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مهندس سیدمحمدحسین زینلی؛ موسس و بنیانگذار کویرتایر
مهندس سیدمحمدحســـین زینلی با یک دوجین ســـبقه مدیریتی در شـــركت ها 
و موسســـات بزرگ كشـــور و در نهادهای مهـــم دولتی منجمله مجلس شـــورای 
اســـامی تـــا فرمانداری هـــا در هر ســـنگر خدمت جـــزو ممتازترین هـــا بوده و 
دكتـــرای مدیریتش در هر مجموعه ای باعث توســـعه و پیشـــرفت آن مجموعه به 
طـــوری گردیده اســـت كه این موفقیت قائم به شـــخص نگشـــته و ایـــن فرآیند 
موفقیـــت به صـــورت یکپارچـــه در رگ و پی مجموعه ها شـــکل گرفته اســـت. 
وی مدیری اســـت توانمنـــد و عملگرا كه با نصـــب العین قـــرار دادن تدابیر مقام 
معظم رهبری و شـــناخت تهدیدهـــا و فرصت های موجود توانســـته در كویرتایر كه 
چشـــم و چراغ یک منطقه ، اســـتان و كشـــور اســـت برای عینیت بخشیده شدن 
بـــه اقتصـــاد مقاومتی و دو صـــد البته رونق و جهـــش تولید طرحی نـــو دراندازد. 
در این شـــرایط حســـاس و با وجود همه معضاتـــی كه اقتصاد كشـــور عزیزمان 
را در دوران ســـخت جنـــگ اقتصادی و اپیدمـــی كرونا تهدید مـــی كند می طلبد 
كـــه از این همت مدیران دلســـوز ملک و مملکـــت كه فارغ از جنـــاح بندی های 

سیاســـی، كمر به خدمت بســـته انـــد حمایتی در خور صـــورت پذیرد.
ســـید محمد حســـین زینلی كه از او بـــه عنوان موســـس و بنیانگـــذار كویرتایر 
، كارآفریـــن توانمنـــد و مدیر پرتـــاش در عرصه اجرایی كشـــور یاد می شـــود 
بـــا تدبیـــر و همت بلنـــد و رویکردی خاقانـــه و مدبرانـــه با اجـــرای بزرگترین 
واحدصنعتی اســـتان خراســـان  جنوبی، زمینه اشـــتغال بیش 1300 نفر را بصورت 

مســـتقیم فراهم كرده اســـت.

وی پس از تاســـیس كویرتایر در دهه 70 شمســـی در ســـال 1393 و پس از 7سال 
دوری بار دیگر ســـکان ایـــن واحد بزرگ صنعتی را بدســـت گرفـــت و بارقه امید 
و شـــور و نشـــاطی وصف ناشـــدنی را در بین  دوســـتداران توســـعه و آبادانی این 

آورد. پدید  استان 
از مهمتریـــن مشـــاغل مهنـــدس زینلی پـــس ازانقاب اســـامی می تـــوان به 
فرمانداری شهرســـتان های قائنات و بیرجنـــد، نماینده مردم بیرجنـــد و نهبندان 
درمجلس شـــورای اســـامی، عضو كمیســـیون صنایع و معادن مجلس شـــورای 
اســـامی، عضو هیئت موســـس، هیئت مدیـــره و مدیرعامل شـــركت كویرتایر به 

مدت حـــدود دو دهه اشـــاره كرد.
زینلـــی همچنین عضـــو هیئت مؤســـس، هیئت مدیـــره و مدیرعامل شـــركت 
پتروشـــیمی اردبیل، عضـــو هیئت مدیره ســـیمان هرمزگان، عضـــو هیئت مدیره 
شـــركت ایران تایر، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شـــركت صدرمعـــادن ایرانیان، 
عضـــو هیئت رئیســـه اتاق بازرگانی مشـــترک ایـــران و افغانســـتان و فعالیت های 
اجرایی و مشـــاوره ای در تعدادی دیگر از ســـازمانهای اقتصادی كشـــور را در كارنامه 

دارد.
مخلـــص كام آنکه باشـــک حضور مدیـــری كه بـــه كمیت و كیفیـــت در كنار 
شـــفافیت مالـــی و كاری توجه ویـــژه ای معطوف ســـازد می توانـــد همان حلقه 
گمشـــده ای باشـــد كه مدیریت و صنعت كشـــور امروزه و در یک جنگ اقتصادی 

بیـــش از پیش به آن نیازمند اســـت.

جناب آقای دکتر محمدیاسر طیب نیادوست گرانمایه و استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی صالح آبادی

دوست ارجمند جناب آقای سید مظفر عبداهللجناب آقای دکتر سید علی حسینی
بنیانگذار و مدیرعامل شركت روژین تاک

اناهلل و انا الیه راجعون

انتصاب شایسته حضرتعالی را كه از مفاخر نظام هستید به سمت رئیس بانک مركزی را تبریک 
عرض نموده ، موفقیت و سربلندی روزافزون برای شما از درگاه خداوند متعال خواهانیم. 

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت مدیرعامل  فوالد مباركه اصفهان را تبریک عرض نموده ، 
موفقیت و سربلندی روزافزون برای شما از درگاه خداوند متعال خواهانیم. بی شک حضور مدیر 

با تجربه و خوشنامی همچون جنابعالی مایه خیر و بركت برای كشور خواهد بود.

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران را كه یدی طوالنی 
و موفق در صنعت بانکداری و اقتصاد كشور داشته تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان ، 

سربلندی و توفیق روزافزون شما را آرزومندیم.
درگذشت سركار حاجیه خانم والده مکرمه جنابعالی را تسلیت عرض می نماییم. از خداوند 
آمرزش برای آن مرحومه و صبر در تحمل این مصیبت و سامتی بازماندگان را آرزو داریم.
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خسرو امیرحسینی
از اوایـــل انقـــاب 1357، دو جنـــاح بـــه دنبـــال تحمیـــل تفســـیر خـــود از 
اقتصـــاد اســـامی بـــه دولـــت بودنـــد. چپ گرایـــان اســـامی خواســـتار ملـــی 
شـــدن گســـترده در اقتصـــاد شـــدند و محافظـــه كاران مذهبـــی كـــه پیونـــد 
محکمـــی بـــا بازرگانـــان ایـــران داشـــتند نیـــز از حقـــوق صاحبـــان صنایـــع 
ــال،  ــن حـ ــا ایـ ــد. بـ ــاری كردنـ ــازی پافشـ ــر خصوصی سـ ــرده و بـ ــاع كـ دفـ
هـــر دو جنـــاح بـــه صـــورت كلـــی، از انحصـــار حکومـــت در بخـــش بانکـــی 
ـــران  ـــامی ای ـــوری اس ـــزی جمه ـــک مرك ـــد بان ـــی كنند.هرچن ـــت م ـــران حمای ای
بصـــورت مســـتقل مســـئول توســـعه و نگهـــداری ریـــال ایـــران، كـــه یـــکای 
ـــراق  ـــران و ع ـــگ ای ـــرات جن ـــن تأثی ـــده دارد.لک ـــر عه ـــت را ب ـــور اس ـــول كش پ
در نهایـــت باعـــث افزایـــش مداخـــات حکومتـــی در اقتصـــاد شـــد و دولـــت 
ــش  ــه و افزایـ ــركت های بیمـ ــی و شـ ــای خصوصـ ــردن بانک هـ ــی كـ ــا ملـ بـ
ـــدی و  ـــای تولی ـــر فعالیت ه ـــه ای ب ـــار نهفت ـــی، انحص ـــر بازرگان ـــی ب ـــرل دولت كنت
ـــش روی  ـــع پی ـــن مان ـــته، مهمتری ـــای گذش ـــت آورد. در دهه ه ـــه دس ـــدی ب درآم
ـــوده و ایـــن منـــزوی شـــدن، حاصـــل  ـــزوای از جامعـــه جهانـــی ب اقتصـــاد ایـــران، ان
خارجی هراســـی سیاســـت مداران محافظـــه كار كشـــور و تحریم هـــای اعمـــال 
شـــده خارجـــی، بـــه ویـــژه از ســـوی ایـــاالت متحـــده اســـت. برداشته شـــدن 
ـــترک در  ـــدام مش ـــع اق ـــه جام ـــاس برنام ـــر اس ـــته ای، ب ـــای هس ـــتر تحریم ه بیش
ـــد  ـــران ش ـــی ای ـــد نفت ـــت و درآم ـــد نف ـــش تولی ـــای بخ ـــث احی ـــال 1394، باع س
ـــل  ـــه دلی ـــا ب ـــت؛ ام ـــی داش ـــی را در پ ـــص داخل ـــد ناخال ـــریع تولی ـــد س ـــه رش ك
ـــش  ـــز كاه ـــادی نی ـــد اقتص ـــادی، رش ـــال 2017 می ـــت در س ـــد نف ـــقوط تولی س
یافـــت. اقتصـــاد ایـــران همچنـــان از ســـطح ســـرمایه گذاری كـــم و ضعـــف 
ـــان  ـــژه می ـــه وی ـــکاری گســـترده، ب ـــرد و بی ـــج می ب ـــش از برجـــام رن اقتصـــادی پی
ـــی  ـــران ناش ـــد. بح ـــی می كن ـــرده، خودنمای ـــی تحصیل ك ـــان ایران ـــان و جوان زن
ـــود اقتصـــادی در ســـال 2020  ـــا باعـــث اســـتمرار رك ـــروس كرون ـــری وی از دنیاگی
ـــادی  ـــال 2023 می ـــا س ـــامی ت ـــران اس ـــادی ای ـــد اقتص ـــد و رش ـــادی ش می
ـــود  ـــر محم ـــدم  دكت ـــول دوســـت ارجمن ـــرآورد میشـــود . بق ـــف ب ـــان ضعی همچن
ســـریع القلـــم از ایـــن پهنـــه گربـــه ای شـــکل و سیاســـت هـــا حاكمیتـــی و 
ـــد  ـــی میدانن ـــه خوب ـــته و ب ـــی داش ـــناخت خوب اقتصـــادی آن بعضـــی كشـــورها ش
ـــد  ـــی صی ـــود ماه ـــد و از آب گل آل ـــره ببرن ـــه به ـــا چگون ـــای م ـــت ه از محدودی
ـــاید  ـــه ش ـــرخ از هم ـــای س ـــر و اژده ـــاه پی ـــش روب ـــان نق ـــن می ـــد  . در ای كنن
ـــن  ـــوده و ای ـــی نب ـــدازه كاف ـــه ان ـــم ب ـــون ك ـــا از پیرام ـــناخت م ـــر و ش پررنگ ت
ـــون  ـــر پیرام ـــمانی بازت ـــا چش ـــر و ب ـــول بهت ـــن مق ـــه در ای ـــد ك ـــی طلب ـــم م مه
خـــود را مـــورد بازبینـــی و معرفـــت شناســـی قـــرار دهیـــم .  شـــاید هیـــچ 
ـــاوت  ـــای متف ـــم پدیده ه ـــرای فه ـــکاوی ب ـــی ها، كنج ـــدازه انگلیس ـــه ان ـــی ب ملت
ـــن  ـــوی ذه ـــای هزارت ـــراغ داالن ه ـــه س ـــی ب ـــد. انگلیس ـــته باش ـــاد را نداش و متض
ســـوژه مـــی رود تـــا بـــا جامعـــه شناســـی و روانشناســـی، نظـــام »كنـــش-

واكنـــش« او را واكاوی كنـــد. شـــناخت دقیـــق یعنـــی: مخاطـــب بـــه چـــه 
می اندیشـــد؟ چـــه امـــری بـــرای او مهـــم اســـت؟ محركـــه ی عصبانیـــت او 
ـــن  ـــدی ذه ـــت بن ـــد؟ اولوی ـــد باش ـــی توان ـــه م ـــحالی او چ ـــل خوش ـــت؟ عام چیس
او چگونـــه اســـت؟ منابـــع رضایـــت و عـــدم رضایـــت او كدامنـــد؟ و از همـــه 

مهم تـــر، تعریـــف ســـوژه از زندگـــی چیســـت؟ 
ــا را  ــورها و جریان هـ ــورد كشـ ــات در مـ ــه اطاعـ ــرای آنکـ ــا بـ ــی هـ انگلیسـ
ـــی  ـــای درون ـــته و از زوای ـــار گذاش ـــود را كن ـــای خ ـــام باوره ـــد، نظ ـــه كنن مطالع
جهـــان مخاطـــب ســـعی می كننـــد او را بفهمنـــد. لـــذا طـــی چنـــد قـــرن 
عملکـــرد بین المللـــی انگلســـتان، انگلیســـی ها بـــه دنبـــال دموكراتیـــک 
كـــردن دیگـــران نبوده انـــد. در تاریـــخ قاجـــار آمـــده كـــه ســـفیر انگلســـتان 
ـــود.  ـــنیده می ش ـــدای اذان ش ـــی زده و ص ـــدم م ـــان ق ـــازار كاش ـــران در ب در ای
ـــوت  ـــد: دع ـــی گوی ـــت؟ م ـــدای چیس ـــن ص ـــد: ای ـــی پرس ـــی م ـــم ایران از مترج
مـــردم بـــرای ادای نمـــاز ظهـــر در مســـجد اســـت. بـــاز می پرســـد: ایـــن بـــا 
ــن  ــر، ایـ ــد: خیـ ــواب می آیـ ــت؟ جـ ــاد اسـ ــردر تضـ ــای كبیـ ــع بریتانیـ منافـ

هـــا ســـنن و آداب مذهبـــی هســـتند. ســـپس بـــا آرامـــش مـــی گویـــد: مـــا 
كاری بـــا ســـنت اذان و آداب عبـــادت و مســـجد نداریـــم. یکـــی از نمادهـــای 
انسان شناســـی نـــزد انگلیســـی ها ایـــن اســـت كـــه دشـــمن را نبایـــد صـــد 
ـــته  ـــتفاده ای داش ـــی اس ـــت در مقطع ـــن اس ـــون ممک ـــت داد چ ـــد شکس در ص

ـــد. باش
ـــوۀ  ـــًا شکســـت بخـــورد. نح ـــدارد كام ـــز دوســـت ن ـــه ای نی ـــچ انســـان و جامع هی
ـــن  ـــا گرفت ـــاً ب ـــه ضرورت ـــت ك ـــص اس ـــک تخص ـــود ی ـــمن خ ـــا دش ـــورد ب برخ
ـــی و  ـــن روش، روش كام ـــف تری ـــد. ضعی ـــی آی ـــه دســـت نم ـــرا ب ـــدرک و دكت م
ـــد  ـــا، توانمن ـــی ه ـــد از انگلیس ـــا بع ـــی ه ـــت. چین ـــری اس ـــروزی آن توییت ـــا ام ی

ـــتند.         ـــمن هس ـــت و دش ـــا دوس ـــورد ب ـــور در برخ ـــن كش تری
 Sun Tzu مـــی گویـــد:  وقتـــی دشـــمن مشـــغول اشـــتباه اســـت نبایـــد 
ـــداران  ـــت م ـــن سیاس ـــا، آرام تری ـــی ه ـــا و چین ـــی ه ـــد. انگلیس ـــم او ش مزاح
و خاورمیانـــه ای هـــا عصبانـــی تریـــن هـــا را دارا هســـتند. عمومـــاً ریشـــۀ 

عصبانیـــت و هیاهـــو در ضعـــِف اعتمـــاِد بـــه نفـــس اســـت
در دوران پـــس از رنســـانس، انگلیـــس و فرانســـه 155 بـــار باهـــم جنگیـــده 
ــدان  ــه چنـ ــخنان نـ ــی، سـ ــل خصوصـ ــز در محافـ ــون نیـ ــم اكنـ ــد و هـ انـ
خوبـــی نســـبت بـــه هـــم می گوینـــد ولـــی منافـــع عظیمـــی را در دایـــره ای 
ـــه  ـــران ب ـــی ای ـــدركاران دیپلماس ـــت ان ـــی دس ـــد. وقت ـــف كرده ان ـــترک تعری مش
اعـــراِب خلیـــج فـــارس میگوینـــد: شـــما امنیـــت خـــود را می خریـــد، ایـــن 
چنـــد ضعـــف شـــناختی را دنبـــال می كنـــد. اول اینکـــه ایـــن افـــراد، تاریـــخ 
ـــنایی  ـــرب آش ـــره الع ـــته جزی ـــال گذش ـــک صد س ـــائل ی ـــا مس ـــد و ب نخوانده ان
ـــنا  ـــه  ناآش ـــن منطق ـــی ای ـــی و طایفگ ـــاخت اجتماع ـــا س ـــه ب ـــد. دوم اینک ندارن
ـــرای تامیـــن  ـــی ب ـــع داخل ـــوده و ســـوم اینکـــه اصـــوالً ایـــن كشـــورها كـــدام مناب ب
ـــت؟  ـــا داش ـــاری را از آنه ـــن انتظ ـــوان چنی ـــه بت ـــد ك ـــود را دارن ـــی خ ـــت ملّ امنی
ـــده  ـــا ش ـــی ه ـــیاری بدبین ـــۀ بس ـــرف زدن، زمین ـــا در ح ـــی ه ـــی دقت ـــن ب همی
اســـت. دلیـــِل علمـــی شکســـت برجـــام، شـــناخت دســـت اندركاران از نظـــام  
بین الملـــل بـــر اســـاس قالب هـــای ذهنـــی داخلـــی بـــود. در عیـــن حـــال، 
ـــی،  ـــن الملل ـــود بی ـــار و پ ـــخ و ت ـــا تاری ـــی ب ـــانه های داخل ـــنایی رس ـــدم آش ع

ســـبب پایکوبـــی و جشـــن های زودرس شـــد. 
ـــط  ـــد؟ در رواب ـــی كن ـــل م ـــه متص ـــه منطق ـــران را ب ـــترک، ای ـــع مش ـــدام مناف ك
ـــادی  ـــترده اقتص ـــاالت گس ـــای اتص ـــه معن ـــی ب ـــه گرای ـــروز، منطق ـــل ام بین ا     لمل
ـــی  ـــه پیش نیازهای ـــی، ب ـــه گرای ـــن منطق ـــا ای ـــت. ام ـــده اس ـــوم ش ـــیار مرس بس
در حـــوزه باورهـــای سیاســـی و فرهنگـــی و تاریخـــی وابســـته اســـت و بـــه 
ـــه مـــوازات  همیـــن دلیـــل ده كشـــور عضـــو آســـه آن در جنـــوب و شـــرق آســـیا ب
ـــه  ـــادی، نمون ـــون اقتص ـــم اكن ـــی و ه ـــی مذهب ـــی و حت ـــیع تاریخ ـــات وس تعلق
ـــی  ـــر جغرافیای ـــت جب ـــک وق ـــد. ی ـــم زده ان ـــی را رق ـــه گرای ـــق از منطق ای موف
ـــه  ـــدون اینک ـــد ب ـــل كن ـــود تعام ـــایه ی خ ـــا همس ـــوری ب ـــود كش ـــی ش ـــث م باع
ـــی  ـــا زمان ـــن. ام ـــه چی ـــی نســـبت ب ـــره جنوب ـــد ك ـــته باشـــد مانن ـــول داش او را قب
یـــک كشـــور، همســـایه ی خـــود را بـــه دالیـــل مختلـــف در ذهـــن و قلـــب 
خـــود قبـــول دارد ماننـــد كشـــورهای اســـکاندیناوی. حتـــی عراقی هـــا كـــه 
ـــد.  ـــود راحت ترن ـــای خ ـــم زبان ه ـــا ه ـــد، ب ـــران دارن ـــا ای ـــی ب ـــتراكات فراوان اش
ـــت.  ـــرده اس ـــف ك ـــارس تعری ـــج ف ـــراب خلی ـــا اع ـــود را ب ـــا خ ـــتان عمدت پاكس
ـــا  ـــد و ب ـــم دارن ـــا ه ـــی ب ـــترک فراوان ـــای مش ـــارس، كانون ه ـــج ف ـــراب خلی اع
ـــن  ـــاق ذه ـــد و در اعم ـــی دارن ـــای فراوان ـــاب ه ـــی، انتخ ـــد تریلیون ـــروت چن ث

ـــد ـــی دانن ـــی م ـــر جغرافیای ـــران را جب ـــود، ای خ
ـــه  ـــی خاورمیان ـــم گرای ـــته، ه ـــاه گذش ـــت م ـــدن در هف ـــت بای ـــوژی دول متدول
ـــی  ـــکا م ـــد. آمری ـــت كن ـــد آن را از دور مدیری ـــی خواه ـــوده و م ـــران ب ـــای ای منه
ـــه وجـــود  ـــد سیاســـی ب ـــی اقتصـــادی، واقعیـــت هـــای جدی ـــا هـــم گرای خواهـــد ب
ـــا كشـــوری  آورد. ایـــران كشـــوری خـــاص اســـت كـــه نتوانســـته منافـــع خـــود را ب
ـــا كشـــوری  ـــود چـــون ب ـــی ش ـــم م ـــل راحـــت تحری ـــن دلی ـــه همی ـــد. ب ـــل كن قف

ـــدارد. ـــتراژیک ن ـــع اس مناف

پیــرامون
شنــاسی 
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مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت تولید مواد اولیه داروئي البرز بالک )سهامی عام( 
مورخ 1400/06/16 در محل بازار چارسو ، طبقه هفتم تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 35/97 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده 
آقای  فرشید مرادي بود كه جنابان علي فاح پور و سید مهدي ناصري درمقام نظار اول و دوم و آقای 

محمد یزداني 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.
دكتر سیدمهدی سجادی مدیربرجسته و  دانشمند صنعت دارویی كشورمان در ابتدای گزارش 
خود با تشریح اینکه البرز بالک با عرضه انواع مواد مؤثره دارویی با كیفیت برای درمان بیماری ها، 
در راستای ارتقای سامت جامعه فعالیت می نماید افزود : این شركت در تحقق مأموریت خود، به 
طور متوازن به نیازهای كلیه ذینفعان خود )سهامداران، مشتریان، كاركنان، شركاء، تأمین كنندگان 

و جامعه( توجه دارد.  
وی با اشاره به اینکه طبق چشم انداز ترسیمی رویکردهای 
بالک  البرز  بینی شده مصمم هستیم كه شركت  پیش 
همواره در صنعت سنتز مواد مؤثره دارویی پیشگام بوده 
انسانی متخصص و خاق خود در 5  بر منابع  اتکا  با  و 
سال آینده جزء دو شركت برتر تولید مواد اولیه دارویی 
گردیم افزود: همچنین هدف این شركت كسب جایگاه 
سود آورترین شركت در این حوزه می باشد.                       

