرانه 

- ارتقاء نسخه سیستم مدیریت كیفیت ISO 9001 به نسخه 2015 جهت ارتقاء نظام كیفی سازمان و گسترش 
تفکر مبتنی بر ریسک

- استقرار نظام S5 اصول ساماندهی محیط كارو ایجاد ساختاری برای بهسازی و اراستگی محیط كار و ایمن سازی 
آن جهت جلوگیری از وقوع حوادث حین كار

- تهیه برنامه آموزش سالیانه براساس نیازسنجی های انجام گرفته از واحدهای مختلف با هدف ارتقاء توانمندیهای 
پرسنل

- استقرار سیستم های انگیزشی جهت كاركنان
- ارزیابی كامل تامین كنندگان و برگزاری منظم جلسات كمیسیون خرید با توجه به آیین نامه معامات مصوب 

هیات مدیره
- بازبینی در دستورالعمل های سنجش رضایت مشتری و ارتقاء سطح رضایت مندی مشتری

- پیگیری و راه اندازی خطوط جدید با توجه به بازار سنجی های الزم و ایجاد تنوع در محصوالت تولیدیپ
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افزایـش سـرمایه شـرکت تامیـن ماسـه و ریختـه گـری مصوب مجمـع گرفت
خیز برای توسعه و تعالی

مهندس برزویی در گزارش خود با تشریح اینکه افزایش سرمایه فوق باعث سرعت بخشی به برنامه های 
مدیریت برای توسعه و پیشرفت خواهد گردید خاطر نشان ساخت كه این افزایش سرمایه از محل تجدید 

ارزیابی»زمین« و سود انباشته و طی دو مرحله اجرائی خواهد شد.
مدیر عامل خوش فکر »كماسه« پیرامون آخرین افزایش سرمایه شركت اظهار داشت كه آخرین افزایش 
سرمایه شركت مربوط به فروردین ماه سال 1399 بوده كه طی آن مبلغ 220/000/000/000 ریال به 
سرمایه پیشین شركت افزود شده است و اكنون با این افزایش سرمایه عاوه بر اصاح ساختار مالی، شركت 
در راستای عملیاتی كردن برنامه های مدنظر مدیریت و اعتبار بخشی دو چندان به جایگاه »كماسه« در 

بازار سرمایه نقشی موثر خواهد داشت.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، حمایت سهامداران خرد و عمده و تشویق های آنها در حین و بعد 
گزارش مدیریت عامل خدوم، تایید حسابهای شفاف و پاک جناب اكبری مرد شماره یک مالی مجموعه 
در مقام معاونت مالی توسط حسابرس و بازرسی قانونی، حرمت نهی شایسته و بایسته مهندس برزویی 
نسبت به اصحاب قلم و رسانه و تعامل ستودنی كاركنان و كارشناسان شركت در جهت مخابره اخبار با 
خبرنگاران، تشریح برنامه های مدیریت برای استمرار روند صعودی شركت، جدیت مدیریت در احقاق حق 
شركت و اعام خط قرمز شمردن رعایت صرفه و صاح شركت و سهامداران در كلیه رویکردها از نکات 
خواندنی مجمع بود كه حیفمان امد به اسب قلم سپرده نشود. بر این مدیران انقابی ، كاردان و كاربلد 

دست مریزاد و خداقوت. 
مجمع عمومی فوق العاده شركت تامین ماسه ریخته گری)سهامی عام( مورخ 1400/05/05 در محل مركز 

همایش طهران تشکیل گردید.
از  با حضور 35/98 درصد  این مجمع كه  در 
هیات  اعضای  حقوقی،  و  حقیقی  سهامداران 
بهادار،  اوراق  و  بورس  نماینده سازمان  مدیره، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده آقای عبداله عالیشوندي بود كه 
جنابان حمید عبداللهي و سجاد آشتیاني درمقام 
نظار اول و دوم و آقای اصغر برزوئي به عنوان دبیر 

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

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

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت تامین ماسه ریخته گری)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 3 آذر ماه 1399 هیات مدیره شركت تامین ماسه ریخته گری )سهامي عام( 
درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 220 میلیارد ریال به مبلغ 2/700 میلیارد ریال )به میزان 
2/480 میلیارد ریال( در اجرای مفاد ماده 14 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و 
حمایت از كاالی ایرانی مصوب 15 اردیبهشت ماه 1398 مجلس شورای اسامی از طریق اصاح ساختار 
مالی شركت ها و براساس اصاح ماده 10 آئین نامه اجرائی تبصره )1( ماده 149 اصاحی قانون مالیات 
های مستقیم مصوب 1398/10/22 و همچنین سود انباشته، مشتمل بر صورت وضعیت مالی فرضی، 
صورت سود و زیان فرضی، صورت های جریان های نقدی فرضی و یادداشت های همراه كه پیوست می 
باشد طبق استانداردهای حسابرسی »رسیدگی  به اطاعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار 
گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن و نیز گزارش ارزیابی كارشناس 

رسمی دادگستری با هیات مدیره شركت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه 
شركت از محل تجدید ارزیابی زمین و سود انباشته به ترتیب به مبالغ 2/390 میلیاردریال و 90 میلیارد 
ریال تهیه شده است. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین در اجرای مفاد ماده 14 قانون حداكثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی مصوب 15 اردیبهشت ماه 1398 مجلس 
شورای اسامیاز طریق اصاح ساختار مالی شركت ها و براساس اصاح ماده 10 آئین نامه اجرائی تبصره 
)1( ماده 149 اصاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1398/10/22 ارائه گردیده است. گزارش 
توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه 
شده است كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه 

این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد. 
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات و سایر مبانی موارد پیش 

بینی شده در گزارش توجیهی مزبور، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات 
مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي كند. به عاوه، به نظر این موسسه، گزارش 
توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده 
است. با توجه به مراتب فوق و براساس الزامات سازمان بورس و اوراق هادار به نظر این موسسه، افزایش 
سرمایه به مبالغ 2/390 میلیار ریال و 90 میلیارد ریال به ترتیب از محل تجدید ارزیابی زمین و سود انباشته، 

از كفایت الزم برخوردار می باشد.
4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعي 
احتماال متفاوت با پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار 

رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.
5- انجام افزایش سرمایه با رعایت مبانی پیش بینی شده در موارد مربوط به اصاحیه قانون تجارت، قانون 
بازار اوراق بهادار و مفاد ماده 14 قانون »حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی 

ایرانی« منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شركت تامین ماسه ریخته گری ) سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این گزارش به شرح زیر 
می باشد.

- افزایش نرخ تورم در اقتصاد كشور از یک سو و واقعی تر شدن نرخ ارز در سال هاي اخیر از سوي دیگر 
باعث ایجاد فاصله معناداري بین ارزش واقعی داراییها با بهاي تمام شده تاریخی كه در دفاتر منعکس 
شده گردیده است در نتیجه اطاعات صورتهاي 
مالی با بهاي تمام شده تاریخی كه مبناي اخذ 
را  الزم  كارایی  میباشند  اقتصادي  تصمیمات 
نخواهند داشت لذا شركتها مجازند بر مبناي 
را  خود  دارائیهاي  حسابداري  استانداردهاي 
تجدید ارزیابی نمایند تا گزارشات مالی بتواند 
تصویر به هنگام تري از وضعیت مالی شركت ارائه 
نموده و امکان ارزیابی مناسبتري از صورتهاي 
مالی جهت ذینفعان فراهم نماید . اكنون با توجه 
به فراهم شدن ظرفیت قانونی ماده 14 قانون 
حداكثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی كشور 
و حمایت از كاالي ایرانی مصوب 15 اردیبهشت 
ماه 1398 مجلس شوراي اسامی و بخشنامه 
به شماره 200/98/30 مورخ 4 تیرماه 1398 
سازمان امور مالیاتی ،امکان استفاده از معافیت 

مالیاتی در فرآیند تجدید ارزیابی داراییها فراهم گردیده است.
- همانطوریکه استحضار دارید شركت در سال 1394 به منظور جبران مخارج سرمایه اي انجام شده و 
اصاح ساختار مالی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی ثابت ) زمین ( بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 
17 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در تامین نیازهاي كشور افزایش سرمایه داده است با 
توجه به اینکه طبق استانداردهاي حسابداري چنانچه مبالغ تجدید ارزیابی در مراحل بعدي مورد تجدید 
قرار نگیرد ، مفید بودن اطاعات مربوط به اقام تجدید ارزیابی شده براي استفاده كنندگان صورتهاي مالی 
، دچار محدودیت می شود لذا افزایش سرمایه از محل مازاد ناشی از تجدید ارزیابی داراییهاي ثابت)طبقه 
زمین( به ارزش 2/210 میلیارد ریال باید به گونه اي سیستماتیک صورت گیرد. هچنین طبق بخشنامه 
شماره 200/98/30 مورخ 1398/04/03 سازمان امور مالیاتی ، افزایش سرمایه از این محل فقط یک بار 
در هر 5 سال امکانپذیر است لذا با توجه به گذشت 5 سال از تجدید ارزیابی اولیه، شركت با استفاده از 

كارشناسان رسمی دادگستري اقدام به ارزیابی مجدد داراییها ثابت)طبقه زمین( نموده است.
- با توجه به روند فعالیت عملیاتی گذشته شركت تا حد امکان سعی بر این بوده است كه از محل منابع 
داخلی شركت نسبت به تامین مالی قسمتی از طرح هاي در دست اجرا و مخارج سرمایه اي بلند مدت 
اقدام گردد كه منظور نمودن سود انباشته به مبلغ 90 میلیارد ریال و جلوگیري از خروج منابع قابل تقسیم 

شركت و افزایش سرمایه منظور نمودن آن منطقی و مناسب به نظر می رسد.
- اصاح ساختار مالی از طریق جلوگیري از خروج نقدینگی از شركت ، توضیح اینکه در صورت عدم انجام 
افزایش سرمایه تصمیم به تقسیم سود انباشته بین سهامداران شركت جهت تامین سرمایه در گردش مورد 
نیاز خود ناچار به تامین مالی از منابع خارج از سازمان خواهد بود كه این امر باعث تحمیل هزینه هاي مالی 

و نهایتا كاهش سود آوري خواهد شد.
- كاهش اتکا پذیري جریانات نقدي به تسهیات مالی دریافتی و كاهش هزینه هاي مالی.

- بهبود نسبت مالکانه و رقابت پذیري شركت در صنعت و بازار سرمایه.
- افزایش تعداد سهام شركت به منظور استفاده از معافیت هاي احتمالی.

- عدم امکان نقدي درآمدها و وصول بصورت مطالبات مدت دار و كسري وجوه نقد الزم.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه گذاری پارس توشه)سهامی عام( مورخ 
1400/04/24 در محل میدان فردوسي - خیابان سپهبد قرني - پاک 43 برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 82/78 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محسن عسکري 
آزاد بود، كه جنابان ارسان رازقي و قاسم زند در مقام نظار اول و دوم و آقای مسعود فوالدي 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 125ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
تاریخچه

شركت سرمایه گذای پارس توشه در اول شهریور ماه 1357 تحت شماره 32768 با مشاركت بخش 
خصوصی )40/4درصد سهام(، بانک توسعه صنعتی و معدنی )19/9 درصد سهام( و شركت توشیبا 

كورپوریشن كشور ژاپن ) 39/7 درصد سهام( با هدف تحصیل 
و تملک سهام شركت های صنعتی و تجارتی تأسیس گردیده 
است . پس از پیروزی انقاب اسامی در مهر ماه 1363 سهام 
توشیبا كورپوریشن از سوی سهامدارن ایرانی خریداری و 
سپس سهام بانک صنعت و معدن نیز به بخش خصوصی 
فروخته شد. در اسفند ماه 1374 نام این شركت با سرمایه  3 
میلیارد  ریال در فهرست شركت های پذیرفته شده در بورس 
درج و در تاریخ 1374/12/28 اولین معامله بر روی دو هزار 
و ششصد سهم شركت انجام و سهام مزبور بین 32/000 تا 

32/028 ریال معامله گردید.
جایگاه شركت در صنعت سرمایه گذاری های بورس

شركت سرمایه گذاری پارس توشه با توجه به چشم انداز 
و مأموریت خود همواره كوشیده است كه عاوه بر در نظر 
گرفتن منافع كوتاه مدت سهامداران، بیشترین بازدهی را در 

بلند مدت نصیب سهامداران سازد. مقایسه تغییرات NAV شركت سرمایه گذاری پارس توشه در سال 
1399 با بنگاه های اقتصادی مشابه و بازار موید این مطلب است كه این شركت دارای جایگاه مطلوبی در 

بین شركت های سرمایه گذاری و بنگاه های اقتصادی مشابه می باشد.
راهبردهای سرمایه گذاری

خاستگاه و هدف اصلی و نهائی شركت سرمایه گذاری پارس توشه كوشش در بدست آوردن افزایش 
ثروت و پایداری سودآوری برای سهامداران همراه با رعایت تعهدات در تأمین منابع سایر ذینفعان میباشد.

در این راستا شركت در مسیر تخصیص منابع در اختیار به سرمایه گذاری هایی كه متضمن افزایش 
حداكثری ثروت سهامدارن با كمترین ریسک گام برداشته تا بتواند با پیوستگی و پایداری در حفظ منافع 

ذینفعان به ویژه سهامداران، پاسخگوی اعتماد ارزشمند آنان باشد.
برهمین مبنا راهبردهای شركت سرمایه گذاری پارس توشه در زمینه سرمایه گذاری عاوه بر اداره هر چه 

بهتر شركتهای تابعه، در زمینه سبدگردانی شركت های بورسی عبارتند از:
1- مدیریت ریسک و بازده از طریق استراتژی سرمایه گذاری متوازن

2- افزایش درصد سهام شركتهای دارای مزیت نسبی
3- متنوع سازی پرتفوی بورسی شركت

4- استفاده از منابع مالی ارزان قیمت و سرمایه گذاری در بخش های پر بازده در راستای چشم انداز 
شركت و منافع سهامداران

شركت سرمایه گذاری پارس توشه تحقق مأموریت زیر را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است:

نقش بی بدیل سرمایه گذاری پارس توشه در جهت افزیش تولید ناخالص ملی

»جذب سرمایه از منابع مختلف، مدیریت و هدایت آن به سمت فعالیت های اقتصادی و 
مشارکت در توسعه صنعتی کشور با تأکید بر دستیابی به مناسب ترین ترکیب ممکن بازدهی 

و ریسک سرمایه گذاری ها.«
در اجرا و تحقق مأموریت فوق استراتژی ها و سیاست های زیر مورد تأكید هیئت مدیره شركت می باشد:

1- تقویت ساختار و نظام های برنامه ریزی و كنترلی
2-  حاكمیت اثر بخش بر شركت های تابعه با هدف ارتقای عملکرد آنان

3- حضور در بازار سرمایه با هدف بهینه سازی سبد سهام شركت از نظر بازدهی و ریسک سرمایه گذاری ها
4-  جستجو برای تأمین منابع مالی جدید و مناسبتر

5- شناسایی و بهره برداری از فرصت های اقتصادی در حال تحول و پیدایش
فعالیت شركت های سرمایه پذیر مدیریتی

فعالیتهای شرکت سرمایه گذاری پارس توشه در دو بخش زیر متمرکز میباشد:
)) Holding Managementمدیریت تخصصی شركتهای تابعه، با سهام اكثریت •

)) Investment Management  سرمایهگذاری در سهام و یا سایر فعالیتها و پروژههای سودآور •
انجام سرمایه گذاری های الزم در شركت های تابعه برای 
حفظ مزیت های رقابتی، همگام با تغییرات تکنولوژیکی و 
دگرگونی در بازار و محیط كسب و كار و نیز انجام هدایت گری 
و كنترل های الزم در شركت های تابعه، در راستای اهداف 
كان و استراتژی های بلند مدت شركت، از اهم فعالیت ها در 

شركت های تابعه و ایفای نقش مدیریت تخصصی میباشد.
از سوی دیگر سرمایه گذاری و تشکیل سبد بهینه و متوازن (

ریسک و بازدهی) از سهام (شركتهای بورسی) و یا فعالیت ها و 
پروژه های سودآور، به نحوی كه موجب كسب بیشترین بازده 
از امکانات و دارایی ها و تأمین سودآوری و رشد پایدار شركت 

گردد، شاخه دیگر فعالیت شركت پارس توشه میباشد.
تنگناهای ناشی از تعطیلی كسب وكارها در پایان سال مورد 
گزارش به دلیل بیماری همه گیر ویروس كرونا ،تشدید تحریم 
های یک جانبه، افزایش پایه ای نرخ ارز، افزایش بیرویه نرخ 
تورم، طوالنی شدن فرآیند زنجیره تأمین، افزایش شدید نیاز به نقدینگی، ناپایداری در محیط كسب و كار 
و تغییرات روز به روز، از جمله چالش های سترگ در سال مورد گزارش بودند كه نه تنها موجب افزایش 
قیمت نهاده های تولید گردیده اند، بلکه موجب دشواری های زیاد در تأمین منابع (ریالی - ارزی) برای 
حفظ سطح تولید، گردش عملیات و اشتغال گشته اند. اقدامات همه جانبه مانند؛  دوراندیشی در تأمین 
بهنگام مواد ا ولیه، افزایش عمق ساخت برای كاهش وابستگی به خارج، انجام انطباق در سیاستهای فروش 
به وسیله تغییر متناسب و تدریجی قیمت ها و به ویژه كاهش دوره وصول از جمله اقدامات شركت های زیر 
مجموعه برای تبدیل تهدیدات محیطی به فرصتهای سودآوری و توسعه، از راه انطباق با تغییرات شدید در 

شرایط كسب و كار و حفظ سودآوری و پایداری شركتهای تابعه بوده است.
عمده ترین فعالیت شرکت در بخش مدیریت تخصصی شرکت های تابعه به شرح زیر می باشد.

صنعت لوازم خانگی برقی
صنعت روشنایی
صنعت شیمیایی

رو شهای تأمین مالی
1- استفاده از تسهیات مالی بانکی با حداقل هزینه مالی

با هدف حداكثر سازی سود و پرداخت  بانکی  از سبد سپرده و تسهیات  2- استفاده متقابل 
حداقل هزینه مالی

3- استفاده از منابع داخلی شركت

ایران برای سرافرازی 
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت باما)سهامی عام( مورخ 1400/04/10 در محل 
خیابان نلسون ماندال - خیابان گلفام - پاک 10 طبقه چهارم برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 54/21 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 فرهنگ حسیني بود، كه جنابان علي احمدي نیري  و رضا طاهرخاني در مقام نظار اول و دوم 

و آقای حسن اسامي قانع 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 135 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس اسامی در ابتدای گزارش جامع خود؛ شركت ذوب روی اصفهان )سهامی عام( با تولید 

10 هزار تن شمش روی و سود خالص 4.163 میلیارد 
با  خاص(  )سهامی  طبس  كربن  كانی  شركت  ریال، 
 709 خالص  سود  و  روی  اكسید  تن   3.100 تولید 
میلیارد ریال ، شركت شاهین روی سپاهان )سهامی 
خاص( با 100 هزار تن كنسانتره زغال سنک، 190 
هزار تن زغالسنگ دانه بندی و سود خالص 74 میلیارد 
ریال ، شركت سرزمین جلگه های آسمانی )با مسئولیت 
محدود( و شركت بهپوران صفه )سهامی خاص( را به 
عنوان شركتهای تابعه »كاما« برشمرد و خاطر نشان 
تولید  آنرا سال جهش  رهبری  كه  سالی  در  ساخت 
نامگذاری كردند توانستیم تجلی بخش این نامگذاری با 

افزایش تولید باشیم . 
مدیر عامل شركت در بخش دیگری از گزارش خود 
در  »كاما«  كه  كرد  تصریح  مالی  صورتهای  پیرامون 
بخش درآمد های عملیاتی در گروه 166 درصد و در 
شركت اصلی 226 درصد رشد نسبت به سال گذشته 
داشته و به درآمد 7.381 میلیارد ریالی دست یازیده 
گروه 29  در  باما  نیز شركت  ودر بخش سود خالص 
درصد و در شركت اصلی 101 درصد رشد داشته و به 

سود 9.033 میلیارد ریالی دست یافته است.
به گفته وی همچنین در بخش تولید، شركت افزایشی 
عمل كرده و با 7 درصد افزایش نسبت به سال گذشته 
413.113 تن تولید داشته و در بخش فروش مقداری نیز 
شركت عملکرد رو به رشد داشته و با 10 درصد رشد به 

فروش 225.157 تن دست یافته است.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی ، اعام 226 درصد رشد درآمد عملیاتی شركت اصلی و 
رشد 101 درصدی سود خالص نسبت به سال گذشته ، تایید حسابهای شفاف معمار پاكدست 
مالیه مجموعه جناب یحیی آبادی كه از برترین وشایسته ترین معاون های مالی كشورمان 
میباشد ، اعام اینکه شركت در سال جاری به دنبال یک عرضه اولیه شركتهای تابعه و یک 
افزایش سرمایه میباشد و تشریح برنامه های آتی مدیریت كه حاكی از اشراف كامل تیم 
مدیریت به فضای بازار سرمایه و فراز و فرودهای آن میباشد از نکات خواندنی مجمع بود كه 

حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود .  
علمیات اجرایی اکتشافات در سال 1399:

در سال 1399 مجموع 210 گمانه مغزگیری با متراژ كل 29.518 متر در قلمرو معدنی ایرانکوه.
برداشت تعداد 13.644 نمونه از مغزه های مناطق مختلف اكتشافی؛

2.265 متر جاده سازی با حجم برداشت 48.402 متر مکعب خاک طی سال 1399.
احداث سوله به مساحت 2300 متر مربع برای انبار مغزه.

تهیه نقشه زمین شناسی اكتشافی قلمرو ایرانکوه به مساحت 7 كیلومتر مربع.
تکمیل اكتشافات منطقه جدید زون 3.

تکمیل اكتشافات معدن كاه دروازه و شروع استخراج.

شرکت باما اولین تولیدکننده کنسانتره سولفور روی و سرب در کشور
افزایش 101 درصدی سود خالص

توسعه اكتشاف زیرزمینی در حین استخراج.
تغییرات در سرمایه گذاری های شرکت اصلی و گروه:

فروش 16 درصد از سهام شركت ذوب و روی اصفهان به مبلغ 5.535 میلیارد ریال و سود 5.492 
میلیارد ریالی.

خرید 68 درصد از سهام شركت كانی طبس كرمان.
افزایش سرمایه از مبلغ 15 میلیارد ریال به مبلغ 475 میلیارد ریال در شركت سرزمین جلگه های 

آسمانی.
پیام هیات مدیره

این گزارش، دستاورد تجربه و توانمندی كاركنان متعهدی بوده، كه توانسته اند با تاش روزافزون 
مجموعه ای با بیش از 7 دهه قدمت را همچنان به عنوان یکی از معادن و صنایع تولیدی مطرح در 

كشور معرفی نمایند.
 مدیران و كاركنان شركت به صورت یک بدنه واحد موفق 
به اداره و اجرای كلیه امور و مراحل شامل اكتشافات، 
طراحی، استخراج، ساخت، تعمیر، نگهداري ، تولید و 
فروش گردیده اند و تداوم پیشرفت و ارتقای سطح كیفیت 

همچنان در دستور كار قرار دارد.
در سال گذشته ضمن اجرای برنامه عملیاتی، نسبت 
آسیاها،  )بازسازی  تولید  خطوط  بازسازی  اجرای  به 
ازمایشگاه، بونکر سنگ شکن و تیکنر كارخانه 1(، معدن 
)خرید تجهیزات كارخانه اسپیرال و آماده سازی جهت 
نصب كارخانه از امکانات موجود( ساخت خط فلوتاسیون 
سیار برای معادن خارج از شركت، اجرای پروژه های 
آشپزخانه  )بازسازی  بهداشتی  و  محیطی  زیست 
رستوران( و خرید بخشی از سهام شركت كانی كربن 
طبس جهت تکمیل زنجیره تامین شركت ذوب روی 
اصفهان )خرید ذغالسنگ( و اجرای برنامه های اكتشافی 
در شركت سرزمین جلگه های اسمانی – با مسئولیت 
محدود )از شركت های تابعه( اقدام گردید و امید است در 
سال پیش رو این شركت برنامه تولید و برنامه های توسعه 

خود و شركت های تابعه را اجرا نماید.
هیات مدیره با توجه به شرایط خاص كنونی با توجه به 
تاثیر ویروس كوید بر فعالیت های شركت، خود را مکلف 
به برنامه ریزی صحیح جهت حفظ و توسعه سهم بازار و 
حضور در بازارهای هدف دانسته و تمام تاش خود را در 

این راستا به كار می گیرد.
همچنان  شما  بی دریغ  حمایت های  تداوم  است  امید 

موجب دلگرمی و انسجام هر چه بیشتر ما در سال پیش رو گردد.
برنامه های آینده شرکت

- حفظ صادرات با توجه به مباحث بین المللی
- برنامه ریزی مستمر جهت شناسایی و بکارگیری استراتژی های مناسب سرمایه گذاری

- استقرار سیستم های یکپارچه و استفاده از كابل نوری و اصاح سرورها و سیستم ها
- سرمایه گذاری در جهت كاهش عوارض زیست محیطی

- حفظ وضعیت بهره برداری از معادن با تکمیل عملیات اكتشافی
- اصاح ساختار شركت و شركت های فرعی و بهبود وضعیت پرتفوی

- حفظ میزان تولید سـولفور با توجه به محدودیت تامین مواد معدنی
- تـداوم عملیـات اكتشـاف درمحـدوده هـای متعلـق بـه شـركت و گسـترش آن در 

خـارج از شـركت
- خرید تجهیزات تولید و معادن 

- راه اندازی و توسعه مركز تحقیقات فرآوری
- ورود تولید جدید در سبد تولیدات گروه )یا تامین مواد مصرفی با صرفه بیشتر(

- اصاح ساختار نیروی انسانی شركت

مهندس حسن اسالمی مدیرعامل توانمند شرکت در گزارش خود با 
تصریح اینکه شرکت باما اولین تولیدکننده کنسانتره سولفور روی و 
سرب در کشور و بزرگترین معدن روی و سرب در استان اصفهان 
می باشد افزود : شرکت باما در بین شرکت های فعال در این صنعت با 

حجم فروش معادل 7.3۸1 میلیارد ریال در رده دوم قرار دارد.
به گفته این مدیر با تجربه و برجسته صنعت کانی کشورمان محصوالت 
گروه شامل انواع کنسانتره روی، انواع کنسانتره سرب، شمش روی، 
اکسید روی و زغال سنگ بوده و بازار اصلی محصوالت کنسانتر روی 
و کنسانتره سرب و شمش روی شرکت عمدتا بازار مصرف در خارج 

از کشور بوده و قیمت گذاری بر مبنای نرخ LME صورت می گیرد.
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مجمع عمومی عادی ساالنه شركت پتروشیمی امیركبیر)سهامی عام( مورخ 1400/04/13 در محل 
دفتر مركزی شركت تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور 97/98 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 حمید سیدي بود، كه جنابان مصطفي زه تابیان و علی اصغر حمیدی در مقام نظار اول و دوم 

و آقای فرهاد رحیمی 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 10/200 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
در این مجمع، اعضای هیات مدیره شركت به مدت دوسال 
به این شرح انتخاب شدند: بانک رفاه كارگران )سهامی 
خاص(،  )سهامی  رفاه  سرمایه  توسعه  شركت  عام(،  
خاص(،  )سهامی  پردیس  رفاه  پیشرو  توسعه  شركت 
شركت صنعتی نویدزرشیمی )سهامی خاص( و شركت 

ارزش آفرینان تجارت صبا )سهامی خاص(.
عبدالکریم پهلوانی، مدیرعامل با تجربه و خوشنام شركت 
ارائه  به  جلسه  این  ابتدای  در  امیركبیر،  پتروشیمی 
تصویری كلی از صنعت پتروشیمی در كشور پرداخته 
و سپس به بررسی چالش های پیش روی این صنعت 
 پرداخت. به گفته دكتر پهلوانی، چالش های حاكمیتی، 
منابع باالدستی، تولید و فروش، توسعه ای و تحریمی و 
فقر ظرفیت مدیریتی، 5 چالش مهم پیش روی صنعت 

پتروشیمی به شمار می آیند. 
وی در توضیح چالش حاكمیتی گفت: بعد از اجرای اصل 
 NPC 44 قانون اساسی و واگذاری شركت های تحت نظر
)شركت ملی صنایع پتروشیمی( با فقدان نهاد تنظیم گر و 
به تبع آن، با نبود نهاد حاكمیتی و تنظیم گر بر موضوع 

خوراک مواجه هستیم. 
مدیرعامل موفق پتروشیمی امیركبیر در توضیح دومین 
چالش یعنی چالش منابع باالدستی نیز تصریح كرد: در 
كل صنعت پتروشیمی در منابع باالدستی عدم اطمینان 
نسبت به تامین خوراک برای آینده وجود دارد و منابع 
باالدستی در سال های گذشته به اندازه كافی توسعه پیدا 

نکرده اند
اعمال  فروش،  و  تولید  چالش  پهلوانی  دكتر  گفته  به 
سیاست های بازرگانی متضاد در حوزه بین الملل یکی از 

آفت های صنعت پتروشیمی است و بعضاً شركت های داخلی دچار رقابت منفی می شوند. 
وی افزود: چالش بعدی عدم وجود مركز قیمت گذاری برای محصوالت پتروشیمی است و به همین 

دلیل امکان حضور در بازارهای بین المللی با استراتژی و سیاست واحد وجود ندارد.
پهلوانی در ادامه به چالش توسعه اشاره و بیان كرد: توسعه نیازمند همکاری بین المللی است. از سال 
76 تاكنون 26 میلیارد دالر در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری صورت گرفته است. از این میزان 
16 میلیارد دالر آن فاینانس بوده كه 9 میلیارد دالر از اروپا و 7 میلیارد دالر از آسیا تامین شده است.

وی همچنین تأكید كرد: برای توسعه نیاز به تکنولوژی داریم. 286 تکنولوژی پتروشیمی در جهان 
وجود دارد. 117 الیسنسور نیز فعال هستند كه 77 مورد در اروپا و 25 مورد در آسیا قرار دارند. 
وی افزود حدود 70 تا 80 درصد خرید یک پروژه پتروشیمی خرید خارجی است و همه این موارد 

گویای ضرورت همکاری های بین المللی است.