دكتر مهدی سجادی در ادامه با اشاره به اینکه آخرین  
 370/000 مبلغ  به  و   1398 سال  در  سرمایه  افزایش 
در صورت عدم  اضافه كرد كه  است  بوده  ریال  میلیون 
تصویب این افزایش سرمایه كنونی سهامداران و ذینفعان 
روبرو  و سودآفرینی كمتری  منفعت  با  آتی  سالهای  در 
خواهند گردید. وی اظهار امیدواری كرد با بهبود شرایط 
اقتصادی و سیاسی و كاهش تحریم های بین المللی ما 
دستاوردهای  و  عملکرد   بیشتر  هرچه  پیشرفت  شاهد 
شركتهای بازار سرمایه بطور عام و شركت های دارویی به 

طور خاص در سال های آتی باشیم .
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات 

مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت 

تولید مواد اولیه داروئي البرز بالک )سهامي عام(
قانون  اصالحیه  ماده 161  تبصره 2  مفاد  اجرای  در 

تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 2 بهمن ماه 1399 هیات مدیره 
شركت تولید مواد اولیه داروئي البرز بالک )سهامي عام( 
درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 370 میلیارد 
ریال به مبلغ 770 میلیارد ریال ، مشتمل بر اطاعات مالی 
فرضی كه پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی 

»رسیدگی به اطاعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش 
توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت می باشد. 

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

كه این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات ، 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.

افزایش سرمایه  »دبالک« مصوب مجمع گرفت
حرکت در مسیر خودکفایی

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

مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد. 
5- گزارش توجیهی هیات مدیره و تاییدیه مدیران به تائید 2 نفر از اعضای هیات مدیره )فاقد نماینده 

حقیقی( نرسیده است.
6- شركت مشمول اجرای قانون افزایش سرمایه شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس 

ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم نمی باشد.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 170/000 میلیون ریال به مبلغ 370/000 میلیون ریال و از 
محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی بوده كه به منظور اصاح ساختار مالی و تامین 
سرمایه در گردش و خروج از مشمولیت ماده 141 قانون تجارت صورت گرفته است. نتایج حاصل از 
افزایش سرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/13 تصویب شده 

و در تاریخ 1398/11/16 نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسیده است.
افزایش  مالی سال 1398  اطاعات صورتهای  به  تواه  با 
كه  است  گردیده  مالی  ساختار  اصاح  موجب  سرمایه 
نتیجه آن افزایش 43 درصدی فروش محصوالت و افزایش 
101 درصدی سود عملیاتی شركت بوده است و بخشی از 
مبالغ افزایش سرمایه صرف تامین موجودی انبار گردیده 
پیش  و  كاال  موجودی   1398 مالی  سال  پایان  در  كه 
پرداخت سفارشات خارجی رشد 79 میلیارد ریالی داشته 
است . همچنین با توجه به اطاعات صورت وضعیت مالی 
در تاریخ 1398/12/29 شركت پس از افزایش سرمایه از 

مشمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج گردیده است .
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف از انجام افزایش سرمایه توسعه خطوط تولید پلنت 
 GMP و تجهیز خطوط تولیدی به منظور اخذ تاییدیه B
و همچنین ایجاد تنوع در نوع محصوالت در جهت افزایش 
توان رقابتی شركت می باشد . همچنین افزایش سرمایه 
باعث تسویه بدهی به سهامداران می باشد كه نتیجه این 
افزایش سرمایه منجر به بهبود در ساختار مالی شركت 

خواهد شد. 
- مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 
ارائه شـده، شـركت در نظر دارد طی  با توجه به برنامۀ 
دو مرحله سـرمایۀ خود را از مبلغ 370 میلیارد ریال به 
مبلغ 770 میلیارد ریال )400 میلیارد ریال( تماما از محل 
مطالبات و آورده نقدی سهامداران به شرح زیر افزایش دهد.

بابت  )معادل 40/54 درصد(  ریال  میلیارد  مبلغ 150   -
اصاح ساختار مالی از محل مطالبات حال شده و آورده 

نقدی سهامداران
بابت  )معادل 48/07 درصد(  ریال  میلیارد  مبلغ 250   -
توسعه خطوط تولید از محل مطالبات حال شده و آورده 

نقدی سهامداران
شاركت در نظر دارد این طرح را در 2 مرحله به انجام برساند و در مرحله اول 150 میلیارد ریال از 
محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و در مرحله دوم پس از آمادگی شركت گروه 
سرمایه گذاری البرز جهت قبول متعهد پذیره نویسی مبل 250 میلیارد ریال باقیمانده نیز انجام 

خواهد شد.
برنامه هاي شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 

در صورتی كه افزایش سرمایه انجام نپذیرد ،باعث كاهش فروش در اثر كمبود نقدینگی و شركت به 
رویه خود یعنی دریافت تسهیات از سیستم بانکی ادامه خواهد داد. پیش بینی می شود در آینده 
نیاز شركت به تامین مالی نیز افزایش یافته كه این امر باعث افزایش هزینه های مالی و كاهش سود 

آوری و در نهایت باعث افزایش ریسک مالی شركت خواهد شد.

لج
 خ

دی
مه

مدیرعامل خوشفکر مجموعه با تصریح اینکه این افزایش سرمایه از 
محل مطالبات حال شده در دو مرحله صورت خواهد پذیرفت خاطر 
افزایش سرمایه عالوه بر اصالح ساختار  این  نشان کرد که تصویب 
مالی »دبالک« و مانع گردیدن از خروج نقدینگی باعث خواهد شد 
که در اجرایی شدن برنامه های مدون مدنظر مدیریت برای توسعه و 
تعالی فرایندها در شرکت، شاهد  یک جهش در عملکرد باشیم . دکتر 
سجادی با اعالم اینکه با بیش از بیست سال تجربه و فعالیت البرز 
بالک در عرصه تولید دارو و داشتن 35 گواهینامه و جوایز دارویی و 
دارا بودن 31 محصول تولیدی و 6 محصول دانش بنیان این مجموعه 
در سه خط تولیدی داروهای عمومی ، هورمونی و آنتی بیوتیک  جزو 
پیشتازان صنعت داروی میهن اسالمی مان میباشد افزود: این شرکت 
دانش بنیان برپایه جدیدترین علوم دارویی و با استفاده از به روزترین 
ابزارهای دنیا برای رفع وابستگی کشورمان به تامین دارو و حرکت در 

مسیر خودکفایی عزم خود را جزم کرده است .
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داستان تاسیس كویرتایر داستان جالبی بوده و روند راه اندازی آن برای هر عاقه مند صنعت ، پُر از 
درس هایی از پشتکار و اراده است كه چگونه مدیری كاردان و كاربلد با تاشی سترگ توانست  در 

یکی از محروم ترین نقاط كشور یک بنگاه عظیم تولیدی را برپا سازد.
مهندس زینلی مدیرعامل موفق و رزومه دار كویرتایر با استفاده از تجربیات ارزشمندی كه در طول 
سالها و سکانداری یکی از بزرگ ترین شركت های تولیدی و اشتغال آفرین داشته موفق گردید بهترین 
برنامه ریزی ها را برای حصول افتخار ملی و پیشرفت ایران اسامی در كویرتایر با راهکارهایی از جنس 
جهش تولید برپا ساخته سازد كه به حق باید در باالترین سطوح آكادمیک به مدیران این راهبردها 

تدریس گردد تا ازاین دكترین كاری موفق دیگر مدیران كشور بهره برده و الگوبرداری كنند .
این مدیرعمل گرای دانش پژوه با شناختی كه از معضات و تهدیدهایی كه صنعت و اقتصاد كشور را 
دچار تاطم می سازد از سویی و با درک درست و آشنایی با سیاست های كلی نظام و فرآیندهایی كه 

ضامن پیشرفت ایران اسامی می باشد توانسته از دل تهدیدها فرصت بسازد.
مدیریتی كه باورش است برای پیشرفت و توسعه میهن 
اسامی باید برنامه ای جدی و جدیدی داشت و این باورش 
را هم در مجموعه تحت مدیریت خود بجای شعار به شعور 
تبدیل می سازد و بیشترین تاش را چاشنی كار می كند 
تا تاش خود و مجموعه را معطوف به فرداها و شناخت 
آنچه فردا كشورمان به آن نیاز دارد سازد برگ برنده ای 
است كه چون سرداری فاتح در جنگ اقتصادی نام وی 

را پرآوازه كرده است.
براستی كه این مدیریت نواندیش و دارای علم و دانش با 
تجربه عمل گرا در كنار پاک دستی و سیاستهای كه برای 
فرداها برنامه دارد موفق شده با اعمال سیاستهای راهبردی 
ره به سوی موفقیت گشاید و گرچه از این مدیران میانه 
میدان در صنعت كشورمان كمتر از انگشتان دست داریم 
ولی مشارالیه آنچنان پرفروغ مدیریت كرده و ناخدایی كرده 
شایسته داشته است كه چراغ اقتصاد مقاومتی و عملکرد 

درخشان را برای دیگران روشن ساخته است.
دكترین، برنامه ریزی و رئوس كاری كه مهندس زینلی در 
كویرتایر برپا ساخته یک سرشاخه مهم غیر از سودآوری و 
ارزش آفرینی بطور مستمر دارد و آن برنامه ریزی برای آتیه 
جهت توسعه و تعالی میهن اسامی می باشد و این مهم 
در گام دوم انقاب یعنی حضور سرداران جنگ اقتصادی 
برای رسیدن به آینده ای روشن و درخشان برای شركتی 
كه در سرزمین امام رئوف دارای جایگاهی خاص می باشد 
توفیقات و دستاوردهایی بی تکراری را برای سهامداران و 

ذینفعان و كل هموطنانمان ارمغان آورده است
شركت كویرتایر بزرگترین واحد صنعتی استان خراسان 
جنوبی بوده كه با تولیدات متنوع محصوالت در حال حاضر 
بیش از 15 درصد از تایر تولیدی كشور )به لحاظ وزنی( و 
بیش از 22 درصد از تایر تولیدی كشور )به لحاظ تعدادی( را 

به خود اختصاص داده است.
شركت كویرتایر اولین شركت تایرساز ایرانی می باشد كه 
دانش فني طراحی و تولید تایرهاي رادیال سواری بلت 
سیمی و بدون تیوب )نسل برتر تایر( را از شركت ماتادور 
اسلواكي، یکي از خوشنام ترین شركتهای اروپا، خریداری 

كرده است. 
ماشین آالت و تجهیزات نصب شده در خط تولید شركت كویرتایر از برندهای مشهور اروپا و ژاپن با 
تکنولوژی های نوین خریداری شده كه به علت مجهز بودن به سیستم های پیشرفته كنترلی و ابزار 

دقیق از جهات متعددی در صنعت تایر كشور منحصر به فرد هستند.
كویرتایر همواره مفتخر بوده كه همواره پویایی و نوآوری را محور اصلی سیاست های استراتژیک خود 
قرار داده است. این شركت از بدو تاسیس تاكنون همواره منشاء تحوالت علمی چشمگیری در صنعت 
تایر كشور بوده كه افتخار پیشتازی در دستیابی به تکنولوژی تولید تایرهای رادیال سیمی از آن جمله 
می باشد. از روز تاسیس شركت طرح ریزی سیاست های اجرایی و تشکیاتی كویرتایر بر پایه اصل 
مترقی مشتری مداری و با هدف تأمین خواسته های تصریحی و تلویحی مشتریان و مصرف كنندگان 

عزیز با بهره گیری از مفاهیم نوین مدیریت صنعتی بوده است.
مهندس سید محمد زینلی در آخرین مصاحبه ای كه پیرامون این مجموعه نام آور داشت من باب 
تاسیس و تجهیز این كارخانه بخوبی اذعان داشت كه روند تشکیل مجموعه كویرتایر، مصداق جمع 
آوری منابع اندک، تجمیع آنها و انجام كارهای  بزرگ است. به گفته وی در این مسیر بارها به بن بست 
رسیدیم اما تاش كردیم ثابت كنیم كه می شود با دست خالی هم ادامه داد و كار كرد و نتیجه 
گرفت و در این مسیر مفتخریم اعام داریم كه واژه كلیدی 
موفقیت ما اعتمادی است كه به ما شد چرا كه در روزی 
كه ما نه دفتری داشتیم و نه هیچ چیز، مردم لطف كردند 

و به ما اعتماد كردند .
 مهندس زینلی خاطر نشان ساخت كه برای تاسیس این 
واحد اول مردم بودند كه به عرصه آمدند و به تدریج پول 
واریز كردند و در ادامه با كمک وام های بانکی و مشاركت 
حقوقی بانک سپه توانستیم كویرتایری كه امروز شاهد 
هستید، بشویم آنهم بگونه ای كه در زمینه كیفیت و 
جلب رضایت مشتری و ارائه خدمات پس از فروش دارای 

جایگاه ویژه ای در كشور شویم. 
مهندس زینلی همچنین متذكر گردید كه شركت كویرتایر 
به عنوان بزرگترین واحد صنعتی و تولیدی استان خراسان 
جنوبی زمینه اشتغال مستقیم و تمام وقت 1379 نفر و 
اشتغال غیر مستقیم 5696 نفر را فراهم كرده و همچنین 
در این كارخانه از توانمندی 226 كارشناس، كارشناس ارشد 
و دكترا در رشته های مختلف و با تجربه باال كه عمدتاً از 
دانشگاه های معتبر كشور با باالترین رتبه های علمی فارغ 

التحصیل شده اند، استفاده می شود.
به گفته این مدیربرجسته ؛ كویرتایر 16 % اشتغال صنعتی 
استان و 36 % اشتغال صنعتی مركز استان )شهرستان 

بیرجند( را به عهده دارد.
 مدیر با تجربه عرصه تولید در این مصاحبه خواندنی و 
جذاب همچنین تصریح كرد كه كویر تایر نسبت به 
نتیجه  در  و  دارد  كار كمتری  نیروی  دیگر  كارخانجات 
شركتی سرپا، چابک و قابل انعطاف است. به گفته وی 
درگزینش نیرو دقت زیادی داشته ایم و با وسواسی خاصی 
در انتخاب همکاران تاش كرده ایم چرا كه در شهر بیرجند، 
تعداد تحصیل كرده فراوان است و ما مجدانه سعی می 
كنیم بهترین ها را جذب مجموعه كنیم تا به طور متقابل، 
كویرتایر هم مکان مناسب و آبرومندی برای عاقه مندان به 
كار و افراد فارغ التحصیل و هم محلی برای تجلی بخشیدن 

به پروژه های مدنظر نخبگان داخلی در منطقه باشد.
مهندس زینلی با تبیین اینکه این نیروهای انسانی خوب، 
طی آموزش های تکمیلی كه در داخل و خارج از ایران دیده اند، آمادگی آن را پیدا كردند كه ما به 
استقال رسیده و امروز و در حال حاضر با اطمینان بتوانیم اعام داریم كه در تکنولوژی تولید تایرهای 

18 و 19 نیاز به خرید دانش فنی از خارج نداریم. 

تجلی  بازارند  خبره  کارشناس  که  آنان  برای  زینلی  مهندس 
مدیریت ارزشی و میانه میدان می باشد با رزومه ای سرشار از 
تجسم بخشیدن به فعل خواستن و ما میتوانیم که با مدیریت 
بهینه و راهبردی ، مجموعه کویرتایر را به سوی تعالی سوق 
توان جوانان متعهد  به  باور  و  انسجام بخشی  با  و  بخشیده 
تولید محصوالت  و  در خودکفائی  نقشی خوش  متخصص  و 
جدید در سطح گستره جغرافیایی کشور و البته اهتمام به 

امر صادرات در این روزهای سخت داشته است. 
ایران  فخر  که  کویرتایری  در  که  زبده  است  مدیری  مشارالیه 
اولین محصول  تولید  تا  و  نهاد  اول خشت  از  است  ایرانی  و 
خط تولید به پایش نشست و با بازگشتی غرورآفرین بار دیگر 
ناخدایی این شرکت عظیم را به عهده گرفت تا در کنار یاران 
یارش کمر همت به خدمت جانانه دوباره بسته و کویرتایر را به 

صدر هر مقام و جایگاهی در افتخار نشاند.
آن روز که ما اعالم کردیم به زودی خودکفایی در صنعت تایرسازی 
محقق می شود و ما خود نیاز خود را تامین می کنیم، به امید این 
رادمردان بود و امروز به همت این مردان آبدیده صنعت کشور، عالوه بر 
تامین تایربازار داخلی و کشورهای همسایه، چشم به افق و بازارهای 

بین المللی داریم ، دست مریزاد و خداقوت .

کویر تایر؛ پیشقر اول در اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید
بصیرت با  مدیریتی  ارمغان 

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ
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مدیرعامل كویرتایر با تاكیدبر اینکه با اعتماد به جوانان و استفاده از خاقیت آن ها توانسته ایم كه 
موفق باشیم و در تایرهای سواری كاما خودكفا گردیم افزود مفتخرم اعام دارم كه عاوه بر تجاری 
سازی تولید تایرهای سایز 13،14،15،16و17 در تولید تایرهای سبز و دوستدار محیط زیست جزو 

شركتهای پیشرو باشیم . 
مهندس زینلی كه خود سبقه حضور برجسته  درمدیرعاملی شركتهای بزرگ ، كسوت  نمایندگی 
مجلس و منصب های ارشد مدیریتی دولتی كشور را داشته است  در ادامه با اشاره به اینکه در 
خصوص دستگاه پخت تایر، شاهد هستید كه مقام های كشور برای رونمایی از این تجهیزات چندین 
نوبت در كارخانه حضور یافتند اضافه كرد: تا كنون 10 دستگاه پرس پخت ساخته ایم كه هر پرس 
35 درصد طبق مداركی كه موجود است، ارزان تر از خرید خارج است. نائب رئیس هیات مدیره با بیان 
اینکه بعد از 20 سال بهره برداری از این پرس های خریداری شده  و مشخص شدن نقاط ضعف، وقتی 
خواستیم طراحی را آغاز كنیم، مسایل متعددی را مدنظرقرار دادیم افزود: در طراحی اولیه به روش 
مهندسی معکوس با استفاده از تجربه های عملیاتی همکاران توانستیم پرسی را بسازیم كه به لحاظ 
كیفیت و هزینه تعمیر و نگهداری و تیراژ تولید تایر اگر بهتر از نمونه های ژاپنی نباشد، می توان 

گفت حتما معادل آنها هست و این موضوع ما را از واردات بی نیاز كرده است.
مهندس زینلی ضمن تشریح این مهم كه بخشی از قطعات و تجهیزات پرس در كارگاه ساخت در 
كارخانه كویر تایر و بخش هایی هم در شهرک صنعتی بیرجند و برخی در مشهد و در تهران انجام 
می شود خاطر نشان ساخت كه من و همکارانم با دقت فراوان تمام نیازمندی ها مجموعه را تبدیل 
به نقشه می كنیم و نهایتا یا با برون سپاری و ساخت داخل سازمان، نقشه تبدیل به قطعه می شود. 
به گفته وی ساخت پرس پخت تایر، حاصل همت و انگیزه همکاران مجموعه كویرتایر بوده است. نایب 
رئیس هیات مدیره شركت افزود: به علت مشکات اولیه، ساخت اولین پرس 8 ماه طول كشید، اما 
ساخت پرس های بعدی با سرعت بیشتری انجام شد و در یک بازه 6 ماه توانستیم 4 پرس بسازیم 
كه بسیار با كیفیت هستند. مهندس زینلی همچنین تاكید كرد كه ما در كویرتایر معتقد به بحث 
بهره ور بودن سازمان هستیم. چرا كه به باور ما اگر بهره ور نباشیم، در دنیای رقابتی تولیدكنندگان و 

كارآفرینان عقب خواهیم ماند و این یک اصل است.
مدیر ارشد كویر تایر دراین مصاحبه مفصل با تبیین این مطلب كه ضمن تکیه بر بهره وری، معتقدیم 
این بهره وری همه جا پاسخگوی مشکات نیست افزود: نکته ای كه چند سالی است بر آن متمركز 
شده ایم،  بحث نوآوری است و در این مبحث “تکاپوی نوآوری” به همه پرسنل و كاركنان ، از نگهبان 

درب كارخانه تا تمامی همکاران و مدیران ارشد این موضوع اباغ شده است.
مهندس زینلی در ادامه با اشاره به اینکه استفاده از خرد جمعی یک اصل مهم است و انتظار داریم 
كه همکاران ما، كار و محیط كار را مهم تر از خانه خود بدانند و سرنوشت شركت برای آنها مهم باشد 
اضافه كرد:  نظام پیشنهادات را در شركت شکل داده ایم و با جدیت ایده های دریافتی در كمیته های 
مختلف ارزیابی می شود و پیرو دریافت ایده ای ناب در شركت بخشی را در درون سازمان با پتانسیل 
داخلی به انجام می رسانیم و بخشی را برون سپاری می كنیم و با همت و كمک متخصصین داخلی 

عملی می سازیم.
مهندس زینلی مدیر عامل شركت كویر تایر در بخش پایانی  این مصاحبه با اعام  اینکه خراسان 
جنوبی در اكثر حوزه ها عقب افتاده است و بیش از هر زمانی به سرمایه گذاری نیاز دارد افزود: در استان 
ها ی مركزی شاهد انفجاری از سرمایه گذاری ها هستیم اما در خراسان جنوبی حضور بخش خصوصی 
اندک می باشد در صورتی كه در مرزهای شرق كشور ظرفیت های بسیاری وجود دارد كه به علت بی 

توجهی در حال از بین رفتن است.
مهندس زینلی با اشاره به پروژه های عظیم استان مانند زغال سنگ، كویر تایر و فوالد قاین اظهار 
كرد: این ظرفیت ها برای شکوفایی ورود جدی دولت را می طلبد كه با حضور دكتر رئیسی ، رئیس 
جمهور خدوم عملیاتی شدن و به بهره برداری رسیدن هر چه سریعتر این پروژه ها رنگ جدی تری 

به خود خواهد گرفت.
مدیر عامل شركت كویر تایر ضمن تاكید دوباره بر اینکه 7 سال گذشته كویر تایر با تکیه بر توان 
داخلی كار های بزرگی انجام داده است و پارسال نیز بیش از 25 درصد سود شركت كویر تایر ناشی از 
داخلی سازی بوده است افزود: امیدوارم كه با همت و همیتی كه در رئیس جمهور منتخب وجود دارد 
و نگاه ویژه ای كه ایشان در حمایت از تولید دارند شاهد باشیم  در سالی كه مقام معظم رهبری آن را 
سال حمایت از تولید با پشتیبانی ها و مانع زدائی ها نامگذاری كرده اند زمینه هر چه بیشتری برای 
توسعه فعالیت ها و تولید در كویرتایر عینیت یابد و شاهد باشیم ضمن تامین بازار داخلی و برطرف 
ساختن نیاز هموطنان در امر صادرات هم سهمی درخور از بازارهای كشورهای همسایه و كشورهای 

هدف صادراتی را به خود اختصاص دهیم .

بازدید وزیر صمت از کارخانه کویرتایر به روایت تصویر
همزمــان بــا ســومین ســفر رئیــس جمهــور بــه اســتان خراســان جنوبــی ، آقــای 
دكتــر ســید رضــا فاطمــی امیــن وزیــر صنعــت، معــدن وتجــارت بــه اتفــاق رئیــس 
ســازمان صمــت ومدیرعامــل شــركت شــهرک هــای صنعتــی اســتان  از نمایشــگاه 

داخلــی ســازی محصــوالت و خــط تولیــد كارخانــه بازدیــد كردنــد.
در ایــن بازدیــد  آقــای مهنــدس زینلــی  مدیرعامــل شــركت كویــر تایــر گزارشــی 

از وضعیــت كارخانــه ، تولیــدات و داخلــی ســازی محصــوالت  ارائــه كردنــد.
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مدیرعامل کویرتایر در دیدار رئیس جمهور با نخبگان: کویر تایر با اتکا بر دانش بومی اعجاز خلق کرده است

وزیر صنعت:ماشین سازی رویداد خوبی است که در کویرتایر اتفاق افتاد

كویرتایــر در هشــت ســال گذشــته بــا اتــکا بــر  دانــش بومــی و داخلــی ســازی اعجــاز خلــق كــرده اســت به 
طــوری كــه بیــش از 25 درصــد ســود ســال گذشــته ایــن شــركت ناشــی از ایــن اقدام اســت.

بــه گــزارش  روابــط عمومــی شــركت كویــر تایــر ، آقــای مهنــدس ســید محمــد حســین زینلــی دردیــدار 
اقشــار مــردم، علمــاء و نخبــگان اســتان بــا رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه داخلــی ســازی و توجــه بــه 
صــادرات از عواملــی اســت كــه كشــور را از مشــکات نجــات مــی دهــد اظهــار داشــت: بایــد كمیتــه ای در 
اســتانها بــه ریاســت اســتانداران تشــکیل شــود تــا بــا محوریــت صــادرات ، ســازمان هــای تولیــدی ممیــزی 
شــده و نوســازی و بازســازی تکنولوژیکــی در آنهــا صــورت پذیــرد تــا بــا افزایــش تــوان صادراتــی بتواننــد در 

خــارج از مرزهــای كشــور هــم محصــوالت خــود را صــادر نماینــد.  .
مدیرعامــل شــركت كویرتایــر بــا بیــان اینکــه بــرای داخلــی ســازی و  خصوصــی ســازی گام هایی برداشــته 
شــده اســت، ادامــه داد: پیشــنهاد مــی  شــود همچــون ســازمان خصوصــی ســازی یــک ســازمان داخلــی 
ســازی هــم بــه تصویــب هیئــت وزیــران برســد تــا  تــوان داخلــی تقویــت شــود زیــرا ایــن راه نجــات ملــی 
اســت . البتــه بانــک هــا هــم در مســیر توســعه واحدهــای صنعتی درســت عمــل نمی كننــد زیــرا در هنگام 
اعطــای وام نــرخ كارمــزد را 18 درصــد عنــوان مــی نمایند  امــا در عمــل 25 درصد كارمــزد از تولیدكنندگان 
دریافــت مــی شــود و عــاوه بــر آن 20 درصــد تســهیات را  نیــز بلوكــه مــی كننــد  و كارمــزد آن را هــم 
پرداخــت نمــی نماینــد و عمــا بخشــنامه هــای شــورای پــول و اعتبــار و بانــک مركــزی را دور مــی زننــد و 
هیــچ تفاوتــی بیــن عملکــرد بانــک هــای خصوصــی و دولتــی وجــود نــدارد . متاســفانه ایــن رفتــار درشــأن 

نظــام بانکی كشــور نیســت.
از طــرف دیگرســازمان امــور مالیاتــی فشــار مضاعــف مالیاتــی بــه واحدهــای صنعتــی  وارد نکنــد و اجــازه 

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: رویــداد خوبــی كــه در كویرتایــر اتفــاق افتــاد ایــن اســت كــه كار 
ایــن شــركت تولیــد تایــر بــوده اســت امــا خوشــبختانه پــا را فراتــر گذاشــته اســت و وارد ماشــین ســازی 

شــده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــركت كویــر تایــر ، ســیدرضا فاطمــی امیــن در بازدیــد از كارخانــه كویرتایــر 
كــه همزمــان با ســومین ســفر رئیــس جمهور بــه خراســان جنوبی صــورت گرفــت اظهــار داشــت: كویرتایر 
عــاوه بــر اینکــه تولیــد كننــده تایــر اســت ماشــین آالت حرفــه ای در حــوزه الســتیک  را تولید مــی كند و 

مــا نیــز از ایــن اقــدام كویرتایــر حمایــت خواهیــم كرد.
وی بــا بیــان اینکــه صــادرات ایــران تنهــا نبایــد تایر باشــد بلکه بایــد صــادرات فناوری و ماشــین آالت باشــد 

تصریــح كــرد: مــا نیــز از ایــن اقــدام بــزرگ كویرتایر حمایــت خواهیم كــرد .
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه صــادرات ایــران حتــی نبایــد تایر باشــد بلکــه باید صــادرات 
فنــاوری و ماشــین آالت باشــد اظهاركــرد: از ایــن بابــت از شــركت كویــر تایــر تشــکر و هم حمایــت می كنیم

فاطمــی امیــن بیــان كــرد: برنامــه مــا ایــن اســت كــه تــا ســال 1404 بایــد صــادرات غیــر نفتــی را دو برابــر 
كنیــم زیــرا صــادرات یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی اســت كــه در وزارت صمــت بــه آن توجــه مــی كنیــم.

وی اظهاركــرد: الســتیک ســنگین را عمدتــا وارد می كنیــم امــا مــورد حمایــت وزارت صمــت هســت كــه 
تولیــد داخلــی انجــام شــود.

دهنــد تــا واحدهــای صنعتــی راه انــدازی شــوند ســپس مالیــات اخــذ شــود.
مدیرعامــل شــركت كویــر تایــر بــا بیــان اینکــه خراســان جنوبــی در اكثر حــوزه ها نســبت به شــاخص های 
ملــی عقــب اســت و نیــاز بــه ســرمایه گــذار جدیــد دارد گفــت: 50 درصــد صنایع اســتان فعال نیســتند لذا 
بایــد دولــت و شــركت هــای بــزرگ و شــركت هــای وابســته بــه بانــک هــا در ایــن اســتان ســرمایه گــذاری 
كننــد تــا تولیــد رونــق گیــرد اگــر مشــاركت شــركت هــای بــزرگ شســتا ، ایمیــدرو و بانــک ســپه نبــود 
مجتمــع ذغــال ســنگ طبــس ، فــوالد قائــن و كویرتایــر راه انــدازی نمــی شــدند چــون بــرای  پــروژه هــای 

عظیــم صنعتــی بایــد شــركت هــای بــزرگ پــای كار باشــند و مشــاركت نمایند.
البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه كردكــه برخــی گسســت هــای اجتماعــی  در ســالهای گذشــته موجــب از 
دســت دادن اعتمــاد ســرمایه گــذاران گردیــده و جــرات ســرمایه گــذاری از بخــش خصوصــی گرفتــه شــده 
اســت . اكنــون بــا روی كار آمــدن دولــت جدیــد، بایــد شــرایطی را فراهــم نمــود تــا بخــش خصوصــی بــه 

میــدان بیایــد و كار را بــه دســت گیــرد.
نماینــده صنعــت اســتان خطــاب بــه آقــای رئیســی گفــت: امــروز از دولــت عدالــت محــور شــما، راه انــدازی 
ــران شــود.  ــی جب ــا در خراســان جنوب ــی ه ــب ماندگ ــن عق ــا ای ــم ت ــی خواهی ــزرگ را م ــای ب ــروژه ه پ
متاســفانه طــی ســالهای گذشــته اســتانهایی كــه بــه البــی هــای سیاســی و اجرایی وصــل بوده اند بخشــی 
چشــمگیری از منابــع ملــی و امکانــات كشــور را بــه ســوی خــود ســوق داده انــد  و در ایــن فرآینــد به برخی 
اســتانها و مخصوصــا اســتانهای شــرقی و نــوار مــرزی ظلــم شــده اســت . همانگونه كــه مقام معظــم رهبری 
فرمــوده انــد پیوســت عدالــت بایــد در تخصیــص امکانــات لحــاظ شــود كــه الحمــدهلل جنابعالــی هم بــه آن 

اعتقــاد داریــد .

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه مشــوق هایی بــرای ترغیــب ســرمایه گــذاران اظهــار داشــت: 
تــا پایــان امســال بــرای تمامــی شهرســتان های كشــور بــه ویــژه خراســان جنوبــی برنامــه تخصصــی بــرای 

بخــش صنعــت، معــدن و  تجــارت آن تهیــه خواهیــم كــرد.
ــا و  ــر شهرســتانی چــه فرصت ه ــه ه ــن اســت ك ــر روی ای ــا ب ــز م ــار داشــت: تمرك ــن اظه فاطمــی امی
ــرای جــذب ســرمایه  ــد ب ظرفیت هایــی دارد و چــه زیرســاخت هایی را كــم دارد و چــه مشــوق هایی را بای
گــذاران در بخــش صنعتــی، معدنــی و تجــاری داشــته باشــد تــا شــاهد توســعه متــوازن در كشــور باشــیم.
وزیــر صمــت یــا بیــان اینکــه در ایــن برنامــه تمــام فرصت هــا، مشــکات و رویدادهایــی كــه اتفــاق بیفتــد 
را مشــخص مــی كنیــم یــادآور شــد: نقشــه راه و برنامــه عملیاتــی مــا در تحقــق ایــن برنامــه 3 ســال آینــده 

ست. ا
وی بــه فرصــت مــرز اشــاره كــرد و افــزود: برنامــه مــا ایــن اســت كــه تــا ســال 1404 بایــد صــادرات غیــر 
نفتــی را دو برابــر كنیــم زیــرا صــادرات یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی اســت كــه در وزارت صمــت بــه آن 

توجــه مــی كنیــم.
فاطمــی امیــن بــا اشــاره بــه اینکــه در بحــث صــادرات كشــورهای همســایه ماننــد پاكســتان، افغانســتان و 
روســیه اولویــت دارنــد اظهــار داشــت: یکــی از پروژه هــای مــورد تاكیــد مــا در بحث صــادرات بحــث حمایت، 

بازارســازی های كان و مذاكــرات سیاســی كــه بــرای توســعه صــادرات كمــک كنــد اســت.
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سرمایه گذاری نیرو با مدیران کاردان خود رکورد زد
افزایش 534 درصدی سود

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه گذاري نیرو )سهامی عام( مورخ 1400/04/27 
در محل مركز همایشها و ساختمان سازمان مدیریت صنعتي برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 71/07 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای سیدجواد احمدي 
نژاد بود، كه خانم شهره یادگاري و آقای علي ویسي در مقام نظار اول و دوم و آقای مهران بهمني 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 40 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر عیسی حسین پناه مدیر خوش فکر و ارزشمند اقتصاد كشورمان در ابتدای گزارش جامع خود با تشریح 
اینکه سرمایه گذاری نیروبعد از سال 95 كه به عنوان یک شركت خصوصی مستقل به ادامه فعالیت پرداخت 
توانست در چندین مرحله و با توافق سهامداران عمده خود، سرمایه اش را از 40 میلیارد به 105 میلیارد 
افزایش دهد اضافه كرد: روند رو به رشد شركت در سودآفرینی و ارزش آفرینی طی سالهای 1396 تاكنون در 
یک مدار صعودی قرار داشته و شركت توانسته است در شاخص های درآمد، سود عملیاتی، نرخ بازده دارائی 
ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود خالص كارنامه ای درخشان را برای ذینفعان خود به ارمغان بیاورد.

مدیرعامل با تجربه سرمایه گذاری نیرو كه در بازار سرمایه به مدیر شفافیت و برنامه ریزی معروف و مشهور 
می باشد در ادامه با تصریح اینکه درآمد عملیاتی شركت از مبلغ 6/197 میلیارد سال 98 به مبلغ 10/777 
میلیارد ریال در سال 99 و سود عملیاتی از مبلغ 2/758 میلیارد سال 1398 به مبلغ 6/827 در سال 
1399میلیارد افزایش پیدا كرده است افزود: این آمار حاكی از آن است كه درآمد شركت بیش از 74 درصد 

و سود عملیاتی در حدود 148 درصد رشد داشته است.
دكتر حسین پناه در ادامه از افزایش 534 درصدی سود خالص شركت در سال مالی مورد گزارش خبر داد 
و خاطرنشان نمود در سایه تمهیدات اندیشیده شده و پیاده سازی راهبردهای مدنظر مدیریت و تاش های 
مجدانه همکاران توانستیم در حالی كه بازدهی شاخص 155 درصد بود در شركت بازدهی 306  درصدی 
را كسب نماییم. مدیرعامل مجموعه در بخش پایانی گزارش خود با اشاره به اینکه توجه جدی به عملکرد 
شركت های تابعه ، بهینه سازی پرتفوی و تجزیه و تحلیل مستمر بازار سرمایه مدنظر مدیریت مجموعه بوده 
و می باشد افزود: برای سال 1400 برنامه های بسیار خوبی مدنظرمان می باشد تا زنجیره ارزش آفرینی و 

سودآوری شركت را ارتقاء بخشیم.
عنایت خاصه دکتر حسین پناه نسبت به اهالی قلم، تایید حسابهای شفاف و کلین معمار 
پاکدست مالیه مجموعه جناب آقای مهران بهمنی و واحد مالی توسط حسابرس و بازرس 
قانونی، تشویق های ممتد سهامداران حاضر در حین و بعد از قرائت گزارش موفق ساالنه شرکت، 
حمایت و تعامل ستودنی جناب جوقایی مدیر فرهیخته روابط عمومی شرکت و کارشناسان 
متعهد و متخصص مجموعه با اصحاب رسانه، اعالم رشد تمام شاخص های اصلی در سودآوری، 
تشریح کامل برنامه های آتی شرکت ، تقدیر ویژه مهندس احمدی نژاد ریاست مجمع از عملکرد 
جهادی تیم مدیریت شرکت و پاسخگویی صادقانه و دقیق به سواالت و ابهامات توسط مدیران 

ارشد مجموعه از نکات خواندنی مجمع بود که حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود.
پیام هیئت مدیره 

هیئت مدیره و مدیریت شركت اعتقاد دارد كه امانتدار سهامداران محترم بوده و برای حفظ و ارتقای این 
امانت، وظیفه خود می داند كه از انجام هیچ تاش و كوششی دریغ نورزد. شکرگزاریم كه بار دیگر در سایه 
الطاف الهی توفیق خدمتگزاری را به ما عطا فرموده تا تمام توان خود را صرف این مهم كه همانا توسعه 
صنعت و اقتصاد ایران عزیزمان می باشد به كار ببندیم. در سالی كه پشت سر گذاشتیم باوجود مشکات و 
محدودیت های ناشی از سوء تدبیر دستگاه ها ونهادهای دولتی مرتبط و شیوع ویروس كرونا به فضل الهی 
و با اتکا به منابع و توانایی های داخلی به نتایج مطلوبی در عملکرد مالی شركت دست یافتیم. هیئت مدیره 
و مدیریت شركت ایمان دارد تمامی افتخارات و موفقیت های حاصل شده در سایه حمایت های بی دریغ 
و با پشتوانه سهامداران محترم به دست آمده است كه بی شک استمرار این تعامل سازنده چراغ راه آینده 

شركت خواهد بود. 
در پایان شایان ذكر است مدیریت شركت در راستای رسالت و وظایف خود در هر زمان باافتخار پاسخگوی 

سهامداران محترم بوده و مقدم ایشان را گرامی می دارد.
تاریخچه 

شركت سرمایه گذاری نیرو )سهامی عام( در تاریخ 31 خردادماه 1375 تأسیس و تحت شماره 122447 
در اداره ثبت شركت ها و مالکیت های صنعتی تهران به ثبت رسیده است. از همان تاریخ فعالیت خود را در 
جهت اهداف شركت آغاز نموده و ادامه داده است. همچنین شركت در تاریخ 1396/06/21 اقدام به برگزاری 
مجمع فوق العاده به منظور تغییر اساسنامه، تغییر سال مالی و همچنین تغییر فعالیت شركت از سرمایه 

گذاری به هلدینگ نموده است.
موضوع فعالیت 

مطابق ماده 3 اساسنامه شركت سرمایه گذاری نیرو )سهامی عام( موضوع فعالیت اصلی و فرعی شركت، 
سرمایه گذاری در سهام؛ ایجاد، راه اندازی و خرید نیروگاه های تولید برق و تهیه و اجرای طرح ها و پروژه 
های مرتبط با حامل های انرژی و پروژه های صنعتی و تأمین و عرضه آب اعم از خانگی، كشاورزی و صنعتی، 
بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه های تأمین و عرضه آب؛ تهیه، تولید و تأمین انواع مواد اولیه و 
محصوالت پتروشیمی و فرآورده ها و مشتقات فرعی آنها كه از فرآوری نفت و مشتقات نفتی، گاز طبیعی و 
سایر مواد خام؛ مطالعه، امکان سنجی، سرمایه گذاری و مشاركت در ایجاد، راه اندازی و توسعه صنایع مرتبط 
با آب، برق، انرژی و نفت و گاز و توسعه و بهره برداری و نگهداری از منابع و تأسیسات آب و سازه های آبی 
و انرژی و انواع طرح ها و پروژه های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، صادرات و واردات، خدماتی، مهندسی و 
ساختمانی در صنایع آب، برق، پتروشیمی و نفت و گاز و سایر بخش های اقتصادی مرتبط با موضوع فعالیت 
شركت؛ سرمایه گذاری در مسکوكات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد 
بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشراكه، واحدهای سرمایه گذاری 
صندوق ها و یا سایر اوراق بهادار سرمایه گذاری در سایر دارایی ها ازجمله دارایی های فیزیکی، پروژه های 

تولیدی و پروژه های ساختمانی باهدف كسب انتفاع و ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار می باشد.
شرکت از منظر بورس اوراق بهادار 

وضعیت معامالت و قیمت سهام شرکت
 شركت برای اولین بار در تاریخ 1383/06/07 با نماد ونیرو در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سرمایه 
گذاری ها مورد معامله قرار گرفت. همچنین با توجه به تصمیمات مجمع فوق العاده مورخ 1396/06/21 و 
تغییر اساسنامه و موضوع فعالیت شركت، نماد شركت از صنعت سرمایه گذاری به صنعت عرضه برق، گاز، 

بخار و آب گرم تغییریافته است. 
اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی

 با توجه به استراتژی شركت، تامین منابع و ورود به بخش انرژی باالخص نیروی برق ازجمله برنامه های 
پیشروی شركت می باشد كه اهم اقدامات صورت گرفته در این خصوص به شرح زیر میباشد:

- استفاده مطلوب از فرصت های پیش آمده در بازار سرمایه و افزایش حجم پرتفوی بورسی عمدتاٌ از محل 
سودآوری پرتفوی 

-  ثبت افزایش سرمایه از مبلغ 9/350 میلیارد ریال به مبلغ 10/500 میلیارد ریال
نظام راهبری شرکت 

رویه های كارآمد راهبری شركت برای عملکرد صحیح فعالیت اصلی شركت و عملکرد صحیح در بازار 
سرمایه الزم است. راهبری ضعیف می تواند موجب سلب اعتماد سهامداران و سرمایه گذاران بالقوه گردد 
و می توان به نوبه خود سبب عدم امکان و توانایی شركت در جذب منابع مالی الزم برای تأمین آن در 
آینده گردد. درواقع شركت ضمن مسئولیت در قبال سهامداران فعلی خود در قبال سرمایه گذاران بالقوه 

نیز مسئولیت دارد.
هیئت مدیره شركت در سال مالی منتهی به 1399/12/30 با برگزاری 19 جلسه تاش كرده است با ایجاد 
حاكمیت كارآمد در امور شركت و نیز شركت های تابعه در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع گروه 
های مختلف ازجمله كاركنان، سرمایه گذاران بالقوه و جامعه گام بردارد. در این راستا جهت ایفای وظایف 

كارآمد از كمیته حسابرسی نیز بهره مند گردیده است.
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تصویب افزایش سرمایه 27 درصدی برای شرکتی بین المللی
به جوانان اتکا  و  به نفس  اعتماد  ترجمه عملی 

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت گروه دارویی بركت)سهامی عام( مورخ 
1400/07/25 در محل خیابان جمهوري تقاطع حافظ بازار چارسو طبقه 7 تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 53/51 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات 
مدیره، حسابرس و بازرس قانونی و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده فرشید مرادي بود كه جنابان  سید مهدي ناصري و علي فاح پور درمقام نظار 

اول و دوم و آقای مصطفي ظهیر به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
افزایش سرمایه توسط  بر لزوم  با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی  ادامه و  در 
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.
ابتدای  در  شركت  مدیرعامل  برندگی،  اكبر  دكتر 
گزارش جامع خود با اعام اینکه این گروه دارویی 
به عنوان یک مجموعه بزرگ سامت محور نقشی 
بی بدیل در گسترش سامتی و افزایش سطح رفاه 
به عنوان  این شركت  افزود:  بهداشت كشور دارد  و 
یک مجموعه اقتصادی دانش محور ، رویکرد خویش 
و  نموده  انتخاب  سامت  فرآورده هاي  بر  تمركز  را 
مبنای فعالیت شركت ، حركت در جهت تحقق چشم 
انداز ایران 1404 و هم راستایي با نقشه جامع علمي 
كشور در راستای مسئولیت اجتماعی و ارج گذاری 
به ارزشهای انسانی می باشد. بنا به اعام این مدیر 
ارزشی و موفق، كمک به گسترش عدالت اجتماعی 
و افزایش امکان دسترسی محرومین به فرآورده های 
جدید سامت از طریق تولید داروها با قیمت ارزانتر، از 