پتروشیمی امیرکبیر و شکستن رکوردهای تولید، فروش و سودآوری
افزایش ده برابری سود

مدیرعامل پتروشیمی امیركبیر چالش بعدی را چالش مدیریتی عنوان كرد و گفت: برای اكنون و 
آینده صنعت از منظر ظرفیت مدیریتی تدبیری اندیشیده نشده است و در این حوزه با ضعف هایی 

از لحاظ نیروهای توانمند مواجه هستیم.
سودآوری بی سابقه پتروشیمی امیرکبیر

دكتر پهلوانی سپس به ارائه گزارشی از عملکرد شركت در سال 99 پرداخت و گفت: در این سال 
دریافت خوراک مایع و اتیلن دریافتی به ترتیب 9 و 3 درصد كاهش داشتند و خوراک گازی اتان نیز 
با افزایش 734 درصدی مواجه شد كه همگی ذاتاً مثبت هستند. چرا كه دریافت خوراک مایع كمتر 

به شرط در اختیار داشتن گاز به مفهوم سودآوری بیشتر است.
پهلوانی گفت: در سال گذشته 751 هزار تن خوراک مایع دریافت شده است كه كمترین میزان در 
4 سال گذشته بوده است. وی افزود: دریافت خوراک اتان به میزان 133 هزار تن بوده است این رقم 

را باید كم سابقه دانست.
عوامل سودآوری پتروشیمی امیرکبیر

دكتر پهلوانی با تأكید بر افزایش ناگزیر هزینه های مجتمع 
پتروشیمی امیركبیر از افزایش 110 درصدی درآمدها 
گفت و سپس توضیحاتی درباره عوامل افزاینده سود ارائه 
كرد. پهلوانی گفت: مدیریت و تغییرات در سبد خوراک، 
كاهش زمان توقف ها، كاهش ضایعات خوراک، كاهش 
افزایش  شده،  تمام  قیمت  كاهش  محصول،  ضایعات 
15 درصدی فروش تناژی محصوالت پلمیری، افزایش 
صادرات، برنامه ریزی جهت تولید گریدهای مورد نیاز بازار 
و افزایش قیمت فروش محصوالت از جمله عوامل افزایش 

سودهی شركت بوده اند. 
پهلوانی در ادامه توضیحات خود درباره روند پیشروی 
اقتصادی پتروشیمی امیركبیر گفت: EPS شركت یک 
هزار و 45 درصد رشد داشته و به یک هزار و 978ریال 
رسیده است. حال آنکه در سال گذشته عددی معادل 

959 ریال به ثبت رسیده است.
همبستگی درون سازمان و همگرایی سهامداران؛ 

عامل موفقیت پتروشیمی امیرکبیر
مدیرعامل پتروشیمی امیركبیر پس از مباحث فنی و 
اقتصادی تصویری از جایگاه و افتخارات این شركت در 
سال 1399 ارائه كرد و گفت: پتروشیمی امیركبیر در 
بین 400 شركت وزارت رفاه از منظر سودآوری موفق به 
كسب نشان عالی درخشان جهش تولید شد. همچنین از 
سوی شركت ملی صنایع پتروشیمی به منظور هم راستایی 
با گفتمان جهش تولید مورد تقدیر قرار گرفت و عاوه 
بر این از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان 

صنعت سبز برگزیده شد. 
پهلوانی تاكید كرد: در تمام این عملکردها، معجزه و همدلی درون سازمانی و همگرایی با سهامداران 
دیده می شود و آنچه به دست آمده مرهون تاش نیروهایی است كه در شركت در حال فعالیت 

هستند.
سید حمید سیدی رئیس مجمع نیز در این جلسه از گزارش های جامع و مبسوط ارائه شده از سوی 
مدیریت و هیات مدیره شركت تشکر به عمل آورد و گفت: افزایش 10 برابری سود اتفاق ارزشمندی 
است كه برای نخستین بار روی داده است كه بخش عمده آن در قالب عملیات صورت گرفته و 

نشان دهنده تاش مستمر بوده است.
ایمنی و توسعه؛ دو بال حرکت پتروشیمی امیرکبیر

دكتر محمدی زاده، مدیر برنامه ریزی و فناوری اطاعات و ارتباطات پتروشیمی امیركبیر نیز 

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ
مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر با بیان اینکه تولید اتیلن در سال 
گذشته 21 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: روند تولید در 
سال گذشته با وجود اورهال بی سابقه بوده است و همه این ها در 

خدمت سودآوری مضاعف شرکت بوده است. 
دکتر پهلوانی تاکید کرد: بر این اساس در تولید کل با ثبت رکورد 6 
درصدی و نیز ثبت باالترین رکورد تولید محصوالت پلیمری موفقیت 

کم نظیری برای شرکت به دست آمده است.
مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر با اشاره به عملکرد شرکت در بخش 
فروش گفت: افزایش ۸ درصدی فروش مقداری و 110 درصدی ریالی، 

نتیجه تغییر سیاست های فروش بوده است.
وی با اشاره به رشد چشم گیر سود شرکت در سال 99 تصریح کرد 
سود شرکت در سال گذشته 104۵ درصد افزایش یافته و از 3 هزار 

و 4۵1 میلیون ریال به 39 هزار و ۵21 میلیون ریال رسیده است.
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در سخنان خود به دستاوردها و برنامه های شركت اشاره كرد. وی در زمینه دستاوردها به 
ثبت 14263607 نفر-ساعت بدون حادثه و اجرای پروژه ERP و جانشین پروری اشاره كرد 
و پروژه های معطوف به تامین پایدار خوراک را از جمله مهم ترین برنامه های شركت در سال 

جاری خواند.
همچنین مهندس علی حیاتی، رییس هیات مدیره پتروشیمی امیركبیر به نمایندگی از پرسنل 
از كوشش های مدیرعامل شركت تقدیر به عمل آورد و جایگاه مترقی شركت را مرهون 
كوشش های كاركنان، مدیران میانی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره دانست و برای آن 

آرزوی تداوم كرد.
شایان ذكر است شركت پتروشیمی امیركبیر طی مراسمی از سوی معاونت اقتصادی وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی به عنوان بنگاه تولیدی برتر برگزیده و موفق شد تا نشان عالی درخشان جهش 
تولید را از آن خود كند و همچنین همزمان معاونت وزارت نفت و مدیرعامل شركت ملی صنایع 
پتروشیمی نیز از پتروشیمی امیركبیر به دلیل ركودشکنی های صورت گرفته به ویژه در بحث تولید 

تقدیر كرد.
در این مراسم، به همت معاونت اقتصادی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و حضور مدیران عامل 
صندوق ها، بانک ها از جمله بانک رفاه كارگران، بنگاه ها و شركت های تابعه وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی برگزار شد و طی آن از شركت های برتر به لحاظ عملکرد از جمله پتروشیمی امیركبیر با 

اهدای تندیس طایی تقدیر به عمل آمد.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در این همایش با اشاره به گزارش های عملکرد ارائه شده اعام كرد 
كه ما با استفاده از جوانگرایی نخبگانی توانستیم به اهدافی نائل شویم كه در این برنامه به آن اشاره 
شد و این جهش تولید، افزایش سود و بهره وری نتیجه شایسته ساالری و انتخاب مدیران جوان 

كارآمد شایسته بوده است.
دكتر حجت اهلل میرزایی معاونت اقتصادی وزیر نیز در این مراسم، با نام بردن از برخی مدیران عامل 
هلدینگ ها و صندوق ها، آنچه صورت پذیرفته را شایسته گزینی و انتخاب های درست توصیف كرد 
و گفت: پتروشیمی امیركبیر در مسیر تامین پایدار خوراک و سود ده برابری نسبت به سال گذشته 

توانست به موفقیت چشم گیری دست یابد.
میرزایی افزود:پتروشیمی امیركبیر در بین 400 شركت وزارت رفاه توانست باالترین رشد سود را 

به دست بیاورد.
بدین ترتیب شركت پتروشیمی امیركبیر در سایه تمهیدات مدیریتی ارزنده خود در سال 99 
توانست در شاخص تولید كل، تولید پلمیری، فروش مقداری و مدیریت بهینه سبد خوراک و سود 

خالص ركوردهای ده سال گذشته خود را جابه جا كند.
بر اساس گزارش صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به خردادماه سال جاری سود خالص 
اعام  شده پتروشیمی امیركبیر در سه ماهه نخست امسال 10،750میلیارد ریال بوده كه در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته) 2،610میلیارد ریال( 312 درصد رشد داشته و سود خالص در ازای هر 

سهم نیز برابر با 2،986ریال به ثبت رسیده است.
 ثبت رکورد فروش صادراتی و پلیمری

پتروشیمی امیركبیر همچنین در بخش فروش هم طی این دوره 3 ماهه برابر با 57،299 میلیارد 
ریال درآمد كسب كرده كه این مقدار درآمد حاصل شده نسبت به 3 ماهه مشابه سال گذشته 194 

درصد رشد را نشان می دهد.
همچنین محصوالت پلیمری شركت كه بیشترین ارزش افزوده و درآمد شركت را ایجاد می كنند 
با فروش 166،590 تن عاوه بر تحقق 112 درصدی نسبت به برنامه پیش بینی شده ، 6 درصد 
نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل روند صعودی داشته و باالترین ركورد فروش پلیمری طی دوره 

مشابه در تمامی سنوات گذشته را كسب كرده اند. 
فروش صادراتی محصوالت شركت نیز به میزان 104،985 تن عاوه بر تحقق 143 درصدی نسبت 
به برنامه پیش بینی شده ، 22 درصد نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل روند صعودی داشته و 

باالترین ركورد فروش صادراتی طی دوره مشابه در تمامی سنوات گذشته را داشته است.
ثبت رکورد تولید کل

پتروشیمی امیركبیر با ثبت تولید 427،842 تن انواع محصوالت ، نسبت به دوره مشابه سال قبل 
13 درصد روند صعودی داشته است. الزم بذكر است این واحدها با تولید تناژ فوق موفق گردیده 
اند باالترین ركورد تولید محصوالت پلیمری در 3 ماهه ابتدای سال را طی دوره مشابه درتمامی 

سنوات گذشته را ثبت نمایند .
رکورد تولیدات پلیمری

واحدهای پلیمری شركت كه بیشترین ارزش افزوده و درآمد شركت را ایجاد می كنند با تولید 
192،619 تن عاوه بر افزایش 30 درصدی نسبت به برنامه پیش بینی شده، 25 درصد نسبت به 
دوره مشابه سال قبل روند صعودی را نشان می دهند. الزم بذكر است این واحدها با تولید تناژ فوق 
موفق گردیده اند باالترین ركورد تولید محصوالت پلیمری در 3 ماهه ابتدای سال را طی دوره مشابه 

درتمامی سنوات گذشته ثبت نمایند .
رکورد تولید پلی اتیلن سنگین

بر این اساس،واحد پلی اتیلن سنگین )HD( توانسته با تولید 39،445تن عاوه بر محقق كردن 
100 درصد برنامه پیش بینی شده ، 25 درصد بیشتر از برنامه تولید نماید كه عاوه بر افزایش 14 
درصدی تناژ تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل توانسته نسبت به دوره مشابه گذشته بیشترین 

میزان تولید و ركورد طی دوره را برای اولین بارثبت نماید.
رکورد تولید پلی اتیلن سبک

واحد پلی اتیلن سبک )LDPE( با تولید 76،954 تن تولید عاوه بر محقق كردن 132 درصد 
برنامه پیش بینی شده توانسته رشد 74 درصدی تناژ تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته 
باشدكه نسبت به دوره مشابه گذشته بیشترین میزان تولید و ركورد طی دوره را برای اولین بارثبت 

نماید.
رکورد خوراک دریافتی 

پتروشیمی امیركبیر با دریافت 333،501تن انواع خوراک گازی و مایع توانسته ، 117 درصد برنامه 
پیش بینی شده خود را محقق سازد كه با مشاهده روند دریافت خوراک طی دوره های مشابه در 

بازه زمانی بین سال های 1395 تا 1400 ركورد باالترین مقدار دریافت را به ثبت رسانده است. 
52 درصد سهام پتروشیمی امیركبیر متعلق به هلدینگ توسعه سرمایه رفاه؛زیر مجموعه بانک رفاه 

كارگران و وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی است.
پیام هیات مدیره

شركت پتروشیمی امیركبیر به عنوان یکی از بزرگترین تولید كنندگان انواع پلی اتیلن ) دریک 
مجتمع( دركشور درسال 1399 با تاش مدیران و كاركنان شایسته خود موفق گردید میزان سود 
خالص خود را به 742ر521ر39 میلیون ریال برساند. از عوامل مهم در دستیابی به این موفقیت 

می توان به :
-  افزایش دریافت خوراک مناسب اتان بدلیل بستن قرارداد و آغاز دریافت اتان از پاالیشگاه خلیج 

فارس 
-  تولید محصول با صرفه اقتصادي بیشتر 

-  استمرار تولید از طریق تعمیرات و نگهداري بهینه و افزایش زمان در دسترس بودن واحد هاي 
تولیدي 

-  تامین بهنگام خوراک هاي جایگزین از منابع منطقه اي و فرامنطقه اي 
-  افزایش قیمت محصوالت پلیمري متاثر از دو عامل افزایش تقاضاي جهانی پلیمر بدلیل پاندومی 

كوید 19 و افزایش نرخ ارز 
-  بازاریابی مناسب و حضور به موقع و برنامه ریزي شده در بورس جهت عرضه محصوالت اشاره 
كرد . همچنین باتوجه به محدودیت شدید در تهیه و دسترسی به خوراک ، شركت موفق گردید 

ركورد تولیدات خود را )1/410/404 تن( برساند.
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مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت توسعه معدني و صنعتي صبا نور )سهامی عام( مورخ 
1400/05/12 در محل ساختمان صبانور ، طبقه پنجم سالن كنفرانس تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 84/38 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای سعید 
صادقي بود كه آقای امراله امیني و خانم  افسانه منصف درمقام نظار اول و دوم و آقای مسعود بابایي به 

عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامــه و بــا قرائــت گــزارش توجیهــی هیــات مدیــره مبنــی بــر لــزوم افزایــش ســرمایه توســط 
مدیرعامــل محتــرم و پــس از اســتماع گــزارش حســابرس و بــازرس قانونــی مجمع نشــینان با طنین 
صلــوات خــود ضمــن تصویــب افزایش ســرمایه شــركت به تغییر بنــد اساســنامه مربوطــه رای مثبت 

دادند.
مهنــدس بابایــی دبیــر مجمــع در ابتــدای گــزارش خودبــا 
اعــام اینکــه شــركت صبانــور بــا دارا بــودن ســه معــدن 
بــا حــدود 53 میلیــون تــن ذخیــره قطعــی و 75 میلیــون 
ــه و ســنگ  ــی و تولیــد كنســانتره ، گندل ذخیــره احتمال
آهــن یکــی از بزرگتریــن شــركت هــای معدنــی و صنعتی 
ــایه  ــزود در س ــد اف ــی باش ــورمان م ــرمایه كش ــازار س ب
تمهیــدات مدیریــت ارشــد و برنامــه هــای مــدون دكتــر 
كانتــری، مدیرعامــل توانمند مجموعه، در ســال گذشــته 
موفــق بــه افزایــش 16 درصــدی اســتخراج و افزایــش 188 

درصــدی فــروش گردیدیــم.
وی بــا اعــام ایــن نکتــه كــه شــركت توســعه معدنــی و 
ــور بزرگتریــن تولیــد كننــده كنســانتره و  صنعتــی صبان
گندلــه ســنگ آهــن در غــرب  و شــمالغرب كشــور بــوده 
و در دو اســتان همــدان و كردســتان مشــغول بــه فعالیــت 
جــدی مــی باشــد افــزود: فعالیت اصلــی شــركت در معادن 
ســنگ آهــن بــوده كــه طبق پــروژه هــا و طرحهای توســعه 
در دســت اجــرا، تکمیــل زنجیــره ارزش تــا مرحلــه فعالیت 
صنعتــی و فــرآوری مــاده معدنــی ســنگ آهــن تــا تولیــد 

كنســانتره و گندلــه مــی باشــد.
ــه شــركت  ــه اینک ــا اشــاره ب ــه ب ــی در ادام ــدس بابای مهن
ــن  ــد ســنگ آه ــر در تولی ــور جــزو 10 شــركت برت صبان
كنســانتره و گندلــه مــی باشــد متذكــر گردیــد كه بــا اتخاذ 
رویکردهــای مدیریتــی و تدابیر كارســاز زنجیــره ارزش خود 
را تکمیــل و میــزان ارزش افــزوده را بــه طور توامــان افزایش 

مــی دهیــم .
بــه گفتــه وی در راســتای چشــم انــداز تعریفــی و عملیاتی 
كــردن برنامــه هــای مدیریــت مجموعــه درصــدد بودیم كه 
ــا برگــزاری مجمــع افزایــش ســرمایه  ــان ب ــل زم در حداق
خــود را كلیــد زده و در بســتر توســعه و پیشــرفت حركــت 
خــود را ســرعت ببخشــیم كــه به همین ســبب بــا دریافت 
آخریــن مجوزهــا و مســتندات اكنــون مجمــع فــوق العــاده 

افزایــش ســرمایه را برگــزار مــی كنیــم. 
معــاون مالــی شــركت كــه در غیــاب مدیرعامــل بــه قرائت 
گــزارش مــی پرداخــت در ادامــه بــا تشــریح اینکــه بهــره 

بــرداری از معــادن غنــی در همــدان و كردســتان در كنــار نیروهــای متعهــد و متخصــص، پتانســیل 
باالیــی بــرای تجلــی بخشــیدن بــه جهــش تولیــد مجموعه می باشــد خاطر نشــان كــرد: شــركت در 
افزایــش ســرمایه پــروژه گندلــه كردســتان بــا توجه بــه ســهم 70 درصــدی و افزایــش ســرمایه پروژه 
آهــن اســفنجی و فــوالد كردســتان بــا توجــه بــه ســهم 20 درصــدی در همیــن بــاب صــورت مــی 
پذیــرد. بــه گفتــه وی تکمیــل پروژه هــای خــود شــركت كــه شــامل خریــد ماشــین آالت مهندســی 
و خریــد و راه انــدازی تجهیــزات ارتقــای كمــی و كیفــی بــوده از دیگــر دســتاوردهای ایــن افزایــش 

افزایش سرمایه شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور مصوب مجمع گرفت
در مسیر توسعه و تعالی

ســرمایه خواهــد بــود.
مدیریــت مجموعــه درفــرازی دیگر از گــزارش خود مبلغ ایــن افزایش ســرمایه را مبلــغ 15/172/266 

میلیــون اعــام كــرد و اضافــه نمــود كــه این افزایــش ســرمایه در دو مرحله صــورت خواهــد پذیرفت.
دكتــر كانتــری مدیرعامــل شــركت صبانــور پیشــتر در مصاحبــه ای بــا اشــاره بــه اینکــه شــركت 
چندیــن پــروژه در راســتای تکمیــل زنجیــره ارزش در دســتور كار خــود قــرار داده كــه یکــی از آنهــا 
پــروژه گندلــه یــک میلیــون تنی كردســتان بــا بــرآورد هزینــه 1200 میلیــارد تومانــی و مالکیت 70 
درصــدی در حــال انجــام بــوده و طبــق زمــان بنــدی صــورت گرفتــه در نیمــه دوم ســال 1402 بــه 
بهــره بــرداری مــی رســد از پــروژه آهــن اســفنجی و فــوالد كردســتان نیز نــام برده بــود كه ایــن پروژه 
شــامل آهــن اســفنجی بــا ظرفیــت یــک میلیــون و 600 هــزار تــن  و ذوب و نــورد یک میلیــون تنی 

بــا مالکیــت 20 درصــدی صبانــور می باشــد .
ــرمایه  ــش س ــاره افزای ــه درب ــر مجموع ــل مدب مدیرعام
شــركت نیــز، اعــام داشــته بــود كــه در ســال 99 بــا توجه 
ــم  ــركت تصمی ــود در ش ــعه ای موج ــای توس ــه طرح ه ب
بــه افزایــش ســرمایه گرفتــه شــد و در ایــن بــاره افزایــش 
ســرمایه 1500 میلیــارد تومانــی در دســتور كار قــرار دارد 
تــا بــا طــی شــدن رونــد قانونــی ایــن افزایــش ســرمایه در 

مجمــع فــوق العــاده بــه تصویــب برســد.
كانتــری همچنیــن تصریــح كــرده بــود كــه ایــن افزایش 
ــغ 800  ــال 1400 مبل ــه در س ــوده ك ــاله ب ــرمایه 2 س س
ــارد  ــزان 700 میلی ــال 1401 می ــان و در س ــارد توم میلی

ــود. ــق می ش ــان محق توم
شــایان ذکــر اســت کــه ایــن شــرکت دارای ســه 
معــدن ســنگ آهــن در همــدان و کردســتان بــه 

شــرح زیــر مــی باشــد:
ــی 4  ــره قطع ــا ذخی ــدان ب ــی در هم ــا عل ــدن باب 1-مع
میلیــون تــن و برداشــت ســاالنه بــه میــزان 600 هــزار تــن.

ــی 14  ــره قطع ــا ذخی ــتان ب ــی در كردس ــدن گال 2- مع
ــن. ــزار ت ــاالنه 500 ه ــت س ــن و برداش ــون ت میلی

ــا ذخیــره قطعــی 35  3- معــدن شــهرک در كردســتان ب
میلیــون تــن و برداشــت ســاالنه 2 میلیــون تــن.

ــه  ــار مالی ــق توســط معم ــه توضیحــات شــفاف و دقی ارائ
ــر در  ــهامداران حاض ــات س ــواالت و ابهام ــه س ــركت ب ش
مجمــع و ناظــر بــه صــورت برخــط، رعایــت دقیــق پروتکل 
ــوق العــاده در خــود  هــای بهداشــتی، تشــکیل مجمــع ف
شــركت، عــدم حضــور مدیرعامــل جهــادی مجموعــه در 
مجمــع بخاطــر بیمــاری حــادث شــده میزبانــی شایســته و 
حرمــت نهــی بــه اصحــاب رســانه توســط مدیــران ارشــد 
مجموعــه و تعامــل همــه جانبــه جنــاب معصومــی مدیــر 
فرهیختــه روابــط عمومــی شــركت بــا خبرنــگاران از نــکات 
خواندنــی ایــن مجمــع بــود كــه حیفمــان آمــد بــه اســب 

قلــم ســپرده نشــود.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات 

مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
بــه مجمــع عمومــي فــوق العــاده صاحبان ســهام 

شــرکت توســعه معدنــي و صنعتــي صبــا نــور )ســهامي عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گــزارش توجیهــی مــورخ 24 اســفند مــاه 1399 هیــات مدیره شــركت توســعه معدنــي و صنعتي 
صبــا نــور )ســهامي عــام( درخصــوص افزایــش ســرمایه آن شــركت از مبلــغ 2/936/422 میلیــون 
ریــال بــه مبلــغ 18/108/688 میلیــون ریــال ، مشــتمل بــر صــورت ســود و زیــان فرضــی و ســنوات 
مالــی 1400لغایــت 1404 و ســایر اطاعــات مالــی تکمیلــی كه پیوســت می باشــد، طبق اســتاندارد 

لج
 خ

دی
مه

ــرکت  ــد ش ــت کاردان کاربل ــدات و مدیری ــایه تمهی  در س
ــته  ــر برجس ــری مدی ــر کالنت ــکانداری دکت ــا س ــور ب صبان
صنعــت کانی و بازار ســرمایه کشــور ایــن شــرکت در میزان 
ــد  ــد، در تولی ــدی 13 درص ــه بن ــن دان ــنگ آه ــد س تولی
کنســانتره 23 درصــد و در تولیــد گندلــه 7 درصــد افزایش 
ــانده و  ــت رس ــه ثب ــال 9۸ ب ــه س ــبت ب ــال 99 نس را در س
بــه ایــن ترتیــب میــزان اســتخراج ســنگ آهــن در ســال 
99 را بــه 2 میلیــون و 270 هــزار تــن ، تولیــد کنســانتره بــه 
یــک میلیــون و 400 هــزار تــن و همچنیــن تولیــد گندله به 
۵00 هــزار تــن در ســال رســاند. در ســایه ایــن تــالش هــا و 
اجرائــی شــدن سیاســت هــای کالن مدیریــت، صبانــور بــا 
تجلــی بخشــیدن بــه رونــق و جهــش تولیــد در یــک روند 
صعــودی و رو بــه رشــد توانســته در یــک بــازه زمانــی چهار 
ســاله از ســال 9۵ تــا ســال 99 میــزان تولیــد خــود را بیش 
ــی  ــا ارزش آفرین ــت ب ــدار موفقی ــر م ــرده و ب ــر ک از دوبراب
ــدگار  ــرای میهــن اســالمی و ذینفعــان خــود نقشــی مان ب

ایفــا نمایــد.
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حسابرســی »رســیدگی بــه اطاعــات مالــی آتــی« مــورد رســیدگی ایــن موسســه قــرار گرفته اســت. 
مســئولیت گــزارش توجیهــی مزبــور و مفروضــات مبنــای تهیــه آن بــا هیــات مدیــره شــركت مــی 

باشد. 
ــا هــدف توجیــه  ــون تجــارت و ب ــه قان ــور در اجــراي تبصــره 2 مــاده 161اصاحی 2- گــزارش مزب
افزایــش ســرمایه شــركت بــه مبلــغ 15/172/266 میلیــون ریــال از محــل مانــده مطالبــات و آورده 
نقــدی صاحبــان ســهام، بــه منظــور شــركت در افزایش ســرمایه شــركت های ســرمایه پذیــر، جبران 
مخــارج ســرمایه ای و خریــد و تکمیــل پــروژه هــا و دارایــی هــای ســرمایه ای، تهیــه شــده اســت. این 
گــزارش توجیهــی بــر اســاس مفروضاتــی مشــتمل بــر مفروضــات ذهنــی دربــاره رویدادهــای آتــی و 
اقدامــات مدیریــت تهیــه شــده اســت كــه انتظــار نمــی رود لزومــا بــه وقــوع بپیونــدد. در نتیجــه، بــه 
اســتفاده كننــدگان توجــه داده مــی شــود كــه این گــزارش توجیهــی ممکن اســت برای هــدف هایی 

جــز هــدف توصیــف شــده در بــاال مناســب نباشــد.
3- براســاس رســیدگي بــه شــواهد پشــتوانه مفروضــات ، ایــن موسســه بــه مــواردی برخــورد نکــرده 
اســت كــه متقاعــد شــود مفروضــات مزبــور، مبنایــي معقــول بــراي تهیــه گــزارش توجیهــي فراهــم 

نمــي كنــد. بــه عــاوه، بــه نظــر ایــن موسســه، گــزارش توجیهــی یــاد شــده براســاس مفروضــات به 
گونــه ای مناســب تهیــه و طبــق اســتانداردهای حســابداری ارائــه شــده اســت.

4- حتــي اگــر رویدادهــاي پیــش بینــي شــده طبــق مفروضــات ذهنــي توصیــف شــده در گــزارش 
مزبــور رخ دهــد، نتایــج واقعــي احتمــاال متفــاوت از پیــش بینــي هــا خواهــد بــود. زیــرا رویدادهــاي 
پیــش بینــي شــده اغلــب بــه گونــه اي مــورد انتظــار رخ نمــي دهــد وتفــاوت هــاي حاصل مــي تواند 

ــا اهمیت باشــد.  ب
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

افزایــش ســرمایه قبلــی شــركت از مبلــغ 2/036/422 میلیــون ریــال بــه مبلــغ 2/936/422 میلیــون 
ریــال و از محــل مطالبــات حــال شــده ســهامداران و آورده نقــدی بــوده كــه بــه منظــور تامیــن مالــی 
مخــارج پــروژه هــای شــركت صــورت گرفتــه اســت. نتایــج حاصــل از افزایش ســرمایه مزبــور كه طی 
تصمیمــات مجمــع عمومی فوق العــاده مــورخ 1393/04/31 تصویب شــده و در تاریــخ 1395/08/18 

نــزد مرجــع ثبــت شــركت هــا بــه ثبت رســیده اســت.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هــدف شــركت توســعه معدنــي و صنعتــي صبــا نــور ) ســهامی عــام( از افزایش ســرمایه موضــوع این 

بیانیــه ثبــت، بــه شــرح زیــر می باشــد.
- شــركت توســعه معدنــی و صنعتی صبانور)ســهامی عــام( در نظــر دارد به منظور شــركت در افزایش 
ســرمایه شــركت هــای ســرمایه پذیــر، جبــران مخــارج ســرمایه ای و خریــد و تکمیــل پــروژه هــا و 

دارایــی هــای ســرمایه ای خــود ایــن طــرح افزایــش ســرمایه را بــه مرحلــه اجــرا درآورد.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

بــا توجــه بــه برنامــة ارائه شـــده، شـــركت توســعه معدنــي و صنعتي صبــا نور )ســهامی عــام( در نظر 
دارد ســـرمایة خــود را از مبلــغ 2/936/422 میلیــون ریــال بــه مبلــغ 18/108/688 میلیــون ریــال، از 

محــل مطالبــات و آورده نقــدی بــه شــرح زیــر افزایــش دهــد:
- مرحله اول 9/834/600 میلیون ریال )معادل 334/9 درصد( از محل مطالبات و آورده نقدی

- مرحلــه دوم مبلــغ 5/337/666 میلیــون ریــال )معــادل 41/80 درصــد( از محــل مطالبــات و آورده 
نقدی.

برنامه هاي شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 
در صــورت عملــی نشــدن ایــن طــرح افزایــش ســرمایه شــركت بــه منظــور تکمیــل دارایــی هــای در 
دســت تکمیــل خــود در داخــل شــركت اصلــی، مجبــور بــه اســتفاده از منابــع بدهــی خواهد بــود كه 
بالطبــع ایــن شــیوه تامیــن مالــی هزینــه هــای مرتبــط خــود را بــر وضعیــت ســود و زیانــی شــركت 
خواهــد گذاشــت. بدیهــی اســت كــه ســود آتــی شــركت تحــت تاثیــر تامیــن مالــی از محــل بدهــی 
كاهــش خواهــد یافــت. در خصــوص مشــاركت در افزایــش ســرمایه شــركت هــای تابعــه، در صــورت 
عــدم اجــرای ایــن طــرح افزایــش ســرمایه جایــگاه شــركت بــه عنــوان ســهامدار عمــده دو شــركت 
صبــا امیــد غــرب خاورمیانــه و فــوالد كردســتان از دســت خواهــد رفــت. این احتمــال وجــود دارد كه 
شــركت در ســال هــای آینــده از محــل مناســب در دســترس خــود نســبت بــه شــركت در افزایــش 
ســرمایه ایــن شــركت هــا اقــدام نمایــد. امــا كاهــش درصد ســهامداری ســود در این شــركت ها ســود 

قابــل شناســایی آتــی شــركت را بــه نحــو چشــمگیری كاهــش خواهــد داد .
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چهار بانک ملت، تجارت، صادرات ایران و آینده 
با هدف افزایش سطح همکاری ها و كمک هرچه 
بیشتر به فعالیت های نوآورانه و دانشی در كشور، 
و شکوفایی  نوآوری  با صندوق  را  ای  تفاهمنامه 
امضا كردند كه این تفاهمنامه به امضای مدیران 
عامل هر چهار بانک خصوصی و همچنین رییس 

صندوق رسید.

اخبار بانک و بیمه

جایگاه بانک صادرات ایران از طریق خدمات گسترده تر 
و افزایش سهم از بازار ارتقا خواهد یافت.

مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان این مطلب در 
جمع مدیران و همکاران شعب استان كرمان گفت: ارتقا 
جایگاه بانک صادرات ایران از طریق خدمات بیشتر با 
قیمت تمام شده پول كمتر، افزایش نرخ مؤثر تسهیات 
و بهبود فاصله بین هزینه ها و درآمدهای عملیاتی 
صورت خواهد گرفت و گسترش فعالیت آن با  افزایش 
تعداد محصوالت و رشد سهم بازار تحقق خواهد یافت.

حجت اله صیدي در مراسم معارفه مدیر شعب استان 
كرمان در جمع كاركنان بانک در این استان تاكید كرد: برنامه سال 1400 بانک صادرات ایران پایدارسازی 
سود عملیاتی است و در تاشیم كه بانک در مقابل اتفاقاتی نیز كه ممکن است به پایداری سود آسیب  

بزند، مقاوم باشد. 
وی افزود: بانک صادرات ایران براساس برنامه سه مرحله ای 30 ماهه به هدف سودآوری دست یافته است 
و هفتادمین سال فعالیت بانک را با دستاوردهای بیشتر آغاز خواهیم كرد كه این امر مستلزم افزایش و 

ارتقای عملیات بانک است.

متن پیام دكتر صالح آبادی به مناسبت هفته دولت به شرح 
زیر است:

هفته اول شهریور ماه، هفته دولت و یادآور فداكاری های 
فرزندان پاک نهاد روزهای پرشور انقاب، شهدای واالمقام 

رجایی و باهنر است.
نام  به  مزین  اسامی  ایران  تقویم  عزیز،  دو  این  با شهادت 
در  دولت  و  ملت  وحدت  از  ماندگار  نمادی  كه  دولتی شد 
مسیر پیشرفت و سرافرازی تاریخ پرافتخار انقاب بوده است.

تمامی  به  را  روزكارمند  و  دولت  هفته  مناسبت،  همین  به 
كارمندان و دولتمردان خدوم نظام مقدس جمهوری اسامی 

ایران در مجموعه دولت تبریک گفته و توفیق تداوم خدمتگزاری را برای آنان خواستارم.
از سوی دیگر مجموعه بانک توسعه صادرات ایران رخداد مبارک همزمانی هفته دولت و انتخاب 
اعضای كابینه سیزدهم را به فال نیک گرفته و پیشاپیش موفقیت خدمتگزاران آتی نظام را از 

خداوند منان آرزو می كند.

شـركت بیمـه سـامان بـرای نهمین سـال پیاپی 
توانسـت باالتریـن سـطح توانگری مالـی را از آن 

خـود كند.
ارزیابـی هـای فنـی نشـان مـی دهد كه شـركت 
بیمـه سـامان توانسـته اسـت در سـال 1400، 
نسـبت توانگـری مالـی خـود را بـه عـدد 269 

درصـد برسـاند.
ایـن شـرایط نشـان مـی دهـد كـه بیمه سـامان 
بـار دیگـر در سـطح یـک توانگـری مالـی قـرار 
گرفتـه اسـت. سـطوح نظارت بـر توانگـری مالی 
موسسـات بیمـه در پنـج سـطح زیـاد بـه كـم 

دسـته بنـدی مـی شـود، اما بیمـه سـامان اكنـون در بهترین سـطح توانگـری مالی قـرار دارد 
كـه نشـان از وضعیـت بـا ثبـات، قابـل اعتمـاد و اتـکا درحـوزه مدیریتـی ایـن شـركت اسـت.

سرمایه  گذاری  ریسک  كاهش  به منظور  كوثر  بیمه  شركت 
صندوق  زندگی،  بیمه  های  اندوخته  بازده  افزایش  و 

سرمایه  گذاری بیمه زندگی را راه اندازی كرد.
در  زندگی  بیمه های  از  ناشی  اندوخته های  سرمایه گذاری 
سود  بر  عاوه  می تواند  صندوق  این  سرمایه گذاری  قالب 
شرایط  به  توجه  با  مركزی،  بیمه  آیین نامه  در  تضمین شده 
اقتصادی كشور و غیرقابل پیش بینی بودن آن، با جلوگیری 
منافع  افزوده،  ارزش  ایجاد  و  اندوخته  ارزش  كاهش  از 

بیمه گذاران را تامین و به فیش دوم آنان تبدیل كند.
گفت:  كشور  پولی  و  مالی  بازارهای  پذیری  انعطاف  و  شفافیت  به  اشاره  با  خاندوزی  نوید 
كه  كردیم  ابداع  جدیدی  طرح  سرمایه،  ثانویه  و  اولیه  بازار  و  زندگی  بیمه های  تركیب  با  ما 
بیمه گذاران با شركت در این طرح، عاوه بر بهره مندی از پوشش های بیمه ای بتوانند از امتیازات 

سرمایه گذاری در دارایی های مختلف نیز منتفع شوند.

اولین رتبه  یونس مظلومی مدیرعامل شركت بیمه ای كه 
است،  كرده  كشوراخذ  بیمه  درصنعت  را  داخلی  اعتباری 
درخصوص مقایسه نسبت توانگری مالی شركت های بیمه 
كه توسط بیمه مركزی ایران اعام می شود، با رتبه بندی 
اعتباری داخلی گفت: این دو را نمی توان با هم مقایسه كرد و 

بین آنها تفاوت بسیار است.
مدیرعامل بیمه تعاون در گفت و گوی الیو اینستاگرامی با 
پایگاه خبری مثلث مالی یاد آورشد: بیمه مركزی در محاسبه 
نسبت توانگری مالی شركت های بیمه، شاید یکی ازده ها 

شاخصی را كه در فرآیند رتبه بندی اعتباری مورد استفاده قرار می گیرد، را بررسی می كند.
مظلومی افزود: بعضی وقت ها درخصوص برخی از نسبت های توانگری شركت های بیمه پرسیده می 
شود، “چگونه نسبت توانگری فان شركت بیمه با این زیان انباشته، یک است، زیرا توانگری مالی از 
یک زاویه به ارزیابی شركت می پردازد، درحالی كه برای تعیین رتبه اعتبار شركت بیمه، شاخص های 

زیادی از جمله شاخص توانگری مالی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

سرپرست مدیریت پشتیبانی و ساختمان شركت 
بیمه رازی از برنامه ریزی جدی برای ایجاد تحول 

در حوزه شعب این شركت خبر داد.
شنبه  سه  برنامه  دوازدهمین  در  علیایی  خسرو 
طریق  از  زنده  صورت  به  كه  پاسخگویی  های 
صفحه اینستاگرام شركت بیمه رازی پخش شد 
و  ها  استان  همه  در  باید  شركت  اینکه  بیان  با 
شهرهای بزرگ كشور شعبه داشته باشد،  گفت: برنامه ریزی ها الزم بدین منظور انجام شده و 

بر اساس منابع تخصیص یافته، این اقدام به مرور صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از استان های كشور با وجود یک شعبه نمی توانند به میزان كافی 
پاسخگوی نیاز مشتریان باشند،  اظهار كرد: بیمه رازی در تهران با وجود گستره فعالیت بسیار 
زیاد، تنها دو شعبه دارد، اما به زودی شعبه سوم شركت در منطقه خاوران افتتاح خواهد شد.

افتتاح طرح های جدید در هفتاد سالگی بانک  صادرات ایران

پیام دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت هفته دولت

بانک ملت و صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف تقویت سطح همکاری ها، 
تفاهمنامه جدیدی به امضا رساندند.

راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بیمه های زندگی

نسبت توانگری مالی را نمی توانیم با رتبه اعتباری مقایسه کنیم

بیمه سامان برای »نهمین« سال متوالی در رتبه »نخست« توانگری مالی

شعب بیمه رازی افزایش می یابد

حجت اله صیدی در جمع مدیران و کارکنان شعب استان کرمان خبر داد

ابتکاری از بیمه کوثر

بیمه تعاون خود را در محک سنجش قرار داد

امضای تفاهمنامه جدید بانک ملت و صندوق نوآوری و شکوفایی

ماهه  پنج  در  "ما"  بیمه  تولیدی  بیمه  حق 
با 95 درصد  به مرداد ماه سال جاری  منتهی 
افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 

حدود  933 میلیارد تومان رسیده است.
با 95  "ما"  بیمه  حجم حق بیمه های تولیدی 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  افزایش  درصد 
های  بیمه  به  مربوط  رشد،  میزان  بیشترین  كه  رسید  تومان  میلیارد  به حدود 933  گذشته 
با 114  بیمه های مهندسی  و  با 115 درصد  باربری  بیمه های  با 186 درصد،  آتش سوزی 

درصد بوده است.
همراه با اهدای تجهیزات درمانی به بیمارستان های كشور؛

تحقق برنامه های 5 ماهه بیمه »ما« با تولید 9.330 میلیارد ریال حق بیمه
هفته  آغاز  پاسارگاد  بانک 
سالروز  و  اسامی  بانکداری 
بانکی  عملیات  قانون  تصویب 
همکاران  تمامی  به  را  بدون ربا 
خدوم نظام بانکی كشور تبریک 
ایشان  برای  و  گفت  تهنیت  و 
آرزوی صحت، سامتی و توفیق 
روزافزون در شکوفایی اقتصادی 

كشور نمود.
 این بانک كه به عنوان بانک برتر اسامی سال 2021 ایران توسط نشریة بین المللی و معتبر 
بنکر )The Banker( برگزیده شده است، ضمن اشاره به فداكاری ها و ایثار همکاران نظام 
آحاد  به  خدمت رسانی  عرصة  در  كرونا  ویروس  شیوع  ایام  در  واحدها  كلیة  در  كشور  بانکی 
مردم شریف ایران و نقش ایشان در تسهیل امور اقتصادی در سطوح خرد و كان اقتصادی؛ 
فرارسیدن سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و تأیید آن در شورای نگهبان در تاریخ 
دهم شهریورماه سال 1362 را تبریک و تهنیت گفت و برای ایشان آرزوی صحت و سامتی 

نمود.
برتر  برند  بین 500  ایرانی حاضر  بانک  تنها  نیز  برند  ارزش  نظر  از  پاسارگاد  بانک  عاوه،  به 
بانکی ارزیابی شده توسط بنکر و مؤسسة برندفاینانس )BrandFinance( است و در آخرین 
رتبه بندی در سال 2021 موفق شد با 89 پله صعود، در رتبه 290 برترین بانک های جهان قرار 
گیرد. در این رتبه بندی بانک پاسارگاد از نظر رشد ارزش برند در رتبة نهم و از نظر رشد رتبه، 

جایگاه هفتم را در بین بانک های جهان كسب كرد.

تبریک بانک پاسارگاد، بانک برتر اسالمی سال 2021 ایران به مناسبت هفته 
بانکداری اسالمی
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مجمع عمومی عادی سالیانه شركت مبین وان كیش)سهامی عام( مورخ 1400/04/29 در محل 
حسینیه و مجتمع فرهنگي پیامبر اعظم )ص( تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور 57/62 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای  
حسین علیمحمدي بود، كه جنابان عبدالمحمد بیدختي و یاسر بیرالوند در مقام نظار اول و دوم و آقای  

مسعود وكیلي نیا 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 

150 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس مسعود وكیلی نیا مدیرعامل خوش فکر مجموعه در ابتدای گزارش خود با تشریح اینکه مبین 
وان كیش یک شركت سهامی عام است كه در صنایع دانش بنیان حوزه ی فن آوری های اطاعات و 
ارتباطات فعالیت می كند و سبد كسب وكاری آن، گستره ی متنوعی از فین تک، پلتفرم باز و خدمات 
رایانش ابری را در بر می گیرد افزود برنامه ها و رویکردهای بسیار كارشناسی شده ای جهت حصول به 
سود پایدار و مطمئن مدنظر مجموعه قرار دارد. مهندس مسعود وكیلی نیا با اعام اینکه حذف كسب 

درآمد شركت در مبحث ارزش افزوده به دلیل اعمال قوانین 
حاكمیتی جدید در ابتدای سال 99باعث شد كه شركت از 
خرداد ماه سال 99 دیگر درآمدی از این محل نداشته باشد. 
تصریح كرد با تدوین برنامه های كوتاه مدت- میان مدت و 
بلندمدت به سمتی حركت كردیم تا با عملیاتی و اجرایی 
كردن این برنامه ها و سیاست بسوی كسب درآمد پایدار از 

طریق ارائه خدمات و محصوالت جدید پرداختیم. 
سرمایه  بازار  و  تی  آی  صنعت  برجسته  مدیر  گفته  به 
دنبال شکل دهی یک هلدینگ  به  وان  كشورمان، مبین 
از فین تک گرفته  بوده كه  فناوری محور  فعال در صنایع 
تا باكچین و رایانش ابری را در مسیر آینده محصوالت 
خود می بیند وتمركز مبین وان در حال حاضر روی فضای 
غالب در كشور در حوزه فین تک مثل درگاه واسط و اخذ 
مجوز پرداخت یاری و فروش خدمات اپراتوری می باشد. 
مهندس وكیلی نیا با اعام اینکه حوزه محوری كه مبین 
وان به صورت جدی پیگیر آن هست، حوزه پلتفرم باز می 
باشد كه  فعالیت مان را در این زمینه نیز آغاز كرده ایم و 
در این حوزه بسیار موفق عملکرد داشته ایم. بنا به اعام 
سکاندار »اوان« در حوزه بازی های رایانه ای نیز سال گذشته 
با پنج توسعه دهنده موفق بازی های داخلی قرارداد بسته ایم 
تا در بازارهای منطقه ای مانند خاورمیانه، آسیای مركزی و 
آفریقا محصوالت تولید داخل را گسترش دهیم. به گفته 
وی موفقیت در این مسیر هم برای مبین وان و هم برای 
رایانه ای  و  موبایلی  بازی های  توسعه دهندگان  اكوسیستم 

عاوه بر درآمدزایی تاثیرات مثبت فراوانی خواهد داشت.
وی در فرازی دیگری از گزارش جامع خود با تاكید مجدد بر اینکه بحمداله و با تاش فراوان در سال 
99 از درآمد حاصله ارزش افزوده و سود ناشی از ارائه یک محصول عبور كرده و به فصلی جدید از ارائه 
خدمات و اهداف جدید عملکرد روی آورده ایم افزود: ورود به حوزه های باک چین ، دیتاسنتر، گیم، 
لیزینگ، VOD، سرمایه گذاری در كسب و كارهای دیجیتالی، پرداخت یاری، خدمات، فین تک، دیتا 
سنتر و رایانش ابری از مهمترین خطوط كسب و كار جدید ما در این دوره جدید بوده است. این مدیر 
ارشد با اشاره به اینکه ماهیت درامد شركت بیش از 80 درصد تغییر كرده است تصریح كرد با اصاح 
ساختار منابع انسانی و پیاده سازی سیاست نوین ما دیگر یک شركت جدید ارائه دهنده چندین نوع 

محصول و خدمات خواهیم بود
به گفته مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت مبین وان كیش از سال 99 »اوان«در دیتاسنتر وارد 
فضای عملیاتی گشته و در سال 1400 به رقابت جدی تری در این حوزه با شركت های رقیب خواهد 

پرداخت.
مهندس وكیلی نیا در ادامه با اعام اینکه با توجه به گردش و سوددهی باال، بصورت جدی در حوزه فین 
تک نیز ورود پیدا كردیم و در سال 1400 به فروش پوز و خدمات مربوط آن به بانک ها می پردازیم 
خاطر نشان ساخت خوشبختانه در 3 ماهه اول سال فراتر از آن چه در پیش بیمی های اولیه مدنظر 

برنامه های مدون مدیریت برای ارتقاء جایگاه شرکت در بازار سرمایه
آغاز فصلی نو در مبین وان کیش

بوده است به درآمد و سوددهی دست یافته ایم.
عضو هیات مدیره شركت »مبین وان كیش« پیرامون خدمات پیامک انبوه هم تصریح كرد كه ما شاهد 
یک رشد 100 درصدی در این حوزه بوده ایم و با توجه به ارتباطات خوبی كه داریم دنبال بسط قرارداد 

در این محصول و خدمت برای مشتریان خود هستیم.
وی پیرامون حوزه بازی های دیجیتال نیز با اشاره به اینکه قراردادهای بسیار خوبی منعقد كرده و 
بزودی در كدال در مورد آن اطاع رسانی خواهیم كردافزود در مبحث باک چین« نیز با موبایل 
وارد بازار شدیم و تقش آفرینی در این حوزه را هم طی سال 1400 به سرعت افزایش خواهیم داد 
به گفته مهندس وكیلی نیا در حوزه VOP كه پلتفرم های فیلیمو و نماوا و ... نمونه آن است ما نیز 
محصولی بنام بینتو داریم و یک پروژه مشاركت هم با سهامدار عمده در این حوزه خواهیم داشت 
كه با ورود به این حوزه ما چشم انداز بسیار خوبی برای كسب سهم بازار و سود برای شركت متصور 
هستیم چرا كه این حوزه بسیار پر پتانسیل بوده و یکی از تمركزهای اصلی ما روی این بخش با 

مشاركت سهامداران عمده می باشد.  
مدیر نخبه بازار سرمایه كشورمان در فراز دیگری از گزارش خود با تبیین اینکه ما سرمایه گذاری 
در شركت های نواور داشته و حضور خوبی در این مقوله داشته ایم تا به سمت یک هلدینگ بزرگ 
سرمایه گذاری و حامی در این بخش معرف و معروف گردیم از خرید سهام آسیا تک به عنوان یک 
سرمایه گذاری موفق طی دهه اخیر یعنی از ابتدای تاسیس 

مجموعه نام برد.
به گفته وی با این كار دو نشان را با یک تیتر زدیم و عاوه بر 
مشاركت در حوزه های تخصصی با توجه به سهم 3 درصدی 
سهامداری ما توانستیم یک سود بسیار مناسب از آن اخذ 
كنیم كه در پرتفوی ما سهمی چشمگیر به خود اختصاص 
داد و با توجه به اینکه مقدمات ورود آسیاتک در بورس 
فراهم شده است این سهم خوب برای ما بسیار سودآورتر 

و ارزشمندتر خواهد گشت.
رئیس هیات مدیره و ریاست مجمع نیز در حاشیه این 
جلسه با تبیین این مطلب كه ما دوبازه زمانی متفاوت را 
در سال مالی مورد گزارش پشت سر گذاشتیم،تصریح نمود 
كه در اواخر سال 98 یکی دوالین زودبازده را كلید زدیم 
مثل فروش شارژ و مبحث تراكنش ها كه نتایج خوبی در 
سودآوری با استمرار این روند در سال 99 حاصل گردید و 
در ادامه شروع به تغییر سازكار و اصاح ساختار منابع انسانی 
درآمدی  اواسط سال 99از حوزه  در  وی  گفته  به  كردیم 
پیامک و  به حوزه های  و  پروژه ای رسیدیم  به  عملیاتی 
دیتاسنتر ورود پیدا كردیم و همچنین با تبدیل اموال غیر 
مولد به مولد و سرمایه گذاری در شركت آسیاتک را كلید 
زدیم كه جمله این موارد با درایت و مدیریت مهندس وكیلی 

به نتایج خوبی رسید. 
حرمت نهی به اهالی قلم و روی گشاده رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل و دیگر اركان شركت در میزبانی از خبرنگاران و 
اصحاب رسانه، رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی ، حضور 
جناب مدنی مدیرمالی مجموعه در كنار مهندس وكیلی نیا و پاسخ گویی دقیق به سواالت و ابهامات 
بازرس و سهامداران، اعام خروج شركت از ارائه تک محصول به سوی چند محصولی كه حاكی از یک 
نقطه عطف در تاریخ شركت خواهد بود و تصریح اینکه شركت افزایش سرمایه خواهد داشت از مهمترین 

نکات خواندنی این مجمع ساالنه بود.
برنامه های آتی شرکت در سال 1400:

سرمایه گذاری در حداقل 3 شركت جدید در راستای اهداف چشم انداز شركت در قالب كنسرسیوم با 
سایر شركت ها ارایه تجاری محصول VOD در سال 1400

)API Platform Open( ارایه تجاری فاز دوم پلتفرم نوآوری باز
نهادینه كردن مدیریت دانش در شركت و سیستم ارزیابی عملکرد كاركنان

افزایش فروش محصوالت فینتک در مقایسه با سال 1399 و جذب مشتریان جدید با ارایه محصوالت 
متنوع

افزایش فروش سرویس پیامک انبوه و جذب مشتریان جدید
)SAAS( ارایه محصوالت و خدمات ابری

ارایه آموزش های الزم جهت بهبود دانش تخصصی نیروی انسانی 

افزایش 1۵ درصدی بازده دارائی ها، رشد 46 درصدی نسبت 
یک  از  حاکی  که  میلیاردی  بیش 1۵۸  درآمد  کسب  مالکانه، 
رشد 30 درصدی درآمد می باشد و کسب بیش از 16/6 میلیارد 
سود خالص که ارتقاء 40 درصدی سود خالص مجموعه را نشان 
می دهد در کنار ورود به حوزه های جدید جهت تنوع بخشی 
به درآمد و سود پایدار ساختن تنها گوشه ای از دستاوردهای 
شرکت مبین وان کیش با سکانداری مهندس وکیلی نیا در سال 

مالی گذشته بوده است.
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مجمع عمومی عادی سالیانه شركت  هلدینگ داروپخش  )سهامی عام( مورخ 1400/04/20 در محل مجموعه 
فرهنگي ورزشي تاش تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور 88/27 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای دكتر پویا فرهت بود، 
كه جنابان علیرضا برقي و امین اسامي فارساني در مقام نظار اول و دوم و آقای محسن صفاجو  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 11/188  ریال به ازای هر سهم به 

كار خود پایان دادند.
دكتر وحید محاتی كه از مدیران مسلط به علم و عمل توامان بوده و در كنار كسوت استادی و دانش باال دارای 
یک رزومه درخشان مدیریتی در یکی دو جین شركت دارویی و پخش محصوالت دارویی از اكسیر و ادوار 
طب تا توزیع داروپخش و بخش رازی می باشد در گزارش جامع خود با تصریح این نکته كه با رسیدن به رقم 
160/299/483 میلیون كل ارزش پرتفوی شركت بیش از 44 درصد رشد داشته است افزود طول عمر موجودی 
در متوسط صنعت دارویی كشورمان 196 روز بوده است كه با تمهیدات اندیشیده شده مدیریت و همکاری شركت 

های زیرمجموعه این عدد به 179 روز در داروپخش رسیده است 
. به گفته وی دوره وصول مطالبات كه در صنعت دارویی میانگین 
213 روز بوده است در هلدینگ داروپخش به 189 روز رسیده كه 
حاكی از وصول به موقع مطالبات می باشد.دكتر محاتی همچنین 
تصریح كرد كه با اعمال سیاستهای راهبردی در مجموعه توانستیم 
هزینه های مالی را كاهش داده و در حالی كه هزینه های مالی در 
صنعت 9/00 بوده است این عدد را در متوسط گروه »وپخش« 

به 8/2 برسانیم كه حاكی از یک مدیریت خوب مالی می باشد.
مدیرعامل هلدینگ داروپخش در بخش دیگری از گزارش خود 
رشد 28 درصدی جمع حقوق صاحبان سهام و رشد 99 درصدی 
سرمایه گذاری های بلندمدت را به عنوان عملکردی قابل توجه 
در بعد ارزش آفرینی و سودآوری و توجه به        سرمایه گذاری 
برشمرد و تصریح كرد از لحاظ سودآوری آمار و تراز عملکردی 
ما حاكی از آن است كه در شركت های گروه 51 درصد سود 

عملیاتی و 62 درصد سود خالص افزایش داشته اند.
دكتر محاتی در بخش پایانی صحبتهای خود از تدوین برنامه های 
مدون مدیریتی برای ارتقاء عملکرد و فرآیندها خبر داد و خاطر 
نشان كرد كه با عملیاتی و پیاده سازی این برنامه ها و البته حمایت 
دولتمردان و سهامداران عمده به جد دنبال تعالی و پیشرفت همه 

جانبه می باشیم.
پیام هیات مدیره

ما در داروپخش به عنوان یکی از بزرگترین گروه های دارویی 
كشور با بیش از شصت و چهار سال سابقه درخشان و پوشش 
طیف گسترده ای از زنجیره ارزش نظام دارو مشتمل بر تولید، 
توزیع  در راستای عمل به شعار سازمانی خود »داروپخش، نماد 
سامتی و ارزش آفرینی« همواره برآنیم از طریق راهبری پویای 
شركتهای گروه در قالب نقشه راه تعالی سازمانی استراتژی محور 
در راستای حصول ارزش آفرینی پایا و تامین منافع كلیه ذینفعان 
خود و نیز ارتقای سطح سامت جامعه اهتمام ورزیم. بدین منظور، 
جهت گیری های راهبردی ما در گروه داروپخش معطوف به ارزش 
آفرینی پایدار؛ ارتقای سطح رضایتمندی ذینفعان؛ بهینه سازی و 
ارتقای بهره وری زنجیره ارزش؛ ارتقای تعالی فرآیندهای سازمانی 
و هم افزایی سرمایه های سازمانی است كه به واسطه به كارگیری 
سیستم های نوین مدیریتی، دانش و فناوری های روز و سرمایه 
های انسانی متخصص و متعهد، این مقاصد را در سطح گروه دنبال 
می نماییم و امید داریم با تدبیر و هوشمندی و همت و تاش بی 
دریغ كلیه مدیران و كاركنان در شركت های گروه، در راستای 

اقتصاد مقاومتی بتوانیم همچون گذشته در مسیر تحقق شركتی نوآور و دانش محور، هم افزا و متعالی، متعهد در 
قبال ذینفعان و ارزش آفرین پیشروی كرده و ضمن حفظ جایگاه شایسته خود در نظام سامت كشور، بتوانیم در 

راستای توسعه پایدار كشور به نحو مطلوب و سازنده ای نقش آفرین باشیم.
کلیات و اهم برنامه ها و پروژه های انجام شده در سال 1399 به شرح ذیل ارائه می گردد:

- مدیریت بهینه زنجیره تأمین از طریق پیش بینی مناسب بازار در زمان مناسب و اتخاذ سیاست های مناسب  و 

تقسیم باالترین رقم سود بین شرکت های دارویی
هلدینگ داروپخش نماد سالمتی

راهبردی و كنترل و مدیریت سبد محصوالت شركت های گروه.
- توسعه ارتباطات با مراكز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی

- مدیریت اثربخش فرآیند انتخاب محصول جدید از طریق:
• توسعه مطالعات انتخاب محصوالت جدید

• تمركز بر عرضه محصوالت جدید مطابق با نیاز بازار
• شناسایی فرصت های عرضه محصوالت جدید بدون رقیب

- مدیریت بهینه فرآیند توسعه و عرضه محصول از طریق:
• افزایش تحقیقات علمی بازار

• تدوین سیستم كنترل فرآیند توسعه محصول
-  توسعه فعالیت های شركت از طریق نظارت و بازارگردانی پرتفوی سهام شركتهای گروه در راستای افزایش 

بازدهی سرمایه
- دستیابی فروش تلفیقی گروه به مبلغ 86/704 میلیارد ریال )سال قبل 64/742 میلیارد ریال ( و افزایش به 
میزان 34% و دستیابی سود خالص تلفیقی گروه به مبلغ 13/872 میلیارد ریال )سال قبل 11/290 میلیارد ریال 
( و افزایش به میزان 23% و دستیابی سود خالص شركت به مبلغ 10/163 میلیارد ریال )سال قبل 7/456 میلیارد 

ریال ( و افزایش به میزان 36 % طی سال 1399.
- كنترل و پایش برنامه های اجرایی شركت ها در جهت جلوگیری 
از سرمایه گذاری های موازی و ارتقای هم افزایی سرمایه های 

سازمانی
برنامه های آینده شرکت

- چاالكی و سرعت توسعه محصوالت و خدمات زنجیره تأمین 
دارو در كلیه بخش های زیرمجموعه

- توسعه سرمایه گذاری با هدف تولید محصوالت با فناوری باال با 
تمركز بر حوزه های دارویی بیوتکنولوژی

- توسعه ارتباطات با نهادهای علمی و تحقیقاتی و حضور پررنگ 
در همایش ها و كنفرانس های علمی و تخصصی

- راهبری توسعه محصوالت جدید و جلوگیری از سرمایه گذاری 
های موازی و توسعه اثربخش به صورت گروهی

- حضور گسترده و منسجم شركت های گروه در حوزه های 
مختلف متناسب با استراتژی های كان سازمان با هدف افزایش 
كیفیت و توسعه برند گروه )از جمله: جایزه ملی كیفیت غذا، دارو 
و بهداشت ایران؛ تعالی منابع انسانی؛ صادركننده نمونه؛ حمایت از 

حقوق مصرف كنندگان؛ صنعت سبز و ....(
- ارتقای سطح رضایت مشتریان گروه از طریق سنجش مداوم 
رضایت مشتریان و ارائه گزارشات بازخور و اجرای پروژه های بهبود 

مرتبط
- معرفی بهینه محصوالت شركتهای گروه از طریق مشاركت 
منسجم در نمایشگاه های دارویی معتبر بین المللی و منطقه ای در 

راستای توسعه برند گروه
- ایجاد و توسعه مراكز پخش جدید و بهسازی انبارهای مراكز 
شركت های توزیع گروه مطابق با استانداردهای GDP در سطح 
استان های مختلف كشور در راستای ارائه خدمات بهتر و سریع تر 

به مشتریان و مصرف كنندگان نهایی
- تولید محصوالت جدید و ارتقاء سطح كیفی محصوالت در 

راستای افزایش سطح رضایت مشتریان
- پیگیری برنامه های راهبردی به روز شده گروه داروپخش با 
هدف ارتقای هم افزایی و كاهش برنامه های عملیاتی موازی در 

سطح گروه.
- پایش انطباق بودجه ریزی شركت ها با برنامه های راهبردی 

تدوین شده
- مدیریت سرمایه فکری و اشراف دانشی از طریق استقرار نظام 

مدیریت دانش
- مدیریت اثربخش و توسعه كیفی سرمایه های انسانی از طریق 

استقرار و بکارگیری سیستم های نوین منابع انسانی
- بازسازی و نوسازی خطوط تولیدی در گروه با هدف ارتقای بهره وری و تسهیل اخذ GMP و در نتیجه افزایش 

توان صادراتی و گسترش دسترسی به بازارهای بین المللی و تعامات با شركتهای بین المللی
- توسعه فعالیت های بازرگانی در حوزه صادرات )با هدف پیشبرد استراتژی توسعه صادرات گروه از طریق حفظ 

بازارهای صادراتی موجود و تاش در جهت توسعه بازارهای صادراتی( 

لج
 خ

دی
مه

رشد27 درصدی ارزش بازار شرکت ، رشد 44 درصدی ارزش 
بازار پرتفوی شرکت ، رشد 43 درصدی ارزش افزوده پرتفوی 
شرکت های بورسی گروه در سال 1399 نسبت به دوره مشابه 
سال گذشته، رشد 99 درصدی سرمایه گذاری های بلندمدت 
شرکت از حدود 200 میلیارد تومان در سال 139۸ به حدود 
400 میلیارد تومان در سال 1399، اخذ 100 درصدی گزارشات 
حسابرسی مقبول و بدون بند شرط توسط هلدینگ و 9 شرکت 
توسط  جدید  محصول  عرضه 113  سال 1399،  در  آن  تابعه 
شرکت های تابعه گروه داروپخش که از این تعداد 39 محصول 
اند،  بازار دارویی کشور عرضه گردیده  به  بار  برای نخستین 
اخذ 9 گواهینامه GMP از سازمان غذا و دارو توسط شرکت 
های تابعه گروه داروپخش از اهم دستاوردهای کلیدی شرکت 
هلدینگ داروپخش با سکانداری دکتر محالتی مدیر توانمند 
برجسته صنعت داروسازی کشورمان در سال مالی مورد گزارش 
بوده است. بدین ترتیب شرکت با رشد 6۵ درصدی درامد های 
حاصل از سرمایه گذاری، رشد 66 درصدی سود عملیاتی و 
کسب مبلغ 9۸2/162/10 میلیون، سود خالص خود را نسبت 

به سال گذشته از 36 درصد افزایش  داده است.
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افزایـش سـرمایه 322/62 درصـدی »وپخش« مصـوب مجمع گرفت
دکترین وحید محالتی برای توسعه و پیشرفت

دكتر وحید محاتی در گزارش توجیهی افزایش سرمایه با اعام اینکه آخرین افزایش سرمایه شركت مربوط 
به سال 96 بوده است تصریح كرد این افزایش سرمایه كنونی كه از محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی 
سهامداران تامین خواهد شد در پیشبرد برنامه های كان مدیریت در اصاح ساختار مالی، توسعه فعالیت ها و 
بهبود نسبت های نقدینگی نقشی غیر قابل كتمان خواهد داشت . مدیرعامل »وپخش« با تشریح اینکه مسیر 
اقدامات و برنامه های توسعه و بکارگیری شیوه های جدید در جهت ارزش آفرینی و سودآوری بیشتر در این 
هلدینگ با این افزایش سرمایه سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت اظهار امیدواری كرد در سالی كه رهبری 
آن را به نام سال حمایت از تولید با پشتیبانی و مانع زدایی ها مزین كرده است با عملیاتی و پیاده سازی برنامه 
ها و سیاست های مدنظر مدیریت مجموعه و حمایت دولتمردان و سهامداران از مدیریت و راهبردهای آن 

برای سال آتی شاهد تعالی و پیشرفت هر چه بیشتر هلدینگ داروپخش باشیم.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی در مجمع، تایید حسابهای شفاف و پاک معاونت مالی مجموعه توسط 
حسابرس و بازرس قانونی، عنایت خاص دكتر محاتی نسبت به اصحاب رسانه و تعامل ستودنی سركار خانم 
اصغری و دیگر اركان مجموعه با خبرنگاران، در مخابره آخرین اخبار مجموعه، تشویق های سهامداران فهیم 
درحین و بعد گزارش جامع مدیریت كه حاكی از رضایت این سهامداران بازارشناس از توفیقات و برنامه های 
دكتر محاتی بود، حضور مدیران ارشد و متولیان صنعت دارویی كشور در مجمع كه نشان از ارج و قرب این 
هلدینگ و مدیران برجسته آن می باشد و برگزاری انتخابات اعضای حقوقی هیات مدیره برای دو سال آتی از 

نکات خواندنی مجمع بود كه حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود.
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت هلدینگ داروپخش )سهامی عام( مورخ 1400/04/20 در 

محل مجموعه ورزشي تاش تشکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 88/27 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای پویا فرهت بود كه 
جنابان علیرضا برقي و امین اسامي فارساني درمقام نظار اول و دوم و آقای محسن صفاجو  به عنوان دبیر 

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

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

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

1- گزارش توجیهی مورخ 10 اسفند سال 1399 هیات مدیره شركت داروپخش )سهامي عام( درخصوص 
افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 840 میلیارد ریال به مبلغ 3/600 میلیارد، مشتمل بر صورت وضعیت های 
مالی، صورتهای سود و زیان و جریان های نقدی فرضی و سایر اطاعات مالی فرضی كه پیوست می باشد، 
طبق استانداردهای حسابرسی »رسیدگی به اطاعات مالی آتی« مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. 

مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت می باشد. 
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شركت 
از محل مازاد سود انباشته به مبلغ 1/710 میلیارد ریال و نیزآورده نقدی از طریق سلب حق تقدم از سهامداران 
فعلی و یا در صورت عدم امکان مذكور با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار از محل مطالبات حال 
شده سهامداران و آورده نقدی به مبلغ 1/050 میلیارد ریال به منظور جبران مخارج سرمایه ای انجام شده 
بابت خرید سهام و مشاركت در افزایش سرمایه شركتهای سرمایه پذیر تهیه شده است. این گزارش توجیهی 
بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است 
كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش 

توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات ذهنی در گزارش توجیهی، 
این سازمان به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش 
توجیهي فراهم نمي كند. به عاوه، به نظر این سازمان، گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه 

ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- همانگونه كه در گزارش توجیهی هیات مدیره درج گردیده، در نظر است آورده نقدی افزایش سرمایه از 
سریق سلب حق تقدم از صاحبان سهام فعلی و با هدف جبران مخارج سرمایه ای انجام شده در سالهای مالی 
گذشته، جلوگیری از خروج نقدینگی، تامین منابع مالی برای حفظ موقعیت در شركت های سرمایه پذیر از 
طریق مشاركت در افزایش سرمایه آنها، بهبود نسبت مالکانه و اصاح ساختار مالی شركت انجام گردد. گزارش 
توجیهی با سلب حق تقدم از كلیه سهامداران تعداد 42/2 میلیون سهم با نامیک هزار ریالی صادر و با قیمت 
پیشنهادی و فرضی هر سهم 88024 ریال به شرح یادداشت مزبور و سپس از محل صرف سهام حاصله به 
مبلغ حدود 1/008 میلیارد ریال كه متعلق به سهامداران قبلی است، تعداد 1/008 میلیون سهام جایزه صادر)با 

نام یک هزار ریالی( و بین سهامداران قبلی توزیع می گردد.
5- الزم به توضیح است كه شركت مورد گزارش در تاریخ 7 خرداد 1398 گزارش توجیهی افزایش سرمایه از 
مبلغ 840 میلیارد ریال به مبلغ 1/680 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی به این سازمان ارائه نموده 

كه علیرغم تایید آن در تاریخ 12 خرداد 1398 به مرحله اجرا درنیامده است.
6- به استناد ماده 3 دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
یا فرابورس ایران، اولویت افزایش سرمایه از طریق صرف سهام حق تقدم می باشد كه در صورت عدم امکان 
پذیری انجام آن با توجه به شرایط دستورالعمل مزبور، با اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش 
سرمایه از محل سایر روش ها قابل انجام خواهد بود. این گزارش جایزین گزارش بازرس قانونی مورخ 25 

بهمن 1399 صادره توسط این سازمان می باشد.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شركت داروپخش ) سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.
هدف از افزایش سرمایه، جبران مخارج سرمایه ای انجام شده از محل منابع جاری شركت در سال های 
مالی گذشته )از طریق خرید سهام و شركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر به شروح 
موارد مطروحه در صفحات بعد( و جلوگیری از خروج نقدینگی از شركت و تامین منابع مالی برای حفظ 
موقعیت در شركت های سرمایه پذیر از طریق پشتیبانی مالی و مشاركت در افزایش سرمایه شركت 
های كارخانجات دارو پخش، توزیع دارو پخش، داروسازی اكسیر و داروسازی ابوریحان و بهبود نسبت 

مالکانه و اصاح ساختار مالی شركت می باشد.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

با توجه به برنامة ارائه شـده، شـركت داروپخش)سهامی عام( در نظر دارد سـرمایة خود را از مبلغ 
840/000 میلیون ریال به مبلغ 3/600/000 میلیون ریال، از محل سود انباشته و از طریق سلب حق 
تقدم از سهامداران فعلی و عرضه عمومی و صدورسهام جایزه برای سهامداران اولیه از محل سهام و در 
صورت عدم امکان مذكور، به تایید و تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار از محل مطالبات حال شده 

سهامداران و آورده نقدی افزایش دهد.
- 1/710/000 میلیون ریال )معادل 203/6 درصد( از محل سود انباشته،

- 1/050/000 میلیون ریال )معادل 125 درصد( از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران 
فعلی و اعطای سهام جایزه به سهامداران اولیه از محل صرف سهام و در صورت عدم امکان از طریق 
مذكور، به تایید و تشخیص سازمان محترم بورس و اوراق بهادار از محل مطالبات حال شده سهامداران 

و آورده نقدی.