اهداف گروه دارویی بركت می باشد.
عضو هیات مدیره بركت در ادامه با تبیین اینکه شركت 
گروه دارویی بركت از طریق تعامل سازنده با موسسات 
دانش بنیان و دانشمندان جهان و بهره گیری از دانش 
علمی در كنار حمایت همه جانبه از توان و پتانسیل 
است  توانسته  كشورمان  جوان  و  خدوم  دانشمندان 
داشته  داروهای جدید  تولید  در  شایسته  عملکردی 
كان  سیاست هاي  به  توجه  :با  كرد  اضافه  باشد 
راهبردی و برنامه هاي توسعه اي خویش و با عنایت به 

تحلیل بازار دارویي ایران، منطقه و جهان در سالهای گذشته توانستیم در این راهبرد بسیار 
پیشتاز و ومثال زدنی، دستاوردهای افتخار افرینی را برای  میهن اسامی به ارمغان بیاوریم 

كه تولید واكسن كو بركت یکی از همین توفیقات برجسته بوده است .
مدیرعامل شركت در ادامه با تشریح كامل از چگونگی برنامه ریزی و كلید خوردن برنامه  
تولید واكسن در مجموعه بركت خاطر نشان كرد كه پیرو سیاستهای مدنظر حاكمیت برای 
بومی سازی تولید واكسن كرونا در كشور و با تاكید بر اینکه علت عدم افشای اطاعات تولید 
واكسن در كدال ماحظات امنیتی و سیاسی می باشد و در حال مذاكره برای انتشار اطاعات 
قراردادهای رسمی واكسن در كدال هستیم تا بتوانیم برخی اطاعات را با اخذ مجوزها در 
كدال و رسانه ها منتشر كنیم افزود: با بسیج نیروهای خود و تاش شبانه روزی جوانان 
دانشمند و پتانسیل موجود در این گروه توانستیم این مهم را به سرانجام رسانده و جزو 
6 كشوری باشیم كه این واكسن را تولید می كنیم. دكتر برندگی با تصریح اینکه از لحاظ 
كیفیت و قیمت ما رقیب جدی برای واكسن های خارجی هستیم و در این مورد ادعای جدی 
و راستینی دارم اعام كرد با كاری تیمی و طاقت فرسا در فازهای 1 و 2 توان تولیدی خود 

را افزایش داده و بر بسیاری از ناممکن ها خط بطان كشیدیم.
وی با تصریح اینکه با توجه به واردات 100 میلیون واكسن، میزان تولید واكسن كرونای 
شركت بیشتر از نیاز كشور خواهد بود و هیچ راهی جز صادرات دوز سوم نداریم افزود: 
بنابراین عاوه بر اینکه نیاز داخلی كشور را تامین می كنیم اما به صادرات هم نگاه جدی 

داریم هر چند بخوبی عیان است كه صادرات دارو سختی های خاصی دارد.
دكتر برندگی در این بخش گزارش خود كه بیشتر روی مبحث تولید و توزیع واكسن كرونا 
متمركز بود خاطر نشان كرد كه یک تیم فنی برای اخذ مجوز واكسن بركت در حال مذاكره با 
سازمان بهداشت جهانی بوده و مذاكرات از 3 ماه پیش آغاز شده و تاكنون مستندات خواسته 
شده ارسال شده و منتظر جواب سازمان بهداشت جهانی هستیم.  مدیرعامل گروه بركت با 
تاكید بر اینکه در جهت كسب سهم بازار مناسب  از 
كشورهای متقاضی این واكسن قیمت دقیق واكسن 
بركت را به خریداران خارجی ارائه ندادیم و فقط اعام 
كردیم واكسن را یک دالر زیر قیمت سینوفارم در 
كشور شما می فروشیم تاكید كرد كه قیمت تمام 
و  بود  ده دالر  تولید چند  اول  فاز  در  واكسن  شده 
مقدار كمی تولید می شد اما در فاز دوم توانستیم از 
30 دوز در لیتر به 2000 دوز در لیتر برسیم و تاش 
ما این است كه هزینه تولید را مجددا كاهش دهیم. 

داخلی  بازار  نیاز  پیرامون  و  ادامه  در  برندگی  دكتر 
كشورمان برای تزریق واكسن تاكید كرد كه بر اساس 
مستندات پزشکی دوز سوم اجباری بوده و با توجه 
به بررسی ها می توانیم به تمام كسانی كه دو دوز 
سینوفارم دریافت كرده اند واكسن بركت را به عنوان 
دوز سوم تزریق كنیم و بنابراین در این بُعد هم یک 

بازار خوبی پیش روی شركت قرار دارد.
به گفته مدیرعامل موفق شركت بركت بر اساس پیش 
بینی دانشمندان با تغییر پلتفرم در سال 2022 بازار 
جدیدی برای تولید واكسن های كرونا ایجاد خواهد 
شد و بازار تولید در این سال هم پیش روی شركت 

قرار دارد.
دكتر برندگی همچنین با اشاره به اینکه با تمهیدات 
اندیشیده شده و اعمال ظرفیت های ایجاد شده در 
سه فاز تولید واكسن پس از كرونا بااستفاده نخواهد 
بود افزود:  از طرفی ممکن است ویروس كرونا مانند آنفوالنزا باز هم به تزریق واكسن نیاز 
داشته باشد كه این نیز بازار تولید واكسن را داغ نگه خواهد داشت و همچنین می توانم  
اعام دارم كه از طرف دیگر می توان از این ظرفیت ها برای تولید سایر واكسن ها با پلتفرم 

مشابه استفاده كرد.
دكتر ظهیر دبیر مجمع كه از خوشنام ترین مدیران اقتصادی كشور می باشد نیز در این 
مجمع با اعام اینکه علیرغم جوسازی موجود باید خاطر نشان سازم كه برای فروش واكسن 
تا پایان شهریور ماه 1400 بطور رسمی قراردادی  با وزارت بهداشت و درمان  در داخل 
منعقد نشده است افزود: تنها یک تفاهم نامه با هیات امنا صندوق ارزی برای تحویل 5 
میلیون دوز بسته شد. وی تصریح كرد كه در اوایل برج 7 قیمت هر دوز واكسن »ویال« 
طبق نظر كارشناسی مشخص گردید و بالطبع پس از انعقاد رسمی قرارداد در سامانه كدال 
و خبرگزاری ها اطاع رسانی رسمی خواهد شد. به گفته وی نرخ هر دوز واكسن در حدود 
185 هزار تومان بوده و تا كنون بیش از 8 میلیون واكسن با این قیمت كارشناسی شده 
تحویل وزارت بهداشت گردیده است.دكتر ظهیر در بخش دیگری از صحبتهای خود با 

دکتر برندگی با تاکید بر اینکه سهم 12 درصدی برکت از بازار داروی کشور، 
به دلیل توزیع واکسن تا سال آینده بسیار بیشتر از مقدار فعلی گزارش 
خواهد شد تصریح کرد: با داشتن بیش از 350 نیروی نخبه و متخصص در 
حوزه سالمت کشور و 18 شرکت تابعه صنعت داروی ایران اسالمی و در مقام 
بزرگترین صادرکننده محصوالت دارویی کشور به جد دنبال آن هستیم که با 
تمهیدات اندیشیده شده و پیاده سازی برنامه های مدنظرمان برای اعتالء ایران 
اسالمی نقشی هر روز پر رنگ تر ایفاء نماییم. مدیرعامل خوش فکر برکت در 
بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به اینکه افزایش سرمایه قبلی شرکت به 
رشد 60 درصدی درآمد عملیاتی شرکت کمک کرد افزود: بر اساس ارزیابی 
های مالی انجام شده در مورد طرح افزایش سرمایه کنونی به مبلغ 1540 

میلیارد، نرخ بازدهی داخلی در این طرح 25 درصد خواهد بود.

است برکت  سالمتی 
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برشمردن اهم هزینه های صورت پذیرفته در این پروژه اعام داشت كه تاكنون بالغ بر 3 
هزار میلیارد تومان در این پروژه خرج شده است و برآورد و پیش بینی می كنیم كه هزینه 
آنچنانی دیگری مورد نیاز نمی باشد. دكتر ظهیر تاكید كرد كه پیش بینی ما این است كه 

حداقل 40 درصد در این پروژه سود خالص كسب كنیم.
دكتر جلیلی عضو هیئت مدیره بركت و دكتر جواهری مدیرعامل شركت اعتاء البرز نیز در 
این مجمع در ادامه به گوشه ای از عملکرد و دستاوردهای مجموعه اشاره كردند كه نشان از 

باور مجموعه به یک كار تیمی و خرد جمعی در رسیدن به اهداف عالیه بود.
دكتر برندگی در بخش پایانی گزارش خود با اعام اینکه این افزایش سرمایه 27 درصدی از 
محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران عاملی موثر در پیشرفت طرح هاو برنامه 
های مدنظر مدیریت برای سودآوری و ارزش آفرینی دارد تصریح كرد كه دوره بازگشت 

سرمایه 29 ماه و زمان بازدهی 25 درصد می باشد.
به گفته مدیرعامل بركت، مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر در سرمایه 
گذاری البرز، تامین مالی پروژه بایوسیمیار و اصاح ساختار مالی در شركت بیوسان فارمد، 
اتمام پروژه سایت سلول درمانی در شركت تولید دارو بیوسان فارمد و ساختار مالی و بهبود 
نسبت های نقدینگی در شركت سل تک فارمد جمعا با بیش از 1540 میلیارد از دالیل این 

افزایش سرمایه می باشد.
دكتر برندگی تاكید كرد كه در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه، شركت می بایست 
مطالبات سهامداران كه عمدتا از بابت سود تقسیمی سال 1398 بوده را پرداخت نماید كه 
در این حالت با توجه به اینکه شركت در تمامی افزایش سرمایه های شركتهای سرمایه پذیر 
شركت نموده است، برای تامین مبلغ پرداختی می بایست اقدام به فروش بخشی از پرتفوی 

خود نماید كه این موضوع با كاهش درصد مالکیت و سودآوری همراه خواهد بود.
در پایان افزایش سرمایه 27 درصدی گروه دارویی بركت در مجمع فوق العاده به تصویب 

رسید.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، قرائت گزارش کامل و جامع توسط مدیرعامل، 
پاسخگویی صادقانه و شفاف توسط مدیران ارشد شرکت به تمامی سواالت و ابهامات 
سهامداران از جمله میزان تولید واکسن کوبرکت در هر فاز و تحویل آن به وزارت 
بهداشت و کشورهای متقاضی این واکسن و قراردادهای منعقدشده یا در حال 
قرارداد، تشریح برنامه های مدنظر مدیریت برای پیشرفت مجموعه، حرمت نهی 
شایسته و مثال زدنی دکتر برندگی و دیگر مدیران عامل شرکتهای تابعه و مدیران 
ارشد مجموعه به اصحاب رسانه، استقبال پرشور سهامداران و ذینفعان از این مجمع، 
عنایت و همکاری بچه های خوب شرکت از روابط عمومی کوشا و فرهیخته تا امور 
مجامع پاسخگو و امور سهام صبور در تهیه این گزارش با ما از نکات خواندنی این 

مجمع بود که حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود.
افزایش  قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص  بازرس  گزارش 

سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه دارویی برکت )سهامي 

عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 8 اردیبهشت ماه 1400 هیات مدیره شركت گروه دارویی بركت 
)سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 5/800 میلیارد ریال به مبلغ 
7/340 میلیارد ریال ، مشتمل بر اطاعات مالی فرضی كه پیوست می باشد، طبق استاندارد 
حسابرسی »رسیدگی به اطاعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 
مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت می باشد. 
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش سرمایه شركت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران تهیه شده است. 

این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی 
و اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به 
استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی 

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

استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ 
دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد. 
5- مبلغ 549 میلیاردریال از افزایش سرمایه شركتهای فرعی در جریان افزایش سرمایه بوده 
و تاكنون مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نشده و مجمع عمومی فوق العاده آن 

نیز برگزار نشده است.
6- شركت مشمول اجرای قانون افزایش سرمایه شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا 

فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم نمی باشد.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 3/400/000 میلیون ریال به مبلغ 5/800/000 میلیون 
ریال و از محل مطالبات مبلغ 2/136/775 میلیون ریال و آورده نقدی سهامداران مبلغ  
263/225 میلیون ریال بوده كه به منظور مشاركت در افزایش سرمایه شركتهای سرمایه 
پذی صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/26 تصویب شده و در تاریخ 1399/02/13 نزد مرجع 

ثبت شركت ها به ثبت رسیده است.
سرمایه  افزایش  از  بركت  دارویی  گروه  شركت  سهم  گردد  می  ماحظه  كه  همانطور 
شركتهای سرمایه پذیر مبلغ 3/400 میلیارد ریال بوده كه شركت گروه دارویی بركت از 
تمامی حق تقدم خود استفاده نموده است . لیکن از این محل شركت گروه دارویی بركت 
صرفاً مبلغ 2/400 میلیارد ریال افزایش سرمایه داده است .كه در تاریخ 1399/02/13 در 
اداره ثبت شركتها به ثبت رسیده است . شركت بعد از این تاریخ قصد انجام مرحله دوم 
را داشته است لیکن به تغییرات مدیریتی در این شركت و زمانبر شدن فرآیند تصمیم 
گیری در خصوص انجام یا عدم انجام مرحله دوم عمًا با توجه سررسید مرحله دوم در 
فروردین 1400 ، فرآیند ثبت افزایش سرمایه بعد از مهلت تعیین شده می گردید ، لذا از 

انجام آن صرفنظر گردید.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شركت گروه دارویی بركت ) سهامی عام(، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه 
ثبت، مشاركت در افزایش سرمایه شركت های گروه سرمایه گذاری البرز ) سهام ی عام 
(، سل تک فارمد ) سهامی خاص( و بیوسان فارمد ) سهامی خاص ( و همچنین جبران 
مخارج بابت افزایش سرما یه گذاری در سهام شركتها ی مذكور می باشد . با انجام این 
افزایش سرمایه بخش عمده ایی از مطالبات حال شده ی سهامداران بابت سود تقسیمی 

كاهش یافته و به حساب سرمایه منتقل می شود. 
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

با توجه به برنامۀ ارائه شـده، شـركت گروه دارویی بركت)سهامی عام( در نظر دارد سـرمایۀ 
خود را از مبلغ5/800/000 میلیون ریال به مبلغ 7/340/000 میلیون ریال، از محل مطالبات 

و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد:
- 1/540/000 میلیون ریال )معادل 26/55 درصد( از محل مطالبات و آورده نقدی.
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پیام مدیرعامل
اگـــر چـــه صنعـــت دارویـــی كشـــور بعـــد از انقـــاب تاكنـــون دســـتاوردهای عظیمـــی 
ـــرمایه  ـــت س ـــن، تربی ـــل تامی ـــره كام ـــاد زنجی ـــد، ایج ـــی در تولی ـــر خودكفای نظی
ـــواع  ـــد ان ـــی تولی ـــش فن ـــازی دان ـــی س ـــد و بوم ـــد، تولی ـــص و كارآم ـــانی متخص انس
ـــو  ـــا، رادی ـــو داروه ـــا، نان ـــت داروه ـــر زیس ـــردی نظی ـــتراتژیک و راهب ـــای اس داروه
ـــا  ـــوان ادع ـــی ت ـــرات م ـــه ج ـــت و ب ـــته اس ـــراه داش ـــه هم ـــا و ... ب ـــن ه دارو و واكس
ـــیده  ـــل رس ـــی كام ـــوغ و بالندگ ـــه بل ـــه مرحل ـــور ب ـــت در كش ـــن صنع ـــه ای ـــود ك نم
ـــی از  ـــه برخ ـــد ك ـــی باش ـــرو م ـــز روب ـــی نی ـــش های ـــا مشـــکات و چال ـــی ب اســـت ول
ـــد  ـــی باش ـــروط م ـــور م ـــاد كش ـــی اقتص ـــاختار كل ـــه س ـــوده و ب ـــاختی ب ـــا زیرس آنه
ـــازی كشـــور  ـــت داروس ـــه صنع ـــز، اختصـــاص ب ـــا نی ـــش ه ـــن چال ـــا بســـیاری از ای ام
ـــب و  ـــط كس ـــر محی ـــر ب ـــی موث ـــای عموم ـــش ه ـــع و چال ـــن موان دارد. از مهمتری
كار بـــه صـــورت عـــام و كســـب و كار دارو بـــه صـــورت خـــاص در كشـــور مـــی 
ـــن  ـــن تامی ـــدم اســـتفاده از روشـــهای نوی ـــی، ع ـــن مال ـــع تامی ـــود مناب ـــه كمب ـــوان ب ت
ـــررات اداری،  ـــا و مق ـــذاری ه ـــت گ ـــفافیت در سیاس ـــدم ش ـــی و ع ـــی ثبات ـــی، ب مال
ـــای  ـــت ه ـــود ظرفی ـــد، نب ـــای ناكارآم ـــی ه ـــع ، بوروكراس ـــب مناب ـــص نامناس تخصی
ـــای  ـــی فض ـــای عموم ـــش ه ـــدا از چال ـــا ج ـــود. ام ـــاره نم ـــوآوری و ...اش ـــرای ن الزم ب
كســـب و كار در ایـــران، ســـاختار و مختصـــات خـــاص صنعـــت دارویـــی كشـــور 
ـــرار  ـــی ق ـــای داروی ـــركت ه ـــش روی ش ـــع را پی ـــا و موان ـــت ه ـــی محدودی ـــز برخ نی
داده و موجبـــات كاهـــش رقابـــت پذیـــری ایـــن صنعـــت را در اقتصـــاد كشـــور 
فراهـــم آورده اســـت. نقـــش آفرینـــی و سیاســـت گـــذاری مســـتقیم و عمومـــی 
ـــی  ـــی، واردات ـــای داروئ ـــركت ه ـــدی ش ـــن تولی ـــاس پائی ـــش دارو، مقی ـــت در بخ دول
ـــودن  ـــه روز نب ـــور، ب ـــی كش ـــش داروی ـــاز بخ ـــورد نی ـــه م ـــواد اولی ـــی از م ـــودن نیم ب
ـــه  ـــول بهین ـــت اص ـــدم رعای ـــی، ع ـــای داروی ـــركت ه ـــین آالت ش ـــزات و ماش تجهی
ـــی از  ـــدک و ... بخش ـــی ان ـــن الملل ـــات بی ـــا، تعام ـــركت ه ـــیاری از ش ـــد در بس تولی
ـــن چالشـــهای اختصاصـــی صنعـــت دارو در كشـــور مـــی باشـــد كـــه شـــركت  مهمتری
ـــن  ـــد. در ای ـــه فعالیـــت بپردازن ـــن بســـتر ب ـــی بایســـت در ای ـــی كشـــور م هـــای داروی
میـــان افزایـــش دوره وصـــول مطالبـــات، ناتوانـــی ســـازمان هـــای بیمـــه گـــر در 
ـــی از طـــرف دیگـــر را  ـــع تامیـــن مال ـــود مناب ـــات از یـــک طـــرف و نب پرداخـــت مطالب
ـــی  ـــای داروی ـــركت ه ـــش روی ش ـــش پی ـــن چال ـــی تری ـــی اصل ـــه نوع ـــوان ب ـــی ت م
ـــردش  ـــرمایه در گ ـــی س ـــد و حت ـــای جدی ـــروژه ه ـــرای پ ـــف و اج ـــه تعری دانســـت ك

ـــت.  ـــوده اس ـــل نم ـــا را مخت ـــركت ه ش
عـــاوه بـــر مـــوارد مذكـــور، اشـــباع بـــازار داخلـــی و شـــدت گرفتـــن رقابـــت 
ــای بازاریابـــی  ــیاری از محصـــوالت دارویـــی شـــروع جنـــگ هـ ــر بسـ ــر سـ بـ

غیرمتعـــارف در قالـــب تخفیفـــات نقـــدی و كاالیـــی و كاهـــش حاشـــیه ســـود 
ایـــن محصـــوالت، شـــركت هـــای دارویـــی را ملـــزم بـــه در پیـــش گرفتـــن 
ـــت  ـــه عل ـــی ب ـــت. از طرف ـــوده اس ـــد نم ـــا و رش ـــرای بق ـــد ب ـــای جدی ـــتراتژی ه اس
ـــی و  ـــای اجرای ـــازو كاره ـــود س ـــدم وج ـــب و ع ـــب و كار مناس ـــای كس ـــدان فض فق
ـــا  ـــدیدا ب ـــی را ش ـــذاران خارج ـــرمایه گ ـــذب س ـــکان ج ـــا، ام ـــم ه ـــن تحری همچنی

ـــت. ـــاخته اس ـــرو س ـــکل روب مش
ـــا،  ـــن مبن ـــر ای ـــوده و ب ـــتثنی نب ـــوع مس ـــن موض ـــز از ای ـــت نی ـــی برك ـــروه داروی گ
حـــوزه هـــای كســـب و كاری جدیـــدی بـــا توجـــه بـــه جهـــت گیـــری هـــای 
ـــر كســـب و كارهـــای موجـــود، در  نظـــام ســـامت و صنعـــت دارو در دنیـــا، عـــاوه ب
ـــرمایه  ـــعه س ـــت. توس ـــده اس ـــری ش ـــدف گی ـــاله دوم ه ـــج س ـــردی پن ـــه راهب برنام
گـــذاری در حـــوزه هـــای كســـب و كاری جدیـــد نظیـــر بیولوژیـــک و درمـــان 
ـــروژه  ـــه پ ـــامل س ـــان فارمد)ش ـــركت بیوس ـــدازی ش ـــد راه ان ـــرفته مانن ـــای پیش ه
تولیـــد داروهـــای بیوســـیمیار، پپتیـــد و واكســـن(، راه انـــدازی شـــركت ســـل 
ـــن  ـــه مهمتری ـــی( از جمل ـــلولی مولکول ـــای س ـــرآورده ه ـــد ف ـــد )تولی ـــک فارم ت
ســـرمایه گـــذاری هایـــی اســـت كـــه بـــه عنـــوان موتورهـــای رشـــد دارویـــی 
ـــور  ـــوارد مذك ـــر م ـــاوه ب ـــود. ع ـــد نم ـــای نقـــش خواهن ـــده ایف ـــه آین ـــت در ده برك
ـــد و  ـــای رش ـــت ه ـــن فرص ـــبی بی ـــوازن مناس ـــعی دارد، ت ـــت س ـــی برك ـــروه داروی گ
ـــرای  ـــوده و ب ـــاد نم ـــدت ایج ـــدت و بلندم ـــان م ـــدت، می ـــاه م ـــذاری كوت ـــرمایه گ س
ایـــن منظـــور و اطمینـــان از نادیـــده نگرفتـــن فرصـــت هـــای رشـــد بلندمـــدت 
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــای س ـــرم ه ـــی، از اه ـــه آت ـــب و كاری نوآوران ـــای كس ـــدل ه و م
خطـــر پذیـــر بـــا راه انـــدازی یـــک مركـــز رشـــد و شـــتاب دهـــی و همچنیـــن 
ـــای دارای  ـــتارت آپ ه ـــذاری در اس ـــرمایه گ ـــت س ـــی جه ـــدوق پژوهش ـــک صن ی

ـــد. ـــتفاده نمای ـــان اس ـــش بنی ـــای دان ـــركت ه ـــی و ش ـــد عال ـــیل رش پتانس
ـــای كســـب و  ـــری حـــوزه ه ـــدف گی ـــه ه ـــز ضـــروری اســـت ك ـــه نی ـــن نکت ـــر ای ذك
ـــده اســـت و  ـــی نگردی ـــبد كســـب و كاری كنون ـــت از س ـــد، موجـــب غفل كاری جدی
ـــه منظـــور بهینـــه ســـازی ســـبد محصـــوالت شـــركت  برنامـــه هـــای ویـــژه ای نیـــز ب
ـــر  ـــدی ت ـــا، ورود ج ـــدی آنه ـــوط تولی ـــت خط ـــاء كیفی ـــه، ارتق ـــر مجموع ـــای زی ه
ـــج  ـــردی پن ـــه راهب ـــادرات در برنام ـــعه ص ـــه و توس ـــورهای منطق ـــازار كش ـــه ب ب
ـــق  ـــیر تحق ـــا مس ـــت ت ـــده اس ـــف گردی ـــت تعری ـــی برك ـــروه داروی ـــوم گ ـــاله س س
چشـــم انـــداز گـــروه دارویـــی بركـــت در راســـتای تبدیـــل شـــده بـــه »ارزش 

ـــردد. ـــهیل گ ـــه« تس ـــتاز در منطق ـــوآور و پیش ـــن، ن آفری

دکتر اکبر برندگی مدیرعامل گروه دارویی برکت
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت  مجتمع صنایع الستیک یزد  )سهامی  عام( در تاریخ 1400/04/09 
در محل ساختمان گروه صنعتي رازي تشکیل شد. 