ــهریور 1400 ــماره 129 | ش ــه | ش ــاد و بیم ــه اقتص ــور | ماهنام ــادی کش ــریه اقتص ــن نش 24 | پرتیراژتری

جلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه شـركت پتروشـیمی مـارون مـورخ 10/ 05/ 
1400 درمحـل مركـز همایـش هـاي بیـن المللـي نیایـش برگزار شـد.

ــی و  ــهامداران حقیقـ ــدی سـ ــور 86/87 درصـ ــا حضـ ــه بـ ــع كـ ــن مجمـ در ایـ
حقوقـــی ، اعضـــاء هیـــات مدیـــره، نماینـــده ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار، 
ـــای  ـــده آق ـــع برعه ـــت مجم ـــد، ریاس ـــزار گردی ـــی برگ ـــازرس قانون ـــابرس و ب حس
ـــي  ـــا بن ـــژاد و علیرض ـــمي ن ـــد هاش ـــید محم ـــان س ـــه جناب ـــود، ك ـــي ب ـــي كریم عل
ـــر  ـــوان دبی ـــه عن ـــای مصطفـــي احمـــدزاده ب ـــام نظـــار اول و دوم و آق اســـدي در مق
مجمـــع انتخـــاب گردیدنـــد. درادامـــه بـــا قرائـــت گـــزارش هیـــات مدیـــره بـــه 
ـــی  ـــال مال ـــی س ـــه در ط ـــورت پذیرفت ـــای ص ـــم فعالیته ـــه اه ـــوط ب ـــع مرب مجم

ـــتماع  ـــس از اس ـــه 1399/12/30 و پ ـــی ب منته
ـــع  ـــی، مجم ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــزارش حس گ
نشـــینان بـــا طنیـــن صلـــوات خـــود ضمـــن  
ـــات  ـــذ معام ـــی و تنفی ـــای مال ـــب صورته تصوی
ــود  ــیم سـ ــا تقسـ ــاده 129 و بـ ــمول مـ مشـ
11/500  ریـــال بـــه ازای هـــر ســـهم بـــه كار 

ـــد. ـــان دادن ـــود پای خ
ـــودن  ـــا دارا ب شـــركت پتروشـــیمی مـــارون كـــه ب
ـــان از  ـــت ات ـــا بازیاف ـــان ، ب ـــی ات ـــه بازیاب كارخان
گاز طبیعـــی آن را بـــرای تولیـــد محصـــوالت 
شـــیمیایی و پلیمـــری بـــه كار مـــی بـــرد بـــا 
ـــن،  ـــن اتیل ـــاالنه 1100000ت ـــد س ـــی تولی توانای
ـــی  ـــن پل ـــن، 300000 ت ـــن پروپیل 200000 ت
ـــن  ـــی پروپیل ـــن پل ـــنگین، 300000 ت ـــن س اتیل
ـــی  ـــول یک ـــواع گایک ـــن ان ـــش از 443000ت و بی
ــیمی در  ــای پتروشـ ــركت هـ ــن شـ از بزرگتریـ

ـــد .  ـــی باش ـــان م ـــران و جه ای
بـــه گـــزارش هیـــات مدیـــره شـــركت و 
براســـاس صورت هـــای مالـــی ســـال گذشـــته،  
ــارون  ــیمی مـ ــود خالـــص شـــركت پتروشـ سـ
در ســـال 99 رشـــد بیـــش از 127درصـــدی را 
ـــركت در  ـــن ش ـــص ای ـــود خال ـــرده و س ـــت ك ثب
ـــارد و  ـــزار و 391میلی ـــادل 116ه ـــال 99 مع س
ـــم در  ـــن رق ـــوده اســـت . ای ـــال ب ـــون ری 192میلی
ـــارد  ـــزار و 186میلی ـــادل 51ه ســـال گذشـــته مع
و 140میلیـــون ریـــال بـــود. همچنیـــن ســـود 
ــزار و 398  ــركت از 6هـ ــن شـ ــهم ایـ ــر سـ هـ

ریـــال در ســـال 98 بـــه 14هـــزار و 553 ریـــال در ســـال 99 رســـیده اســـت.
ـــش از  ـــا رشـــدی بی ـــن شـــركت در ســـال 99 ب ـــی ای ـــای عملیات ـــن درآمده همچنی
ـــت.  ـــیده اس ـــال رس ـــون ری ـــارد و 450میلی ـــزار و 343 میلی ـــه 211ه ـــد ب 76درص
ـــر  ـــر و ناظ ـــهامداران حاض ـــر س ـــمع و نظ ـــه س ـــع ب ـــه در مجم ـــی ك ـــق گزارش طب
ـــن،  ـــدی الفی ـــد تولی ـــار واح ـــركت دارای چه ـــن ش ـــید ای ـــن رس ـــورت آنای ـــه ص ب
اتیلـــن گایکـــول، پلی پروپیلـــن و پلی اتیلـــن ســـنگین میباشـــد كـــه در ســـال 
ـــع  ـــدی مجتم ـــای تولی ـــد در واحده ـــت تولی ـــش ظرفی ـــره وری و افزای ـــرای به 99 ب
ــازی اتیلـــن  ــامل خالص سـ ــا شـ ــه مهم تریـــن آنهـ ــام داده كـ اقداماتـــی را انجـ
ـــوب،  ـــز جن ـــق نفت خی ـــعل مناط ـــای مش ـــع آوری گازه ـــای جم ـــاید، پروژه ه اكس

افتخارآفرین و پر غرور مانند پتروشیمی مارون
توسعه پایدار و دوستدار محیط زیست

ـــروژه  ـــد 1500NGL،LD/ EVA, Swing HDPE / LLPE- و پ ـــداث واح اح
ـــت. ـــارون اس ـــه م ـــطح تصفیه خان ـــرار از س ـــی ف ـــات آل ـــذف تركیب ـــع آوری و ح جم

ـــارون  ـــیمی م ـــد EG/ EO پتروش ـــاید، واح ـــن اكس ـــازی اتیل ـــه خالص س در زمین
ــد  ــا را تولیـ ــن گایکول هـ ــال اتیلـ ــن در سـ ــزار تـ ــی 443 هـ ــق طراحـ مطابـ
می كنـــد. در طراحـــی پایـــه امـــکان تولیـــد 36 هـــزار تـــن در ســـال اتیلـــن 
اكســـاید نیـــز دیـــده  شـــده بـــود. بـــا توجـــه بـــه رونـــد قیمت هـــای جهانـــی 
گایکـــول، نیـــاز بـــازار و لـــزوم گســـترش ســـبد تولیـــد محصـــوالت، پـــروژه 
خالص ســـازی اتیلـــن اكســـاید در دســـتور كار قرارگرفتـــه اســـت. نتایـــج اولیـــه 
ـــال  ـــن در س ـــزار ت ـــا 45ه ـــد ت ـــت تولی ـــه قابلی ـــی اولی ـــه طراح ـــد ك ـــان می ده نش

اتیلـــن اكســـاید خالـــص را دارد.
همچنیـــن در پروژه هـــای جمـــع آوری گازهـــای 
مشـــعل مناطـــق نفت خیـــز جنـــوب شـــركت 
ـــش  ـــتمرار و افزای ـــداری، اس ـــظ پای ـــدف حف ـــا ه ب
خـــوراک و رســـاندن بـــه ظرفیـــت اســـمی كارخانـــه 
ـــوراک ورودی  ـــدأ خ ـــوان مب ـــان به عن ـــی ات بازیاب
ـــایی  ـــه شناس ـــدام ب ـــتی اق ـــن  دس ـــای پایی واحده
مشـــکات و موانـــع موجـــود در واحدهـــای 
ـــت.  ـــرده اس ـــان ك ـــی ات ـــه بازیاب ـــت كارخان باالدس
ـــق  ـــروژه مطاب ـــن پ ـــرمایه گذاری در ای ـــزان س می
اســـناد مشـــاور 167میلیـــون دالر اســـت )كـــه 
ــاک  ــروژه آمـ ــه پـ ــامل هزینـ ــغ شـ ــن مبلـ ایـ
ــارون  ــیمی مـ ــاور MC پتروشـ ــه مشـ و هزینـ
نیســـت(. ایـــن پـــروژه شـــامل 8 پـــروژه دیگـــر 
ـــام  ـــروژه آن انج ـــه 4 پ ـــات اولی ـــه مطالع ـــت ك اس
و مناقصـــه هـــم انجـــام  شـــده و به صـــورت 
ـــروژه  ـــه 4 پ ـــت. مناقص ـــام اس ـــال انج EPC در ح
ــروژه EPC در  ــک پـ ــب یـ ــز در قالـ ــر نیـ دیگـ
ـــی  ـــرفت فیزیک ـــد پیش ـــت. درص ـــام اس ـــال انج ح
ـــد  ـــل 21/ 30درص ـــد در مقاب ـــروژه 69/ 12درص پ

پیشـــرفت برنامـــه ای اســـت.
پخـش یـک تلـه فیلـم جامـع و زیبا کـه به 
همـت روابـط عمومـی »مـارون« تاریخچـه و 
فعالیت هـا و دسـتاوردهای شـرکت بـه خوبی 
در آن بـه تصویر کشـیده شـده بـود، رعایت 
دقیـق پروتـکل هـای بهداشـتی، مشـارکت 
فعال شـرکت در ایفـای مسـئولیت اجتماعی 
خـود از تجهیـز مدارس تـا توزیع اقالم بهداشـتی بـرای کنترل پاندمـی کرونا 
، اعـالم دسـتاوردهای شـرکت در حفظ محیط زیسـت و صنعت سـبز بـودن ، 
دریافـت گواهینامه هـای متعدد بین المللـی از کیفیت تا مدیریـت و بهره وری 
و ... تعامـل مدیریـت فهیم روابط عمومی و کارشناسـان متعهـد و متخصص آن 
بـا اصحاب رسـانه و خبرنـگاران که در طول سـال با مخابره آخریـن توفیقات و 
اخبار شـرکت پیشـتاز پتروشـیمی مارون را در کم و کیف آخرین اطالعات قرار 
می دهند و تایید حسـابهای شـفاف و پـاک معمار مالیه پاکدسـت مجموعه در 
مقام معاونت مالی توسـط حسـابرس و بازرس قانونـی از نکات خواندنی مجمع و 

این شـرکت بـود که جـا دارد در ایـن مقال آنهـا را بازگـو کنیم.

لج
 خ

دی
مه

صنعت  برجسته  و  شده  مدیرشناخته  محمدی  مهندس 
کشورمان با تصریح اینکه پتروشیمی مارون در بهار امسال 
است  کرده  تجربه  را  سود  و  درآمد  در  چشمگیری  رشد 
و  77هزار  امسال،  مالی  صورت های  براساس  به طوری که 
177میلیارد ریال درآمد عملیاتی کسب کرده که این رقم 
1۸4درصدی  رشد  از  قبل  سال  مشابه  دوره  با  مقایسه  در 
برخوردار است افزود: سود ناخالص این شرکت نیز در دوره 
رشد  که  بود  ریال  677میلیارد  و  37هزار  از  بیش  مزبور 

2۸3درصدی را نشان می دهد.
به گفته مدیرعامل مدبر مجموعه بر همین اساس سود خالص 
مارون در سه ماه ابتدایی سال بیش از 3۸هزار میلیارد ریال 
بوده که رشد 339درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل 

ثبت کرده است .
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خط مشی مدیریت
در راسـتای چشـم انـداز مـارون )هلدینـگ متعـادل و پیشـرو یکـی از 10 مجموعه 
برتـر در میـان هلدینـگ هـای ایران(، بر آن هسـتیم كه با شناسـایی ریسـک ها و 
فرصـت هایمـان در محـدوده فعالیـت هـای تاثیرگـذار و تاثیرپذیر خـود به نحوی 
عمـل كنیـم كـه بـا داشـتن اطاعـات و منابـع بهینـه در تمامـی فرایندهـا ضمـن 
صیانـت از دارایـی هـای نامشـهود فیزیکـی، در كل چرخـه عمر، حـذف خطرات و 
كاهـش ریسـک هـا، از محیـط زیسـت و منابـع كشـورمان مراقبـت نموده تـا با به 
دسـت آوردن نتایجـی ارزشـمند، بهبـود مسـتمر سیسـتم های مدیریتی و توسـعه 
پایـدار مـارون را تضمیـن كنیـم. لـذا همـواره بـا تکیـه بر دانـش و تخصـص خود 

تعهـدات زیـر را سـرلوحه هایمـان قـرار داده ایم:
- مدیریـت بازاریابـی و فـروش شـفاف و كسـب باالتریـن رضایـت مشـتریان از 
طریـق ایجـاد راه هـای ارتباطـی گسـترده بـه خصـوص بـا مشـتریان فرامـرزی و 

ایجـاد رقابـت سـالم
- ایجـاد بـه كارگیـری سیسـتم هـای حفاظـت و امنیـت اطاعـات و دارایـی هـا، 

گـزارش دهـی دقیـق درآمـد و هزینـه در جهـت سـودآوری پایـدار 
بـا  ااطبـاق  راسـتای  در  هـا  فعالیـت  بـا  مرتبـط  مقـررات  و  قوانیـن  رعایـت   -
ایمنـی،  شـرایط  بهتریـن  بـه  یابـی  دسـت  بـرای  جهانـی  ملـی   اسـتانداردهای 
و  فیزیکـی  داراییهـای  اطاعـات،  كیفیـت، حفاظـت  زیسـت،  محیـط  بهداشـت، 

انـرژی مدیریـت 
- واكاری مسـتمر انگیـز و رضایـت كاركنان در جهت گسـترش دانش، شایسـتگی، 

مشاوره و مشـاركت آنان

- نظـارت و پایـش فرآیندهـا ، در راسـتای ایجـاد ارزش افـزوده فعالیـت هـا و 
ارائـه خدمـات  و  تولیـد محصـوالت  عملیـات 

ماموریت
ارزش افزایـی بـرای ذینفعـان كلیـدی از طریـق تولیـد محصـوالت بـا كیفیـت و 
متنـوع شـیمیایی و پتروشـیمیایی و پلیمـری، متناسـب بـا نیـاز بـازار و صنایـع 
پاییـن دسـتی بـا اتـکاء بـه نیـروی انسـانی متخصـص و توانمنـد، بهبـود مسـتمر 
و نـوآوری، اسـتفاده بهینـه از منابـع سـازمان و توجـه بـه ریسـک هـای محیطـی، 

توسـعه پایـدار و محیـط زیسـت.
چشم انداز

هلدینـگ متعالـی و پیشـرو و یکـی از 10 مجموعـه برتـر در میـان هلدینـگ هـای 
یران ا

عملکرد شرکت در سال مورد گزارش:
ــش  ــره وري و افزایـ ــور بهـ ــه منظـ ــه بـ ــورت گرفتـ ــات صـ ــن اقدامـ مهمتریـ

ــد از: ــع عبارتنـ ــدي مجتمـ ــاي تولیـ ــد در واحدهـ ــت تولیـ ظرفیـ
1- خالص سازي اتیلن اكساید

2- پروژه هاي جمع آوري گازهاي مشـــعل مناطق نفتخیزجنوب
LD/EVA , Swing HDPE / LLPE 3- احـــداث واحد

NGL – 1500 -4
ـــه  ـــه خان ـــطح تصفی ـــرار از س ـــي ف ـــات آل ـــذف تركیب ـــع آوري و ح ـــروژه جم 5- پ

VOC ـــارون م
برخي از افتخارات شرکت در سال 1399

ـــط  ـــال 1399 توس ـــتاني در س ـــه اس ـــده نمون ـــه صادركنن ـــت گواهینام 1- دریاف
ـــارت ـــدن و تج ـــت، مع ـــازمان صنع س

2- دریافت تندیس زرین صنعت ســـبزدر سال 1399
3- كســـب تندیـــس واحـــد برتـــر كنتـــرل تولیدشـــركت ملـــي صنایـــع 

1399 درســـال  پتروشـــیمي 
4- كســـب رتبـــه پنجـــم در گـــروه صنعـــت پتروشـــیمي هـــاي برتـــر ) 100 

شـــركت برتـــر( در ســـال 1399
5- دریافـــت لـــوح ســـپاس از رئیـــس كل بانـــک مركـــزي كشـــور در زمینـــه 

تولیـــد و صـــادرات غیرنفتـــي و ایجـــاد درآمـــد ارزي
6- دریافـــت لـــوح ســـپاس از اداره منابـــع طبیعـــي و آبخیـــزداري در زمینـــه 

احیـــاي فضـــاي ســـبز و ســـتاد نهضـــت ســـبز

ـــد و  ـــه تولی ـــارت در زمین ـــک تج ـــل بان ـــر عام ـــر از مدی ـــوح تقدی ـــت ل 7- دریاف
ـــد ارزي ـــاد درآم ـــي و ایچ ـــر نفت ـــادرات غی ص

ـــت در  ـــي وزارت نف ـــاي اجتماع ـــئولیت ه ـــر از اداره مس ـــوح تقدی ـــت ل 8- دریاف
ـــي ـــاي اجتماع ـــئولیت ه ـــرد مس ـــوص عملک خص

ــتان  ــامي اسـ ــاد اسـ ــگ و ارشـ ــر از اداره كل فرهنـ ــوح تقدیـ ــت لـ 9- دریافـ
ــتان  ــر اسـ ــگ و هنـ ــداري از فرهنـ ــت و پاسـ ــوص حمایـ ــتان در خصـ خوزسـ

ــتان خوزسـ
ـــوح  ـــت ل ـــال 1399 و دریاف ـــوري در س ـــر كش ـــت برت ـــوان مدیری ـــب عن 10- كس

ـــوص ـــن خص ـــت در ای ـــک مل ـــت بان ـــپاس از مدیری س
11- كســـب عنـــوان مـــودي نمونـــه اســـتاني در خصـــوص خـــوش حســـابي 

مالیاتـــي از اداره كل امـــور مالیاتـــي اســـتان
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 مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت بیمه كوثر)سهامی عام( مورخ 1400/05/09 در محل 
سالن جلسات بیمه كوثر برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 90/38 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای امیر هوشنگ 
جنگي بود، كه جنابان امید زهرابي و سید هادي شیخ االسامي در مقام نظار اول و دوم و آقای مصطفي 

مقصودي گنجه 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 385 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
از  یکی  را  گزارش خود سال 1399  در  مدیرعامل خوشفکر شركت  فیروزآبادی،  مشعلچی  مجید 
درخشان ترین سال های بیمه كوثر در بخش های مختلف دانست و در تشریح آن گفت: ما سال گذشته با 
رشد 386درصدی درآمدهای سرمایه گذاری و رسیدن به نصاب هزار و 545 میلیارد تومان به رتبه دوم 

باالترین سود سرمایه گذاری ها در صنعت بیمه دست یافتیم و 
از این رهگذر توانستیم با رقم هزار و 256 میلیارد تومان رشد 

412درصدی سود خالص را نسبت به سال 98 تجربه كنیم.
دكتر مشعلچی به رشد 48 درصدی فروش سال 99 نسبت 
به سال گذشته و تایید سطح یک توانگری مالی برای پنجمین 
سال متوالی نیز اشاره كرد و افزود: خوشبختانه مجوز قبولی 
اتکایی بیمه كوثر تمدید شد و ما توانستیم سهم خود را از بازار 
كنسرسیوم انرژی از 3 به 4,5 درصد افزایش دهیم. همچنین 
پس از تمدید گواهینامه های مختلف ایزوی شركت و توسعه 
زیرساخت های فن اوری برای فروش برخط و غیرحضوری 
  IMI100 توانستیم برای چهارمین سال متوالی در رتبه بندی

بین 100 شركت برتر كشور قرار بگیریم.
مدیرعامل بیمه كوثر با تاكید بر تاش شركت در جلب رضایت 
مشتریان به منظور رشد سوداوری شركت خاطرنشان كرد: 
اجرای طرح جهادی امام جواد)ع(، پرداخت بیش از دوهزار 
راه اندازی مجتمع  زیان دیدگان،  به  تومان خسارت  میلیارد 
تخصصی بیمه گذاران بزرگ، آغاز به  كار شعبه ویژه ارایه خدمت 
در ساختمان صلح هال احمر، اجرای طرح رضایت سنجی 
ذی نفعان در سراسر كشور و در نهایت كسب جایزه استراتژی 
ارتباطی و نیز مسئولیت اجتماعی بخشی از عملکرد موفق 

شركت در این زمینه است.
مجید مشعلچی در پایان با تشکر از همه ذی نفعان شركت 
كه در این عملکرد درخشان سهیم بودند گزارش مختصری 

از وضعیت سه ماهه نخست سال جاری و رشد شاخص های مختلف نسبت به سال گذشته نیز ارایه داد.
پیام هیأت مدیره: 

سهامداران گرامی با عرض سام و خیر مقدم، هیأت مدیره شركت بیمه كوثر مفتخر است به یاری و عنایات 
خداوند متعال، پس از یک سال تاش مداوم كلیه كاركنان و دست اندركاران شركت، گزارشی از عملکرد 

و دستاوردهای خود در سال 1399 را بحضورتان ارائه نماید. 
هیأت مدیره شركت بیمه كوثر)سهامی عام( در اجرای تکالیف مواد 138 و 232 قانون تجارت، ضمن ارائه 
صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه سال 1399 ،گزارشی در خصوص فعالیتها 
و وضع عمومی شركت طی سال مالی مذكور را كه به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده و در 

چهارچوب اساسنامه شركت پذیرفته است، به شرح زیر به استحضار می رساند: 
- دستیابی به بازدهی مطلوب بوسیله جذب پرتفوی بیمه ای مناسب 

-  حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید با ارائه مطلوب و مناسب خدمات بیمه ای 
-  استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه 

-  توسعه زیرساخت های مناسب در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری 
-  اجرا و توسعه فرآیندهای تخصصی و كسب استانداردهای الزم 

-  جذب و تأمین نیروی انسانی كیفی 
و بسیاری از اقدامات دیگر به منظور پاسخ به حسن اعتماد صاحبان محترم سهام در این مدت از اهم فعالیت 

بیمه کوثر و کسب رتبه دوم باالترین سود سرمایه گذاری ها در صنعت بیمه
رشد 412درصدی سود خالص

های شركت بوده است. امید است تأیید عملکرد سال مالی مورد گزارش، زمینه ساز انگیزه و تاش بیشتر 
مدیران و كاركنان این شركت در جهت نیل به اهداف عالیه و دستیابی به بازده مناسب در قبال سرمایه 

گذاری سهامداران گرامی باشد.
اهم برنامه های سال 1400 : 

- رشد 31 درصدی حق بیمه تولیدی شركت و افزایش سهم از بازار صنعت )فروش 4/754 میلیارد تومان 
در سال 1400(

-  پرداخت 2/584 میلیارد تومان خسارت به زیان دیدگان)رشد 25 درصدی نسبت به سال 1399( 
- تصویب )سند استراتژی و سند اشتهای ریسک( سند جامع مدیریت ریسک 

- افزایش سرمایه)150 تا 200 درصد)
- استمرار كسب سطح یک توانگری مالی در صنعت بیمه 

-  آناین شدن فرآیند پرداخت خسارت رشته ثالث 
-  جذب ، تعیین تکلیف و جایگزینی نیروهای )ساعتی و قراردادی( در شعب و سرپرستی ها 

-  مدیریت ریسک در اتکایی واگذاری و نفوذ بیشتر در بازار قبولی اتکایی )120 میلیارد تومان قبولی اتکایی)
- طراحی مدل توانمندسازی و تدوین دستورالعمل ارتقا و 

انتصاب كاركنان 
-  حفظ مدت زمان 7 روزه پرداخت خسارت در رشته های 

ثالث و بدنه 
-  تمدید حداقل 60 درصد از بیمه نامه های سال قبل 

-  افزایش باجه ها و بازنگری دستورالعمل های پرداخت 
خسارت در جهت تسریع در زمان پرداخت 

-  تنوع در سرمایه گذاری اندوخته بیمه های زندگی و افزایش 
سودآوری 

-  جذب و جایگزینی بیش از 350 نماینده
مرور کلی بر عملکرد شرکت : 

-  رشد 48 درصدی فروش شركت نسبت به سال گذشته 
به مبلغ 36232 میلیارد ریال و پرداخت 20721 میلیار ریال 

خسارت 
-  تایید سطح یک توانگری مالی شركت بیمه كوثر برای 
پنجمین سال متوالی توسط بیمه مركزی جمهوری اسامی 

ایران 
-  انتخاب شركت بیمه كوثر برای چهارمین سال متوالی در 

بین 100 شركت برتر كشور 
-  درآمد 15455 میلیارد ریالی سرمایه گذاری ها در سال 

 1399
-  ورود به بازار قبولی اتکایی برای نخستین سال و توسعه و 

كسب سود در این حوزه 
-  افتتاح مجتمع تخصصی بیمه گذاران بزرگ در راستای ارتقاء رضایت مندی مشتریان 

-  مالکیت شركت بیمه كوثر در یک درصد سهام شركت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان، یکی از 
بزرگترین شركت های حوزه صنعت معدن كشور و غول سنگ آهن خاورمیانه 

-  افزایش خدمات الکترونیک - فروش آناین، بازاریابی آناین و خسارت آناین 
-  افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ثابت و عبور سرمایه شركت بیمه كوثر از 6هزارمیلیارد ریال 

-  افزایش فعالیت در گروه G9 و افزایش سهم از بازار G9 از 3 درصد به بالغ بر 4/5 درصد 
- تمدید گواهینامه های استاندارد ISO10002:2018،2019ISO10015  و ISO10004:2018  بیمه 

كوثر 
-  كاهش مدت زمان صدور حواله خسارت در دو رشته ثالث و بدنه )از میانگین 14 روز به 7 روز(

-  برگزاری هفتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد ریسک های منابع انسانی در صنعت بیمه
بیانیه مأموریت 

شـركت بیمـه كوثـر )سـهامی عـام( وظیفـه اصلـی خـود را ایجـاد اطمینـان و آرامـش خاطـر 
بـرای آحـاد مـردم ایـران )به ویـژه نیروهای مسـلح و خانواده های ایشـان( و گسـترش ضریب 
نفـوذ بیمـه از طریـق ارائـه خدمـات كلیـه رشـته هـای بیمـه ای، سـودآوری حداكثـری برای 
سـهامداران خـود و توانمندسـازی مالـی خـود جهـت قبـول بیمـه هـای اتکایـی بـا تکیـه بـر 

سـرمایه هـای انسـانی متعهـد و متخصـص میداند.
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افزایش بیش از 40 درصدی درآمد حق بیمه افزایش 412 درصدی سود 
خالص ، با کسب مبلغ 12/۵۵۸/200 میلیون، افزایش ۸4 درصدی جمع 
دارائی ها، رشد 21۵ درصدی حقوق مالکانه و کسب جوایز روابط عمومی 
برتر، شرکت برگزیده ایفاگر مسئولیت اجتماعی، انعقاد قراردادهای مهم 
و پرسود اثرگذار منجمله با سازمان تبلیغات اسالمی، هالل احمر و کمیته 
صلح، اجرای طرح آرامش هزینه های بازنشستگان، تقدیر از بیمه گذارهای 
همایش من انقالبی  ام شرکت های دانش بنیان، برگزاری هفتمین همایش 
ریسک در کنار تمدید گواهینامه های متعدد بین المللی از جمله مهمترین 

دستاوردهای بیمه دی در سال مالی گذشته بوده است.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت پدیده شیمی قرن)سهامی عام( مورخ 1400/04/28 در 
محل خیابان ولیعصر، كوچه ساعي یکم، پاک 1 ، طبقه اول برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 77/87 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای سید محمد 
باقر فاضلیان بود، كه جنابان كیانوش حسني نژاد و شهاب الدین فاضلیان در مقام نظار اول و دوم و آقای 
سیدعبدالرضا مظفري 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 2/000 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس مظفری مدیرعامل مدبر مجموعه در ابتدای گزارش جامع خود با اشاره به اینکه افزایش سهم بازار و 
توجه جدی در امر تبلیغات و اهتمام ویژه به امر برندینگ جزو دكترین اصلی ما برای سال مالی مورد گزارش 
بوده است افزود: بهره برداری از كارخانه پودر لباسشویی با ظرفیت 15000 هزار تن كه با پیش بینی های 
صورت پذیرفته در انتهای 5 سال سهم 10 درصدی از بازار به خود تعلق خواهد دادو بهره برداری از خط 
خمیر دندان كه طی برنامه ریزی های ما در پایان سال پنجم با هدف گذاری كسب سهم 15 درصدی از 
بازار سهمی مناسب از این دو محصول به شركت تعلق خواهد داد از مهمترین پروژه هایی بود كه در سال 
99 كلید خورده و در سال 1400 به جد دنبال توسعه آنها هستیم. وی با اشاره به اینکه در سایه زیرساخت 

های موجود در كارخانه زنجان اقدام به افزایش ظرفیت تولید 
محصوالت خود كرده كه حاشیه سود باالیی را برای ما به 
ارمغان آورد تصریح كرد: با تولید صابون گرمی برند اكتیو و انواع 
محصوالت جدید بهداشتی فردی توانستیم به سبد محصوالت 
خود تنوع بسیار مطلوبی ببخشیم.وی در ادامه از افزایش 80 
درصدی فروش و رشد 65 درصدی سود خالص شركت در 
سال مالی مورد گزارش سخن راند و اضافه كرد: از لحاظ حجم 
تولیدات محصوالت ما یک افزایش 26 درصدی و از لحاظ مبلغ 
فروش یک رشد 78 درصدی را برای سهامداران و ذینفعان 
خود ارمغان آوردیم. به گفته سکاندار »قرن« همچنین در سال 
مالی مورد گزارش بازده حقوق صاحبان سهام با افزایش به 90 
درصد رسیده است. بنا به اعام مهندس مظفری با برگزاری 
یک مجمع فوق العاده و در جهت تامین مالی پروژه های 
خود و اصاح ساختار مالی در خرداد ماه افزایش سرمایه 100 
درصدی مصوب گردید و یک افزایش سرمایه دیگر نیز پیرامون 

توسعه فعالیت مد نظر مجموعه قرار دارد چرا كه برای سال 1400 در مورد تولید و تنوع محصوالت خود علی 
الخصوص پودرهای شوینده برنامه ریزی خوبی عملیاتی خواهد گشت.

رئیس مجمع نیز در حاشیه مجمع با اعام اینکه در موعود مربوطه به طور رسمی خط خمیر دندان افتتاح 
می شود تصریح كرد هم اكنون این خط تولید بصورت آزمایشی و در دو شیفت كار می كند ولی بخاطر 
استقبال و اقبال خوب مشتریان آنرا به 3 شیفت كاری ارتقاء خواهیم داد. به گفته وی با خرید ماشین آالت و 
تجهیزات مورد نیاز برای تولید پودر لباسشویی طبق سیاستهای مدنظرمان این خط نیز با قدرت در 3 شیفت 
كار خود را پیش خواهد برد. مهندس فاضلیان در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به اینکه این تیم 
مدیریت توانمند مجموعه در كنار برنامه های توسعه ای، خبرهای خوش دیگری خواهند داشت كه بزودی 
كام و دل سهامداران را شیرین خواهد كرد تصریح كرد این شركت در مداری رو به رشد و صعودی هر روزه 
به دنبال كسب سود بیشتر و كسب سهم فزون تر از بازار می باشد چرا كه با دقت و كار كارشناسی برای 

آینده های نزدیک و دور به خوبی برنامه ریزی كرده ایم.
شایان ذكر است با برگزاری انتخابات ، اعضای حقوقی هیات مدیره شركت برای 2 سال آتی ابقاء گردید.

یادی از استاد فضلی بنیانگذار گروه گلرنگ توسط جناب مصلح مدیر فرهیخته روابط عمومی شركت 
كه به حق بیشترین تعامل و حمایت از خبرنگاران را دارد، رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، میزبانی 
شایسته از اصحاب رسانه، توضیحات اولیه و اخبار بسیار مثبتی كه ریاست مجمع در ابتدای جلسه به 
تشریح ان پرداخت، ارائه توضیحات و پاسخ های دقیق توسط مدیرعامل مجموعه به سواالت و ابهامات 
مطرح شده، اعام پرداخت سود سهامداران توسط سامانه سجام، تبیین افزایش خطوط تولید و اهتمام 
به اشتغال زائی چشمگیر در سال سخت اقتصادی گذشته، تاكید به اینکه شركت پدیده شیمی جم نیز 
بزودی در بازار بورس عرضه خواهد شد و اعام اینکه در نیمه دوم سال 1400 شركت پدیده شیمی قرن 
یک افزایش سرمایه 100 درصدی خواهد داشت و از سرمایه 200 میلیارد به 400 میلیارد خواهد رسید 

از نکات خواندنی این مجمع بود. 
پیام هیئت مدیره 

هدف این شركت تولید محصوالتی با كیفیت الیق هر ایرانی، توسعه بازار به عرصه های بین المللی، ایجاد 
اشتغال هرچه بیشتر برای هموطنان و ارتقاء سطح علمی و فن آوری ضمن تبدیل به الگوی برتر صنعت 
شوینده در جامعه می باشد. در سال مالی قبل و در دوره مورد گزارش، شركت با مشکات متعددی ازجمله 

افزایش 65 درصدی سود خالص پدیده شیمی قرن با محصوالت محبوب و مطلوب
نماد همت ایرانی

ركود اقتصادی، رقابت شدید محصوالت شوینده و ورود رقبای خارجی، كمبود نقدینگی ناشی از سیاست 
های انقباضی سیستم بانکی، تحول عظیم در سیاست های اقتصادی كشور ، فشار تحریم های اقتصادی 
روبرو بوده است، مضافاً اینکه نرخ مواد اولیه صنعت شوینده به شدت افزایش یافته و موجبات افزایش بهای 
تمام شده محصوالت را در این صنعت فراهم نموده ومع الوصف هیئت مدیره به منظور ایجاد شرایط رقابتی 
و حضور مستمر در بازار و كسب سهم مناسب و بیشتر از بازار فوق بگونه ای برنامه ریزی نموده كه مشکات 

مذكور بنحو مطلوب برطرف گردید.
چشم انداز، ماموریت و ارزش های محوری 

چشم انداز شركت پدیده شیمی قرن رهبری بازار داخلی و شناخته شدن به عنوان یک قطب تولیدی 
محصوالت شوینده و بهداشتی در خارج از كشور است. 