در این مجمع كه با حضور 89/04 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محمدرضا تقي گنجي بود، كه جنابان 
جال اماني و قاسم عابدزاده شوكي در مقام نظار اول و دوم و آقای  اسکندر ستوده 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 
1399/12/29 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 4/500 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

دكتر اسکندر ستوده در گزارش جامع خود با تشریح اینکه شركت الستیک یزد بواسطه كیفیت برتر و تنوع محصوالت 
خود توانسته هم در تامین بازار داخلی و هم در صادرات موفق عمل كند افزود: این شركت با توان باال و پتانسیل تولید 
انواع تایرهای سواری و غیره توانسته است علیرغم تمام سختی ها و چالش هایی كه در سال 99 برای این شركت وجود 
داشت از منظر تولید نسبت به سال مالی قبل 18 درصد رشد داشته باشد كه در نتیجه آن 92 درصد بودجه پیش بینی 

شده محقق گردید.
مدیر با تجربه و رزومه دار صنعت كشورمان كه بخوبی با فراز و فرود های بازار سرمایه آشنا بوده در ادامه ضمن تصریح 
این نکته كه سهم این شركت از مجموع تولید داخلی كشور 26 درصد )از نظر تعداد حلقه( می باشد خاطر نشان كرد كه 
نوسانات نرخ ارز، مشکات تامین مواد اولیه به دلیل تحریم ها، قیمت گذاری دستوری، افزایش نرخ تورم به عنوان تهدیدها 
و سیاست های دولت و تاكید مقام معظم رهبری در راستای جهش تولید، اعتبار و شهرت برند در سطح منطقه، وجود 
بازارهای صادراتی بالقوه، مجوز شركت برای عرضه كاالها در بورس كاال به عنوان فرصت ها جزو موارد مهمی بوده است كه 

در عملکرد سال مالی گذشته برای این شركت خوشنام موثر بوده است.
مدیرعامل »پیزد« در بخش دیگری از گزارش خود از فاز دوم توسعه كه در آن تولید از 9000 حلقه به 12 هزار حلقه تولید 
در روز افزایش می یابد و در فاز سوم شركت قصد دارد تولید خود را از 12 هزار تولید به 15 هزار حلقه در روز برساند خبر 

داد و افزود در دستور كار قرار گرفتن برنامه احداث كارخانه  جدید از مهمترین برنامه های توسعه ای شركت می باشد.
دكتر ستوده در فرازی دیگر از گزارش خود تنوع در سبد محصوالت، توسعه بازارهای صادراتی كشورهای هدف و توسعه 

شبکه نمایندگان فروش داخلی و خارجی و خدمات پس از فروش )شركت قصد دارد به سمت فروش مویرگی حركت 
كند و در كل كشور نمایندگی های زیادی داشته باشد( را جزو اهم برنامه های شركت در بخش فروش داخلی و صادرات 
برشمرد و اضافه كرد: در سال گذشته با تاش هایی كه صورت پذیرفت پرداخت بدهی 110 میلیارد تومانی به بانک سپه 

در یک بازه 4 ساله در دستور كار قرار گرفت كه در صورت های مالی سال 1400 قابل مشاهده خواهد بود. 
پیام هیات مدیره

»آنچه توانسته ایم لطف خدا بوده است«
هیات مدیره و مدیریت شركت معتقد است كه امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور صیانت و ارتقاء امانت واگذار شده 
به آنها، وظیفه خود میداند كه از انجام هیچ تاش و كوششي دریغ نورزد و در راستاي تحقق این هدف و با اعتقادي راسخ 
به ادامه روند پویایي و موفقیت شركت، در سال مالي مورد گزارش، تمامي تاش خود را جهت ایجاد توازن بین منافع كلیه 
ذینفعان و رضایت مندي سهامداران و حفظ و ارتقاي منافع ایشان بنا نهاده است؛ براین اساس گزارش حاضر در برگیرنده 

اهم فعالیت هاي شركت در جهت نیل به اهداف راهبردي شركت میباشد.
در سال مالي مورد گزارش با توجه به استمرار تحریم هاي بین المللي علیه كشور و صنعت نفت از یک سو، اپیدمی بیماری 
كرونا و ایجاد و ركود تورمي و تغییرات و نوسانات شدید نرخ ارز از سوي دیگر و عدم تخصیص ارز به نرخ بانکی به شركت 
های تولید كننده تایر، سال پر چالشي براي كلیه صنایع از جمله صنعت تایر كشور بوده است. باتوجه به اینکه حدود 40 
درصد از مواداولیه صنعت تایر، وارداتي است، لذا مشکات بسیار زیادي در زمینه تامین و تخصیص به موقع ارز جهت خرید 
مواداولیه و قطعات و رسیدن ارز به دست تامین كنندگان ایجاد و در كنار آن نرخ مواداولیه تولید داخل نیز افزایش یافت. 
شركت مجتمع صنایع الستیک یزد در این سال، با جدیت هرچه تمامتر در جهت تامین مواداولیه اقدام نمود و با غلبه بر 
مشکات مذكور از منظر تولید، نسبت به سال مالی قبل حدود 18 درصد رشد داشته و 92 درصد از بودجه تولید پیش 

بینی شده را محقق نموده است.
مرور کلي بر عملکرد و دستاوردهاي مهم سال 13٩٩

 مجتمع صنایع الستیک یزد علیرغم مشکات عام و خاص پیش روي صنعت، اعم از مشکات ناشي از تحریم ها، باال رفتن 
نرخ ارز، شیوع بیماري كرونا و عدم امکان تامین مواداولیه خارجي، عدم امکان همکاري با تامین كنندگان خارجي براي 
پیشبرد پروژه هاي توسعه اي و ... تمام تاش خود را براي دستیابي به اهداف كمي و كیفي به كار گرفته است. مهمترین 

یزدتایر، واحد برتر کیفیت و صادرکننده نمونه
افزایش 18 درصدی تولید

دستاوردهاي كمي به شرح زیر میباشد:
-  تحقق مقدار 33/796 تن تولید تایر )معادل 18 درصد رشد نسبت به سال قبل(

-  تحقق مبلغ 13/099/191 میلیون ریال فروش )معادل 83 درصد رشد نسبت به سال قبل(
-  تحقق مبلغ 3/985/717 میلیون ریال سود ناخالص )معادل 124 درصد رشد نسبت به سال قبل(

 -    تحقق مبلغ 3/699/813 میلیون ریال سود عملیاتی )معادل 139 درصد رشد نسبت به سال قبل(
 -    تحقق مبلغ 3/232/981 میلیون ریال سود خالص)معادل 180 درصد رشد نسبت به سال قبل(

اهم برنامه هاي عملیاتي و طرح هاي توسعه 
تیم رهبري مجتمع صنایع الستیک یزد همه ساله در زمان تدوین بودجه، برنامه هاي عملیاتي و طرح هاي توسعه خود 
را براي سال بعد تعیین و تصویب مي نماید. منابع مالي و غیرمالي مورد نیاز پروژه هاي مصوب، توسط مسئولین پروژه 
ها پیش بیني شده و میزان بودجه قابل تخصیص از سوي مدیرعامل تعیین مي شود. در سال بعد پروژه ها در قالب نظام 

كنترل پروژه، پیشبرد آنها كنترل میشود. 
اهم برنامه هاي عملیاتي و توسعه اي سازمان در سال 1399 و 1400 در ادامه آمده است. الزم به ذكر است كه این پروژه 

ها در راستاي تحقق چشم انداز 1404 و اهداف استراتژیک سازمان تعریف شده اند
پروژه هاي تحقیقاتي 

 SUV انتقال تکنولوژي تولید چهار سایز تایر براي خودروهاي -
215/55 R 17  SKY تولید تایر -
215/R60 16  SKY تولید تایر -

- ایجاد تنوع با تولید 12محصول جدید موتوري تیوبلس و دوچرخه ايwall-skin  و تیوب 
- تولید تایرهاي 12 اینچ دوچرخه اي و موتوریپ

- تولید دو محصول جدید موتوری برای صادرات به یمن
- ارتقاي عملکرد زیست محیطي و ایمني تایر مطابق با استانداردهاي اروپا 

- حذف نوار رپ روي تایر با انتخاب، خرید و نصب دستگاه لیبل زن
- مدل سازي انتشار صداي تایر با همکاري دانشگاه یزد

- افزایش سختي و كاهش چسبندگي قالب هاي پخت با استفاده از پوشش هاي نانوساختار
- تحلیل تایر به روش اجزاي محدود در سطح پیشرفته با لحاظ كردن نقش پاترن

پروژه هاي توسعه اي
  VMI به روزرساني دستگاه هاي ساخت تایر  -

- نصب و راه اندازي 3 عدد تایرسازي هانچ 
-  توسعه زیرساخت هاي انبارش محصوالت رادیال

- انتقال خطوط تولید تایر دوچرخه و موتورسیکلت و تیوب به اشکذر 
-  به روزرساني كلندر 

-  نصب و جانمایي دستگاه بیداپکس چهارم 
 TST ساخت ماشین تایرسازي جهت مرحله اول  -

-  افزایش ظرفیت تولید بادر از طریق انتخاب، خرید و نصب پرس پخت بادر 
 MHI اصاح و به روزآوري پرس هاي پخت  -

-  ارتقاي سیستم كنترلي اكسترودر دوبلکس ناكاتا براي تولید ترد رادیال 
-  انتخاب، خرید و نصب بنبوري چهارم

- خرید، نصب و راه اندازی دستگاه یونیفورمیتی سوم
- ارتقاي فرایند توزین مواد شیمیایي در بخش اختاط از طریق خرید و نصب دستگاه توزین اتوماتیک مواد شیمیایي 

-  افزایش امکانات آزمایشگاهي جهت طراحي و بهبود آمیزه ها از طریق خرید، نصب و بهره برداري دستگاه آزمایشگاهي 
  Up Built Heat

- افزایش كمي و كیفي تولید بید از طریق انتخاب، خرید و نصب دستگاه بیدسازي نوع هگزاگونال
اهم پروژه هاي بهبود 

-  تولید ترد سه جزیی در اكسترودر ناكاتا
- جاري سازي نظام مدیریت نوآوری فن آورانه

- خرید دستگاه آزمایشگاهی)پروفایلمتر( 
- خرید دستگاه ضخامت سنج اتوماتیک 

-  افزایش ظرفیت بید رادیال از طریق تولید بید چهارسیم به صورت سه قلو
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت ملي صنایع مس ایران )سهامی عام( مورخ 
1400/04/29 در محل خیابان ولیعصر دفتر شركت برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 73/23 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 خرمي شاد بود، كه جنابان  آرمان حسني و محمد رضا درخشنده در مقام نظار اول و دوم و 

آقای عبدالرضا برهاني نژاد 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 280 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شركت ملی صنایع 
مس ایران در ابتدای گزارش خود با اشاره به ثبت فروش 
42 هزار میلیارد تومانی شركت مس برای نخستین بار در 
سال 99 گفت: در سال 99 رشد فروش 88 درصدی را 

نسبت به سال 1398 داشتیم.
وی با اشاره به بازدهی سهام شركت ملی صنایع مس 
ایران در طول 15 سال گذشته، اظهار داشت: سال 99 
جزو  و  داشت  رشد  درصد  سهام شركت 282  ارزش 

شركت های برتر بورسی قرار گرفت.
به گفته دكتر سعدمحمدی ارزش بازار این شركت در 

پایان سال گذشته به 272 هزار میلیارد تومان رسید.
مدیرعامل »فملی« با اشاره به رشد اقتصادی دنیا كه در 
سال 2020 منفی 3.5 بوده است، این رقم را برای سال 
2021 مثبت ارزیابی كرد و گفت: این مهم نشان دهنده 
این است كه دنیا بر ویروس كرونا غلبه كرده و شركت ملی 
مس هم به عنوان جزئی از اقتصاد كشور باید در این راستا 

هدفمند و با برنامه حركت كند.
در حوزه زیرساخت های توسعه نگرانی وجود ندارد

سعدمحمدی در خصوص زیربناها گفت: زیربناها یکی از 
استراتژیک ترین اصولی است كه برای توسعه معادن باید 
مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا شركت مس برای 
تهیه آب موردنیاز در پروژه آبرسانی از خلیج فارس به همراه 
گل گهر و چادرملو ورود كرده كه فاز نخست آن در پایان 
سال گذشته اجرایی شد و آب خلیج فارس به سرچشمه 

رسید.
به  ادامه  ایران در  مدیرعامل شركت ملی صنایع مس 
پروژه های تولید برق اشاره كرد و افزود: برای تأمین برق 
موردنیاز دو نیروگاه تولید برق را راه اندازی كرده و در دستور 

كار داریم.
وی در توضیح بیشتر این پروژه ها خاطرنشان كرد: برای 
تأمین برق موردنیاز شركت یک نیروگاه 500 مگاوات 
متعلق به زیرمجموعه مس در سمنگان كرمان وجود دارد، 

اما برای پروژه های بعدی شركت در آینده با همکاری ایمیدرو سرمایه گذاری برای نیروگاه برق 800 
مگاواتی)یک نیروگاه 500 مگاواتی در كرمان و یک نیروگاه  300  مگاواتی در آذربایجان شرقی( 

در دستور كار قرار دارد.
کشف معدن مس سریدون خبری خوش برای سهامداران

سعدمحمدی خاطرنشان كرد: در سال گذشته یک میلیارد تن ذخیره جدید مس كشف شد. 

آینده درخشان در انتظار »فملی« با مدیران کاردان
رشد 88 درصدی فروش

همچنین معدن جدید سریدون نیز كشف شده كه تا پایان سال ذخیره 1.5 میلیارد تنی آن قطعی 
و به طور رسمی اعام می شود.

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال ذخایر قطعی كشور به شدت افزایش خواهد یافت، افزود: در سال 
99 به میزان 100 هزار متر حفاری كردیم كه در سال 1400 این عدد به 150 هزار متر افزایش 
می یابد. در همین راستا طی 4 ماهه اول امسال حدود 44 هزار متر حفاری اكتشافی انجام دادیم و 
15 دستگاه حفاری خریداری كردیم. آخرین عمق حفاری انجام شده نیز به عمق 1 هزار 273 متر 

بوده است كه در خردادماه انجام شد كه ركورد تاریخی در این زمینه محسوب می شود.
مدیرعامل شركت ملی مس با بیان این كه خوشبختانه ذخیره شركت مس در سال گذشته از 8 
میلیارد تن عبور كرده است، گفت: 870 میلیون تن ذخایر بین المللی مس خالص بوده و ذخایر 

ایران بیش از 40 میلیون تن مس خالص است و امیدواریم تا سال آینده به رتبه 6 جهانی برسیم.
توسعه در صنعت مس همسو با تحوالت عرضه و 

تقاضا در دنیا
وی با بیان این كه همه نشانه ها و ارزیابی های اقتصادی 
حاكی از افزایش تقاضای مس است به سرمایه گذاری های 
این شركت اشاره كرد و گفت: شركت مس در حال حاضر 
همسو با شركت های بزرگ معدنی دنیا پروژه های زیادی 
را اجرا كرده است به طوری كه ظرفیت كنسانتره ما در 
آینده ای نزدیک به 2 میلیون و 300 هزار تن افزایش 
خواهد یافت و ظرف 4 سال آینده درآمد شركت به بیش 

از 4 میلیارد دالر افزایش پیدا می كند.
سعدمحمدی تصریح كرد: با توجه به پیش بینی مؤسسات 
معتبر بین المللی اقتصادی مبنی بر افزایش تقاضای مس 
و رشد قیمتی این فلز طی سال های پیش رو، 29 پروژه 

توسعه ای در دستور كار شركت قرار گرفته است.
مدیرعامل فملی با بیان اینکه، شركت ملی مس طی 10 
سال آینده 600 هزار تن كاتد مس تولید خواهد كرد، 
اظهار داشت: ظرفیت تولید كنسانتره از 1 میلیون و 100 
هزار تن به 2 میلیون و 300 هزار تن و ظرفیت ذوب به 
600 هزار تن و ظرفیت تولید معدنی از 184 میلیون تن 

به 310 میلیون تن)استخراج( افزایش می یابد.
آینده  یکسال  ظرف  كرد:  خاطرنشان  سعدمحمدی 
400 هزار تن به ظرفیت كنسانتره شركت ملی مس 
اضافه می شود كه از لحاظ قیمتی 750 میلیون دالر 
به نرخ امروز به درآمد شركت اضافه خواهد شد. در 
مجموع با افتتاح طرح های مدنظر 15 هزار میلیارد 

تومان به درآمدهای شركت اضافه خواهد شد.
به گفته وی با ریل گذاری و برنامه ریزی های صورت گرفته، 
شركت مس روند صعودی خود را طی خواهد كرد و روند 
رو به رشد و صعودی را به لحاظ درآمدی برای سهامداران 

به ارمغان خواهد آورد.
مدیرعامل شركت ملی صنایع مس ایران با بیان این كه 
پروژه درآلو تا پایان سال به بهره برداری می رسد، خبر 
داد: دره زار در 3 ماه اول 1401 به بهره برداری می رسد و به ظرفیت كنسانتره اضافه می شود. در 
فلوتاسیون سرباره سرچشمه سرباره ها تبدیل به كنسانتره می شود  ما در خاتون آباد این مسئله را 
هم خواهیم داشت. به زودی كارخانه فلوتاسیون جدید در میدوک افتتاح و خاک های كم عیار به 

كنسانتره می شود.
وی عنوان كرد: فلوتاسیون سرچشمه و سونگون تا بهار 1401 به بهره برداری می رسد كه در كنار 
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در  شرکت  عملیاتي  درآمدهای  سایر  و  محصوالت  فروش  میزان 
سال مالي مورد نظر بیش از 437/315 میلیارد ریال بوده است. این 
درحالي است که در سال 13٩٩ متوسط قیمت LME  مس به 6765 
دالر بر هر تن رسید. اگرچه تحریم های آمریکا و قدرت های سلطه 
طلب جهاني علیه جمهوری اسالمي ایران، کلیه ارکان و شاه رگهای 
حیاتي اقتصاد کشور را نشانه رفته و تاکنون به شدیدترین شکل آن 
ادامه دارد، اما افزایش تولید، تامین تجهیزات، قطعات و مواد گوناگون 
خط تولید و ادامه فعالیتهای توسعه که اهم آن دستیابي به پیشرفت 
فیزیکي  72 درصدی در پروژه تجهیز معدن واحداث کارخانه تغلیظ  
درآلو و سرعت بخشي به احداث کارخانه تغلیظ  دره زار و نیز پیشرفت 
قابل تحسین پروژه فروتاسیون سرباره سرچشمه و سایر پروژه ها و 
در  شرکت  شکوه  و  قدرت  رسان  پیام  اقدام،  دردست  های  طرح 
انتخاب مسیر پیشرفت و تعالي است. از طرفي دیگر افزایش فروش 
محصوالت مسي در سال 13٩٩ و ادامه صادرات به کشورهای اروپایي، 
ترکیه، چین، کشورهای حاشیه خلیج فارس، هند و ... علیرغم تحریم 
فلز مس و وضعیت کشتیراني و سختي ارسال، نشان از عمکرد قابل 
افتخار کلیه کارکنان شرکت بوده و روند مثبت حرکتي شرکت را به 

رخ جهانیان کشید.
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سایر طرح ها   ظرف یکسال آینده حدود 400 هزار تن به ظرفیت كنسانتره شركت افزوده می شود 
كه با دالر 20 هزار تومانی، 15 هزار میلیارد تومان به درآمد شركت اضافه می شود. عاوه بر آن 
طرح انتقال اسید مجتمع مس سرچشمه و خاتون آباد به بنادر صادراتی از طریق شبکه ریلی صورت 

می گیرد. تا به اقتصاد كشور در كشاورزی هم كمک كنیم.
وی ادامه داد: پروژه ملی انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق كشور نیز توسط ملی مس 
صورت خواهد گرفت. نزدیک به 6 میلیون مترمکعب خاک برداری برای فاز 3 كنسانتره صورت 
گرفت و امسال عملیات اجرایی آن صورت می گیرد. با ذوب، پاالیش و اسیدسولفوریک در آذربایجان 
بازار تركیه را تصاحب خواهیم كرد، امسال شاهد آغاز پروژه تولید كاتد در سونگون خواهیم بود، 
همچنین كارخانه  آهک اهر افتتاح شد و كلنگ فاز دو هم زده شده كه كل نیاز آهک آذربایجان 

را تأمین خواهد كرد.
مدیرعامل فملی تأكید كرد: در حال حاضر دنیا به سمت معدنکاری زیرزمینی در حركت است. در 
همین راستا شركت ملی مس نیز پروژه معدن مس میدوک را با عیار خوب برای آینده در دستور 

كار خود دارد كه به صورت زیرزمینی خواهد بود.
رشد 12 درصدی تولید کاتد در سال جهش تولید

سعدمحمدی درباره تولید در شركت ملی مس نیز، افزود: در بخش تولید در سال گذشته شركت 
مس موفق به ثبت ركورد تولید 280 هزار و 281 تن كاتد مس شد. این ركورد برای اولین در تاریخ 

شركت مس به ثبت رسید.
وی تصریح كرد: درواقع این ركورد با 12 درصد رشد نسبت به ركورد قبلی در سال 98 به ثبت 
رسید. در تولید آند نیز با 16/8 درصد رشد ركورد جدیدی نسبت به سال 1398 به ثبت رساندیم. 