ماموریت پدیده شیمی قرن افزایش رضایتمندی مشتریان از طریق شناسایی و برآورده سازی نیازمندی آنها 
و ارتقا سطح كمی و كیفی محصوالت است. 

افزایش میزان دانش و آگاهی و توانمندسازی پرسنل به عنوان با ارزشترین سرمایه های سازمان، افزایش 
سطح كیفیت محصوالت تولیدی، بسترسازی مناسب جهت استفاده بهینه از منابع و افزایش بازدهی تولید، 
جلوگیری از وقوع آسیبها، حوادث و كاهش بیماریهای شغلی و نیز تبعیت از قوانین و مقررات ایمنی و 
بهداشت حرفه ای مرتبط، پیشگیری، كنترل و كاهش آالینده های زیست محیطی و پیروی از قوانین و 

مقررات زیست محیطی مرتبط از ارزش های سازمانی این شركت می باشد.
بیان استراتژی شرکت

- بهبود كیفیت زندگی و توسعه پایدار با تمركز بر محصوالت و 
خدمات حوزه سامت و بهداشت 

-  اتکا به تعهد، نوآوری و دانش سازمانی بمنظور كسب رضایت 
ذینفعان 

-  گزیده اطاعات شركت
گزارش فعالیت های آتی 

 برنامه های توسعه ای آتی شرکت پدیده شیمی قرن 
به طور كلی شركت پدیده شیمی قرن دارای چند طرح توسعه 

ای عمده است: 
-  راه اندازی خط تولید كامل محصوالت ماشین ظرفشویی 

-  احداث كلین روم برای توسعه محصوالت الین بهداشتی 
و دارویی 

-  توسعه انبارهای مركزی شركت 
-  توسعه صادرات در راستای توسعه بازار محصوالت شركت و 

استفاده از ارز حاصله برای واردات مواد اولیه مورد نیاز شركت 
-  برنامه افزایش سرمایه شركت جهت اصاح ساختار مالی از 2/000 میلیارد به 4/000 میلیارد ریال

مروری بر پروژه های در جریان 
-  پروژه راه اندازی كارخانه خط تولید پودر لباسشویی:

پروژه ساخت كارخانه پودر لباسشویی كه جهت افزایش ظرفیت تولید شركت از سال 1398 در شهرک 
صنعتی نوآوران زنجان آغاز شده بود طبق برنامه پیش بینی شده در انتهای خرداد ماه 1400 به بهره برداری 
رسید. قابلیت تولید انواع پودرهای ویژه ماشین لباسشویی و دستشویی بصورت جعبه ای و كیسه ای را داشته 

و پتانسیل صادرات شركت را به صورت چشمگیر بهبود می بخشد.
- پروژه تولید خمیردندان: 

پروژه تولید خمیردندان با برند ActiDent كه از اواسط سال 1399 آغاز شده بود، طبق برنامه پیش بینی 
شده در اواخر خرداد 1400 به بهره برداری رسید و پیش بینی می شود با توجه به سپری شدن دوره 
آزمایشی، از اواخر تیر ماه 1400 ، وارد بازار شود.این محصول بر اساس بنچ مارک بهترین برندهای خارجی 

در 7 نوع مختلف تولید و به بازار عرضه میشود. 
-  طراحی و توسعه سایر محصوالت جدید: 

طراحی محصوالت جدید همواره در برنامه های توسعه شركت پدیده شیمی قرن نقش به سزایی دارد. 
در سال 1399 عاوه بر برنامه تولید محصول خمیردندان و طراحی سایر محصوالت جدید ، بروز رسانی 
طراحی محصوالت فعلی نیز در دستور كار شركت بوده است كه از جمله این موارد تولید صابون كرمی با 
برند Active جهت تکمیل سبد محصوالت صابون شركت با برند Hayat)حیات( می باشد. تولید آزمایشی 

محصوالت مزبور آغاز شده و از تیر ماه 1400 بازار می گردد. 
- افزایش سرمایه از 1/000 میلیارد ریال به 2/000 میلیارد ریال 

در سال 1399 طی پیشنهاد هیئت مدیره، گزارش توجیهی افزایش سرمایه شركت از مبلغ 1/000 میلیارد 
ریال به 2/000 میلیارد ریال جهت تکمیل پروژه های در دست احداث شركت از محل مطالبات سهامداران و 
آورده نقدی ارائه و مجوز افزایش سرمایه به شماره A -99 -DPM-IOP 235 مورخ1399/12/20 توسط 
سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردید. و در مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 1400/03/01 مصوب شد 
و با آغاز پذیره نویسی از تاریخ 1400/03/17 اقدامات الزم در جهت افزایش سرمایه در حال انجام می باشد.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت مبین انرژي خلیج فارس )سهامی عام( 
مورخ 1400/04/22 در محل دفتر مركزي شركت صنایع پتروشیمي خلیج فارس سالن 

همایش ها ، برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 82/55 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای افشارسركانیان بود، كه جنابان محمدحسن فامیلي و محرم هادي اصل سراي 

در مقام نظار اول و دوم و آقای مهدي فرزانه 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 
تصویب  ضمن   خود  صلوات  طنین  با  نشینان 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 
و با تقسیم سود 1/800 ریال به ازای هر سهم به كار 

خود پایان دادند.
مهندس مهدی فرزانه مدیر خوش فکر و برجسته 
بازار سرمایه و صنعت كشورمان در ابتدای گزارش 
جامع خود از تحقق فروش صد درصدی سرویس های 
جانبی مبین انرژی خلیج فارس خبر داد و تصریح 
توانستیم در  آب شیرین 38 درصد، بخار  كرد: ما 
تغذیه  آب  درصد،  سرویس 13  هوای  درصد،   14
بخار 17 درصد، هوای ابزار دقیق و آب خنک  كننده 
مداربسته 7 درصد و نیتروژن 4 درصد مازاد بر فروش 

سرویس های جانبی بیش از برنامه داشته باشیم.
وی عملکرد فروش مبین انرژی خلیج فارس در سال 
99 بر اساس نرخ های اصاح شده را 48 هزار و 878 
میلیارد و 897  میلیون ریال عنوان كرد و افزود: این 
مقدار فروش 25 درصد بیشتر از بودجه اولیه بود كه 
5 درصد افزایش فروش ناشی از  افزایش تولید و 19.5 
درصد افزایش فروش ناشی از افزایش نرخ بوده است.

مدیرعامل مبین انرژی خلیج فارس سود خالص محقق 
شده در سال 99 توسط این شركت با لحاظ نرخ های 
جدید و افزایش تولید را   40 هزار و 10 میلیارد و 437 
میلیون ریال اعام كرد و خاطرنشان كرد: این مقدار 
سود 37 درصد بیشتر از پیش بینی اولیه بود كه 19 
 درصد این افزایش ناشی از تغییر نرخ ارز، 5 درصد 
ناشی از افزایش مقداری و 12 درصد ناشی از سایر 

اقدامات بوده است.
وی در ادامه به دستاوردهای تولید »مبین« در سال 
99 پرداخت و گفت: یکی از مهمترین موفقیت های 
شركت، در زمینه عدم توقف  تولید و پایداری تولید 
100 درصدی اكثر مصرف كنندگان بوده است و در 

این سال در فاز یک شركت های پتروشیمی نوری،  پتروشیمی جم، پتروشیمی پردیس 
و فرسا شیمی و همچنین در فاز 2 شركت های پتروشیمی مروارید، پتروشیمی مهر، 
پتروشیمی  كاویان، پتروشیمی مرجان، پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی انتخاب و پتروشیمی 
تخت جمشید هیچگونه توقف تولیدی ناشی از قطع  یوتیلیتی شركت مبین انرژی خلیج 

فارس نداشتند.
مهندس فرزانه در فرازی دیگر از گزارش خود تصریح كرد: به عنوان یک دستاورد مهم، 

مبین انرژی خلیج فارس و شکستن رکوردهای ده ساله

شركت مبین انرژی خلیج فارس در كاهش چشمگیر توقف تولید مصرف كنندگان  در 
سال 1399 در مقایسه با پنج سال گذشته، ركورددار بوده كه نتیجه ملموس آن، پایداری 
و بیشینه شدن تولید در سایر مجتمع های  پتروشیمی همجوار بوده است. به گفته وی       
بطور كلی، در سال 1399 باستثنای چند مورد معدود قطع آب كولینگ ناشی از شکستگی 
خط لوله GRP، هیچگونه توقف تولید دیگری ناشی از قطع سرویسهای جانبی به دیگر 

شركت های منطقه وارد نشد كه از نکات بسیار بارز  فعالیت تولیدی شركت به شمار می رود.
وی همچنین تاكید كرد: شركت مبین انرژی خلیج فارس در میزان تولید بخار، نیتروژن و 
آب خنک كننده مدار باز در سال 1399،  ركورد 10 سال گذشته تولید این محصوالت را 

شکسته است.
متانول  پروژه  ارزی  و  ریالی  مستقیم  مالی  تأمین 
شركت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس، توسط مبین 
انرژی خلیج فارس به عنوان  دارنده اكثریت سهام 
این شركت، به مبلع 12 هزار و 418 میلیارد ریال و 
مذاكره با بانک های تجارت و اقتصادنوین و اخذ مصوبه 
 تخصیص 20 هزار میلیارد تسهیات قابل افزایش تا 
مبین  شركت  متانول  پروژه  به  میلیارد  هزار   30
انرژی خلیج فارس، نهایی  كردن افزایش سرمایه 82 
درصدی سهام مبین در مرجع ثبت شركتها و بورس 
اوراق بهادار از محل سود انباشته، پیگیری مستمر 
 موضوع تغییر در نحوه محاسبه و تعیین نرخ های 
سرویس های جانبی از شورای رقابت و شركت ملی 
صنایع پتروشیمی كه موجب  افزایش 20 درصدی 
نرخ های اباغی جهت اعمال در سال 1399 نسبت 
به سال 1398 شد و حمایت از سهم »مبین« در بازار 
 سرمایه از طریق صندوق سبدگردانی براساس سقف 
میلیون سهم  تعداد 197  به  تعیین شده  حمایتی 
این  از  دستاوردهای مالی  خریدشده و فروش رفته 

شركت بود كه مهندس فرزانه به آن اشاره كرد.
و  بهبود  پروژه های  اجرای  درباره  همچنین  وی 
راه  و  گفت: ساخت  در سال 99  توسعه ای شركت 
اندازی آب شیرین كن هفتم MED  توسط شركت 
فن نیرو با ظرفیت تولید 312 متر مکعب در ساعت، 
با هزینه پنج و نیم میلیون دالرو 35 میلیاردریال، 
پیگیری و  تکمیل ساخت و راه اندازی یک دستگاه 
با  آذرآب  توسط شركت  تن در ساعت،  بویلر 350 
هزینه 13 میلیون دالر و 60 میلیاردریال  در حالی كه 
این پروژه به دلیل مشکات پیمانکار مربوطه، حدود دو 
سال متوقف شده بود و پیگیری های انجام شده، این 
پروژه  فعال و در اسفند 1399 به بهره برداری رسید، 
تعویض خطوط لوله های انتقال آب خنک كننده )آب 
ونیز  زاگرس  و  نوری،  پارس  پتروشیمی های  دریا( 
واحدهای تولید هوای مبین انرژی، از GRP به كربن استیل، به طول حدوداً سه هزار و 500 
متر و با  هزینه فعلی بالغ بر یک هزار و 196 میلیارد ریال و همچنین اجرای طرح توسعه 

واحد آب DM و افزایش 20 درصدی ظرفیت  تولید واحد از مهم ترین این پروژه ها بود.
توسط  توسعه ای  طرح های  اجرای  به  اشاره  با  خود،  گزارش  پایان  در  فرزانه  مهندس 
شركت های پتروشیمی مستقر در فاز منطقه پارس و  افزایش نیاز شركت ها به یوتیلیتی، 
از آغاز طرح های پژوهشی و عملیاتی برای تأمین نیازهای این شركت ها توسط مبین انرژی 

افزایش 37 درصدی سود خالص

گزارش  در  فارس  انرژی خلیج  مبین  موفق شرکت  مدیرعامل 
تأمین سرویس های جانبی  اینکه سال موفقی در  بیان  با  خود 
اکثر  نه تنها در  افزود: در  سال 1399  مشتریان خود داشتیم، 
سرویس ها 100 درصد برنامه محقق شد که در بخار 17 درصد، در 
آب تغذیه دیگ بخار 9 درصد،  در آب خنک کننده مداربسته 4 
درصد و در آب بدون امالح و نیتروژن هر کدام سه درصد مازاد 

بر تولید داشتیم.
به گفته مهندس مهدی فرزانه در سال 99 با تمهیدات اندیشیده 
شده و سیاستهای اعمالی توانستیم رکورد تولید بخار، نیتروژن 
و آب خنک کننده مدار در مبین را طی ده سال  گذشته بشکنیم 
و سودآوری مبین را در سال مالی مورد گزارش به مبلغ 40 هزار 
و 10 میلیارد و 437 میلیون ریال برسانیم که 37 درصد بیشتر 

 از پیش بینی اولیه بود.
مدیرعامل مبین انرژی خلیج فارس با اعالم اینکه  این شرکت 
در حوزه خودکفایی نیز یکی از پیشروترین شرکت های کشور 
به شمار  می رود افزود در سال های گذشته در این شرکت 173 
هزار و 26 قلم قطعات یدکی تولید شده و همچنین هشت هزار 
و   329 قلم برای اولین بار در کشور توسط این شرکت در سال 
گذشته ساخته شد و 33 هزار و 6۵2 قلم قطعه در این شرکت 

در  سال گذشته در راستای خودکفایی ساخته شد.
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 خلیج فارس خبر داد.
بعد از قرائت گزارش مدیرعامل، سهامداران به طرح سؤاالت خود پرداختند كه مهم ترین 
سؤال مطرح شده درباره فرمول قیمت گذاری سرویس های جانبی توسط شورای رقابت بود 
كه افشار سركانیان، رئیس این  مجمع با اشاره به مذاكرات متعدد صورت گرفته با شركت ملی 
صنایع پتروشیمی و همچنین شورای رقابت و نقدهای جدی كه به  این فرمول وارد است، 
این نوید را داد كه هم شورای رقابت و هم شركت ملی صنایع پتروشیمی بعد از جلسات 
متعدد به نقایص  این فرمول پی بردند و امیدواری ها برای تجدیدنظر در این فرمول به طور 
قابل ماحظه ای افزایش یافته و ضمن اینکه از شورای  رقابت درخواست شده كه این فرمول 
برای سال 1400 تمدید نشود. وی البته تاكید كرد كه حتی با همین فرمول در سال 1400 
سود مبین انرژی خلیج فارس در حالت بدبینانه 42 درصد و به احتمال  زیاد تا 68 درصد 

افزایش پیدا می كند.
وضعیت پروژه متانول آپادانا از دیگر موضوعاتی بود كه مورد سؤال سهامداران قرار گرفت، 
مدیرعامل آپادانا در پاسخ از  بهره برداری و تولید تجاری آپادانا خلیج فارس در سه ماهه دوم 
1401 خبر داد و گفت: این پروژه 67.3 درصد پیشرفت دارد و با  تمهیدات اندیشیده شده 
برای تأمین اعتبارات و تجهیزات و... انشاهلل تابستان سال آینده متانول آپادانا با 60 درصد 
ظرفیت آغاز به  كار می كند و تا تحقق ظرفیت 100 درصدی تا پایان 1401 آمادگی داریم.

پیام هیئت مدیره 
. بسیار خرسندیم اعام نماییم با اتکال به خداوند بزرگ ، همراهی شما سهامداران گرانقدر و 
بهره گیری از اراده استوار و تاش جمعی ، ضمن حضور فعال در عرصه اقتصاد كشور ، ارزش 
آفرینی را برای همه ذینفعان ، از اندیشه به عمل برسانیم و شرایطی را مهیا نماییم تا بتوان 
در راستای برنامه های شركت قدم برداشته و با تخصص ، همدلی ، درک مناسب مدیران 
و كاركنان در سال موسوم به جهش تولید و علیرغم بروز تنگناهای تولیدی و اقتصادی و 
نوسانات قیمت جهانی تجهیزات و ماشین آالت تولیدی و افزایش هزینه های تامین و تولید 
ناشی از نوسانات نرخ ارز و تورم ناشی از تحریم ها ، با رعایت اصول حرفه ای و پایبندی به 
تعهدات خویش ، باالترین سود از زمان بهره برداری و همچنین بیشترین میزان تولید در 

برخی محصوالت را در سال مالی 1399 ، محقق نماییم. 
در سال 1399 با توجه به فشار همه جانبه در بخش اقتصاد علیه كشور با وجود شدیدتر 
شدن تحریمها و شرایط سخت كرونا ، خوشبختانه مسیر تولید شركت مبین انرژی خلیج 
فارس و استمرار آن به نحو مطلوب و در راستای خدمت رسانی به مصرف كنندگان سرویس 
های جانبی و نهایتا كمک به تولید ملی و ارزآوری از محل صادرات محصوالت پتروشیمی 
تولیدی مشتریان شركت، منطبق با اهداف تولیدی و توسعه ای صنعت پتروشیمی ، با 
موفقیت انجام شد. لذا به سهامداران گرانقدر اطمینان می دهیم كه این شركت همواره 
خود را مفتخر و متعهد و ملزم به رعایت ، حفظ و صیانت منافع همه افراد ذینفع می داند 
و این مهم را با جدیت ادامه خواهد داد . افتخار ما تحقق خواسته های به حق مشتریان 
، كاركنان و سهامداران می باشد ، بی تردید رشد و بالندگی روز افزون شركت و كسب 
موفقیتهای فوق بدون در نظر گرفتن منافع ذینفعان میسر نخواهد بود . اعتقاد داریم توجه 
سهامداران به عملکرد این دوره و ارایه نقطه نظرات ارزشمندشان در بهبود هر چه بیشتر و 
بهتر عملکرد دوره آتی موثر خواهد بود و انتظار داریم با ارایه پیشنهادات سازنده خود، این 
مجموعه را یاری نمایند. امید است با حمایت ها و راهنمایی سهامداران محترم و با تکیه 
بر الطاف خداوند متعال ، هیات مدیره بتواند گام های موثر و مفیدتری برای رشد و ارتقاء 
برداشته و آنچه كه برای آینده برنامه ریزی شده ، به واقعیت تبدیل نماید . اینک ضمن تشکر 
از سهامداران محترم كه با اعتماد و همراهی خود، دستیابی به اهداف شركت را در سال 

گذشته میسر ساختند ، تاش خواهیم نمود 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 مبین انرژی خلیج فارس 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.
برنامه های آینده شرکت

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

مدیریت شركت همچنان به كاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری و راندمان تولید 
در راستای افزایش سود خالص شركت اهتمام دارد.  به عنوان بخشی از برنامه افزایش تولید، 
این شركت برنامه ای را برای باال بردن راندمان تولید محصوالت در هر واحد ارائه و در حال 
اجرا دارد كه پیش بینی می شود جهت مشتریان آتی ، شركت با كمبود تولید مواجه نگردد . 
ضمن آنکه مدیریت براساس قراردادی جدید ، ارائه سرویس های جانبی را با اخذ درصدی از 
سرمایه گذاری مورد نظر از شركت پارسیان سپهر تامین مالی نموده است . كه باعث افزایشی 

در فروش شركت در سنوات آتی خواهد گردید.
در جلسات چهارصد و نود و هشت مورخ 1399/08/18 و پانصد و دو مورخ 1399/08/18 
مورخ 1399/09/22 ، هیات مدیره در راستای استفاده بهینه از ظرفیت عملیاتی و افزایش 
سودآوری واحدهای مجتمع ، كتابـچه اهداف و پروژه های كان شامل ظرفیت های مازاد 
موجود عملیاتی و پیشنهادات استفاده از آن ، بررسی گلوگاه ها و نیازهای شركت برای 
حصول پایداری تولید بیشتر محصوالت پتروشیمی ، تامین ظرفیت مورد نیاز و توسعه 
محصوالت و دورنمای برنامه های میان مدت و بلند مدت شركت برای بازاریابی و افزایش 

سودآوری شركت ، تشریح و مقرر نمود:
1- با توجه به بررسیهای بعمل آمده و درخواستهای واصله از شركتهای منطقه و همچنین 
توان تولیدی شركت ، افزایش ظرفیت تولید برق و زیر ساختهای آن مهمترین نیاز آتی 
شركت است . بدین ترتیب بررسی اقتصادی برای سرمایه گذاری در احداث یک یا دو واحد 
نیروگاه گازی به منظور تامین نیاز مشتریان جدید و همپنین جهت پوشش ریسکهای ناشی 
از كاهش راندمان فعلی و اتفاقات احتمالی با توجه به حساسیت مقدار برق تولیدی و تهدید 
جدی در خصوص عدم وجود ظرفیت مازاد جهت مواقع اضطراری، ضروری بنظر می رسد.

2- بررسی اقتصادی و امکان فنی انتقال نیتروژن به فازهای گازی و سایر برنامه های بازاریابی 
برای نیتروژن گازی و مایع مازاد ، 

3- بررسی ادامه فروش اكسیژن MP به فاز دو ، جهت به حداقل رساندن ریسک ناشی از 
احتمال قطع خرید 

4- بررسی جهت امکان اتصال به شبکه های سراسری برق و گاز جهت حصول پایداری 
شبکه های برق و گاز 

5- امکان سنجی تامین یوتیلیتی مورد نیاز طرح های توسعه شركتهای آریاساسول و پارس 
و پارسیان سپهر و سایر شركتها 

ب( شیوه های تامین مالی 
تامین مالی شركت تنها از محل فروش سرویس های جانبی صورت می پذیرد . در صورت 
تصویب مجمع ، قسمتی از سود قابل تقسیم ، جهت تامین نقدینگی مورد نیاز آپادانا و اجرای 
پروژه های فوق الذكر ذخیره شود. در غیر اینصورت بمانند سال 1399 جهت تامین مالی 

پروژه آپادانا و سایر پروژه ها نیاز به اخذ تسهیات از بانکها ضروری است.
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به گفته سکاندار »حتاید«؛ نسبت جاري سهم از 1/9 در سال 98 به 2/9 در سال 99 رسیده 
كه این مهم حاكی از نقدینگي مناسب بوده و همچنین بازده دارایي ها از 36/6 به 52/4 در 
سال 99 ارتقاء یافته كه حاكي از عملکرد مطلوب شركت درحوزه  هاي سرمایه  گذاري میباشد .
مهندس تركمان، كاهش دوره وصول مطالبات از570 به 468 روز و افزایش حاشیه سود قبل از 
كسر مالیات به درآمد كل به رقم 39/3 درصد را از دیگر دستاوردهای درخشان حاصله برشمرد 
و اضافه كرد: تناسب و تنوع بخشی به درآمدها از اهم رویکردهای ما در شركت می باشد تا 

بتوانیم یک سود مستمر و همیشگی را كسب كنیم. 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت تاید واتر خاورمیانه )سهامی عام( مورخ 

1400/04/19 در محل سالن آمفي تئاتر هتل سیمرغ برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 73/85 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
قانونی  بازرس  و  حسابرس  بهادار،  اوراق  و  بورس 
برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای رحمت اله 
صادقیان بود، كه جنابان محمدرضا پیشرو و محمد 
جمالي حسن جاني در مقام نظار اول و دوم و آقای 
انتخاب  مجمع  دبیر  عنوان  به  سپهري  امیرحسین 

گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
گزارش  استماع  از  و پس  به 1399/12/30  منتهی 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 1/600 

ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس علی داود تركمان مدیر برجسته و خوشنام 
صنعت كشورمان در ابتدای گزارش جامع خود با تشریح 
اینکه در پنجاه و سومین سالگرد تاسیس شركت تاید 
واتر مفتخرم اعام دارم با پیاده سازی بسیاری از برنامه 
های كوتاه مدت- میان مدت و بلند مدت توانستیم در 
افق چشم انداز مد نظر خود حركت داشته و به عنوان 
یکی از قدرتمندترین شركت هاي حوزه خدمات بندري 
و دریایي، سودآوري مناسبی را برای »حتاید« در سال 
گذشته حاصل سازیم افزود : برای چابک سازی، تعالی 
سازمانی و باالبردن بهره وری راندمان كاری خود برنامه 

های بسیار خوبی را تدوین و در حال عملیاتی و پیاده سازی آن می باشیم.
مدیر باسابقه و متخصص جامعه دریایی كشورمان در ادامه با اعام اینکه با توجه به تحریم هایی 
كه متوجه كشورمان شده بود و علی الخصوص تحریم های هدفمند حوزه بنادر كه به جدیت 
هدف قرار گرفته بود. در سال 99 با اهتمام ویژه و دقت كافی و قولی كه مبتنی بر واقعیت 
ها وبه ذینفعان داده بودیم توانستیم با  شفافیت در مسیری صعودی سودآوری متناسبی را 
ارمغان بیاوریم و به كارنامه ای قابل قبول در پایان سال مالی مورد گزارش نائل آمدیم. در مقام 
مقایسه با افت چشمگیر شاخص بورس كه ناشی از حباب بورس بود ما كمترین افت قیمت 
را در قیمت سهام شركت خود شاهد بودیم چرا كه تمام برنامه ریزی ها و پیش بینی های ما 

مبتنی بر واقعیت ها ترسیم و تبیین گشته بود.                               
مهندس تركمان در بخش دیگری از گزارش خود با تصریح اینکه حاشیه سود پس از كسر 
مالیات شركت به درآمد كل در سال 99به معادل 89/5 درصد ارتقا یافته است افزود : این رقم 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته  103 درصد رشد داشته و  107 درصد بودجه پیش بیني 

تایدواتر خاورمیانه پرسابقه ترین بنگاه اقتصادی در لجستیک بنادر ایران
افزایش 159 درصدی سود عملیاتی - ناخدایی قابل برای رسیدن به ساحل سوددهی 

شده ساالنه را پوشش داده است . به گفته این مدیر موفق همچنین درآمد عملیاتي این شركت 
در سال 99 معادل 5هزار و 858میلیارد ریال و سودعملیاتي آن معادل 5هزار و 721میلیارد 
ریال بوده است و این یعنی سود عملیاتي شركت در سال 99 نسبت به سال مالي قبل 

159درصد رشد را تجربه كرده است. 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت در ادامه با اشاره به اینکه بیشترین درآمد عملیاتي 
شركت در سال 99 متعلق به امور بندري بوده و دلیل  افزایش این درآمد افزایش مبلغ 
قرارداد اجاره ماشین آالت و تجهیزات بندري و انبارها در نواحي به دنبال افزایش نرخ تورم و 
عرف نواحي فوق بوده است خاطر نشان كرد : كل درآمد تایدواتر در سال 99 نسبت به سال 
گذشته 113 درصد افزایش داشته است. وي همچنین با اشاره به برنامه  هاي مدیریتي براي 
كاهش هزینه  ها افزود: بهاي تمام شده شركت در سال 
99 حدود 17/57درصد نسبت به سال قبل كاهش 

داشته است.
مدیر اسبق شركت توسعه خدمات دریایی و بندری 
بتا و كامل پیله ور آریا در فرازی دیگر از گزارش خود 
خاطر نشان ساخت كه با یک سیاست مناسب و درک 
شرایط بازار و صنعت بدنبال سهمی متناسب از درآمد 
طی فعالیت های راهبردی خود در امور ، الیروبی ، 
سرمایه گذاری، خدمات آموزشی، كامپیوتری، پرسنلی، 
خدمات دریایی و سالویچ بوده تا همباره سود پایدار 
باشیم  داشته  درآمدی  منابع  بین  بخشی  توازن  با 
افزود عملیاتی گشتن برنامه های مدنظرمان در سال 
1400 باشک سودآفرینی و ارزش آوری توامان برای 

سهامداران و ذینفعان ارمغان خواهد آورد.
وی در بخش پایانی گزارش خود با بیان اینکه افزایش 
سرمایه شركت از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی، 
تعیین تکلیف بخش اعظمی از پرونده های مالیاتی و 
حقوقی شركت نیز جزو توفیقات درخشانی بود كه برای 
سهامداران ذینفعان خود طی سال مالی مورد گزارش 
كسب كردیم اظهار امیدواری كرد در صورت رفع هرچه 
سریعترتحریم ها ، شركت ))تاید واتر(( پروژه هاي بسیار 
مناسب و خوبي را در بندر امام خمیني، شهید رجایي 
و كشتي سازي عهده دار گشته و شاهد سبط فعالیت 

های »حتاید« باشیم.
رئیس مجمع نیز در پایان گزارش مدیرعامل با اشاره به 
اینکه تیم مدیریت جدید طی 7 ماه بیش از دو برابر و نیم سال 98 جلسه داشته و طی 35 
جلسه ریزترین و جزئی ترین مسائل را مورد بررسی قرار داده است از مجاهدت مدیرعامل و 
كاركنان تاشگر و كارشناسان متخصص مجموعه تشکر كرد و اظهار داشت در سایه همت 
و همیت، سود132 تومانی سال گذشته به ازای هر سهم به 269 تومان در سال مالی مورد 
گزارش افزایش یافته است و مطمئن هستیم با تاش های خستگی ناپذیر و برنامه های 
خاقانه مهندس تركمان در پیاده سازی برنامه ها و طرح های توسعه ای شركت و مشاركت 
در افزایش سرمایه شركت های تابعه، سال 1400 یکی از طایی ترین سالهای »حتاید« در 
تاریخ فعالیت خود خواهد بود، به گفته رحمت اله صادقیان مقدمات عرضه اولیه حداقل دو 
شركت تابعه در بازار سرمایه، افزایش سرمایه شركت از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی، 
تسویه صورتهای مالیاتی مجموعه تا پایان سال 97 كه مبلغ آن پرداخت شده و مفاصا حساب 
اخذ شده و مالیات سال 98 هم در حال پیگیری می باشد، كسب سهم 50 درصدی بازار كه 
با تمهیدات مدیریت و حمایت هیات مدیره و سهامداران عمده تحقق پیدا كرده است از دیگر 

به گفته سـکاندار »حتاید«؛ نسـبت جاري سـهم از 1/9 در سـال 
9۸ بـه 2/9 در سـال 99 رسـیده که این مهم حاکـی از نقدینگي 
مناسـب بـوده و همچنین بـازده دارایي هـا از 36/6 بـه ۵2/4 در 
سـال 99 ارتقـاء یافتـه کـه حاکـي از عملکرد مطلوب شـرکت 

درحـوزه  هاي سـرمایه  گذاري میباشـد .
مهنـدس ترکمان، کاهـش دوره وصـول مطالبـات از۵70 به 46۸ 
روز و افزایـش حاشـیه سـود قبل از کسـر مالیات بـه درآمد کل 
به رقـم 39/3 درصد را از دیگر دسـتاوردهای درخشـان حاصله 
برشـمرد و اضافـه کرد: تناسـب و تنوع بخشـی بـه درآمدها از 
اهـم رویکردهـای ما در شـرکت می باشـد تا بتوانیم یک سـود 

مسـتمر و همیشگی را کسـب کنیم..
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رویکردهای مدنظر مدیریت مدبرانه مهندس تركمان بوده است.
رئیس هیات مدیره شركت در حاشیه مجمع با تصریح این نکته كه با آمدن مدیریت جدید ما 
یک گزارش 110 صفحه ای ازپروژه های حقوقی و دعاوی حقوقی داشتیم كه بحمداله بیش از 
80 درصد آنها تعیین تکلیف و با رعایت صرفه و صاح شركت بخش اعظم آنها به نفع شركت 
به قطعیت رسید و حکم صادر شد افزود: عقد قراردادهای بسیار خوب، تاسیس و بهره برداری 
از مخازن جدید و انبارها و ... نوید بخش آن است كه سال جاری یکی از بهترین كارنامه ها و 

عملکردها را در طول حیات این شركت حاصل خواهیم كرد.
تشریح استفاده بهینه از منابع سرمایه ای موجود و مولدسازی منابع و دارایی های غیرمولد، 
ارتقای سامت مالی و شفافیت شركت از طریق ایجاد رویه هایی منطبق با اصول راهبری 
شركتی كه زمینه ساز بکارگیری نیروهای توانمند با تاكید بر شایسته ساالری و توسعه مدیریت 
به عنوان اساسی ترین ركن سازمان می گردد، تجدید ساختار فعالیت های شركت برای ایجاد 
هم افزایی و مدیریت هزینه كه در نهایت به افزایش سودآوری و كسب بازدهی بیشتر برای 
شركت و سهامداران منجر خواهد شد، جست و جوی فرصت های جدید كسب و كار برای 
توسعه فعالیت های شركت و تنوع بخشی به آنها در راستای كاهش ریسک شركت و پایدار 
سازی سودآوری، تعامل ستودنی مدیر فرهیخته روابط عمومی مجموعه جناب اصغری با 
خبرنگاران ، روی گشاده و پاسخگویی دقیق مهندس تركان به اصحاب رسانه و سهامداران ، 
حسابهای شفاف و كلین تیم مالیه مجموعه كه به تایید حسابرس و بازرسی قانونی رسیده بود 
و تشویق های پی در پی سهامداران و ذینفعان بابت عملکرد شایسته تیم مدیریت و تقدیر ویژه 
تنی چند از سهامداران قدیمی ، جامعه كارگری و بازنشستگان مجموعه سازمان بنادر حاضر 
در جلسه از مدیریت مدبرانه و جهادی مهندس تركمان از جمله نکات خواندنی این مجمع بود.