355 هزار و 611 تن آند تولید شد كه اتفاق مهمی بود.
مدیرعامل شركت مس با بیان اینکه ایران با تولید 314 هزار تن مس محتوی 1.5 درصد تولید 
جهانی و 0/7 مس پاالیش شده را در اختیار دارد، گفت: این شركت با دستیابی به بیشترین استخراج 
سنگ سولفور به میزان 53 میلیون و 483 هزارتن در سال 99 به ركورد جدیدی دست یافته است.
سعدمحمدی افزود: در سال گذشته بیش از 184 میلیون تن عملیات معدنی در شركت مس انجام 

شد. در تولید كنسانتره نیز با یک میلیون و 200 هزار تن موفق به ثبت ركورد شده ایم.
وی اضافه كرد: شركت ملی صنایع مس ایران طی 5 دهه گذشته عاوه بر فعالیت تولیدی در 
حوزه مس و تولید كاتد مسی؛ در سال های اخیر با راه اندازی دو طرح زیست محیطی كارخانه تولید 
اسیدسولفوریک در سرچشمه و خاتون آباد به ظرفیت تولید بیش از 1 میلیون و 500 هزار تن 

اسیدسولفوریک دست یافته است.
سرمایه گذاری 110 هزار میلیارد تومانی ظرف 4 سال آینده

سعدمحمدی با تأكید بر اینکه با اجرای پروژه های توسعه ای جزو 10 شركت برتر دنیا در تولید 
مس می شویم، گفت: ظرف 4 سال آینده 110 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید خواهیم 
داشت و درآمد شركت به 4 میلیارد دالر ارتقا پیدا خواهد كرد. این مدیر موفق در ادامه با 
اعام خبر خوب سودآوری چشمگیر شركت مس طی سه ماهه نخست سال جاری خطاب به 
سهامداران فملی گفت: طی سه ماهه سال جاری 9500 میلیارد تومان سود خالص در شركت 
ملی صنایع مس ایران اتفاق افتاد كه بیانگر یک حركت صعودی و شفاف و روشن برای مس و 

سهامداران این شركت است.
سعدمحمدی با بیان این كه در همه حوزه های تولیدی در سه ماهه نخست سال جاری از برنامه 

جلوتر هستیم گفت: استخراج مس در سال جاری 10 درصد از برنامه جلوتر است.
وی افزود: تولید كاتد در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت سال گذشته 9.5 
درصد و تولید كنسانتره مس رشد 4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته 

است.

پیام هیأت مدیره
در سال گذشته شاخص های زیر محقق گردیده است:

- دستیابي به باالترین ركورد برداشت سنگ سولفور به میزان بیش از 53/483 هزارتن از زمان راه 
اندازی شركت تاكنون.

- دستیابي به ركورد تولید كنسانتره مس به بیش از 1/200/249 تن بعنوان باالترین تولید از زمان 
راه اندازی.

- تولید مس آندی به میزان 355/611  تن، باالترین ركورد ثبت شده از زمان راه اندازی.
- ثبت ركورد تولید مس كاتدی به میزان 280/281  تن به عنوان بیشترین میزان تولید در طول 

عمر شركت.
- ثبت ركورد تولید كنسانتره فلزات گرانبها به میزان 800 تن، باالترین تولید از زمان راه اندازی 

شركت تاكنون.
- دستیابي به باالترین فروش داخلي به میزان 237/901 میلیارد ریال و صادرات به میزان 

184/319 میلیارد ریال.
- دستیابي به ركورد فروش محصوالت مختلف، بالغ بر 422/220 میلیارد ریال با تناژ بیش از دو 

میلیون و 110 هزار تن با احتساب سنگ سولفور
- كسب رتبه سوم در بین 50 شركت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399

- بازدهي 282 درصدی سهام شركت در سال 1399 بعنوان باالترین میزان بازدهي ساالنه شركت 
از زمان ورود به بورس

- دستیابي به باالترین ارز بازار سهام شركت به رقم بیش از 3/793/374  میلیارد ریال در مرداد 
ماه 1399

برنامه های شرکت در سال 1400
- تولید 

- استخراج 187 میلیون تن مجموع ماده معدني و باطله
-  تولید یک میلیون و 150 هزار تن كنسانتره مس

-  تولید 270 هزار تن مس تصفیه شده (كاتدی)
-  تولید 281 هزار تن مس محتوای معدني

-  توسعه 
-  فروش

-  تحقق برنامه تنظیمي فروش و خرید محصوالت در سال 1400
- برگزاری مزایده ها و مناقصه های فروش  وخرید محصوالت و مواد اولیه

- مدیریت بهینه بازار و حفظ و ارتقا بازارهای هدف محصوالت صادراتي
-  تامین به موقع قراضه و كنسانتره مس مورد نیاز خط تولید

-  تامین كامل نیازهای تولیدكنندگان داخلي از طریق بورس كاال
- ادامه اقدامات در مورد یکپارچه سازی و مکانیزه نمودن سیستم های فروش

-  اقدامات نهایي جهت فعال كردن انبار سابق شركت در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به 
منظور انجام بخشي از صادرات یا واردات ازطریق اسکله منطقه ویژه

-  ادامه پیگیری های ثبت كاتد تولیدی شركت در بورس فلزات لندن
- اصاح تعاریف مربوط به برند ثبت شده شركت در داخل و اقدام برای ثبت برند در سایر كشورها 

با عنایت به شرایط جهاني و بازار هدف.
-  ادامه عملیات صادرات محصوالت به كشورهای متقاضي علیرغم تحریم ها وتنگناهای ایجاد شده.

- مشارکت و سرمایه گذاري ها 
- شیوه هاي تامین مالي
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تجلی؛ حلقه واسطه بازار سرمایه و حوزه معدن و صنایع معدنی
تصویب بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ بورس

تجلی توسعه معادن و فلزات را می توان جز شركت های نوین در بازار سرمایه دانست؛ 
شركتی كه پروژه محور بوده و قیمت و ارزش شركت بر اساس دریافت پروژه ها و میزان 
پیشرفت این پروژه ها رقم زده می شود. به عبارتی احتمال كاهش قیمتی تقریبا وجود ندارد 
و شركت از دو بُعد دریافت پروژه های جدید و پیشرفت درصدی پروژه های موجود، رشد 

قیمت و ارزش می یابد.
این شركت با 4 سرمایه گذاری مهم كه در اختیار داشته و همچنین با توجه به حاشیه سود 
40 درصدی در پروژه های معدنی، بازار گسترده ای پیش روی خود دارد كه با تامین مالی 
و پیشبرد این طرح ها به خصوص در زمینه طرح های معدنی شركت هم به بازدهی قابل 

توجهی خواهد رسید و هم بخش معدن كشور را با تحوالت جدی روبرو خواهد كرد.
مورخ  عام(  )سهامی  فلزات  و  معادن  توسعه  تجلی  شركت  العاده  فوق  عمومی  مجمع 

1400/06/18 در میدان آرژانتین درمحل سالن جلسات این شركت تشکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 100 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  امیر حسین نادري بود كه جنابان امیر 
غامي  و مسعود بابایي درمقام نظار اول و دوم و آقای 
مرتضي علي اكبري به عنوان دبیر مجمع انتخاب 

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

رای مثبت دادند.
در ابتدای مجمع دكتر امیرحسین نادری مدیرعامل 
موفق »ومعادن« كه ریاست مجمع را برعهده داشت 

در سخنانی، شکل گیری اولین شركت سهامی عام پروژه در كشور را از افتخارات هلدینگ 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات دانست و اظهار امیدواری كرد با عملکرد صحیح اینگونه 
شركتها، گام مهمی در مسیر توسعه صنعت كشور از طریق جلب مشاركت حداكثری آحاد 

جامعه و هدایت نقدینگی به مسیر تولید برداشته شود.
وی افزود هنر شركت تجلی در این است كه با انتخاب و مدیریت درست اجرای این طرحها 
و جلب اعتماد سهامداران، بخشی از نقدینگی سرگردان موجود در جامعه را برای پیشبرد 

صنعت به خدمت می گیرد.
به گفته دكتر نادری بارزترین ماموریت شركت تجلی توسعه معادن و فلزات )سهامی عام( 
ایجاد حضور مستقیم آحاد جمعیتی در اجرای پروژه های كان كشور با محوریت توسعه 
صنایع معدنی و فلزی، استخراج و اكتشاف معادن جدید با تکمیل و توسعه و تولید فلزات 
اساسی از طریق پذیره نویسی سهام برای اولین بار در سازمان بورس اوراق بهادار می باشد 
به نحوی كه این شركت به عنوان اولین شركت پروژه محور، پیرو تدوین قوانین باالدستی در 
نهادهای حکومتی امکان جذب سپرده های كوچک و بزرگ تمام سرمایه گذاران و انتقاالت 

و صرف آن در اجرای پروژه های مختلف را میسر میسازد.
مدیرعامل »ومعادن« سه مجموعه بزرگ بورسی كشور یعنی شركتهای سرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات با 51 درصد، گل گهر و چادرملو هریک با 17 درصد را سهامداران 

عمده شركت تجلی اعام نمود.
در ادامه این جلسه مرتضی علی اكبری، مدیرعامل شركت تجلی توسعه معادن و فلزات در 
گزارش خود به مجمع ضمن تشکر از پشتیبانی های مدیرعامل »ومعادن« برای پیشبرد 
سریع كار در خصوص محل صرف سرمایه جذب شده و پروژه های جاری شركت توضیحاتی 

را ارائه داد .
مهندس علی اكبری در خصوص موضوع این افزایش سرمایه به 5 پروژه در دست احداث 
این شركت اشاره كرد و گفت: از جمله پروژه های درحال اجرای این شركت می توان پروژه 
هایی در خصوص زنجیره فوالد از معدن تا نورد، شامل گندله سازی، آهن اسفنجی و فوالد 
سازی نام برد. این مدیر خوش فکر و با تجربه، پروژه های آتی مجموعه را  ساخت اسکله بندر 
عباس و اكتشاف و استخراج از معادن جدید برشمرد و پیرامون زمان عرضه سهام این شركت 
در فرابورس اعام كرد كه 15 درصد سهام شركت تجلی توسعه معادن و فلزات حداكثر در 
آبان ماه در فرابورس عرضه خواهد شد و هر سهم این شركت با قیمت 100 تومان عرضه 

خواهد شد و نقد شوندگی سهام از طریق بازارگردان تعهد شده است.
وی با اشاره به مزایای پذیره نویسی اولیه سهام این شركت گفت: سهام این شركت همچون 
شركت های تولیدی نیست كه منتظر تقسیم سود مجمع عمومی باشند، بلکه براساس 

درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها، قیمت سهام افزایش پیدا می كند.
به گفته مهندس علی اكبری تامین مالی از طریق شركت های پروژه محور یکی از بهترین 
روش ها برای كشور ایران محسوب می شود كه از 
محل دریافت وجوه دریافتی از مردم مستقیم وارد 
بخش تولید می شود. مدیرعامل تجلی با تصریح این 
نکته كه چون تمركز شركت بر روی موضوع پروژه 
هاست، این پروژه ها با سرعت اجرای باال، هزینه های 
كمتر و تداركات مناسب تر با كیفیت تر انجام خواهد 
شد. مدیرعامل »تجلی«افزود: اگر 20 شركت همچون 
شركت ما ایجاد شود، نقدینگی به جای حركت به 
سمت طا،  سکه، خودرو، ارز و واسطه گری وارد حوزه 
تولید می شود، تورم كاهش پیدا می كند و نقدینگی 

در كشور كنترل می شود.
به گفته وی شركت تجلی توسعه معادن و فلزات 
اولین شركت پروژه محور بازار سرمایه است كه با هدف جمع آوری سرمایه های خرد و 
به كار گیری آنها در اجرای پروژه های منتخب معدن و صنایع معدنی در قالب یکی از 

زیرمجموعه های هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات فعالیت خواهد نمود.
مهندس علی اكبری در بخش پایانی گزارش خود پیرامون مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي 
و محل تأمین آن خاطر نشان كرد كه با توجه به برنامۀ ارائه شـده، شـركت در نظر دارد 
سـرمایۀ خود را از مبلغ10/000 میلیون ریال به مبلغ 62/000/000 میلیون ریال )معادل 
حدود 619/900 درصد( از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و آورده 
نقدی حاصل از عرضه عمومی حق تقدم های سلب شده طی یک مرحله در سال جاری 

افزایش دهد.
در پایان و بر اساس مصوبه این مجمع، سرمایه شركت تجلی ازمبلغ یک میلیارد تومان به 
6200 میلیارد تومان با سلب قسمتی از حق تقدم سهام افزایش یافت كه بزرگترین افزایش 

سرمایه در تاریخ بورس به شمار می رود.
باید این نکته را تصریح كرد كه كشور عزیز ما به لحاظ برخورداری از عناصر مختلف فلزی، 
ظرفیت خیلی باالیی برای سرمایه گذاری در این خصوص داشته و می بایست با شناخت 
و دانش كامل پلی مستحکم برای هدایت سرمایه ها به بخش تولیدی ، استخراج و فرآوری 
آن اقدام گردد تا به بهترین شکل اقتصادی بتوانیم بهره برداری از این منابع را انجام بدهیم.

شایان ذكر است به واسطه افزایش جهانی قیمت مواد معدنی، این مهم اكنون در حوزه 
اقتصادی در اولویت بوده و می طلبد كه سرمایه گذاری های بزرگی در این مقوله  اعمال 

شود تا ما بتوانیم انشاءاله این ظرفیت های بالقوه را در كشورمان به بالفعل تبدیل كنیم . 
البته یکی از چالش های اساسی در حوزه معدنی و صنایع معدنی، زمانبر بودن ساخت این 
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پروژه هاست كه در طول یک زمان بهر حال باید سرمایه گذاران منابعی را وارد این حوزه 
ها بکنند كه این باعث می شود نیاز به تحمل صبر زیادی در این پروژه ها باشد. این بدین 
معناست كه یک سرمایه گذاری متوسط در حوزه معدن از 2 سال تا حدود 5 سال طول 
كشیده و در عین حال می طلبد كه در این بازه زمانی تزریق منابع پروژه ادامه پیدا كند تا 
پروژه  به مرحله بهره برداری برسد كه بالطبع منابع خیلی زیادی را در بر می گیرد. هر چند 
بعد از این دوره گذاری معدن آماده بهره برداری می شود لکن بعد از آن سرمایه گذاری بعدی 

می تواند براساس ذخایری كه بدست می آید صورت پذیرد. 
از این رو سهام شركت تجلی توسعه معادن و فلزات به عنوان یک شركت پروژه محور با 
مدیرانی كاردان و كاربلد می تواند با دید بلند مدت جز شركت های ارزنده با ریسک كم و با 

ارزش افزوده بسیار باالیی باشد.
بدین ترتیب باید اذعان داشت كه تجلی می تواند بچه غولی در دل »ومعادن« باشد كه با 
افزایش سرمایه به بیش از 6000 هزار میلیارد تومان و داشتن پروژه های سنگین سبب رشد 

بسیار خوبی در ارزش ان ای وی »ومعادن« شود. 
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، اعالم اینکه »تجلی« اولین ابر شرکت پروژه 
محور در رشته معادن کشور می باشد، تاکید رئیس مجمع مبنی بر اینکه هر چه 
زودتر پذیره نویس سهام شرکت »تجلی« برای عرضه سهام توسط مردم فراهم 
شود. حرمت نهی به کمال توسط دکتر نادری و مهندس علی اکبری به اصحاب 
رسانه ، حضور حسابرس قدیم و جدید شرکت در مجمع بصورت توامان، اعالم 
درج نام شرکت »تجلی« در بازرسی دوم فرابورس و پذیرش به عنوان اولین ناشر 
بورس با محوریت پروژه، تشریح و پخش یک تله فیلم و یک موشن گرافیک جامع 
که به خوبی توانمندی های این شرکت پروژه محور را معرفی کرده بود از نکات 

خواندنی این مجمع بود که حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود.  
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت تجلي توسعه معادن و فلزات )سهامي عام(

در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهی هیات مدیره تجلي توسعه معادن و فلزات )سهامي عام( كه طی نامه 
مورخ 30 اذرماه 1399 به این موسسه واصل شده درخصوص افزایش سرمایه آن شركت 
از مبلغ 10/000 میلیون ریال به مبلغ 62/000/000 میلیون ریال ، از محل مطالبات حال 
شده و آورده نقدی سهامداران، مشتمل بر اطاعات مالی فرضی كه پیوست می باشد، طبق 
استاندارد حسابرسی »رسیدگی به اطاعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار 
گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره 

شركت می باشد. 
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش سرمایه جهت سرمایه گذاری در بخشی از سهام شركتهای صنایع آهن و فوالد 
سرمد ابركوه، تهیه و تولید مواد معدنی شرق فوالد خراسان و صبا امید غرب خاورمیانه 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- افزایش سرمایه با سلب بخشی از حق تقدم سهامداران فعلی، موضوع ماده 167 اصاحیه 
قانون تجارت صورت خواهد پذیرفت. بطوریکه بخشی از سهام افزایش سرمایه از محل 
مطالبات شركتهای سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات)سهامی عام(، معدنی و صنعتی 
چادرملو)سهامی عام( و معدنی صنعتی گل گهر )سهامی عام( به شركتهای مزبور واگذار 
و بخشی از سهام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی بصورت عرضه عمومی به متقاضیان 
واگذار خواهد شد كه با رعایت مفاد اصاحیه قانون تجارت بویژه تبصره ماده 167 این قانون 

و ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار بامانع خواهد بود.
4- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق سودآوری پیش بینی 
شده در سنوات آتی، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات 
مزبور، مبناي معقولی براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي كند. به عاوه، به نظر این 
موسسه، گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات و به گونه ای مناسب تهیه و طبق 

استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
5- 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 سایر موارد پیش بینی 
شده اغلب له گونه مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد. 

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
سرمایه شركت در تاریخ 1399/01/31 مبلغ 10/000 میلیون ریال، شامل 10/000/000 
سهم 1/000 ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد. سرمایه شركت از زمان تاسیس تاكنون 

تغییری نکرده است.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شركت تجلی توسعه معادن و فلزات سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه 
ثبت، به شرح زیر می باشد.  شركت در نظر دارد با استفاده از پتانسیل موجود، سرمایه خود 
را از مبلغ 10/000 میلیون ریال به مبلغ 62/0/000 میلیون ریال )معادل حدود 619/900  
درصد( از محل مطالبات حال شده سهامداران فعلی )شركت سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات )سهامی عام( و آورده نقدی سهامداران جدید )با سلب حق تقدم از سهامداران 
فعلی و همچنین پس از كسر مطالبات شركت معدنی و صنعتی چادرملو )سهامی عام( و 
شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( و فروش مابقی سهام فوق به صورت عام( 
به منظورجبران مخارج سرمایه ای انجام شده و تکمیل طرح های توسعه ای شركت های 

سرمایه پذیر افزایش دهد. 
طبق اطاعات ، كل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت انجام افزایش مبلغ 62/259/787 
میلیون ریال است كه از این مبلغ حدود 44/091/152 میلیون ریال بابت سهم شركت 
تجلی توسعه معادن و فلزات در مشاركت در اجرای طرح های توسعه ای سه شركت سرمایه 
پذیر )شركت صبا امید غرب خاورمیانه، شركت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فوالد خراسان 
و صنایع آهن و فوالد سرمد ابركوه( است. همچنین مطالبات ناشی از انتقال سهام شركت 
های سرمایه پذیر مذكور از شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به تجلی به مبلغ 
13/887/567 میلیون ریال و نیز مطالبات ناشی از انتقال سهام شركت صنایع آهن و فوالد 
سرمد ابركوه از شركت چادرملو به تجلی به مبلغ 4/286/086 میلیون ریال نیز به حساب 

افزایش سرمایه شركت تجلی منتقل خواهد شد.
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مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان سـهام شـركت صنایـع آذرآب)سـهامی عام( مـورخ 
1400/07/11 در محـل میـدان ونـک خیابـان ماصـدرا شـماره 15 برگـزار گردیـد.