پیام هیات مدیره
خداوند متعال را سپاسگزاریم كه توانستیم در راستای خلق ارزش برای سهامداران و سایر 
ذینفعان، تعالی اهداف و سالم سازی فضای كسب و كار شركت گامهای بلندی را برداریم. 
از این رو، قدردان حسن اعتماد تمامی سهامداران و دیگر ذینفعان به شركت تایدواتر 
خاورمیانه هستیم. هیئت مدیره شركت معتقد است در ادامه این راه، چهار ماموریت 

اساسی برای ارزش آفرینی برای سهامداران و دیگر ذنیفعان دارد .
1- استفاده بهینه از منابع سرمایه ای موجود و مولد سازی منابع و دارائیهای غیر مولد

2- ارتقای سامت مالی و شفافیت شركت از طریق ایجاد رویه هایی منطبق با اصول 
راهبری شركتی كه زمینه ساز به كارگیری نیروهای توانمند با تاكید بر شایسته ساالری 

و توسعه مدیریت به عنوان اساسی ترین ركن سازمان است.
3- تجدید ساختار فعالیت های شركت به منظور ایجاد هم افزائی و مدیریت هزینه كه در 
نهایت به افزایش سودآوری و كسب بازدهی بیشتر برای شركت و سهامداران منجر خواهد شد .

4-  جستجوی فرصت های جدید كسب و كار به منظور توسعه فعالیت های شركت و تنوع 
بخشی به آنها در راستای كاهش ریسک شركت و پایدارسازی سودآوری .

امیدواریم با تحقق چنین رویکردی بتوانیم نقش خود را در ارتقای جایگاه شركت در صنعت و 
بازار سرمایه بهتر از گذشته ایفا نمائیم .

اهم اقدامات مدیریتی در سال 1400
اهداف راهبردی شرکت در سال 1400

برنامه ریزی جهت توسعه و سرمایه گذاری بالغ بر مبلغ 7000 میلیارد ریال در پروژه های 

حوزه فعالیت شركتهای تابعه
حفظ و تثبیت موقعیت فعلی شركت در بازار داخلی و توسعه آن در حوزه های اصلی فعالیت

حفظ و توسعه تعامات مثبت و سازنده با سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان كارفرمای 
اصلی شركت

تقویت هم افزایی و همگرایی شركت ها و فعالیت ها در راستای ماموریت اصلی شركت
تجمیع فعالیت های مشابه در شركتها و همچنین تعیین تکلیف شركت های زیان ده

ساماندهی فعالیت ها و تعیین تکلیف قراردادها و پروژه های زیان ده شركت
بازسازی و نوسازی تجهیزات و ماشین آالت

براساس فناوری های اطاعاتی  اداری، عملیاتی،  پیاده سازی سیستم های هوشمند 
نوین

اصاح ساختار اداری و سازمانی و منابع انسانی شركت با خصوصیات چابک، بهره ور و 
بهره مند از فناوری های نوین و تسویه پرسنل بازنشسته شاغل در شركت

طراحی و پیاده سازی نظام های آموزشی حین خدمت پرسنل در جهت افزایش بهره 
وری و توانمندی نیروی انسانی

توسعه فعالیت های دریایی و بندری از طریق ورود در بازارهای منطقه ای و بین المللی
در دسترس بودن حوزه های ذیربط و پاسخگویی به سهامداران

حضور در انجمنها و تشکل های تخصصی و فعال نمودن آنها در راستای منافع شركت در 
مجامع قانونی و صنفی

اهداف منظر مالی
- افزایش بهره وری منابع

- مدیریت هزینه های استراتژیک
اهداف منظر مشتری

- افزایش كیفیت ارائه خدمات در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان
- كاهش زمان ارائه خدمات

اهداف منظر فرآیندهای داخلی
- حضور پایدار و موثر در بنادر شمالی و جنوبی كشور

-  توسعه روابط با مشتریان
-  در راستای تعالی فرآیندهای بهره وری، كاهش طرح هایی كه فاقد سودآوری مطلوب 

هستند
- بهینه سازی منابع و مصارف وجوه نقد

- توسعه زیرساخت های عملیاتی در نواحی شركت
- مدیریت اثر بخش فناوری و اطاعات

اهداف منظر رشد و یادگیری
- تامین اقتصادی و پایدار منابع مالی مورد نیاز

-  ارتقای اثربخشی و یکپارچگی نظام مدیریت سازمان
-  توسعه شایستگی های مدیران

HSE ارتقای فرهنگ  -
-  بهبود نگرش و نگهداشت موثر سرمایه های انسانی

- توانمندسازی سرمایه های انسانی  
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بیمه دی با رهبری دكتر مجید كشاورز و مدیران متعهد و متخصص و كارشناسان زبده خود در كنار 
شبکه فروش قدرتمندش در سال پیش عاوه بر حفظ رتبه برترین شركت بیمه خصوصی كشور و دارای 
بیشترین بازده  در بین شركت های بیمه غیر دولتی توانست با عملکردی شایسته و بایسته یکی از بهترین          

كارنامه های كاری را در صنعت بیمه به خود اختصاص دهد.
این شركت خوشنام و پیشرو بیمه ای كه همباره به رضایت مشتریان خود اهتمامی ویژه داشته و دارد در 
سال مالی مورد گزارش با توجه به برنامه ریزی دقیق و متناسب توانست عاوه بر حفظ مشتریان قدیمی 
و وفادار، سهم بیشتری از بازار را به خود تعلق داده و مشتریان بزرگ دیگری را جذب نماید. بی شک این 
جلب مشتریان وفادار و جذب مشتریان جدید در سایه سیاست های اعمال شده مدیران كاردان و كاربلد 

حاصل گردیده است كه توانسته اند بیشترین اعتماد و اطمینان را بواسطه عملکردشان حاصل نمایند.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت بیمه دی)سهامی عام( مورخ 1400/04/19 در محل 

بلوار میرداماد، بین خیابان مصدق ) نفت شمال( و بلوار مدرس، پاک239 برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 64/86 درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای سید جعفر هاشمي بود، كه جنابان محمدرضا 
صحرانورد و مهدي عسکري در مقام نظار اول و دوم و آقای 
سید محمود حسني بهابادي  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 4/140 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان 

دادند.
در این جلسه همچنین روزنامه كثیراالنتشار دنیای اقتصاد برای 
درج آگهی های بیمه دی انتخاب گردید و موسسه حسابرسی 
فاطر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه 
حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس علی البدل تعیین شدند.

دكتر محمدرضا كشاورز مدیرعامل بازارشناس و خبره در 
گزارش جامع خود با تصریح این نکته كه 

شركت بیمه دی در سال 1399 توفیقاتی از جمله كسب 
عنوان برتر شاخص های فروش و بهره وری كل عوامل برای 
دومین سال متوالی از سازمان مدیریت صنعتی، كسب تندیس 
زرین رضایمندی مشتری از چهارمین اجاس رضایتمندی 
مشتری، كسب توانگری سطح یک صنعت بیمه، تمدید قرارداد 
بزرگ بیمه درمان تکمیلی خانواده معزز شهدا و ایثارگران برای 

چهارمین سال متوالی و بسیاری موفقیت های دیگر را در كارنامه عملکرد خود ثبت نموده است و سود  
خالص خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 170 درصد افزایش داده كه این مهم نشان از ادامه روند 

رو به رشد شركت می باشد.
بدین ترتیب بیمه دی در سال 1399 موفق به ایجاد سود انباشته ای معادل 11/017 میلیارد شده است 
كه نشان دهنده تداوم روندی صعودی و درخشان از یک تیم مدیریت موفق در یکی از سخت ترین سالهای 

اقتصادی كشور می باشد.
در مجموعه بیمه دی از سکاندار با تجربه و دانشمند آن تا معاونت های موفق اش در مالی و 
فنی و ... و از امور سهام پاسخگو تا مدیریت روابط عمومی فرهیخته آن جناب دکتر موسوی 
که به حق و انصاف بیشترین تعامل و حمایت را از اصحاب رسانه داشته و با تولید و تهیه اخبار، 
تبلیغات موثر و نگاه ویژه به ایجاب یک پل قوی بین مدیران درون شرکت و افراد خارج 
مجموعه اعم از خبرنگاران و مشتریان و ... توانسته اند نقشی درخشان در اعتالی برند این بیمه 
در بازار سرمایه داشته و نقشی ماندگار از پویایی یک شرکت را در بازار سرمایه به منصه ظهور 
برسانند که بایست این عملکرد آنان الگویی از کارکرد موفقیت گردد و برای دیگران نقشه راهی 

باشد برای دستیابی به افق های درخشان، دست مریزاد و خداقوت.
پیام هیأت مدیره 

با سام و عرض خیر مقدم به سهامداران عزیز شركت بیمه دي، هیـأت مـدیره در اجـراي تکـالیف قانوني 

افزایش 170 درصدی سود خالص

موضوع مواد 138 و 232 قانون تجارت، ضمن ارائه صورت هاي مالي مربوط به سال مالي منتهي بـه 
1399/12/30 گزارش خود در خصوص فعالیت ها و وضع عمومي شركت طي سال مالي مـذكور را كـه 
بـه منظور دستیابي به اهداف پیش بیني شده و در چارچوب اساسنامه صورت پذیرفته است، به شـرح 

زیـر بـه استحضار مي رساند. 
امید است سهامداران گرامي با تصویب عملکرد سال مالي مورد گزارش و پیشنهادهاي ارائه شـده، انگیزه و 

تاش بیشتر مدیران و همکاران شركت را براي نیل به اهداف تعیین شده فراهم آورند. 
بازار بیمه یکي از مهمترین اركان توسعه اقتصادي كشورها محسـوب گردیـده و بـه عنـوان بخشـي از 
اقتصاد از سیاستها و راهبردهاي كان اقتصادي كشور تاثیر مي پـذیرد. توسـعه ایـن بازار مـي توانـد در 
تأمین سامت افراد جامعه، افزایش پس اندازها و در نتیجه رشد نقدینگي در بازار سرمایه و بهبود شاخص 

هاي اقتصادي نقش موثري داشته باشد.
بازار بیمه براي رشد و تعالي تنها با اتکاء به حق بیمـه هـاي دریـافتي نمـي توانـد بقـاي خـود را تضمین 
كند. بر این اساس سرمایه گذاري منابع بیمه اي به عنوان یکي 
از اركان عملیات شركت مـي توانـد در ایجاد سودآوري پایدار 

شركت ها موثر باشد. 
خدای بزرگ را شاكریم كه پس از سپری نمودن سالی پر از 
فراز و نشیب، مجال تقدیم گزارش پیش رو فراهم گردیده 

است. 
مراحل  اتمام  با  تا  نمود  كوشش  شركت  سال 1394  در 
افزایش سرمایه و تامین نظر شورایعالی بیمه، ضمن اجرای 
بخش هایی از برنامه راهبردی خود، در خصوص گسترش 
شبکه فروش، تقویت زیر ساخت های فناوری اطاعات و نیز 
توجه ویژه به شعب و نمایندگی ها با اجرای نظام ارزیابی و 
متناسب سازی عملکرد با پرداخت ها، برای تثبیت شرایط 
و حضور موثر در بازار عملیاتی گام نهایی بردارد. شركت بیمه 
دی در سال 1396 با پشت سر گذاشتن مراحل مهار بحران 
و تثبیت در سال 1397 وارد مرحله رشد و شکوفایی گردید 
كه به منظور بهبود شاخص های مالی و عملکردی خود و در 
نتیجه، افزایش سودآوری برای سهامداران محترم، تاش نمود 
با رویکردی نوین به حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان 
جدید بپردازد. این شركت توانست با اعمال سیاستهای مناسب 
و بهره گیری از نیروهای مجرب و كارآزموده بازار بیمه در كنار 
نیروهای تحصیلکرده، با سربلندی و افتخار سال 98 را سپری 
نماید و به كسب پرتفوی حق بیمه در حدود 41/098 میلیارد 
ریال نایل گردد. در ادامه با مجموعه اقدامات صورت گرفته 
ضمن تمدید قرارداد بیمه درمان تکمیلي بنیاد شهید و امور 
ایثارگران براي چهارمین سال متوالي شركت توانسته پرتفوي 
حق بیمه هاي خود را در پایان سال 1399 رقم 41/138 

میلیارد ریال تثبیت نماید.
برنامه هاي آتي شرکت بیمه دي: 

1- برنامه ریزي براي دستیابي به سودآوري پایدار از طریق توانمند سازي شبکه فروش، گسترش  فروش، 
توسعه نمایندگي ها و توانمندسازي شبکه فروش؛

2- بازطراحي ساختار سازماني شركت متناسب با استراتژي هاي جدید شركت
3- تهیه سند راهبردي توسعه كسب و كار دیجیتال

4- تسري مدل تعالي سازماني در سطح ستاد و شعب
5- خریداري ملک براي كلیه شعب براي كاهش هزینه هاي شركت

6- استفاده از ظرفیت نگهداري ایجاد شده به واسطه توانگري مطلوب و برنامه ریزي براي قبولي اتکایي
7- تقویت نظارت بر عملکرد مراجع درماني از طریق توسعه و ارتقاء برنامه تائیدیه پزشک معتمد در 

سامانه رسا
8- پیاده سازي آیین نامه شماره 94 در سیستم فناوران با قابلیت تشخیص تجمع ریسک خطر مشخص/ 

اتکایي و كنسرسیومي
9- حضور در پنجمین كنفرانس مدیریت منابع انساني و جایز 34000 منابع انساني

10- دریافت اطاعات جامع از بیمه شدگان در حوزه مشتري مداري و ارتباط با مشتري در دو حوزه 
دارویي و خدمات پاراكلینیکي

بیمه دی؛ برترین و پربازده ترین شرکت بیمه خصوصی کشور

رشد16 درصدی دارائی ها، رشد 131 درصدی حقوق مالکانه، رشد 40 
درصدی مانده موجودی نقدی در پایان سال مالی، رشد 6 درصدی 
سود  میلیون   11/39۸/۵۵4 مبلغ  کسب  و  عملیاتی  درآمدهای 
خالص که حاکی از یک افزایش 170 درصدی می باشد گوشه ای از 
دستاوردها و توفیقات بیمه دی با ناخدایی دکتر کشاورز در سال مالی 

منتهی به 1399/12/30نسبت به سال گذشته بوده است.
این شرکت در حالی مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده خود 
را برگزار کرد که با تقسیم سود قابل قبول و تصویب افزایش سرمایه، 
کام سهامداران خود را شیرین کرد و چشم انداز خود یعنی تبدیل 

شدن به پر بازده ترین شرکت صنعت بیمه را محقق نمود. 
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بیمه دی ؛ با شما برای جبران
افزایش سرمایه 228 درصدی »ودی« مصوب مجمع گرفت

11- رتبه بندي مراكز درماني طرف قرارداد، ارزیابان خسارت به منظور ارتقاء سطح كیفي خدمات ایشان
12- حفظ توانگري شركت در سطح یک

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت بیمه دی )سهامی عام( مورخ 1400/04/19 در محل بلوار 
میرداماد، بین خیابان مصدق ) نفت شمال( و بلوار مدرس، پاک239 تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 66/34 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای سید جعفر هاشمي بود 
كه جنابان محمدرضا صحرانورد و مهدي عسکري درمقام نظار اول و دوم و آقای سید محمود حسني بهابادي به 

عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط دكتر مجید كشاورز سکاندار 
»ودی« و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 

افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
بدین ترتیب بیمه دی با تصویب افزایش سرمایه 228 درصدی سرمایه شركت از  2/500 میلیارد به مبلغ 
8/200میلیارد ریال افزایش یافت. البته مبلغ 3/450 میلیارد از افزایش سرمایه قطعی و از محل مازاد تجدید ارزیابی 
دارایی ها بوده كه مورد تصویب مجمع عمومی فوق العاده قرار گرفته و اختیار افزایش سرمایه به مبلغ 2/250 

میلیارد از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به هیات مدیره داده شده است.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

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

1- گزارش توجیهی مورخ 11/1/ 1399 هیات مدیره شركت بیمه دی )سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه 
آن شركت از مبلغ 2500 میلیارد ریال به مبلغ 8/334 میلیارد ریال شامل: الف( بخش اول به مبلغ 3/584 میلیارد 
ریال از محل مازاد ناشی از تجدید ارزیابی زمین، ساختمان كه در اجرای مفاد ماده 14 قانون حداكثر استفاده از 
توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی، و ب( بخش دوم به مبلغ 2/250 میلیارد ریال كه پیوست 
می باشند مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور با هیات مدیره می باشد. 
2- بخش دوم گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه 
شركت از محل مازاد تجدید ارزیابی و مطالبات و آورده نقدی سهامداران تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر 
اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار 
نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش توجیهی ممکن 

است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- اعمال ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی و برگشت حق بیمه در پیش بینی های صورت گرفته، مغایر با 

استانداردهای حسابداری است.
4- گزارش توجیهی افزایش سرمایه تعداد 7 فقره از اماک به ارزش دفتری 240/652 میلیون ریال كه در دفاتر 
منعکس می باشد مورد تجدید ارزیابی قرار نگرفته است و مبلغ 2/113 میلیون ریال از ارزش كارشناسی )مازاد 

تجدید ارزیابی( مربوط به انشعابات و سایر منافع می باشد.
5- به نظر این موسسه: 

الف( براساس رسیدگی های انجام شده ، با توجه به مورد مندرج در بند 4 فوق افزایش سرمایه بیمه دی )شركت 
سهامی عام( در اجرای الزامات مقرر در مفاد ماده 14 قانون حداكثر از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از 

كاالی ایرانی، بامانع است.
ب( براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق رویدادهای پیش بینی شده توسط هیات 
مدیره این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولی را براي گزارش 
توجیهي فراهم نمي كند. به نظر این موسسه، به استثنای مورد مندرج در بند 3 فوق، گزارش افزایش سرمایه مزبور 

براساس مفروضات و به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
6- در پیش بینی های صورت گرفته، بخش قابل توجهی از حق بیمه صادره، مربوط به بیمه نامه درمان بنیاد شهید 
و نیز درآمد كارمزد شناسایی شده از این بابت )سایر درامدهای بیمه ای( می باشد كه تداوم آن منوط به برنده شدن 

شركت در مناقصات آتی و با شرایط پیش بینی شده است.
7- بخش اول گزارش مزبور با هدف اصاح ساختار مالی، جهت انجام افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی 
زمین و ساختمان تهیه شده است. در این رابطه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها تاثیری بر جریان 

نقدی ندارد.
8- انجام افزایش سرمایه شركت منوط به كسب مجوزهای قانونی از جمله از بیمه مركزی جمهوری اسامی ایران 

و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران می باشد.
9- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعي احتماال 
متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد 

وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد. 
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 610/723 میلیون ریال به مبلغ 2/500/000 میلیون ریال و از مطالبات حال 
شده سهامداران و آورده نقدی سهامداران بوده كه به منظور اجرای مصوبه هیات وزیران، بازپرداخت بدهی ها و 
توسعه فعالیت بیمه ای )اصاح ساختار مالی( ، افزایش سطح رقابت با سایر شركتهای بیمه، افزایش فعالیتها در 

بخش سرمایه گذاری و افزایش رتبه اعتباری شركت صورت گرفته است.
نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/02/07 نزد مرجع 

ثبت شركت ها به ثبت رسیده است.
هدف از انجام افزایش سرمایه

اهداف شركت بیمه دی ) سهامي عام ( از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت به شرح زیر مي باشد:
- حفظ نسبت توانگری مالی شركت در سطح یک )در حال حاضر توانگیر شركت معادل 208 درصد و سطح 

یک می باشد(
- برقراری تناسب بین سرمایه شركت و حق بیمه های صادره

- افزایش ظرفیت سهم نگهداری حق بیمه ها در شركت با توجه به مقررات مربوط
- اقدام الزم برای اخذ مجوز قبولی اتکایی از بیمه مركزی ج.ا.ایران

- افزایش توان رقابتی شركت در بازار بیمه
- استفاده از منابع برای بهره گیری حداكثری از فرصتهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه

- بهبود شاخص های مالی شركت شامل شاخص های سودآوری و ایفای تعهدات
- با عنایت به برنامه های دولت محترم و بیمه مركزی )به عنوان نهاد ناظر( جهت كاهش سهم اتکایی واگذاری 
اجباری شركت های بیمه و نگهداری سهم باالتری از اجباری و اختیاری در نزد شركت های بیمه. سهم اتکایی 
واگذاری اجباری بیمه های غیر زندگی از 25 درصد در سال 1392 به 11 درصد در سال 1399 كاهش یافته و 
سهم اتکایی واگذاری اجباری بیمه های زندگی از 50 درصد در سال 1392 به 21 درصد در سال 1399 و احتماال 
در سال 1400 نیز نسبتهای واگذاری مزبور كاهش خواهد یافت. لذا یکی از اهداف شركت توانایی نگهداری سهم 

اجباری باالتر و رعایت دستورالعمل های بیمه مركزی می باشد.
- با انجام افزایش سرمایه ظرفیت درخصوص قبولی ریسک نیز افزایش می یابد.

- با عنایت به شرایط تحریم های موجود و محدودیت در واگذاری اختیاری، با انجام افزایش سرمایه ظرفیت شركت 
در سهم نگهداری افزایش می یابد.

- با توجه به اینکه یکی از معیارهای اصلی در قبولی اتکایی نسبت توانگری مالی مطلوب و مناسب می باشد لذا این 
موضوع باعث افزایش نسبت توانگری مالی و در مقابل افزایش ظرفیت قبولی شركت می گردد.

- افزایش سودآوری و بازدهی شركت و سهامداران به علت افزایش ظرفیت نگهداری بیمه نامه های صادره و 
افزاش ظرفیت قبولی

- اصاح ساختار مالی شركت در راستای شفافیت در بازار سرمایه و بروز بودن ارزش دارایی های
- رعایت مقررات بیمه مركزی درخصوص اصللح ساختار مالی و رعایت درصد حقوق صاحبان سهام به سهم 

نگهداری.
- بهره مندی از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه در راستای استفاده از شرایط و مزایای مقرر در بخشنامه شماره 
30/98/200 مورخ 3 تیر 1398 سازمان امور مالیاتی مبنی بر شمول معافیت مالیات نسبت به افزایش سرمایه 
از محل مازاد تجدید ارزیابی شركت های حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های 
مستقیم )مصوب 21/01/1395 هیات محترم وزیران( و به استناد ماده 14 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی 

و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی )مصوب 15/02/1398 مجلس شورای اسامی(
- افزایش سرمایه با توجه به روند افزایش حق بیمه های صادره حداقل منجر به حفظ ساختار مالی فعلی شركت 

در سنوات آتی درخصوص جذب پرتفوی حق بیمه خواهد شد.
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پیشتاز در کاهش هزینه ها، افزایش حجم تولید و سودآفرینی در سال 1399
پتروشیـمی جم نگین صنعت پتروشیمی

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شركت پتروشیمي جم مورخ 12/ 04/ 1400 درمحل 
مجموعه فرهنگي ورزشي تاش ، سالن تاش برگزار شد.

در این مجمع كه با حضور 90/26 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای محسن بازارنویي بود، كه خانم نرگس یزدانیان  و آقای 
علیرضا بني اسدي در مقام نظار اول و دوم و آقای محمدرضا سعیدي 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 6/500  
ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

محمدرضا سعیدی مدیر طرازاول صنعت پتروشیمی 
كه به دیسپلین و برنامه محوری معرف و معروف 
بازار سرمایه كشورمان می باشد درابتدای گزارش 
كه  پتروشیمی جم  اینکه  تبیین  با  مبسوط خود 
از  بعنوان یکی  نامیده می شود   JPC اختصار به 
بزرگترین واحدهای تولید الفین در جهان، یکی از 
طرح های توسعه ای شركت ملی صنایع پتروشیمی 
ایران بوده  كه عمدتا به منظور تولید الفین ها و پلی 
اتیلن های سبک خطی و سنگین تاسیس گردیده 
است افزود : این شركت دارای واحدهای تولیدی 
گوناگون با ویژگی های خاص است كه از آن جمله 
پلی  اتیلن سنگین،  پلی  الفین،  واحدهای  می توان 
اتیلن خطی، بوتادین، بوتن-1 را نام برد كه ضمن 
ایفای نقش برجسته در زنجیره طرح های مگا سایز 
منطقه ویژه اقتصادی پارس توانسته سهم خود را در 
بازارهای منطقه و جهان كسب و مورد توجه بازیگران 

اصلی صنعت پتروشیمی قرار گیرد.
به  ورود  بدو  در  اینکه  اظهار  با  سعیدی  مهندس 
پتروشیمی جم چالش بزرگ و مناسبات پیچیده ای 
میان این پتروشیمی و مجتمع های دیگروجود داشت 
عضویت  و  مجتمعی  بین  كمیته  تاسیس  با  لذا  و 
بخش های مختلف سازمان به طور مرتب مناسبات 
با مطرح كردن در  و  را رصد كرده  بین مجتمعی 
افزود:  گردید  اتخاذ  مربوطه  تصمیمات  كمیته  آن 
این مصداق رهبری دسته جمعی است چرا كه مثا 
مدیریت مناسبات بین مجتمعی ما به لحاظ مالی، 
حقوقی، مسائل فی مابین، تکنولوژیکی و نظایر آن 
موضوعات مهمی هستند كه در این كمیته نیز عمدتاً 
مسائل اقتصادی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار 

می گیرد.
وی با اعام اینکه موفقیت های امروز پتروشیمی جم حاصل كار دسته جمعی كاركنان این 
شركت است اضافه كرد در سال گذشته با وجود بحران های كرونا، تحریم و كاهش قیمت 

نفت، به تولید برنامه ای رسیدیم. 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره پتروشیمی جم با اشاره به ارزش ریالی سوددهی پتروشیمی 

جم با احتساب تاثیر نرخ ارز گفت: سودآوری شركت )كل گروه( در سال 1398 رقمی 
معادل چهار میلیارد و 390 تومان بود و االن به حدود 11 میلیارد و 500 تومان رسیده 
كه نشان دهنده ارتقای خوب و تحقق اهداف ما است. ما عاوه بر حفظ تولید و فروش، 
جهش خوبی را از حیث تولید، فروش و سودآوری در مجموعه تجربه كردیم و امروز 
پتروشیمی جم در بازار سرمایه به یکی از شركت های جذاب در خلق ثروت و ارزش برای 

همه ذینفعان تبدیل شده است.
به گفته ی مهندس سعیدی، در حالی كه ما تحت بدترین جنگ اقتصادی در طول تاریخ 
كشورمان مواجه بودیم و باید مناقصه ها و مزایده ها متوقف می شد اما به جرات می توانم 
بگویم كه در همین شرایط تعداد مناقصه هایی كه پتروشیمی جم برگزار كرده چهار برابر 
شرایط نرمال شده است. وی تصریح كرد؛ هرچند مجموع محیط ما منجمله شرایط مانند 
بخار دائماً در حال تغییر است؛ و علیرغم اینکه عدم 
قطعیت در اقدامات بسیار باال بوده است؛ و هرچند 
محیط ما پیچیدگی  بسیاری داشته است و با اینکه 
ابهام باالی محیط یا نه به قول معروف همه عناصر 
VUCA )نوسان، عدم اطمینان، پیچیدگی و ابهام( 
را در حد اعا داشته ایم، مثًا در داستان كرونا بعضی 
با  اما   ، اوقات گویی در تاریکی حركت می كردیم 
در كنار هم گذاشتن جمیع شرایط تحت رهبری 
دسته جمعی پتروشیمی جم و با اتکا به نیروهای 
خدوم و متخصص توانستیم بر محیط وصف شده 

تسلط داشته باشیم.
مدیرعامل پتروشیمی جم در ادامه با بیان اینکه با 
افزایش ظرفیت ها در حدود یک میلیون تن تولید 
پلیمر با ارزش 1/5 میلیارد دالر داریم، افزود: این 
شركت با شركت های تابعه در حدود 3900 نیروی 
انسانی دارد كه 70 درصد نیروهای عملیاتی بوده و 
30 درصد دیگر در حوزه های ستادی فعالیت دارند.

جم  پتروشیمی  مدیره  هیئت  عضو  و  مدیرعامل 
با اشاره به اینکه مهارت و شایستگی محوری را در 
برنامه های این شركت داریم افزود: پتروشیمی جم 
بازیگر بزرگی در جهان و خاورمیانه است به گونه ای 
كه 22 درصد تولید اتیلن در خاورمیانه را بر عهده 
داریم و در بسیاری از موارد تولیدی دیگر در حوزه 
پتروشیمی، این شركت در رتبه های اول كشور قرار 

دارد.
مدیرعامل پتروشیمی جم همچنین با اعام اینکه: 
در سال جاری با تولید یک میلیون و 220 هزار تن، 
ركورد سال گذشته را پشت سر گذاشتیم و شایان 
ذكر است كه در بسیاری از تولیدات این شركت در 
سال 1399 افزایش تولید و بیشتر از سال قبل از 
آن را ثبت كرده ایم خاطر نشان كرد كه مجموعاً در 

سال های 98 و 99 تولید مجتمع رو به رشد بوده است.
همچنین سعیدی در ادامه با تاكید بر اینکه: اگر تحریم ها برداشته شود، وضعیتی به مراتب 
بهتر خواهیم داشت و آماده ورود به بازارهای اروپا خواهیم شد افزود: در كنار ماموریت 
اصلی خلق ارزش، سال 1398 حدود 415 میلیون دالر صادرات داشتیم و در سال 1399 
كه شرایط سنگین تر و سخت تری حاكم بود 476 میلیون دالر صادرات انجام دادیم. این 

ناخدای»جم« با اشاره به نامگذاری سال 1399 توسط رهبر معظم 
انقالب به عنوان سال جهش تولید، گفت: اینجا دو مسئولیت وجود 
داشت؛ اول حفظ رکوردهای گذشته و دوم خلق ارزش جدید که 
مجدداً و با برنامه ریزی انجام شده در تولید اتیلن از یک میلیون و 
1۵9 هزار تن در سال 139۸ به یک میلیون و 222 هزار تن ارتقاء 
یافتیم و دوباره رکورد زدیم. در بوتادین نیز برای اولین بار با عبور 
از مرز 100 هزار تن، از رکورد ۸9 هزار تن در سال 139۸ به رکورد 
10۵ هزار تن در سال 1399 رسیده و بحمدهلل در سال 1400 نیز به 

ظرفیت کامل دست خواهیم یافت.
مهندس سعیدی با تصریح اینکه درسال 139۸ در واحد HD  با 
عبور از تولید 300 هزار تن و در سال 1399 روی سکوی 34۵ هزار 
تن ایستادیم و در PE که در سال 139۸ با 322 هزار تن رکورد 
کرد  پیدا  ارتقاء  تن  هزار  به 3۸۵  سال 1399  در  بودیم،  شکسته 
حجم  ارتقای  طریق  از  را  کل  درآمد  ما  می دهد  نشان  این  افزود: 
ما  درآمدهای  رشد  سبب  افزایش  این  که  دادیم  افزایش  تولید 
گردید. به گفته وی از سوی دیگر برای کاهش هزینه ها برنامه ریزی 
شد که برای این کار مدیریت ترکیب خوراک دریافتی و مدیریت 
ترکیب کوره ها را به عنوان یک موضوع مهم و اساسی به طور دائم 

و پیوسته پیگیری کردیم.