در ایـن مجمـع »نوبـت دوم« كه بـا حضور 42/49 درصد سـهامداران حقیقی و حقوقـی ، اعضاء 
هیـات مدیـره، نماینده سـازمان بـورس و اوراق بهادار، حسـابرس و بازرس قانونی برگـزار گردید، 
ریاسـت مجمـع برعهده آقای سـید محمد باقر سـبحانی بود، كـه جنابان غامرضا تقـی زادگان 
و علـی قـوام پـور در مقـام نظـار اول و دوم و آقای سـید مصطفی هجرتی به عنـوان دبیر مجمع 

گردیدند. انتخاب 
درادامـه بـا قرائـت گزارش هیـات مدیره به مجمع مربـوط به اهم فعالیتهای صـورت پذیرفته در 
طـی سـال مالـی منتهی به 1399/12/30 و پس از اسـتماع گزارش حسـابرس و بـازرس قانونی، 

مجمع نشـینان با طنیـن صلوات خود ضمـن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشـمول ماده 129 به 

كار خود پایـان دادند.
قرائـت گـزارش هیـات مدیره توسـط مدیرعامل متعهد 
و متخصـص پیرامـون فـروش و درآمـد ارائـه خدمـات  
نشـانگر آن بـود كه شـركت آذرآب در سـال گذشـته با 
رشـد 10 درصـدی بیـش از 514 هـزار میلیـارد فروش 
داشـته اسـت.به گفتـه وی این آمار حاكـی از نصب بالغ 
بـر 500 هـزار تـن محصـوالت بـوده و نشـان مـی دهد 
بیـش از 95 درصـد بودجـه پیـش بینـی شـده تحقـق 

یافته اسـت.
مهنـدس صمد بیرامـی در ادامه گـزارش خود با تصریح 
اینکه در سـال 1399 سـود ناخالص شـركت 12 درصد 

نسـبت بـه سـال 98 افزایـش یافته اسـت افزود: بـا تعیین برنامـه ای مدون درصدد هسـتیم كه 
درصد و مبلغ این سـود آوری را در سـال 1400 افزایش دهیم. مدیرعامل شـركت صنایع آذراب 
در ادامـه با تشـریح اینکـه در حدود 65 درصـد قراردادهای ما نیروگاهـی و 35 درصد قراردادهای 
مـا نفتـی می باشـد اضافه كرد: در سـال جـاری در حال عقـد قراردادهایی بالغ بـر 125 میلیون 

یورو با شـركت ها و سـازمانهای متعددمی باشـیم. 
مدیرعامـل آذرآب در بخـش دیگری از گزارش خود پیرامون فعالیت های بازرگانی شـركت اعام 

داشـت توجـه و اهتمام ویژه ای به تامیـن نیازهای خود از بازار و تولیـدات داخلی داریم. 
مهنـدس صمـد بیرامـی در ادامـه بـا اشـاره به اینکه تمام سـعی مدیریـت كه هزینه هـای مالی 
منجملـه حقـوق پرسـنل را بـدون كـم و كاسـت پرداخـت كنیـم تصریـح كـرد با تمهیـدات و 
سیاسـتهای مدنظـر مدیریـت بـه دنبـال آن می باشـیم كه هزینـه های مالـی را كاهـش داده و 

سـودآوری شـركت را ارتقـاء دهیم.
ترسـیم و تبیین و تدوین سیاسـتهای بلندمدت  تیم توانمند جدید مدیریت ارشـد شركت برای 
تزریـق خـون و جانـی تـازه به شـركت ، رعایت دقیق پروتکل های بهداشـتی، حضـور مدیران با 
تجربـه و بـا دانـش در تركیب هیـات مدیره شـركت، پی گیری مدیریـت برای افزایش سـرمایه، 
مذاكـره و رایزنـی جدی با دیگر شـركت ها توسـط آذرآب به عنوان یک شـركت پیمانکاری بین 
المللـی و تنهـا شـركت دارای دانش فنی تولید محصـوالت انرژی اتمی،  تعیین تکلیف شـركت 
هـای تابعـه زیـان ده، تاكیـد مدیریـت برای اسـتفاده بهینـه مدیریـت از توان و پتانسـیل فنی و 
منابـع انسـانی شـركت، توجه ویـژه مدیریت به امر جانشـین پروری، تایید حسـابهای شـفاف و 
پـاک جنـاب هجرتـی مدیریت مالی پاكدسـت شـركت علی رغـم پیچیدگی هـای فـراوان كار 
مالـی ایـن مجموعـه ، اعـام قراردادهای در حال مذاكره منجمله با یک شـركت روسـی كه بهره 
بردار آن سـازمان انرژی اتمی ایران می باشـد، پاسـخگویی صادقانه و دقیق ریاسـت هیات مدیره، 
مدیرعامل و مدیر مالی شـركت به سـواالت و ابهامات و البته میزبانی و تعامل شایسـته مدیران 
ارشـد مجموعـه نسـبت به اصحاب رسـانه از نـکات خواندنی این مجمع بود كه حیفمـان آمد به 

اسب قلم سـپرده نشود.
پیام هیات مدیره

نقشه های مدیریت جدید برای تعالی مجموعه ای بزرگ و افتخار آفرین
شرکت صنایع آذرآب؛ پیمانکاری بین المللی

پیام هیات مدیره
همانگونه كه سـهامداران محترم اسـتحضار دارند در سـال مالی مورد گزارش اقتصاد ایران دوران 
نامنظم اقتصادي را پشـت سـر گذاشـت كه نشـانه هاي آن در بورس اوراق بهادار كاما ملموس 
بـود و علیرغـم برنامـه و اقدامات ارزشـمند دولت محتـرم در كنترل و تقلیل نرخ تـورم در جهت 
كاهـش ادامـه وضعیـت ركـود در اقتصـاد و صنایـع در حالیکـه مذاكـرات هسـته اي جهت رفع 
تحریـم هـاي ظالمانه غرب علیه ایـران در جریان بود، موجب گردید شـاخص هاي بـورس اوراق 
بهـادار حـدوداٌ نیمـه اول سـال مورد گـزارش حالت طبیعـی و در نیمه دوم با افـت قابل توجهی 
مواجـه گـردد. تـداوم كاهـش قیمـت جهانی نفـت از مهم تریـن عوامل افـت و در كنـار آن عدم 
تحقـق بودجـه عمرانی دولـت به دلیل افـت درآمدها كه در عمل منجر بـه كاهش حجم فروش 
و تحمیـل هزینـه هاي مالی به شـركت ها گردیـد و در 
نهایـت كاهـش سـودآوري این شـركت ها را بـه همراه 

داشت. 
در نهایـت بـا وجـود تمامی عوامـل فوق الذكـر علیرغم 
شـرایط نامطلـوب حاكـم بـر بـازار سـرمایه تـا پایـان 
دوره مـورد گـزارش، تـاش شـركت در راسـتاي اجراي 
راهبـردي مناسـب و قابـل انطبـاق بـا شـرایط مقطعی 
اقتصـاد حاكـم بـر كشـور، توجـه بـه مدیریت ریسـک 
شـركت، تـاش بـی وقفـه در اجـراي عملیـات پـروژه 
هـاي جـاري شـركت و برنامه ریـزي در راسـتاي عملی 
نمـودن اهـداف اصلی شـركت و تـاش در جهت حفظ 
انضبـاط مالی و گزارشـگري بـه موقع از جملـه اقدامات 
مهم شـركت در سـال مـورد گـزارش بوده اسـت كه در 
نهایـت تحقـق 18 درصد سـود ناخالص معـادل 93 میلیارد تومان و حصول نتایج مالی مناسـب 
و عدم وجود نکات منفی در گزارش بازرس قانونی و حسـابرس مسـتقل شـركت و شـفاف بودن 
پرونـده هـاي مالیاتی شـركت همگـی نمونه هایـی از تاش شـركت براي بهبـود تعامل با كلیه 
ذینفعـان از جملـه سـهامداران محتـرم می باشـد. وجـود اطاعات مالی شـفاف یکـی از الزامات 
كارایی بازار سـرمایه اسـت. اگرچه اطاعات مالی مندرج در صورت هاي مالی اساسـی به عنوان 
یکـی از منابـع عمـده اطاعات مالی براي بازار سـرمایه تلقی می شـود، اما گـزارش هیات مدیره 
بـه مجمـع عمومی صاحبان سـهام مـی تواند اطاعات مهـم و با اهمیتـی را در تکمیل اطاعات 
منـدرج در صـورت هـاي مالـی فراهـم آورد. از طـرف دیگر گـزارش هیات مدیـره به مجمع می 
توانـد بـه عنـوان فرصتی براي هیات مدیـره در جهت اطاع رسـانی در خصوص جنبه هاي مهم 

عملکـرد خود به سـهامداران باشـد.
خط مشی و اهداف آتی

 الف( پیش بینی عملکرد سال 1400: 
تحقق برنامه سـال 99 و انتقال تعهدات آن به سـال 1400 و پیگیري و اجراي تعهدات ناشـی از 
قراردادهاي منعقد شـده طبق برنامه زمانبندي سـال 99 . امیدواریم با حمایت شـما سـهامداران 
و اتخـاذ راهـکاري هـاي مناسـب در جهت اجـراي پروژه هـاي جـاري و اخـذ قراردادهاي جدید 

بتوانیم در پایان سـال شـرایط مطلوبتري را براي شـما گزارش نماییم.
ب( رئوس برنامه ها و اهداف آتی هیات مدیره بشرح زیر می باشد: 

- پیگیري و اجراي تعهدات ناشی از قراردادهاي منعقد شده طبق برنامه زمان بندي
- پیگیري بحث مشـاركت با سـایر شـركت هاي فعـال در بخش صنعت جهت اخـذ قراردادهاي 

مطلوب 
- پیگیـري هـاي الزم جهـت انعقـاد قراردادهاي جدیـد در خصوص پیشـنهادهاي ارایه شـده و 
همـکاري جوینـت ونچـر در توسـعه كسـب و كار بـا شـركتهاي خارجـی در خصـوص انتقـال 

تکنولـوژي و دانـش فنـی روز
- بهـره گیـري موثراز روش هـاي نوین مدیریت پروژه به منظور افزایش سـرعت در تامین مواد و 

تجهیزات، سـاخت و تحویل به موقع تعهـدات قراردادها با كارفرمایان 

لج
 خ

دی
مه
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- بازنگري اساسـی در سـاختار اجرایی شـركت به نحوي كه شـركت از حالت یک سازنده محض 
تجهیـزات و سـاختار كارگاهـی به یک پیمانکار عمومی تبدیل و اولویت اصلی پـروژه قرار گیرد و 

تمام واحدهاي شـركت حول محور پـروژه اعمال وظیفه نمایند.
-  بهـره گیـري بهینه از توان اجرایی و اعتبار شـركت در جهت تدوین سیاسـت هـاي راهبردي ، 
كاربـردي تـر و ارائـه راهکارهاي نوین مالی با توسـعه بازارهـاي جدید داخلـی و خارجی، افزایش 

توان عملیاتی شـركت از طریق اسـتفاده از ابـزار هاي تامین مالی
- اصاح بهینه سـاختار نیروي انسـانی و ایجاد ارتقا و انگیزه و بهره وري نیروي كار با بهره گیري 

از نظام هاي انگیزشی. 
-  توانمندسازي كاركنان و تقویت بنیه مدیریتی و كارشناسی شركت. 

-  تدوین سیاست هاي كلی شركت در قالب برنامه هاي استراتژیک
بـا امیـد بـه ثمـر رسـیدن برنامه ریـزي هـا و اقدامـات دولت محتـرم در خصـوص ایجـاد رونق 
اقتصـادي و تحقـق فرمایـش مقـام معظم رهبـري در خصـوص مانع زدایی ها چشـم انـداز بازار 
سـرمایه و بـورس اوراق بهـادار و صنایـع مثبـت ارزیابی گردیده و پیش بینی می شـود در سـال 

جدیـد بـا رونق نسـبی و رشـد مایمی همراه باشـد.
در خاتمـه همانند سـال هاي گذشـته، هیات مدیره و كاركنان شـركت صنایـع آذرآب امیدوارند 
تـا بـا اقدامـات عملی دولت محترم جهت تحقق برنامه هـاي اقتصاد مقاومتی و تداوم اسـتراتژي 
هاي مناسـب شـركت در سـایه حمایت هاي سـهامداران ارجمنـد، پایش فرصت هاي سـرمایه 
گـذاري در بـازار ایران، بهبود مسـتمر فرآیندهـا و رویه هاي كاري و بهره گیري هر چه بیشـتر از 
توان تخصصی كاركنان، شـاهد پویایی بیشـتر و ارتقاء جایگاه شـركت در فضاي كسـب و كار و 

افزایش سـودآوري شـركت و بازده صاحبان محترم سـهام صـورت پذیرد.
رویکردهای مهم شرکت آذرآب در تعیین اهداف و سیاستهای کالن:

- متعادل كردن كلیه اسـتراتژي هاي شـركت اعم از تکنولوژي، تحقیق و توسـعه و غیره به جاي 
رویکـرد منحصر به تولید و تداركات 

- جهانی كردن شركت در بلندمدت با برطرف كردن شکاف هاي موجود 
- تبعیت از معیارهاي استراتژیک بازار و كسب فرصت هاي تجاري محیطی 

-  گسترش منطقه اي و بین المللی در حوزه صنایع سنگین 
اهداف کیفی و بلندمدت شرکت آذرآب :

-  رشد و توسعه تکنولوژیک با محوریت بخش انرژي، پتروشیمی، معادن و فلزات 
-  تقویت توان تکنولوژیک درجهِت سـاخت داخل، خوداتکائی داخلی وكاهش وابسـتگی كشـور 

و صنایع مرتبط 
-  حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از امکانات كشور در صنایع مرتبط 

-  نظـم دهـی و بکارگیـري تحقیقات صنعتی به عنـوان ابزاري براي حل مشـکات تکنولوژیک 
شركت 

-  افزایـش نـرخ بهـره بـرداري از ظرفیـت هـاي موجود شـركت در قالب اولویت هـاي بلندمدت 
جمهوري اسـامی ایران 

-  ایجـاد ظرفیـت هـاي جدید تولیـدي، طراحی، مهندسـی و تحقیقاتی بر اسـاس رویکردهاي 
برنامه  این 

- رشد منظم ارزش افزوده تولیدات 
-  سـعی در جهـت هدایت سـهم قابـل توجهی از منابع مالی به بخش هاي تحقیقـات، نوآوري و 

ارتقاء تکنولوژي شـركت درجهت توسعه صنعتی كشور 
-  آشـنا سـاختن پرسـنل شـركت و كارشناسـان خود با علوم و فنون جدید و مرتبط با صنایع 

فعلی و آتی شـركت 
-  تقویت و نهادینه سـاختن بنیه تفکر علمی، فلسـفی و سیسـتمی پرسـنل شـركت و تشویق 
آنـان بـه مطالعه و تحقیق پیرامون پیشـرفت هاي صنعتـی مرتبط و ارتقاء تکنولوژیک شـركت 
-  تاكیـد بـراي بکارگیري تکنولوژي مناسـب به ویـژه در رابطه با نرم افزار، سـخت افزار، مدیریت 

و سازماندهی 

-  استفاده بیشتر از ظرفیت هاي مراكزعلمی و تحقیقاتی كشور در صنایع مرتبط 
-  تاش در جهت تحقق سهم رهبري و مشاوره در كلیه بازارهاي داخلی و منطقه اي 

-  تـاش در جهـت نفـوذ و اثبـات موجودیـت در بازارهـاي بین المللـی و ارتقاء سـطح صادرات 
محصـوالت و خدمات شـركت 

-  تغییـر گرایـش مدیـران میانی و عملیاتی از دیدگاه منحصراٌ تولید به سـوي مشـتریان و بازار، 
توأم با مسـائل اسـتراتژیک تولید-بازار 

-  تـاش بـراي شـناخت روش هـا، ترفندهـا و ابزارهـاي رقبـا در بازار جهـت برنامه ریـزي براي 
افزایـش تـوان رقابت بـا آنان 

-  تحقیـق پیرامـون اسـتفاده هینه از انرژي كشـور و ارائه طرح هاي موثـر در جهت جلوگیري از 
اتـاف آنها براي افزایش سـهم بـازار انرژي 

-  استفاده از وسایل ارتباط جمعی كشورهاي خارجی براي بازاریابی و تبلیغات 
-  بازنگـري در سـاختار بازرگانـی، بازاریابـی و صـادرات شـركت و ایجـاد دپارتمان هـاي الزم در 

زمینـه هـاي مذكور
سیاست های کلی و بلندمدت آذرآب برای نیل به اهداف مذکور : 

- ایجاد مزیت هاي تکنولوژیک و ارتقاء كیفیت محصوالت و خدمات در قبال رقبا 
-  بـه كارگیـري روش هـاي مرسـوم در تکنولـوژي بـرون زا و درون زا و مشـاركت با پیشـگامان 

تکنولـوژي در جهان 
-  ایجـاد زمینـه هاي الزم براي گسـترش روزافـزون تبادل الکترونیکی اطاعـات تکنولوژیک بر 

اسـاس پیشـرفت هاي به دسـت آمـده در جهان 
-  تأكید بر توسعه امکانات موجود قبل ازایجاد واحدهاي جدید در جهت اهداف بلندمدت 

-  بهـره گیـري، تقویـت و ایجاد هسـته هاي مهندسـی، طراحی، مشـاوره و هدایـت تاش ها به 
منظـور اجـراي طرح هاي مرتبط در سـطح ملـی وجذب تکنولوژي هاي مناسـب 

-  بـه حداكثـر رسـاندن اسـتفاده از ظرفیـت هاي ماشـین آالت و سـاخت تجهیـزات موجود در 
كت  شر

-  به روز آوري طراحی و تکنولوژي ساخت محصوالت 
-  بهبـود روشـهاي تولیـد بـه منظور كاهـش میزان ضایعـات و افزایـش بازدهی نیروي انسـانی 

كت  شر
-  تعمیق ساخت داخل كلیه محصوالت فعلی وآتی با استفاده از امکانات كشور 

-  افزایش بهره وري عوامل تولید و اسـتفاده بهینه از مجموعه امکانات سـخت افزاري، نرم افزاري 
از طریـق ایجـاد و یا ارتقاء پیوندهاي بین همکاران ملی و پیمانکاران جزء 

-  ارتقاء توانایی هاي مدیریتی و سازماندهی
- تحقـق اصـل آمـوزش مسـتمر و فراگیـر در تمام سـطوح شـغلی و تقویت و تجهیـز امکانات و 

قابلیت هـاي آموزش در شـركت 
-  تنـوع بخشـی به كاالهاي صنعتـی صادراتی و افزایـش تدریجی صادرات كاالهاي سـرمایه اي 

و تکنولوژي بر 
-  ایجاد ساختاري توانمند جهت صادرات با هماهنگی عوامل درونی و محیطی

- ایجـاد مزیتهـاي الزم از طریـق رهبـري قیمـت، ارتقاء كیفیت محصـوالت وخدمـات و ... براي 
افزایش سـهم بازارهـاي هدف 

-  بکارگیري روش هاي مرسـوم تجارت در كسـب اعتبارات و سـرمایه گذاري و مشـاركت هاي 
بازرگانی و تکنولوژیک 

-  جلـب مشـاركت بنـگاه هاي صنعتی باالدسـت، هم ردیـف و پائین دسـت در تقویت اعتبارات 
مالـی، زمینـه هـاي تحقیقاتی و تکنولوژي، طراحی و مهندسـی، مهندسـی خریـد و پیمانکاري 

عمومی 
-  سـرمایه گـذاري در پـروژه هـاي اطاعاتی، تکنولوژیکی، توسـعه نیروي انسـانی و ... به منظور 

ورود بـه كاس جهانی 
-  ایجاد شبکه تامین كنندگان و پیمانکاران جزء در جهت ارتقاء سطح تولیدات و فروش شركت
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت گسترش صنایع و خدمات كشاورزی )سهامی عام( در 
تاریخ 1400/04/20 در محل  دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران - طبقه اول - سالن شوراء تشکیل شد.

در این مجمع كه با حضور 59/06 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علیرضا آخوندي 
بود، كه جنابان كاظم اكبري و ولي اله اشتري ماهیني در مقام نظار اول و دوم و آقای فیروز حسین زاده به 

عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود                   900 

ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس فیروز حسین زاده مدیرعامل كاردان و كاربلد شركت در گزارش جامع خود با تشریح اینکه »تکشا« 
با اتکاء بر نیروی انسانی متخصص و متعهد خود و همچنین اعتماد مشتریان، در جایگاه رتبه یک تولید و 
تامین تجهیزات روزآمد شیر دوشی مورد نیاز دامداریها در خاورمیانه فعالیت داشته و تاش دارد جایگاه 

برترین عرضه كننده كاال و خدمات مورد نیاز صنایع دام، طیور 
و كشاورزی در خاورمیانه را نیز كسب نماید افزود : با تمهیدات 
مدیریتی و پیاده سازی سیاستهای خاقانه توانسته ایم با ایجاد 
یک رابطه صمیمانه در برقراری تعامل و تبادل نظر با مشتریان و 
همچنین مشاوره های تخصصی در ایجاد و نگهداری محصوالت 
ارائه شده یا قابل ارائه و همچنین تبادل نظر فنی و حرفه ای 
با تامین كنندگان خود و از سوی دیگر جلب رضایت ذینفعان 
و پاسخگویی مسئوالنه به خواسته های آنها، مزیت نسبی و 
پایداری در این صنعت ایجاده نموده ایم و تاش می كنیم تا با 
اتخاذ سیاستهای راهبردی برای تعالی و توسعه مجموعه تمام 
تاش خود را به كار بریم . مدیرعامل مدبر شركت گسترش 
صنایع و خدمات كشاورزی در ادامه پاسخگویی متعهدانه و 
متخصصانه به نیازهای بازار و مشتریان ، حفظ احترام ذینفعان 
شركت اعم از مشتریان، سهامداران، تامین كنندگان و كاركنان 
،پاداش مادی و معنوی در جهت جبران زحمات كاركنان ، 

تاش مجدانه در جهت آموزش و یادگیری كاركنان شركت و رعایت و احترام به حقوق اجتماعی شركت و 
محیط زیست را از اهم این برنامه ها و استراتژی های راهبردی برشمرد و خاطرنشان كرد : به عنوان شركت 
پیشرو در صنعت كشاورزی و شیردوشی سعی داریم با پشتیبانی 24 ساعته و ارائه مشاوره های رایگان و تولید 
تجهیزات جوجه كشی و شیردوشی با فناوری روز دنیا نقش و سهم خود را بیش از پیش در میهن عزیزمان 

و منطقه افزایش دهید.
به گفته مهندس حسین زاده در سال مالی مورد گزارش با رشد در حدود 3 برابری درآمدهای خالص و 
بیش از 3 برابری سود عملیاتی شركت توانست با كسب مبلغ 607/641 میلیون در سال 99 نسبت به سود 
96/579 میلیونی سال 98 یک جهش فوق العاده و چشمگیر را برای سهامداران و ذینفعان خود حاصل سازد.