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ



ــهریور 1400|  ــماره 129 | ش ــه | ش ــاد و بیم ــه اقتص ــور | ماهنام ــادی کش ــریه اقتص ــن نش 35 پرتیراژتری

در حالی بود كه تنها كشور چین، هشت كشتی بار محصوالت ما و شركت های دیگر را 
به مدت شش تا هفت ماه بلوكه كرده بود. پس ما تحت چنین شرایطی كار كردیم و این 
موفقیت حاصل نمی شد مگر با رهبری دسته جمعی؛ به این معنی كه پتروشیمی جم در 
اتخاذ تصمیمات خود در كمیته ها و مجموعه های مختلف تصمیم گیری، اقدام و حركت 

جمعی انجام داده است.
مدیرعامل پتروشیمی جم اظهار كرد: پتانسیل ما در بازار موجود، توسعه محصوالت جدید 
است. پس استراتژی  دیگر ما كار كردن روی گریدهای جدید است كه تحقیق و توسعه 
)R&D( زمینه تولید گریدهای جدید روی پلت فرم موجود را فراهم می كند. این كار با 
دو هدف افزایش درآمد و غلبه بر ریسک های آتی انجام می شود، زیرا باید محصوالتی را به 

بازار عرضه كنیم كه در آینده ریسک محصوالت فعلی را پوشش دهد.
به گفته وی همچنین برای كاهش هزینه، كمیته قیمت تمام شده را در پتروشیمی جم 
تاسیس كردیم كه به طور منظم هر دو هفته یک بار با حضور افراد مختلف از واحدهای 
بازار، عملیات و … تشکیل شده و با هم در مورد آخرین قیمت ها، وضعیت  مالی، 
قیمت تمام شده، میزان مواد مصرفی، سربارها و مولفه ها وهزینه های حمل و نقل بحث 
شده و در آنجا تصمیم می گرفتیم كدام محصول را تولیدكنیم كه به نفع پتروشیمی 
جم باشد. وی افزود: این تصمیمات به شکل پویا اخذ می شد و ما در مسیر مشخص 
و برنامه ریزی شده حركت می كردیم. مهندس سعیدی خاطرنشان ساخت كه در سایه 
همین تمهیدات از حدود 11 هزار میلیارد تومان مجموع هزینه های سال 98 در سال 
مالی مورد گزارش مبلغ قابل توجهی هزینه كسر شده و بهای تمام شده شركت از 92 

درصد به 89.2 درصد كاهش یافته است.
مهندس سعیدی همچنین با تاكید بر اینکه »جم« در شاخص های مختلف مالی نیز 
ارتقاء یافته كه این از منظر بازار سرمایه حائز اهمیت است. این پایداری در بازار سرمایه 
بزرگ ترین ثروت پتروشیمی جم است افزود امسال با اینکه بودجه سال 1400 را 26 
هزار میلیارد در نظر گرفتیم، در سه ماهه اول 10 هزار میلیارد تومان پاس كردیم؛ به 
این معنی كه اگر با همین روند پیش برویم به فروش های باالی 36 تا 40 هزار میلیارد 
تومان دسترسی پیدا خواهیم كرد. به گفته وی بدین صورت بنابراین ضمن اینکه در 
سال های گذشته ركوردهای مختلفی داشته ایم، در سال 1400 نیز ركوردهای جدیدی 

را به ثبت خواهیم رساند و برای این موضوع برنامه ریزی كرده ایم.
مدیرعامل پتروشیمی جم اظهار كرد: در سال های اخیر چندین بحران مهم داشتیم. 
اول تحریم كه مدل كسب وكار ما را با مشکل چالش مواجه كرده است؛ دوم و بعد از 
سال 1398 بحران كرونا به ویژه كه این بحران در 6-5 ماه اول بسیار ناشناخته بود 
و ما در یک فضای مبهم حركت می كردیم؛ سوم كاهش ناگهانی قیمت نفت و چهارم 
تحوالت منطقه مانند حوادث آرامکو و شهادت سردار سلیمانی كه اثرات مهمی داشت و 
همه این اتفاقات در كسب و كار ما موثر بوده و با اثرات جدی موجب افزایش ریسک ما 
می شد. با این وجود ما در پتروشیمی جم به اتفاق همکاران تمركز را بر این گذاشتیم 

كه درآمدهایمان نبایدكاهش یابد.
وی تاكید كرد: به هر حال ما در بازگرداندن منابع شركت مجبور به انجام اقداماتی بودیم. 
مثًا در حوزه حمل و نقل كسی حاضر نمی شد با ما كار كند ولی ما تمام محموله های 
خود را رساندیم. همانطور كه گفته شد تنها كشور چین، تحت شرایط تحریم هشت 
با پیگیری ها و در یک كلمه با شبکه سازی و مدیریت  كشتی ما را نگه داشت ولی 
شبکه توانستیم این شرایط را مدیریت و كنترل كرده و بر شرایط غلبه كنیم. منتها 
هرگز شرایط تحریم را برای مدیریت كسب وكار توصیه نمی كنم و امیدوارم مسئوالن 
ما بتوانند شرایطی را فراهم كنند كه بتوانیم در شرایط نرمال با بزرگ ترین های جهان 
رقابت كنیم. ما باید به این سمت برویم كه با بزرگان جهان، در بازارهای جهانی رقابت 

كرده و در شبکه كسب  و كارهای جهانی حضور پیدا كنیم.
عضو هیئت مدیره پتروشیمی جم در بخش پایانی گزارش خود با تصریح اینکه در تمام 
سال های فعالیت پتروشیمی جم، بیشترین فروش را به ثبت رسانده ایم و در بین همه 
شركت های كشور، رتبه 27 را داریم و رتبه اعتباری A را كسب كرده ایم افزود: شركت 
پتروشیمی جم یکی از بازیگران اصلی مسئولیت های اجتماعی در منطقه است و در این 
راستا پیشنهاد دادیم كه با همکاری تمام پتروشیمی های منطقه، ساالنه به تعدادی از افراد 

منطقه بورسیه تحصیلی داده و آن ها را حمایت كنیم.
توسط  جامع  و  مبسوط  گزارش  ارائه  بهداشتی،  های  پروتکل  دقیق  رعایت 
مدیرعامل جهادی »جم« که در بین قرائت گزارش و انتهای آن همراه با تشویق 
ابوئی مدیرعامل  های ممتد سهامداران حاضر در مجمع بود، حضور مهندس 
تاپیکو در مجمع و تقدیر مشارالیه از عملکرد شایسته تیم مدیریت مجموعه ، 
اعالم شکستن رکوردهای تولید و فروش و سودآفرینی در سال سخت اقتصادی 
1399، تعامل ستودنی و میزبانی شایسته دکتر پوری مدیر محقق و برجسته روابط 
عمومی کشور در حق اهالی رسانه و اصحاب قلم حاضر در این جلسه برای مخابره 
آخرین اخبار شرکت و مجمع که بایست الگویی برای دیگر مدیران روابط عمومی 
کشورمان قرار گیرد، پاسخگویی شفاف و دقیق مهندس سعیدی به سواالت 
و سهامداران و حضور در  فراوان ذینفعان  استقبال  و سهامداران،  خبرنگاران 
مجمع از نکات خواندنی این مجمع بود که بایست برای این دستاوردهای درخشان 

عملکردی به این مردان راستین خدمت خدا قوت و دست مریزاد گفت.
پیام هیات مدیره

شركت پتروشیمی جم در سال 99 علیرغم وضعیت اقتصاد در دنیا و كشور و مشکات 
به  خود  ماموریت  و  انداز  راستای چشم  در   ، ظالمانه  های  تحریم  و  كرونا  پاندمی 
درستی گام برداشته و موفق به ثبت ركوردهای بی سابقه در تولید محصوالت،كسب 
باالترین میزان سود در تاریخ شركت و همچنین كمک به اقتصاد كشور از طریق 
تزریق ارزهای حاصل از صادرات و دریافت لوح تقدیر از بانک مركزی گردیده است.

و  مدیریتی  قابلیتهای  منان،  ایزد  لطف  به  مگر  شد  نمی  میسر  نتایج  این  كسب 
سازمانی ارزشمند و تاش و همت سرمایه های انسانی جم.

در سال جاری نه تنها با برنامه ریزی ارتقای وضعیت »تاب آوری شركت« در مواجهه 
با چالشها از اولویتهای راهبردی مدیریت شركت خواهد بود بلکه با پیشبرد فعالیتهای 
طرح تولید ABS-RUBBER جهش تولید را برای پتروشیمی جم به منصه ظهور 
خواهیم رساند. ما برآنیم پتروشیمی جم ترجیح مشتریان و مطلوب ذینفعان شود و 
آنرا با تکیه بر مدیریت علمی و توسعه قابلیتهای یادگیری و نوآورانه با تخصیص بهینه 

منابع دركنار احترام به محیط زیست محقق خواهیم كرد.
هیات مدیره فرصت را مغتنم شمرده و از سهامداران به خاطر حمایت بی دریغ خود از 
شركت سپاسگزاری می نماید و حمایت مستمر سهامداران را برای دستیابی به اهداف 

شركت حیاتی می داند.
گزارش برنامه هاي آتي

- عملیات اجرایی طر های ارزش آفرین فاز 2 و 3 توسعه 
- استمرار تولید و فروش حداكثری و پایدار

- اجرای پروژه پیش تصفیه پساب كاستیکی و تعیین تکلیف مناسب و اصولی پساب 
كاستیکی واحد الفین. 

- اجرای پروژه اصاح فلر مجتمع. 
- خرید دوربین   IR cameraجهت انجام نشتی یابی واحدهای عملیاتی مجتمع 

- خرید و نصب پوشش های هگزا كاور بر روی حوضچه  Rainy جنوبی.
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توقف نمی کنند /هر روز در حال تولید بیشتر
حاصــل فنــاوری، دانــش و تجربــه طــی 20 ســال گذشــته، تولیــد را بــه جایــی رســانده 
كــه كویــر تایــر حــاال ركــورد دار تولیــد تایر هــای ســبز، بومــی ســازی ماشــین آالت پرس 

پخــت و تایــر خودرو هــای شاســی بلنــد در كشــور اســت.
 كارخانــه ای كــه تولیــد در آن بــا تمــام تــوان صــورت می گیــرد آن هــم در ایــن روز هــای 
كرونایــی، 24 ســاعِت شــبانه روز كارگــران مشــغول بــه كار هســتند تــا بتواننــد محصــول 

ایرانــی آن هــم بــا كیفیــت بــاال تولیــد كنند.
مهنــدس زینلــی مدیــر عامــل شــركت كویــر تایــر بیرجنــد می گویــد: هــزار و 276 نفــر 
در ایــن كارخانــه در بخش هــای تولیــد، فنــی، تکنولــوژی، تضمیــن كیفیــت اداری و مالی 

مشــغول به كار هســتند.
»كارگــران اینجــا در 3 شــیفت كار می كننــد و خداروشــکر همــه راضــی كــه در جبهــه 

اقتصــاد مشــغول بــه كارنــد«.
اینجــا چرخ هــای تولیــد می چرخنــد تــا تایر تولیــد كننــد و كشــور را از ورود تایــر خارجی 

بــی نیــاز كننــد، تولیــد در ایــن كارخانــه حاصــل نــوآوری و اتکا به نیــروی داخلی اســت.
تولید 2 میلیون تایرسواری به کمک ماشین آالت داخلی

كویــر تایــر بــه همــت متخصصــان بومــی و مهندســان پرتاشــش تاكنــون توانســته 13 
دســتگاه پــرس پخــت تایــر برای نخســتین بــار در كشــور تولیــد كنــد، ماشــین آالتی كه 

جایگزیــن نمونه هــای ژاپنــی در كارخانــه شــده انــد.
بــه گفتــه ضیــاء تبــار مدیــر تکنولــوژی و تحقیقــات كارخانــه كویــر تایــر، كار طراحــی و 
ســاخت ماشــین آالت پــرس پخــت در همیــن كارخانــه صــورت گرفتــه و صفــر تــا صــد 

تولیــد تایــر از رینــگ 13 اینــچ گرفتــه تــا رینــگ 20 در آن تولیــد می شــود.
ــزار  ــون و 990 ه ــک میلی ــروش ی ــز از ف ــد نی ــر بیرجن ــر تای ــركت كوی ــل ش مدیرعام
تایرســواری در 6 ماهــه نخســت ســال مالــی ایــن كارخانــه خبــر می دهــد و می گویــد: 

ــوده اســت. ــان ب ــارد توم ــزان محصــول 986 میلی ــن می ــروش ای ارزش ف
ــاز  ــورد نی ــای م ــد تایر ه ــركت در تولی ــدی ش ــهم 20 درص ــه س ــی ب ــدس زینل مهن
ــال ســواری از  ــر رادی كشــور اشــاره و بیــان می كنــد: طــی ایــن مــدت 33 ســایز تای

ــده اســت. ــد ش ــه تولی ــن كارخان ــف در ای ــای مختل ــا 20 در طرح ه ــگ 13 ت رین
ــرای  ــه: ب ــد ك ــی كن ــح م ــز تصری ــد نی ــر بیرجن ــر تای ــه كوی ــر كارخان ــی مدی كمیل

نخســتین بــار دركشــور توانســتیم تایــر ســبز بــا مصــرف ســوخت كمتــر و ســازگار بــا 
ــد می شــود، از  ــواع رینگ هــا و ســایز ها تولی ــم، اینجــا ان ــد كنی محیــط زیســت تولی
كوچک تریــن ســایز ها كــه رینــگ پرایــدی 13 اســت تــا بزرگتریــن آن هــا كــه رینــگ 

20 اســت در حــال تولیــد اســت.
ـــد و  ـــی بلن ـــای شاس ـــر خودرو ه ـــد تای ـــاز تولی ـــر یکـــه ت ـــر تای کوی

ـــی ـــدس زینل ـــرد مهن ـــذار خ ـــان گ بنی
ــا از  ــت در اوج تحریم ه ــر، درس ــر تای ــركت كوی ــه ش ــود ك ــال ب ــاه پارس ــن م بهم
نخســتین تایــر رینــگ 20 تولیــد داخــل بــرای اســتفاده در خودرو هــای شاســی بلنــد 

رونمایــی كــرد.
ــن  ــد: ای ــا می گوی ــگار م ــه خبرن ــر ب ــروش شــركت كویرتای ــر ف ــرور مدی ــی گل پ قربان
شــركت به عنــوان پرچمــدار تولیــد تایر هــای شاســی بلند موفــق شــده اســت ســهم 
عمــده ای از بــازار ایــن گــروه محصــول را به خــود اختصــاص دهــد؛ پیــش از ایــن نیــز 
نخســتین تایــر ایرانــی بــا فــاق 45 در شــركت كویرتایــر تولیــد شــد و بــرای اســتفاده 
در خودرو هــای ســانگ یانــگ تیولــی روانــه بــازار شــد. محصــول جدیــد رینــگ 20 
نیــز دومیــن تایــر تولیــد شــده درایــران اســت كــه بــا فــاق 45 تولیــد و روانــه بــازار 

می شــود.
ــران  ــی بلند در ای ــای شاس ــر خودرو ه ــده تای ــتین تولیدكنن ــاال نخس ــر ح كویرتای
ــه روی  ــن كارخان ــدی ای ــای تولی ــر تایر ه ــال اخی ــک س ــود و در ی ــناخته می ش ش
ــی محصــوالت  خودرو هــای شاســی بلند اســتفاده شــده و توانســته اســت جــای خال

ــد. ــر كن ــوار ها پ ــد س ــی بلن ــرای شاس ــی را ب خارج
تولید 20 هزار تن سیم استیل برای بی نیازی از واردات

شــركت كویــر تایــر، ایــن بــار فنــاوری را در خدمــت تولیــد مــواد اولیــه تایــر قــرار داده اســت، 
كار بــر روی ســیم های فــوالدی تایر هــای ســواری و شاســی بلنــد كــه بیشترشــان از خــارج 

وارد می شــوند.
بــا طراحــی ایــن ســیم های فــوالدی، حــاال ایــن شــركت یــک گام بــه خودكفایــی نزدیــک 

شــده اســت.
مدیرعامــل شــركت كویــر تایــر بــا اشــاره بــه برنامه هــای امســال ایــن كارخانــه می گوید:هــر 
ســاله یــک برنامــه توســعه بــرای شــركت تعریــف كــرده ایــم كــه بــرای امســال تولیــد 20 

هزارتــن ســیم اســتیل را برنامــه ریــزی كــرده ایــم.

کارخانـه کویـر تایـر بیرجند اولین کارخانه تولید السـتیک شـرق کشـور اسـت که با تأمیـن 20 درصد نیاز کشـور، توانسـته جای 
خالـی تایر هـای سـواری را پر کند.

24 سـال از راه انـدازی بزرگتریـن طرح صنعتی خراسـان جنوبـی می گذرد، کارخانـه ای که در سـال 1366 با سـرمایه یک میلیون 
ریـال شـروع بـه کار کرد حـاال با مدیریـت موسـس و بنیانگذار خـود، مهندس زینلی پس از گذشـت سـال هـا، قطـب تولید تایر 

در شـرق کشـور شـده اسـت و با چرخیدن چـرخ کویـر تایر، نان بر سـر سـفره های جوانـان این کارخانه گذاشـته می شـود.
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کویرتایر پیشتاز در فناوری تولیدتایر های سواری و خودکفایی
مهندس زینلی مرد میانه میدان خدمت
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تجلیل از3دهه تالش بی وقفه مهندس زینلی
اعضــای دوره چهــارم شــورای اســامی كارشــركت كویرتایــر بــه پــاس بیــش از 3 دهــه تاش بــی قفه،مانــدگار و اثربخش آقــای مهندس زینلــی در ایجاداشــتغال پایــدار و حمایت همه 

جانبــه ازكارگــران و نیــروی انســانی بــا اهــدای تابلــو فرش و ســنگ بــاب القبله حــرم امام حســین )ع( از ایشــان تجلیــل و قدردانــی نمودند .
آقــای مهنــدس زینلــی در ایــن مراســم بــا شــکر گــزاری از درگاه خداونــد متعــال بــرای اعطای توفیق خدمــت و نعمــت كار كــردن ، ابــراز داشــت : از درگاه احدیت مســئلت می نماییم 

كــه تــا آخریــن نفــس بــه مــا توفیــق خدمــت وكار عنایت فرمایــد و نعمــت هــای خــود را در ســایه تــاش و كار صادقانه به مــا ارزانــی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه كارعامــل پیونــد مدیریــت و بدنــه شــركت اســت گفــت: كارگــران ســرمایه بــا ارزشــی هســتند كــه امانــت در نــزد ما مــی باشــند بنابرایــن بایــد از فعالیت هــای اثر 

بخــش ایــن ســرمایه ملــی قددردانــی نمــود . كارگــران نیــز بــا نــگاه توحیــدی وملــی با حفــظ وجــدان كاری تــاش  ثمــر بخــش را ســرلوحه فعالیت هــای خــود قراردهند.
مدیرعامــل بــا قدردانــی از شــورای اســامی كار شــركت كویرتایــر گفــت: خوشــبختانه هماهنگــی و هــم افزایــی اعضــای شــورای اســامی كار باســازمان قابــل توجــه ودر راســتای رفع 

مشــکات كاركنان اســت .
آقــای مهنــدس زینلــی افــزود : شــورا بایــد نمــاد مطالبــه گــری براســاس اندیشــه و قوانیــن باشــد وخــود را موظف به بررســی و رفع مشــکات همــکاران بدانــد تا دیــدگاه های بــرادری 

و انســانی در مدیریــت عدالت محور مشــهود باشــد .
رضاخســروی رئیــس شــورای اســامی كار شــركت هــم بــا قدردانــی از همراهــی مدیرعامــل درتحقــق برنامــه های شــورا گفت: تمــام موفقیت های به دســت آمــده رامدیون تاشــهای 

بی وقفه مدیرعامل شــركت كویرتایرهســتیم.
محمــود تقــی زاده رئیــس كانــون هماهنگــی شــوراهای اســامی كار اســتان و عضــو شــورای اســامی كارشــركت كویــر تایر نیز با اشــاره بــه بازدیدهــای متعــدد از واحدهــای كارگری 

اســتان بیــان كرد:كویرتایــر الگــو وســرآمد همــه شــركت هــا و واحدهــای صنعتــی وتولیــدی اســتان در بخــش های مختلــف از جملــه توجه به حقــوق كارگــران بوده اســت.

ارزی که باید وارد شود، چرا صرف واردات تایر خارجی می شود
مدتــی اســت معضــل واردات تایر هــای ســنگین، مدیــران شــركت كویــر تایــر را بــه فکــر 
طــرح توســعه ایــن كارخانــه و تولیــد ایــن نــوع تایر هــا انداختــه، طــرح توســعه ای كــه 
اجــرای آن در پیــچ و خم هــای بانکــی مانــده و تســهیات ارزی و ریالــی هنــوز كامــل بــه 

دســت شــركت نرســیده اســت.
ــه ارز و  ــاز ب ــه نی ــعه كارخان ــرح توس ــرای ط ــد: ب ــر می گوی ــركت كویرتای ــل ش مدیرعام
ــه داران و  ــه كارخان ــد ب ــه بای ــا متاســفانه ارزی ك ــم، ام ــت بیشــتر مســئولین داری حمای
ســرمایه دارن داده شــود تــا مشــکات تولیــد را حــل كننــد، بــه خــارج از كشــور فرســتاده 
ــازی  ــر س ــت تای ــه صنع ــک ب ــه ای مهل ــی ضرب ــن یعن ــود؛ ای ــر وارد ش ــا تای ــود ت می ش

كشــور.
زینلــی تصریــح می كنــد: اگــر بــه جــای واردات، بیشــتر بــه فکــر تولیــد داخلــی باشــیم 
و از آن حمایــت كنیــم، عــاوه بــر افزایــش تولیــد، جوانــان جویــای كارایــن مــرز و بــوم 

ــه كار می شــوند. هــم مشــغول ب

خودکفایی در تولید تایر های سنگین دور از انتظار نیست
كارخانــه تایرســازی خراســان جنوبــی، بــه همــت تخصــص و تــوان جوانــان بومی هــم اكنون 
20 درصــد تایــر كشــور را تولیــد می كنــد كــه بــا اجــرای طــرح توســعه، ســاالنه 40 هــزار تن 

الســتیک خودرو هــای ســنگین و نیمــه ســنگین بــه تولیــدات كارخانــه افــزوده می شــود.
طرحــی كــه اجرایــی شــدن آن نــه تنهــا زمینــه اشــتغال مســتقیم را بــرای 225 نفــر دیگــر 
ــای ســنگین برطــرف  ــه تایر ه ــاز داخــل كشــور را ب ــه 20 درصــد نی ــد، بلک ــم می كن فراه
می كنــد و گام مهمــی در خودكفایــی كشــور در تولیــد ســایز های ســنگین تایــر برداشــته 

خواهــد شــد.
هرچنــد تولیدكننــدگان در هــر شــرایطی پــای كار هســتند و بــه فکــر شــکوفایی اقتصــاد 
كشــورند، امــا گاهــی حمایــت دولــت هــم از بخــش خصوصــی، پلــه ای می شــود بــرای 
رســیدن بــه موفقیت هــای بیشــتر؛ حمایتــی كــه در عمــل هــم می توانــد اتفــاق بیفتــد 
اگــر مســئوالن بــه ایــن بــاور برســند كــه راه گــذر از تحریم هــای ظالمانــه از مســیر بــه 

ــذرد. ــان می گ ــی خودم ــای داخل ــدان آوردن ظرفیت ه می

کویرتایر واحد ارزش آفرین ملی در جشنواره ملی حاتم انتخاب شد
شــركت كویرتایــر عنــوان مدیــر و واحــد ارزش آفریــن ملــی و صاحــب كاال و خدمــات برتر 

در ســومین جشــنواره ملــی حاتــم را از آن خــود كرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــركت كویرتایــر؛ هشــتمین گردهمایــي بــزرگ مســئوالن 
دولــت و مدیــران بنــگاه هــاي برتــر اقتصــاد ایــران وســومین جشــنواره حمایــت از تولیــد 
ملــی حاتــم باحضــور مقامــات ســازمان های دولتــی و برخــی فعــاالن اقتصادی،51تیرمــاه 
امســال در مركــز همایش هــای بین المللــی صداوســیمای جمهوری اســامی ایــران برگزار 

شــد ، تندیــس طایــی ایــن همایــش بــه شــركت كویرتایــر اعطــا شــد.
ــی  ــور اصل ــوآوری را مح ــی و ن ــواره پویای ــه هم ــد ك ــار می كن ــر افتخ ــركت كویرتای ش
سیاســت های اســتراتژیک خویــش قــرار داده اســت. ایــن شــركت از بــدو تاســیس تاكنون 
همــواره منشــاء تحــوالت علمــی چشــمگیری در صنعــت تایــر كشــور بــوده كــه افتخــار 
پیشــتازی در دســتیابی بــه تکنولــوژی تولیــد تایرهــای رادیــال ســیمی از آن جمله اســت.

ــی  ــل مترق ــه اص ــر پای ــر ب ــکیاتی كویرتای ــی و تش ــت های اجرای ــزی سیاس طرح ری
مشــتری مداری و بــا هــدف تأمیــن خواســته های تصریحــی و تلویحی مشــتریان و مصرف 
كننــدگان عزیــز بــا بهره گیــری از مفاهیــم نویــن مدیریــت صنعتــی صــورت می پذیــرد.

كویرتایــر امــروز افتخارصنعــت تایركشــور و نمــاد علــم و صنعــت خراســان جنوبــی اســت 
ــی  ــا كیفیــت همــواره پله هــای ترقی،تعال ــد ب وطــی ســال ها فعالیــت ارزشــمند و تولی
ــا  ــه رشــد پیمــوده و اینــک مــی رود تاب ــا و رو ب ــه عنــوان ســازمانی پوی و پیشــرفت را ب
تکیــه بــر توانمنــدی مدیران،كارشناســان وكاركنــان ســاعی وارزشــمند خویــش و با تولید 

محصــوالت بــا كیفیــت همچــون گذشــته در صنعــت تایــر كشــور پیشــتاز باشــد.
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شركت پتروشیمی شازند در سال مالی 1399 با افزایش 64 درصدی فروش، افزایش 278 
درصدی سود ناخالص، افزایش 310 درصدی سود عملیاتی،افزایش 208 درصدی سود 
خالص، افزایش 184 درصدی سرمایه در گردش، افزایش 146 درصدی نسبت سود عملیاتی 

به فروش، افزایش 117 درصدی نسبت بازده مجموع 
دارایی ها و افزایش 221 درصدی نسبت بازده حقوق 
صاحبان سهام توانست كارنامه ای درخشان از عملکرد 
و ركوردشکنی را در سایه مدیریت ارزنده مهندس 
ولدخانی و تیم مدیران متعهد و متخصص شركت برای 

سهامداران و ذینفعان خود به ارمغان بیاورد.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت 
پتروشیمي شازند )سهامی عام( مورخ 1400/04/09 در 

محل دفتر مركزي شركت برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 82/03 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
بابازاده  عباس  آقای  برعهده  ریاست مجمع  گردید، 
كشتلي بود، كه جنابان علیرضا بني اسدي و حمید 
فهیمي  در مقام نظار اول و دوم و آقای سیروس صالحي 

به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی 
به 1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود 
معامات  تنفیذ  و  مالی  صورتهای  تصویب  ضمن  
مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 3/700 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس ابراهیم ولدخانی مدیرعامل موفق پتروشیمی 
شازند در ابتدای گزارش جامع خود با اشاره به اینکه 
سال 1399 یکی از سخت ترین و پر چالش ترین 
سال های كاری در عمر فعالیت های تولیدی شركت 
پتروشیمی شازند بوده است. از طرفی شیوع جهانی 
ویروس كرونا و بسته شدن مرزهای صادراتی كشور و 
از طرف دیگر اعمال شدیدترین فشارها و تحریم های 
ظالمانه بین المللی و همچنین افزایش بی سابقه نرخ 
ارز و قیمت خوراک نفتا روبرو بودیم كه باعث شد تا 
پتروشیمی شازند شرایطی را تجربه نماید كه تاكنون 
نظیر آن در  طول دوران كاری شركت وجود نداشته 

است افزود بحمداله توانستیم با تمهیدات و سیاست های اعمالی این سال سخت را با ركود 
شکنی در تولید و فروش و سودآوری به اتمام برسانیم. سکاندار »شپدیس« در ادامه با تصریح 
اینکه خطوط تولیدی واحدهای پتروشیمی در تمامی روزها و ماه های سال باید بدون وقفه به 
تولید محصوالت بپردازند و امکان توقف در خط تولید وجود ندارد اضافه كرد: در سال 1399 
بنا به دالیل یاد شده و همچنین تعطیلی تعداد زیادی از صنایع داخلی تا اوایل تیرماه و عاوه 
بر آن بسته بودن مرزهای كشور، بخش عمده ای از محصوالت تولیدی در انبارهای مجتمع و 
حتی در فضای باز انباشته شده بود كه خوشبختانه با اقدامات موثر و رویکردهای الزم از سوی 
همکاران، برای نخستین بار بخشی از محصوالت صادراتی شركت را از طریق حمل و نقل ریلی 
به كشور تركیه صادر نمودیم و خوشبختانه شرایط شركت از جهت انباشت محصوالت تولیدی 

تا حدودی مساعد گردید.

مهندس ولدخانی كه سبقه و روزمه ای درخشان در بازار سرمایه دارد همچنین اعام داشت 
هر چند شرایط شش ماهه نخست سال 1399 شرایطی سخت و غیرقابل پیش بینی بود، 
اما به لطف خداوند متعال و تاش شبانه روزی و جهادی همکاران، بر اساس یک استراتژی 
صحیح و حركت به سوی تولیدات هوشمندانه توانستیم 
محصوالتی با حاشیه سود بیشتر تولید و روانه بازارهای 

داخلی و صادراتی نماییم.
دریافـت بـه موقـع خـوراک و نقـش آن در 

سـودآوری شـرکت
نخستین  دریافت  به  شازند  پتروشیمی  مدیرعامل 
محموله خوراک از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اشاره 
داشته و عنوان نمود: در سال گذشته برای نخستین بار، 
بخشی از خوراک مورد نیاز مجتمع پتروشیمی شازند 
از طریق خط لوله و از نفتای خریداری شده از شركت 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس وارد مجتمع شد كه 
دریافت خوراک از طریق خط لوله، حداقل 50% نسبت 
به حمل و نقل زمینی صرفه جویی عائد شركت نمود.

مهندس ولدخانی خاطر نشان ساخت: در نوع خوراک 
خوراک  سبک،  خوراک  نظیر:  هایی  آیتم  دریافتی 
مصرف  نوع  به  بسته   LPG یا   و  پنتان  سنگین، 
مورد  شازند  پتروشیمی  مجتمع  تولیدی  واحدهای 
نظر می باشد و سعی بر آن داریم تا یک سبد متنوع از 
انواع خوراک ها با توجه به صرفه اقتصادی برای شركت 
فراهم نماییم. شركت پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند 
برشی به عنوان C4 تولید می نماید كه در سال 1399 
سعی بر دریافت و تبدیل 200 تن از این نوع برش را در 
پتروشیمی شازند داشتیم كه تبدیل آن موجب افزایش 
تولید اتیلن و كاهش تولید محصوالت فرعی در شركت 
می شود. همچنین یکی از برنامه های این شركت، 
فروش برش های C6 ،C5 و C7 به صورت تفکیکی 

است كه این مهم در دست اجرا می باشد.
پتروشیمی شازند، تنها تولید کننده گریدهای 

پزشکی در کشور
مدیرعامل پتروشیمی شازند به تولید انوع گریدهای 
پزشکی در دوران پاندمی ویروس كرونا اشاره داشته 
و گفت: گرید اسپان باند یکی از گریدهایس اصلی در 
تولید ماسک ها و ماده اولیه گان های پزشکی است 
و پتروشیمی شازند در راستای تحقق اهداف و رسالت 
های مسئولیت اجتماعی به عنوان تنها تولید كننده این نوع گرید، ضمن تامین نیاز كشور، نقش 
بسزایی در حفظ سامت جامعه در دوران كرونا ایفا نموده تا جایی كه شرایط صادرات آن نیز 

فراهم گردیده است.
وی در ادامه یادآور شد: هگزان یکی از محصوالت مورد نیاز در برخی از واحدهای مجتمع 
پتروشیمی شازند است كه در گذشته ساالنه بالغ بر 2000 تن از این محصول از خارج كشور 
وارد می شد كه خوشبختانه با تاش های همکاران ساعی و متخصصین شركت، این محصول 
در كشور بومی سازی شده و ضمن قطع واردات آن ، در سال 1399 مبلغی معادل 2 میلیون 
دالر صرفه جویی ارزی كسب نموده ایم. ضمناً در حال حاضر پژوهش های تحقیقاتی به منظور 

دریافت هگزان از شركت های پاالیشگاهی در حال اجرا می باشد.
همچنین واحد اتیلن اكساید ناحیه سه بهره برداری نیز به عنوان یک واحد بزرگ و  یونیک در 

پتروشیمی شازند و شکستن رکوردهای تولید، فروش و سودآوری
افزایش ده برابری سود

پتروشیمی  شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  در 
شازند، مهندس ولدخانی به مواردی نظیر: بومی سازی محصول 
و  شرکت  توسعه  و  تحقیق  واحد  محققین  توسط  اتمر 163 
جلوگیری از واردات این محصول، بازسازی و استفاده مجدد از 
پیکج سرما ساز متان واقع در واحد بوتاکلر )یکی از واحدهای 
مجتمع پتروشیمی شازند که طی سالیان گذشته به صورت 
کامل از مدار سرویس خارج شده بود که مجددا مورد استفاده 
قرار گرفت(، پیگیری اجرای طرح جامع آب و پساب در شرکت 
به منظور کاهش بهره برداری از منابع آبی زیر زمینی منطقه و 
استفاده مجدد از پساب تولید شده در مجتمع، مذاکره مستمر 
شهرهای  فاضالب  از  استفاده  منظور  به  استان  مسئولین  با 
اراک، شازند و مهاجران به منظور تصفیه و جایگزینی در قالب 
آب های صنعتی مورد نیاز واحدهای تولیدی مجتمع، انعقاد 
قرارداد با یکی از شرکت های دانش بنیان کشور به منظور 
تبدیل محصول PGH به بنزن و همچنین اجرای فاز مطالعاتی 
دریافت OFF GAZ از پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند به 
منظور تولید پروپیلن در شرکت پتروشیمی شازند اشاره نمود و 
اضافه کرد هم در بعد مسئولیت اجتماعی و هم در بعد نوآوری 
و هم در بعد سودآوری و ارزش آفرینی توانستیم دستاوردهای 

درخشانی را در سال مالی مورد گزارش کسب کنیم.
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كشور به تولید گازهای مورد استفاده در استریل تجهیزات اتاق های عمل بیمارستانی، صنایع 
دارویی و… می پردازد كه در سال 1399 متخصصین شركت موفق به دستیابی به دانش فنی 
طراحی، ساخت و نصب راكتور چهارم این واحد در داخل شركت شدند كه با راه اندازی راكتور 
جدید، شاهد افزایش 25 درصدی در تولیدات واحد اتیلن اكساید پتروشیمی شازند می باشیم.

نقش پتروشیمی شازند در ارزآوری کشور
مهندس ولدخانی در ادامه اظهار نمود: در طی سه سال گذشته پتروشیمی شازند بیش از 1 
میلیارد و 350 میلیون دالر ارزآوری را برای كشور تحصیل نموده است كه بخش عمده ای از ارز 
حاصل از صادرات محصوالت تولیدی شركت، به چرخه بانکی كشور وارد و تحویل صرافی بانک 
ملی شده و تنها بخشی از این ارز به منظور تهیه مواد، تجهیزات و قطعات مورد نیاز واحدهای 

تولیدی در اختیار شركت می باشد.
پتروشیمی شازند؛ نگین سبز صنعت کشور

وی به برنامه ها و اقدامات محیط زیستی شركت پتروشیمی شازند اشاره كرده و یادآور شد: 
توجه به مسائل محیط زیستی همواره در دستور كار این شركت قرار دارد و همکاری های 
خوبی با سازمان محیط زیست در این زمینه صورت پذیرفته است. از آنجایی كه كلیه فعالیت 
های پتروشیمی شازند در زمینه فعالیت های محیط زیستی به صورت آناین و شبانه روزی 
توسط سازمان حفاظت محیط زیست پایش می شود، خوشبختانه شركت طی سالیان اخیر در 
زمره صنایع پاک قرار دارد و مسئولین منطقه به خصوص نماینده محترم فعلی مردم شهرستان 
شازند در مجلس شورای اسامی نیز حمایت های خوبی از فعالیت های پتروشیمی شازند در 

این بخش داشته اند كه از حمایت های ایشان تشکر و قدردانی را داریم.
بدون شک وجود نیروهای زبده و کادر متعهد و متخصص از معاون مالی پاکدست تا 
مدیریت روابط عمومی فرهیخته و کارشناسان کاردان آن واحد، از واحد فنی کاربلد 
تا کارکنان تالشگر و مدیریت عامل خدوم توانسته اند در سالی که از سنگ ناله خیزد 
عملکرد موفق را در پتروشیمی شازند رقم بزند که می بایست یک خداقوت جانانه و 

دست مریزاد به این مدیران جهادی و کارکنان زحمتکش گفت.
پیام هیأت مدیره 

بسیار خرسندیم اعام نماییم با اتکال به خداوند بزرگ ، همراهی شما سهامداران گرانقدر و بهره 
گیري از اراده استوار و تاش جمعی ، ضمن حضور فعال در عرصه اقتصاد كشور ، ارزش آفرینی 
را براي همه ذینفعان ، از اندیشه به عمل برسانیم و شرایطی را مهیا نماییم تا بتوان در راستاي 
برنامه هاي شركت قدم برداشته و با تخصص ، همدلی ، درک مناسب مدیران و كاركنان در 
سال موسوم به » جهش تولید « ، با كسب بیش از 183 میلیون دالر در آمد ارزي موفق به 

افتخارات و دستاوردهاي جدیدي به شرح زیر درسال مالی 1399 شویم :
1- پیگیري و اصاح فرمول قیمت گذاري نفتا ) مواد اولیه مورد نیاز شركت ( از 95 درصد 
میاننین FOB خلیج فارس به 95%  میانگین وزنی قیمت صادراتی نفتا در ماه قبل از تاریخ 

 1399/01/01
2- اقامه دعوي علیه برخی از شركتهاي پاالیشی نزد سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل گران 
فروشی نفتاي خریداري شده در فروردین ماه سال 1399 و نهایتا اصاح صورت حسابهاي 

ارسالی مجموعا به مبلغ 3000 میلیارد ریال 
3- افزایش مقادیر انتقال نفتا از طریق خطوط لوله و در نتیجه كاهش هزینه هاي حمل ونقل 
4- بهبود قابل ماحظه شاخصهاي درآمد ، سودآوري عملیاتی و نقدینگی شركت نسبت به 
سال مالی قبل و كسب باالترین ركورد مبالغ فروش ، سود ناخالص ، سود عملیاتی و سود خالص 

از بدو تاسیس شركت تاكنون.
5- اخذ سند مالکیت 308 هکتار از زمینهاي مجتمع و فراهم نمودن مقدمات انتقال سند 

2130 فقره از اسناد مالکیت منازل واگذاري شهر مهاجران و اماكن عمومی وابسته به شركت 
در شهر مذكور 

6- تداوم تولید با رعایت كلیه الزامات حفاظت از محیط زیست و حفظ نام شركت در فهرست 
صنایع پاک 

7- كسب رتبه 41 در میان یک صد شركت برتر ایران
8-  ثبت اختراع فرایند تولید پلی پروپیلن گرید رندوم كوپلیمر و محصول آن در تکنولوژي 

بازل براي اولین بار در جهان
9-  راه اندازي پروژه متان باالست در واحد اتیلن اكساید 

10- ساخت ، نصب و راه اندازي راكتور چهارم واحد اتوكسیات به منظور افزایش ظرفیت 
تولیدي 

11- راه اندازي راكتور فاز گازي واحد PP به منظور افزایش 10 درصدي ظرفیت تولیدي 
12- طراحی ، ساخت ، نصب وراه اندازي راكتور تحقیقاتی اتوكسیات و در نتیجه ایجاد قابلیت 

تولید محصوالت جدید 
اتیلن سنگین و  تولید موفقیت آمیز گرید Coating Pipe Steel در واحد پلی   -13

ARP801 در واحد PP ) هر دو براي نخستین بار در كشور(
14- استفاده از كاتالیست هاي جدید ساخت داخل در واحد پلی اتیلن سنگین 

15- استفاده از خدمات فنی و مهندسی و محصوالت تولیدي شركتهاي توانمند داخلی به 
منظور كاهش وابستگی به شركتهاي خارجی 

16- تولید كمیکال اتمر 163 در واحد اتوكسیات و جلوگیري از واردات آن به كشور و تأمین 
نیاز واحدهاي مصرف كننده 

17- اخذ گواهینامه 5 ساله غذا و دارو براي 34 مورد از محصوالت تولیدي 
18- اجراي بخش عمده پروژه انتقال آب سد كمال صالح به مجتمع براي دریافت یک میلیون 

متر مکعب آب در سال با امکان افزایش آن تا 3 میلیون متر مکعب در سال 
19- اجراي بخش عمده پروژه تولید كاتالیست واحد 2EE موسوم به ROPAC با همکاري 

شركت پژوهش و فناوري پتروشیمی 
20- استفاده از كاتالیست جدید SAC510 تولید داخل در واحد HDPE و اخذ نتایج 

موفقیت آمیز 
21- آغاز عملیات اجرایی پروژه آب به منظور بازیافت بیشتر آبهاي حاصله 

22- اخذ تندیس حامیان نهضت ملی كیفیت به پتروشیمی شازند 
23- افتخار آفرینی پتروشیمی شازند در حفظ سامت جامعه با تأمین مواد ضد عفونی كننده 

و گریدهاي پلیمري تولید ماسک 
برنامه های آتی شرکت 

- حضور فعال در بازارهاي منطقه اي و كشورهاي همجوار منجمله كشور تركیه ، افغانستان و 
كشورهاي واقع در حاشیه دریاي خزر و اروپا 

-  انجام تحقیقات بازار در راستاي برنامه هاي استراتژیک شركت در چارچوب تیم هاي پژوهش، 
تکنولوژي و بازار 

-  بازنگري استراتژي فروش محصوالت خاص به منظور افزایش سود در بازارهاي خاص منطقه 
اي و جهانی 

-  تعیین اهداف كان سازمان )حفظ و ارتقاي ارزش بلند مدت سهام ، رضایت ذینفعان كلیدي 
، افزایش سهم بازارهاي هدف جدید و تولید محصوالت جدید)

- تعریف پروژه هایی در حوزه مدیریت فناوري اطاعات و ارتباطات به منظور بهبود عملکرد و 
افزایش بهره وري در راستاي استراتژي ها و اولویت هاي سازمانی
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت تولیدي فوالد سپید فراب كویر )سهامی عام( مورخ 
1400/04/29 در محل خیابان مطهري، پل فلزي، هتل آسمان برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 89/65 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای حسین حسین 
زاده بود، كه جنابان منصور صرامي فروشاني و فرهاد ربیعي در مقام نظار اول و دوم و آقای هما بهرامي 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 151 ریال به ازای 
هر سهم به كار خود پایان دادند. در ابتدای این جلسه، پیام اعضای هیات مدیره مجتمع فوالد كویر 
توسط دكتر حسین زاده، رئیس مجمع و رئیس هیات مدیره مجتمع فوالد كویر قرائت شد كه در 
بخشی از این پیام آمده است: »توان تولید، مطابق با استانداردهای روز بین المللی و رقابت پذیری 
محصوالت شركت، زمینه تحقق اهداف استراتژیک صادراتی را فراهم نمود و طی سال مورد گزارش 
»سال جهش تولید« ورود به بازارهای هدف جدید همانند برگ زرینی دركارنامه این شركت به عنوان 
بزرگترین و كاملترین و مرغوبترین عرضه كننده انواع میلگرد و كاف های صنعتی و ساختمانی در 

بخش خصوصی كشور می درخشد .«
در ادامه این مجمع، مدیرعامل مجتمع فوالد كویر با ابراز خرسندی از  دستاوردهای مهم شركت در سال 
1399 اظهار داشت: جمع تولید محصوالت مجتمع فوالد كویر در سال 1399 حدود 795 هزار تن بوده كه 

علیرغم مشکات و محدودیتهای كرونایی، قطعی های مکرر 
برق و عدم تامین مواد اولیه نسبت به میزان تولید در سال 

گذشته 8 درصد كاهش داشته است.
سه  در  شركت  فروش  افزود:  خوروش  احمد  مهندس 
ماهه اول سال 1400 به مبلغ 31 هزار و ششصد و هفتاد 
میلیارد ریال بوده است كه از این میزان فروش حدود 68 

درصد محصوالت صادر شده است.
وی درآمدهای عملیاتی شركت در سال  1399 را شامل 
817 هزار و 600 تن فروش انواع محصوالت به مبلغی بالغ 
بر  79 هزار و 866 میلیارد ریال بوده كه در مقایسه با سال 
گذشته از نظر مقداری كمتر از 10 درصد كاهش و از نظر 

ریالی بیش از 87 درصد افزایش داشته است.
وی اضافه كرد: سهم صادرات نسبت به كل فروش شركت در 
سال 1399 معادل 54 درصد بوده كه این نسبت در مقایسه 

با سال گذشته 8 درصد افزایش داشته است.
مدیر خوشفکر و صاحب نظر صنعت فوالد كشورمان  با بیان اینکه عملکرد شركت در سال 1399 به سود 
خالصی بالغ بر 16 هزار و 234 میلیارد ریال منتج شده كه نسبت به سال گذشته بالغ بر 250 درصد افزایش 
یافته است، خاطرنشان كرد: همچنین سود عملیاتی شركت در سال 1399 مبلغ 17 هزار و 177 میلیارد 

ریال می باشد كه نسبت به سود عملیاتی سال گذشته حدود 200 درصد افزایش یافته است.
رئیس هیات مدیره مجتمع فوالد كویر نیز در این جلسه اظهار داشت: جمع تولید محصوالت میلگرد شاخه 
و كاف در كشور بالغ بر 9 میلیون و 522 هزار تن بوده كه بیش از هشت و سه دهم درصد آن در این 

مجتمع تولید شده است.
دكتر حسین زاده، كل صادرات میلگرد كشور در سال  1399 را معادل یک میلیون و 835 هزار تن 
ذكر كرد و گفت: بیش از 433 هزار تن از این مقدار كه حدود یک چهارم از كل صادرات این محصول 

از كشور می باشد، توسط مجتمع فوالد كویر صادر شده است.
وی كسب عنوان صادركننده نمونه ملی و دریافت تندیس طایی و لوح تقدیر از معاون اول محترم 
ریاست جمهوری، ورود مبلغ 190 میلیون دالر ارز حاصل از صادرات به كشور، كسب رتبه نخست 
بهداشت حرفه ای از شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل، كسب رتبه برتر و دریافت 
تندیس كنفرانس مدیران برتر پسا كرونا از طرف سازمان مدیریت صنعتی، صعود 11 پله ای شركت 
در رتبه بندی جدید شركتهای برتر ایران)IMI( و كسب رتبه 64 در جمع 100 شركت برتر كشور و 
همچنین كسب مجوز دو مرحله افزایش سرمایه، ابتدا معادل 50 درصد از محل سود انباشته و سپس 
معادل 200 درصد از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران را از دیگر دستاوردهای مهم مجتمع 

فوالد كویر در سال 1399 ذكر كرد.
وی تاكید كرد: در بین شركتهای نوردی و فوالدی كشور، ركورد پایین ترین میزان مصرف انرژی 
اعم از آب، برق و گاز، و پایین ترین میزان پرت و ضایعات متعلق به مجتمع فوالد كویر است كه این 

مساله از منظر مسائل اقتصادی، زیست محیطی و ... حائز توجه می باشد.
حسین زاده به اقدامات مجتمع فوالد كویر در حوزه مدیریت پسماند اشاره و تصریح كرد: ساخت 

فوالد سپید کویر؛ شرکتی صادرات محور با مدیرانی آبدیده
تجلی ارزش آفرینی

جایگاه پسماند صنعتی، ساخت جایگاه بتنی انبارش و نگهداری پسماند مایع، تفکیک در مبدأ 
پسماند های عادی، حذف ظروف یکبار مصرف پاستیکی و استفاده از ظروف سلولزی تنها بخشی 

از اقدامات متعدد این مجتمع در حوزه مدیریت پسماند است.
وی اقدامات مجتمع فوالد كویر در حوزه مدیریت پساب و آب را شامل بازچرخانی و استفاده 
مجدد از پساب خط تولید، ساخت استخر صنعتی به منظور جمع آوری سر ریز آب كولینگ 
تاور، نصب ترمکس بسته در انتهای خط تولید، استفاده ار روش آبیاری قطره ای جهت فضای 
سبز و جمع آوری آب باران، شروع عملیات ساخت تصفیه خانه تکمیلی پساب با روش بیوراكتور 
فرایند اسمز معکوس)RO( و قطع كامل پساب  )MBR(، ساماندهی پساب خروجی  غشایی 

خروجی ذكر كرد.
وی آموزش و مشاركت همگانی در حوزه مسائل زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی را حائز اهمیت 
برشمرد و گفت: مجتمع فوالد كویر در این راستا اقداماتی نظیر برگزاری مراسم پاكسازی طبیعت، 
برگزاری مراسم روز درختکاری، برگزاری همایش آب و توسعه پایدار، برگزاری همایش دوچرخه 
سواری، اخذ تندیس سیمین صنعت سبز، انتشار مقاله در رابطه با كنترل Covid 19 در صنعت 
فوالد در ژورنال سم شناسی و بهداشت صنعتی و شركت در پانزدهمین همایش بین المللی مدیریت 
سبز و ... را به انجام رسانده است و در حال حاضر دارای تندیس طایی صنعت سبز در منطقه و در 

سال جاری كاندید دریافت افتخارات بیشتر در این عرصه است.
رئیس هیات مدیره مجتمع فوالد كویر گفت: هر چند عالی ترین سطح مسئولیت های اجتماعی 
شركتهای صنعتی، مدیریت صحیح و به كارگیری امکانات در زمینه سوددهی و توسعه شركت است 
اما اقدامات قابل توجهی در خصوص ایفای مسئولیت های 

اجتماعی در مجتمع فوالد كویر انجام گرفته است.
عمل  نامه  تفاهم  امضای  را  اقدامات  این  جمله  از  وی 
احداث  صمت،  وزارت  با  اجتماعی  های  مسئولیت  به 
بزرگترین مجموعه چمن مصنوعی آران و بیدگل، كمک 
به ساخت ورزشگاه شهدای سفیدشهر، كمک به ساخت 
ورزشگاه بانوان كوثر آران و بیدگل، كمک در بازسازی و 
تجهیز استادیوم مجتمع فوالد كویر، احداث فرهنگسرای 
مناطق محروم  در  باب مدرسه  آباد، ساخت 14  نوش 
با  مبارزه  هزینه  كمک  اختصاص  و  اصفهان  استان 
ویروس كرونا به مبلغ 16,736 میلیون ریال ذكر كرد.

همچنین در ادامه این جلسه، الحاق انجام  فعالیتهای 
معدنی به موضوع فعالیت شركت  و اصاح ماده مربوطه 
و مطرح شد:  گرفت  قرار  كار  در دستور  اساسنامه  در 
مواد  تامین  منظور  به  خود  محصوالت  تولید  زنجیره  تکمیل  راستای  در  كویر  فوالد  مجتمع 
معدنی مورد نیاز و به جهت تحقق استراتژی دستیابی به زنجیره ارزش در باالدست، در نظر 
دارد با ورود به حوزه معدنی و انجام عملیات اكتشاف، تملک از طریق مزایده ها، استخراج و 
بهره برداری از معادن، دانه بندی و تغلیظ سنگ آهن به این موضوع دست یابد لذا فراهم سازی 
بسترهای اولیه در این زمینه كه در گام اول شامل تغییر موضوع فعالیت شركت در اساسنامه 

می باشد ضروری به نظر می آید.
در پایان این جلسه، با رای موافق اعضای هیات مدیره انجام كلیه فعالیت های معدنی از قبیل 
عملیات اكتشاف، استخراج، بهره برداری، تجهیز و توسعه معادن فلزی و غیرفلزی به غیر از نفت 

و گاز، دانه بندی و تغلیظ سنگ آهن به اساسنامه شركت الحاق شد.
اهداف و برنامه های شرکت در راستای چشم انداز و مضامین راهبردی شرکت

- توسعه اقتصادی، صنعتی و اجتماعی كشور با تولید انواع میلگردهای شاخه و كاف با كاربرد 
ساختمانی و صنعتی

- تولید محصوالت ویژه و تجاری با حداكثر ظرفیت موجود، باكیفیت و استاندارهای بین المللی
- شناسایی، طراحی و تو لید محصوالت وارداتی در جهت كاهش خروج ارز ازكشور

- تقویت تیم كارشناسی به منظور استفاده مناسب و بهینه از منابع و فرصت های جدید سرمایه گذاری
-تاش مضاعف در جهت افزایش سهم معامات در بازار آهن و فوالد

-گسترش روش های نوین خرید، فروش و بازاریابی
 - ارتقاء سطح كمی معامات با اخذ تسهیات ارزان قیمت از بانکها

 -راه اندازی سیستم مدیریت برنامه ریزی تولید و تعمیرات
 - ارتقاء مدیریت اثر بخش هزینه ها

 - اجرای برنامه های نظام یکپارچه )مدیریت كیفیت، محیط زیست، انرژی، ایمنی و بهداشت و تعمیر و 
نگهداری(

- استفاده از كلیه ظرفیت ها و زیر ساخت های شركت
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مهندس مسعود حسنی، مدیر با تجربه و رزومه دار پتروشیمی كشورمان با اعام اینکه سود پایه هر سهم 
104 درصد در سال 1399 رشد نسبت به سال قبل از آن داشته است افزود: میزان فروش و سودآوری 

این مجتمع پرداخت حاكی از افزایش چشمگیر نسبت به مدت مشابه سال قبل مالی می باشد. 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت پتروشیمی پارس)سهامی عام( مورخ 1400/04/27 

در محل سالن همایش هاي شركت صنایع پتروشیمي خلیج فارس  برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 91/95 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 
محبي فرد بود، كه جنابان  افشار سركانیان و  احسان حاجي حسن معماردر مقام نظار اول و دوم و آقای 

مسعود حسني 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 

20/000 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس مسعود حسنی مدیرعامل پتروشیمی پارس در 
ابتدای گزارش جامع خود با اشاره به شرایط سخت سال 
این  ایران و مشتریان خارجی  از كرونا كه  1399 ناشی 
شركت به ویژه در  چین را با مشکات تعطیلی و كاهش 
تولید مواجه كرده بود، افزود: در این سال پارس 85 هزار 
تن پنتان پاس، 538 هزار تن  بوتان، 762 هزار تن پروپان 
و یک میلیون و 482 هزار تن اتان كه 36 هزار تن بیشتر 
از سال قبل است را در واحد استحصال  اتان، تولید كرد و 
مجموع تولید این واحد، دو میلیون و 867 هزار تن در سال 

99 بود.  
این مدیر موفق همچنین از تولید 562 هزار تن استایرن 
مونومر در سال 99 در پتروشیمی پارس خبر داد و گفت: 
محصول استایرن مونومر  پارس، 100 درصد نیاز صنایع 
داخلی كشور را تأمین می كند و آغازگر زنجیره ارزش كلیدی 
هزاران مصرف كننده بزرگ و  كوچک صنایع پاستیک، 
الستیک، عایق، ظروف غذا، لوله و.. است و تأمین پایدار 
و مستمر آن برای صنایع داخلی بسیار حیاتی  است كه 

توانسته ایم به مهم دست پیدا كنیم.  
به گفته مدیرعامل شركت همچنین در سال مالی مورد 

گزارش 604 هزار تن اتیل بنزن در پارس تولید شده است.  
مهندس حسنی در ادامه به مقایسه تولید واقعی به ظرفیت 
اسمی صنایع شیمیایی پرداخت و گفت كه متوسط این 
تولید در صنایع شیمیایی  دنیا 83 درصد، در آمریکا 76 
درصد و شركت پتروشیمی پارس 95 درصد است كه نشان 

از وضعیت خوب تولید در این مجتمع  دارد.  
مدیرعامل پتروشیمی پارس با تصریح اینکه در سال 1399، 
پتروشیمی پارس موفق به فروش سه میلیون و 583 هزار و 
42 تن انواع محصوالت خود شد  كه 291 هزار و 438 تن 
از نظر وزنی بیشتر از سال قبل و همچنین 263 هزار و 690 

میلیارد و 661 میلیون ریال فروش  محصول از نظر ریالی شد كه 109 هزار و 413 میلیارد و 979 میلیون 
ریال بیشتر از سال قبل مالی بوده است افزود: علت افزایش فروش كل محصوالت پارس، علی رغم كاهش 
تولید در برخی محصوالت، به فروش محصوالت تولید  شده در سال قبل از آن كه یا روی آب و در 

كشتی ها بود و یا در مخازن دخیره شد بر می گردد.  
مدیرعامل و عضو هیات مدیره »پارس« در فرازی دیگر از گزارش خود به پروژه های در دست انجام برای 
رفع تنگنا های تولید در این مجتمع اشاره كرد و گفت: با پروژه های مختلفی كه  برای این مهم در واحد 
استحصال اتان برنامه ریزی شده و در حال انجام است شاهد استمرار تولید و همچنین افزایش تولید به 
میزان  75 هزار تن در سال خواهیم بود، به گفته وی همچنین با پروژه های اجرا شده در واحد اتیل بنزن 
و استایرن منومر، استمرار تولید در 100  درصد ظرفیت اسمی و جلوگیری از كاهش تولید به میزان 70 

هزارتن در سال محقق خواهد شد.  

پتروشیمی پارس؛ سرآمد در پایداری تولید و تحویل محصول، پیشرو در سرمایه گذاری داخلی و خارجی
سبقت فروش سود سال 99 از سال 98

مهندس حسنی همچنین پروژه های زنجیره ارزش این مجتمع را به قرار زیر برشمرد: واحد تولید پروپیلن 
و پلی پروپیلن ) PDH & PP ( كه موافقت اصولی  وزارت نفت اخذ شده و در مرحله واگذاری زمین، 
انتخاب الیسنسور است، واحد اتیل بنزن و استایرن منومر دوم و زنجیره پایین  دستی استایرن منومركه 
در مرحله مطالعات امکان سنجی است و واحد شیرین سازی و تفکیک پنتان پاس كه در مرحله 
مطالعات  امکان سنجی است. وی تاكید كرد كه به محض تخصیص زمین، كار ساخت واحد تولید 
پروپیلن و پلی پروپیلن را شروع  می كنیم و پیش بینی می شود در مدت چهارسال به بهره برداری برسد.  

مدیر ارشد »پارس« همچنین با اشاره به اجرای پروژه های مختلف در راستای سیاست تولید داخل گفت 
كه این اقدامات موجب صرفه جویی ارزی  چهار میلیون و 788 میلیون و 631 یورویی در پتروشیمی 

پارس شده است.  
مدیرعامل پتروشیمی در بخش پایانی گزارش خود با پاسداشت یاد و خاطره مرحوم شریفی كیا، رئیس 
فقید  HSE  این شركت كه در راه مقابله با  ویروس كرونا، حفظ سامت كاركنان و مردم منطقه خود 
به این ویروس مبتا شد و جان باخت، به دستاورد های این شركت در  حوزه محیط زیست اشاره و 
خاطرنشان كرد: پروژه ارتقای سطح ایمنی واحد با پیشرفت 42 درصدی در حال انجام بوده، پروژه های 
 بهبود ارزیابی  FALK  با پیشرفت 64 درصدی نیز در حال 
انجام است و این شركت كه به دلیل كسب رتبه صنعت سبز 
در سال های  98 و 99 از معافیت عوارض آالیندگی برخوردار 

بود به دنبال كسب دوباره این رتبه در سال 1400 است.  
وی همچنین به ارائه گزارشی از اقدامات این شركت در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی پرداخت واز سهم 13 درصدی 
پتروشیمی  پارس معادل 9 میلیارد و 360 میلیون تومان 

در اقدامات انجام شده توسط شورای راهبردی خبر داد.  
در بخش مسئولیت اجتماعی نیز، مجمع عمومی با تخصیص 

بودجه 16 میلیارد تومانی به این شركت موافقت كرد.  
برنامه هیأت مدیره براي آینده : 

1- افزایش راندمان كار و ارتقاء سطح بهره وري در راستاي 
استفاده بهینه از منابع موجود بمنظور افزایش صرفه اقتصادي 
2- برنامه ریزي جهت افزایش سودآوري شركت با توجه به 

روند رو به رشد سال 1398 
3- برنامه ریزي جهت افزایش میزان تولید و تحقق برنامه 

تولید 
4- برنامه ریزي جهت كم نمودن فاصله تولید واقعي نسبت 

به ظرفیت اسمي 
5- افزایش سطح دانش و تخصص علمي كاركنان 

6- استقرار سیستم هاي نوین مدیریتي و استانداردهاي بین 
المللي و ارتقاء تداوم روند جایگاه شركت در بهره وري و تعالي 

سازماني
شرکت  که  است  اي  برجسته  اقدامات  دیگر  از 
به  گردیده  آنها  انجام  به  موفق  پارس  پتروشیمي 

شرح ذیل مي باشد:
- بزرگترین تولید كننده محصوالت مختلف شامل : اتان ، 

پروپان ، بوتان ، گسولین ، اتیل بنزن واستایرن منومر 
-  كسب رتبه برتردر رقابت بین المللي آزمون مهارت نمونه 

گاز طبیعي توسط آزمایشگاه شركت پتروشیمي پارس 
-  كسب رتبه برتربراي پنجمین دوره متوالي در آزمون بین المللي مهارت استایرن توسط شركت 

پتروشیمي پارس 
-  اهداء لوح تقدیر از تاشهاي شركت پتروشیمي پارس در زمینه ارتقاء سطح دانش محیط زیستي در 

استان بوشهر و اشاعه و ترویج فرهنگ آن با اجراي طرح آموزشي محیط یار 
-  كسب تندیس سیمین صنعت سبز كشور، دلیل اجراي طرح ملي محیط یار و تاش براي حفظ 

محیط زیست 
-  كسب رتبه اول از نظر شاخص بهره وري كل عوامل در بین شركت هاي گروه فرآورده هاي نفتي و 

سه پله صعود در رتبه فروش نسبت به سال گذشته.

مهندس حسنی مدیر مدبر مجموعه درآمد عملیاتی پتروشیمی 
پارس در سال مالی 1399 را مبلغ 263 هزار و 690 میلیارد و 661 
میلیون ریال و 71 درصد بیشتر  از سال قبل از آن، سود ناخالص را 
7۵ هزار و 449 میلیارد و 1۵4 میلیون ریال و 7۸ درصد بیشتر 
از سال قبل از آن و سود  عملیاتی را 104 هزار و 199 میلیارد و 90 
میلیون ریال و 67 درصد بیشتر از سال قبل مالی عنوان کرد و 
تصریح کرد که سود پایه هر سهم در سال مالی 1399 مبلغ 20 
هزار و 371 ریال بوده که 104 درصد  رشد نسبت به سال قبل از 

آن داشته است.  
مدیرعامل پتروشیمی پارس، با اشاره به تحقق 9۵ درصدی تولید 
به ظرفیت اسمی این مجتمع از افزایش فروش و سودآوری پارس 
 خبر داد و گفت: درآمد عملیاتی پتروشیمی پارس 71 درصد و سود 

عملیاتی 67 درصد بیشتر از سال قبل مالی  شده است.
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مدیر روابط عمومی شركت پاكسان از رونمایی پایگاه خبری جدید پاكسان نیوز با قابلیت های 
ارتقاء یافته و رویکرد اطاع رسانی و آگاهی بخشی در حوزه صنعت شوینده كشور خبر داد.

حامد كریمی مدیر توانمند واحد روابط عمومی شركت پاكسان ضمن تبریک 17 مرداد روز 
خبرنگار به جامعه خبری و رسانه ای كشور از رونمایی اولین پایگاه خبری تحلیلی مرجع صنعت 
شوینده كشور با عنوان پاكسان نیوز در چند روز آینده خبر داد و گفت: به منظور گسترش 
ارتباط با مخاطبین، مصرف كنندگان و فعاالن حوزه صنعت شوینده و اصحاب رسانه به زودی 
از سایت جدید پایگاه خبری این مجموعه با دامنه paxanews.com رونمایی خواهد شد.

وی با برشمردن اهداف ایجاد این فضا در حوزه اطاع رسانی صنعت شوینده كشور افزود: پایگاه 
خبری پاكسان نیوز به عنوان بازوی خبری و رسانه رسمی این شركت در چند سال گذشته 
فعالیت نموده است اما به دلیل قدیمی بودن ساختار آن نسبت به تغییر فضای رسانه ای و 
پیشرفت های فناورانه كشور همچنین نبود فضای جامع اطاع رسانی در حوزه صنعت شوینده 
تصمیم گرفتیم پایگاه خبری بهبود یافته ای را ارائه نماییم كه در كنار پاسخگویی به پرسش 
های مخاطبان، ابعاد خبری و فعالیت های تولیدكنندگان را در سطح كشور نیز پوشش دهیم.

دكتر كریمی ضمن اشاره به قابلیت ها و امکانات مختلف این پایگاه خبری به معرفی بخش های 
مختلف آن پرداخت و یادآور شد: مخاطب محور بودن و سهولت در دسترسی به بخش های 
مختلف و امکانات بهینه از جمله انعکاس جدیدترین و جامع ترین اخبار، مقاله ها، پایان نامه ها 
و دستاوردها در حوزه صنعت شوینده، از خصوصیات ویژه این پایگاه خبری است تا مخاطبین 
و فعاالن این حوزه از طریق این رسانه بتوانند در جریان آخرین تحوالت، دستاوردها و پیشرفت 

های این صنعت قرار بگیرند.
مدیر روابط عمومی پاكسان در خاتمه با اشاره به شیوع ویروس كرونا و جهش های جدید كووید 
19 در سراسر جهان و نیاز فزاینده به اطاع رسانی دقیق تر، خاطرنشان كرد: آگاهی بخشی 
و فراهم آوردن بستر مناسبی برای ارائه مقاالت، دانش و یافته های محققین، پژوهشگران و 
دانشجویان و معرفی دستاوردهای نوین و... این پایگاه خبری تحلیلی در حوزه شوینده ایجاد 
شده تا در كنار این اهداف كان به ارائه آموزش های الزم در حوزه بهداشت فردی و اجتماعی 

و نحوه استفاده درست از مواد شوینده و … نیز بپردازد.
در این خصوص از تمامی مجموعه ها و فعاالن عرصه شوینده كشور به ویژه خانواده بزرگ 
هلدینگ شوینده توسعه صنایع بهشهر دعوت می شود پیرامون ارائه اخبار، پژوهش ها، یافته 
های جدید و دستاوردهای نوین خود با این پایگاه خبری تحلیلی همکاری نموده و از امکانات 

و بستر به وجود آمده بهره برداری الزم را داشته باشند.

مدیرعامل پاکسـان به عنـوان مدیر ارزش آفرین کشـور معرفی شـد

اولیـن پایگاه اطـالع رسـانی صنعت شـوینده رونمایی می شـود

برگ زرین دیگری به دفتر افتخارات پاكسان اضافه شد؛
مدیرعامل پاكسان تندیس زرین اجاس سراسری مدیران ارزش آفرین 

در تحول و توسعه كسب و كارهای ایران را دریافت نمود.
كسب  توسعه  و  تحول  در  آفرین  ارزش  مدیران  سراسری  اجاس  در 
و  تقدیر  پاكسان،  شركت  مدیرعامل  بقائی،  حسن  از  ایران  كارهای  و 
به  پاكسان  بهینه  مدیریت  اعمال  سبب  به  همایش  این  زرین  تندیس 

وی تقدیم شد.
با همکاری وزارت  ماه سال جاری  این اجاس روز دوشنبه 18 مرداد 
حرفه  و  فنی  سازمان  و  ایران  بازرگانی  اتاق  تجارت،  و  معدن  صنعت 
ای كشور، در حضور مدیران برتر سراسر كشور و شماری از مسئولین 
كشوری در محل مركز همایش های بین المللی رایزن تهران برگزار شد 
و در آن از مدیران ارزش آفرین در تحول و توسعه كسب و كارهای ایران 

تقدیر به عمل آمد.
مدیریت  اهمیت  المللی،  بین  و  ملی  فضای  در  كار  و  كسب  توسعه 
استراتژیک در كسب كارها، نقش مهارت، خاقیت و نوآوری در توسعه 
از  فروش  و  بازاریابی  حوزه  در  مدیران  ابتکاری  اقدامات  كار  و  كسب 
جمله اهداف، رویکردها و محورهای ارزیابی این اجاس بود كه با داوری 
پاكسان  شركت  مدیرعامل  بقائی  گرفته، حسن  های صورت  بررسی  و 
به  را  اجاس  این  زرین  تندیس  امتیازات،  حداكثر  احراز  با  شد  موفق 

خود اختصاص دهد.
حسن بقائی مدیرعامل پاكسان در مدت مدیریت خود در این مجموعه 
افزایش  فروش،  تولید،  افزایش  حد  باالترین  به  دستیابی  با  توانسته 
كشورهای مقصد صادراتی و میزان صادرات، طرح های اصاحی، نوسازی 
و بازسازی خطوط، اقدامات توسعه ای و عمرانی، بهبود فضای كسب و 
اندازی، تجهیز  كار در جهت تقویت رفاه عمومی پرسنل مجموعه، راه 
تعاونی  تاسیس  پاكسان،  سامت  شهدای  تخصصی  كلینیک  بهبود  و 
خطوط  كاركنان  رختکنی  كیفیت  ارتقاء  و  بازسازی  كاركنان،  مصرف 
تولیدی، ارتقاء سطح پوشش بیمه های تکمیلی و توجه ویژه به بنیان 
خانواده و … تحوالت بنیادی را در پاكسان خلق و اجرائی نماید. این 
اقدامات در اجاس سراسری مدیران ارزش آفرین تندیس زرین را برای 

وی به ارمغان آورد و افتخار دیگری را به مجموعه پاكسان افزود.