پیام هیات مدیره
مفتخریم كه با همراهي و تاش بي وقفه در تولید ماشین آالت و تجهیزات باكیفیت و همگام با تکنولوژي روز 
دنیا در جهت تامین نیازهاي صنعت دام و طیور كشور سهمي در ارتقای سامت جامعه ایفا مي نماییم. لذا در 
سالي كه به تدبیر مقام معظم رهبري)مدظله العالي) به نام »تولید، پشتیبانی و مانع زدایی« نامگذاري گردید، 
شركت گسترش صنایع و خدمات كشاورزي تاش كرد تا همچون سایر بخش هاي اقتصادي بتواند با جلب 
اعتماد و ارائه خدمات مطلوب به دامداران و پرورش دهندگان طیور، نقش مؤثري را جهت چشم انداز مذكور 

و منویات مقام معظم رهبري ایفا نماید.
در این راستا شركت گسترش صنایع و خدمات كشاورزي با بیش از سی و پنج سال فعالیت در زمینه تولید 
ماشین آالت و تجهیزات كشاورزي و دامپروري، تاش نموده است تا ضمن حفظ جایگاه اجتماعي خود در 
جهت ارتقای كمي و كیفي محصوالت كشاورزي و دامپروري و پرورش طیور، عاوه بر رضایتمندي مشتریان، 
منافع سهامداران خود را به حداكثر ممکن برساند و در این راه ضمن پایبندي به اصول زیر آن را جزو وظایف 

اصلي خود قرار داده است:
1. پاسخگویي به نیاز مشتریان و ارائه خدمات مطلوب به ایشان.

2. بهبود مستمر در كیفیت محصوالت تولیدي.
3. نوآوري، تولید و عرضه محصوالت جدید.

4. تعهد به مسئولیت هاي اجتماعي و زیست محیطي.
5. ارتباط مستمر و اثربخش با دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتي.

6. جذب و پرورش منابع انساني كارآمد و خاق.
به اعتقاد و باور هیأت مدیره، توجه به اصول فوق موجب رشد و شکوفایي روزافزون تعالي سازماني در شركت 

و منافع حداكثري براي شما سهامداران عزیز خواهد بود.
ضمن اینکه در سال جاري كه سال »تولید، پشتیبانی و مانع زدایی« نامگذاري شده است نیز امیدوارم با 

شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی با حضوری متفاوت و موثر در حوزه کشاورزی
پشتیبان مطمئن و روزآمد صنایع کشاورزی

استعانت از درگاه خداوند متعال، تاش جدي همکاران و به بركت روز افزون آگاهي و افزایش تخصص دامداران 
و فعالین بخش طیور، این صنعت به جایگاه راهبردي خویش در اقتصاد ملي برسد. انشااهلل

مرور کلي جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتي آن و چشم انداز وضعیت صنعت در 
سال های  آتي:

با توجه به نقش و جایگاه میزان سرانه مصرف شیر و گوشت سفید در سامتی آحاد افراد یک جامعه و نسل 
آینده و همچنین تاثیر آن در كاهش انواع بیماري ها و هزینه هاي درماني ناشي از آن كه ساالنه منجر به خروج 
میلیون ها دالر جهت تامین دارو می گردد و سیاستگذاري بعمل آمده در برنامه توسعه اقتصادي پنج ساله 
پنجم و ششم، جهت افزایش سرانه مصرف شیر از 100 به 150 لیتر و همچنین افزایش سرانه مصرف گوشت 
مرغ از 24 به 30 كیلو، مشخص می گردد كه بازار بالقوه فروش محصوالت شركت در جهت ایجاد واحدهاي 
جدید گاوداري و تولید گوشت مرغ حدوداً دو برابر خواهد شد كه ضمن تضمین تداوم و توسعه فعالیت، بیانگر 

جایگاه اجتماعي مهم شركت می باشد.
الزم بذكر است در حال حاضر حدود 86 درصد از بازار ماشین هاي شیردوش ثابت براي گله هاي باالي هزار 
رأس دام و همچنین حدود 28 درصد از بازار ماشین هاي جوجه كشی با ظرفیت باالي 20.000 عدد تخم 

مرغ نطفه دار، متعلق به این شركت است.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط مركز آمار ایران تولید شیر 
ساالنه كشور بالغ بر 8.500.000 تن میباشد كه 40 درصد آن 
توسط دامداري هاي كوچک و 60 درصد آن توسط دامداري 
هاي صنعتی و بزرگ )باالي هزار رأس دام( تولید میشود در 
حالیکه تعداد دامداري هاي كوچک از نظر جمعیتی 78 درصد 
و تعداد دامداري هاي صنعتی و بزرگ 22 درصد میباشد.) آمار 
مذكور بر مبناي تعداد دامداري هاي صنعتی تهیه شده است(.

مـرور کلي بـر عملکرد شـرکت و میزان دسـتیابي 
به اهـداف تعیین شـده:

سال مالي مورد گزارش، سالي بسیار سخت و دشوار براي تمام 
فعالین اقتصادي بود زیرا علیرغم تاش دولت در جهت كاهش 
نرخ تورم، دامنه ركود فعالیتهاي اقتصادي نسبت به سال قبل 
افزایش قابل ماحظه اي داشته است، سیستم بانکي در تأمین 
مالي واحدهاي تولیدي عملکرد مناسبي نداشته و بسیاري از 
پروژه هاي در حال اجراء به حالت تعلیق درآمده است. انتظارات بعد از برجام هم جامه عمل به تن نپوشید و 
مشکات نقل و انتقال پول از طریق سیستم بانکي همچنان وجود داشته، ضمن اینکه كارشکني و بد عهدي 
طرف آمریکایي و تحریم هاي یک جانبه، عماً زمان و هزینه واردات كاال را بشکل قابل ماحظه اي افزایش 
داده است، شرایط ناامني در منطقه نیز در مبادالت تجاري تأثیر منفي بسزایي داشته. در چنین شرایطي با 
مدیریت و عملکرد مناسب، شركت توانسته موجبات تحقق سود هر سهم به مبلغ 3038 ریال در مقایسه با 

آخرین پیش بیني به مبلغ 801 ریال را براي سهامداران محترم فراهم آورد.
الزم بذكر است در سال مالي قبل تولید سه محصول جدید با توجه به نیاز بازار و همچنین بهاي تمام شده 
باالي واردات آنها، آغاز شده است. براساس مطالعات انجام شده درخصوص وضعیت تقاضاي بازار براي این 
محصوالت و همچنین مهندسي معکوس این محصوالت دانش فني تولید و ساخت آنها ایجاد گردیده و 
برهمین اساس طرح توجیهي افزایش سرمایه شركت از مبلغ 109/957 میلیون ریال به مبلغ 200/000 
میلیون ریال از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران توسط هیأت مدیره محترم تهیه و پس 
از اظهار نظر حسابرس و بازرس قانوني، مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1399/3/24 بموجب مجوز سازمان 
بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه مذكور را تصویب نموده كه كلیه مراحل قانوني افزایش سرمایه در سال 

مالی مورد گزارش انجام شده است.
برنامه هاي آینده شرکت

تولید و معرفي محصوالت جدید:
1-1- به منظور بهره برداري كامل از ظرفیت تولیدي كارخانه زنجان نسبت به خریداري یک دستگاه ماشین 
لوله خم كن، جهت تولید انواع فریم ماشین هاي شیردوش ثابت و فری استال دامداری ها اقدام گردید. در سال 

مالی مورد گزارش تولید بخشی این محصول با استفاده از ماشین آالت فوق به انجام رسیده است.
1-2- ساخت ماشین های جوجه كشی با تکنولوژی روز اروپا )عامت تجاری HOMATECH( كه در 
اداره ثبت شركت ها و عائم تجاری به ثبت رسیده است. علیرغم شرایط ایجاد شده ناشی از تحریم ها در 
ظرفیت های 19/200 عدد، 57/600 عدد و 115/200 عدد تخم مرغ نطفه دار، به منظور تأمین ماشین آالت 

مورد نیاز صنعت طیور از جمله اقدامات بعمل آمده در سال مالی مورد گزارش می باشد.
شیوه هاي تامین مالي

1-2- استفاده از تسهیات سیستم بانکي براي تامین سرمایه در گردش.
2-2- استفاده از سود انباشته شركت براي تامین بخشي از سرمایه در گردش.

3-2- افزایش سرمایه از مبلغ 109/957میلیون ریال به مبلغ 200/000 میلیون ریال از محل آورده نقدي و 
مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ90/043 میلیون ریال، كه در زمان تهیه این گزارش عملیاتی گردیده 

و تشریفات ثبتی آن انجام شده است.
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مجمـع عمومی عادی سـالیانه شـركت مجتمع صنعتـی آرتاویل تایر )سـهامی عام( مـورخ 1400/4/29   در محل 
خیابان گاندي برگـزار گردید. 

در ایـن مجمـع كـه با حضور 96/05 درصدی سـهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سـازمان 
بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونـی برگزار گردید، ریاسـت مجمع برعهده دكتر سـعید تقوایي بود، 
كـه جنابـان دكتـر محمـد رضا تقي گنجـي  و مهندس علیرضا انصـاري در مقـام نظـار اول و دوم و خانم  میخک 

درمنش بـه عنوان دبیر مجمع انتخـاب گردیدند.
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیات مدیـره به مجمع مربوط بـه اهم فعالیتهای صـورت پذیرفته در طی سـال مالی 
منتهـی بـه 1399/12/30 و پـس از اسـتماع گزارش حسـابرس و بازرس قانونی، مجمع نشـینان با طنین صلوات 
خـود ضمـن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشـمول ماده 129 با تقسـیم سـود1/780 ریالـی به ازای 

هر سـهم بـه كار خود پایـان دادند.
مهندس علیرضا انصاری مدیرعامل شـركت آرتاویل تایر كه از مدیران باتجربه و برجسـته بازار سـرمایه گشـورمان 
میباشـد در گـزارش خـود با تشـریح اینکه بهبـود فرایند تولیـد ، طراحی و توسـعه محصوالت ، طراحـی و تولید  

AGR و OTR از اهـم فعالیت هـای انجـام شـده در سـال مالـی 
مـورد گـزارش بوده اسـت افـزود :بهبود تکمیـل پـروژه طراحی و 
تولیـد تایرهای تمام سـیمی و كامیونی TBR:  كـه در این پروژه 
كلیه ماشین آالت و دسـتگاه های تولیدی و آزمایشگاهی راه اندازی 
و در خط تولید قرار گرفته  و تولید آزمایشـی انجام شـده و نمونه 
ایـن تایرهـا در آزمـون داخلی قرار گرفته كه نتیجه مثبـت بوده و 
قـرار اسـت از میانه مرداد امسـال تولید نیمـه انبـوه )روزانه حدود 
25 تـن( آغـاز و تا پایان سـال 1400، 5000 تن تایر TBR تولید 

شـوداز دیگر توفیقاتی می باشـد كـه به آن دسـت یازیدیم . 
مهنـدس انصـاری همچنیـن بـا تاكید به اینکـه در طرح توسـعه 
السـتیک TBR تا آخر امسـال 5 هزار تن السـتیک TBR وارد 
بـازار خواهد شـد و هزینـه كل طرح 100 میلیون دالر بوده اسـت 
افـزود: پذیرش كربن سـیمرغ در بازار بورس در مراحل آخر اسـت 

و بـه زودی پذیرش خواهد شـد.
بـه گفتـه مدیریـت توانمنـد مجموعـه افزایـش سـرمایه از محل 
تجدید ارزیابی دارایی ها در دسـتور كار قرارداشـته و با مهیا شـدن 

مقدمـات الزم ایـن برنامـه نیز عملیاتی خواهد گشـت .
پیام هیات مدیره

مجتمع صنعتی آرتاویل تایر با برند گلدسـتون واقع در كیلو متر 6 
جاده سـردابه و شـهر اردبیل با رویکرد تاش در جهت خودكفایی 
و بـا توجـه بـه اهمیت و نقـش تولیدات داخلـی در افزایـش درآمد 
ملـی و همچنین توسـعه صـادارت غیر نفتی و نیـز بمنظور نیل به 
خودكفایی در زمینه تولید انواع تایر سـواری رادیال و بایاس شـامل 
وانتـی ، كامیونـی ، كشـاورزی با بهـره گیری آخرین تکنولـوژی در 

سـال 1375 فعالیـت خود را آغاز نموده اسـت .
هیات مدیره و مدیریت شـركت با توجه به احسـاس مسـئولیت و 
وظیفـه ای كـه در قبال خواسـته ها و انتظارات سـهامداران محترم 
دارنـد تمام تـاش خود را در جهت تحقـق این مهم مصرف نموده 
و براسـاس نیاز و انتظارات سهامداران گرامی راهبرد سازمان تدوین 
و جاری نموده و براین اسـاس ارزش های سـازمانی و سیسـتم های 

مدیریتـی بمنظور ارتقـاء ابعاد گوناگون كمی و كیفی محصول بنا نهاده اسـت.
 درسـال مالـی گذشـته چالش هایـی برای كلیه صنایع بخصوص صنعـت تایر در زمینه تشـدید تحریم های بین 
المللـی تـورم تغییرات و نوسـانات شـدید نـرخ ارز ایجاد شـد و باعنایت بـه اینکه نزدیـک 40 درصد از مـواد اولیه 
صنعـت تایـر وارداتی اسـت مشـکاتی درخصوص تامیـن و تخصیص ارز ایجـاد و این صنعـت درخصوص تهیه و 
تامیـن بموقـع مـواد اولیـه و قطعات با چالش مواجه شـد علیرغم تمامی این مشـکات به لطف پـرودگار و تاش 

جمعی این مجمع توانسـت 17 درصد افزایش تولید نسـبت به سـال قبل داشـته باشـد
مشکالت صنعت تایر در سال گذشته

صنعت تایر با قدمت بیش از 55 سـال به عنوان یک كاالی اسـتراتژیک نقش موثری در لجسـتیک كشـور دارد در 
سـال گذشـته با توجه به فشـار تحریم های ظالمانه اعمال شده به كشـور كه این صنعت بسیار شدیدتر درمعرض 
آن بـود مشـکات بسـیار زیـادی در حوزه تامین مواد اولیه و قطعات ناشـی از عدم تامین و تخصیـص ارز ، افزایش 
بـی رویـه قیمـت مـواد اولیه ، عـدم انتقال ارز از طریق سـیتم بانکی ایجاد و بـر پیکره تولید اثرات زیادی گذاشـت 
علیرغـم تمامـی ایـن مشـکات مجتمع صنعتـی آرتاویـل تایر با تـاش مضاعـف در سـال رونق تولیـد با عزمی 
راسـخ خوشـبختانه توانسـت ضمن افزایش تولید به میزان 17 درصد نسـبت به سـال قبل در جهت خودكفایی و 
درراسـتای اقتصاد مقاومتی در زمینه فناوری محصوالت ، تحقیق و توسـعه ، توسـعه منابع خرید داخلی همکاری 
با ماشـین سـازان داخلی، ایجاد مركز انتقال مسـتمر تکنولوژی ، ایجاد حفظ و گسـترش رابطه با دانشگاه اقدامات 

آرتاویل برندی نامی و با کیفیت در صنعت تایر
کسب 600 میلیارد سود

موثری انجام دهد كه این اقدامات توجه به انتظارات سـهامداران و سـایر ذینفعان ، توجه به توسـعه منابع انسـانی 
، توجـه بر تولید تایرهای نسـل جدیـد توجه به بازارهـای صادارتی بود.

در جهـت هماهنگـی بـا خـودور سـازان و برنامـه ریزی جهت پیـاده سـازی الزامـات و نیازمندی صنعـت خودرو 
منجملـه اسـتاندارد 85 گانـه خودروئـی پروژه های بهبود و فرآیند سـاختار تایر تعریـف و بخشـی از آن را به اجرا 
گذاشـت تا ضمن ارتقاء شـاخص های عملکرد ایمنی و زیسـت محیطی در جهت كاهش مصرف سـوخت اقدام 
نمـود هـم چنیـن در جهـت تعامـل و نیاز خودرو سـازان بـه تایرهائی با سـایزهای جدیـد اقداماتی انجام شـد كه 
متاسـفانه چون صنعت خودرو در سـال گذشـته به لحاظ تحریم با كاهش تولید نسـبت به سـال قبل مواجه شـد 
و شـركتهای خودروسـازانی چـون پـژو و رنو از بازار ایران خارج شـدند نتوانسـتیم از امکانـات و تجهیزاتی كه برای 

تولیـد تایرهای سـایزهای جدید تهیه شـده بـود در برنامه تولید اسـتفاده كنیم .
راهبرد مجتمع صنعتی آرتاویل تایر : 

مجتمـع صنعتـی آرتاویـل تایر براسـاس نیازهـای حال و آینده سـهامداران و مشـتریان و سـایر ذینفعـان راهبرد 
سـازمانی را تدویـن و جـاری نمـوده و در جهـت تعالی سـازمان و تحقق چشـم انـداز و اهداف بـا توجه به عملکرد 
شـاخص ها و حقایق جاری نسـبت به شناسـایی نیازهای حال و 
آینـده ذینفعـان برنامه ریـزی نموده و همواره نسـبت به اسـتقرار 
سیسـتم هـای مختلـف و در راسـتای ارتقـاء كیفیـت و كمیـت 
محصوالت اهتمام داشته است . همچنین عملکرد درون سازمانی 
از طریـق ممیزی هـای داخلی و خود ارزیابـی و ارزیابی های برون 
سـازمانی مـورد توجـه قـرار گرفتـه و اطاعات محیطـی و داخلی 
پایـش شـده و محرک ها شناسـایی شـده و با اسـتفاده از قابلیت 
هـا و عملکـرد درونی نقـاط قوت و ضعف و تهدیـدات و فرصت ها 
با اسـتفاده از خرد جمعی و خروجی ها شـامل مسـائل سیاسـی ، 
اجتماعـی اقتصـادی ، قانونی ، فناوری ، زیسـت محیطی در قالب 
تابلـوی طـرح ریزی اسـتراتژیک تدویـن و این عوامـل بر تغییرات 
در چشـم انداز و بیانه ماموریت شـركت دیده شـده اسـت . اركان 

جهـت سـاز در مجتمع صنعتـی آرتاویل تایر عبارتنـد از :
عملکرد دستاوردهای مهم در سال 13٩٩ 

درسـال 1399 علیرغم تمامی موانع و مشـکاتی كه صنعت تایر 
ناشـی از تشـدید تحریم ها ، افزایش نرخ ارز، شـیوع ویروس كرونا 
در دنیـا ، عـدم امـکان تهیـه و تامین مـواد اولیه وارداتـی مصرفی ، 
عـدم امـکان ارتباط با حضور كارشناسـان خارجی جهت پیشـبرد 
پروژهای توسـعه ای مواجه بود مجتمع صنعتی آرتاویل تایر جهت 
تحقـق اهـداف كمـی تمام تـوان و تـاش خـود را بـه كارگرفت و 
بمنظـور نیـل به اهـداف كمی و كیفـی تولید توجه بـه خاقیت و 
نـوآوری و اسـتفاده از نیروهـای متخصـص و خبره مجموعـه پروژه 

هایـی تعریـف و اجـرا نمود. كه مهـم ترین آنها عبارتنـد از :
الف : پروژهای بهبود فرآیند تولید 

ب: پروژها ی طراحی و توسعه محصوالت
 OTRو AGR پ : پروژهای طراحی و تولید تایرهای
 TBR  ت :پروژ تولید تایر تمام سیمی باری و كامیونی

ث : اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت انرژی 
اهم برنامه های عملیاتی و طرح های توسعه 

تیـم رهبری آرتاویل تایر همه سـاله در زمـان تدوین بودجه، برنامه 
هـای عملیاتـی و طـرح هـای توسـعه خود را برای سـال بعد تعیین و تصویـب می نماید. منابع مالـی و غیر مالی 
مورد نیاز پروژه های مصوب، توسـط مسـئولین پروژه ها پیش بینی شـده و میزان بودجه قابل تخصیص از سـوی 

هیـات مدیـره تعیین می شـود.در سـال بعد پروژه هـا در قالب نظام كنترل پروژه، كنترل می شـود.
اهم برنامه های عملیاتی و توسعه ای سازمان در سال 1400 در ادامه آمده است:

- مركز نوآوری و فناوری گروه صنعتی رازی سه پروژه در دست اقدام دارند
- مطالعه جامع پیرامون تایرهای OTR و بررسی فنی طراحی تولید و فناوری و تجهیزات مربوطه

- اجـرای پـروژه ارتقـای شـاخص های SWR )شـامل تفاوت ترمزگیری در سـطح جاده خیس و صـدای تایر( به 
EMARK منظور دریافت اسـتاندارد

- اجرای پروژه شـاخص های ایمنی و عملکردی تایرهای سـواری شـركت در مقایسـه با رقبای داخلی و خارجی 
و جایگاه كیفی برند گلدسـتون در بازار

- پروژه ساخت قالب های جدید جهت توسعه طرح های جدید. 
- پروژه قرارداد ساخت یک دستگاه فیلرزنی اتوماتیک جهت افزایش تولید

- پروژه تولید گام داخلی پروفایل دار جهت تولید تایرهای رادیال)كاهش وزن تایر و بهبود عملکرد )
.PROTECTOR  RIM پروژه تولید تایر -

-  دریافت تندیس برنزین از دبیرخانه جایزه ملی كیفیت در سال 99.

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

به گفته مهندس انصاری در سال ٩٩ با مدیریت صحیح و افزایش راندمان 
تولید به طوری که آرتاویل تایر توانست با تولید 30 هزار تن تایر در سال ٩٩ 
به 600 میلیارد تومان سود خالص دست یابد کارنامه ای درخشان از عملکرد 

را برای سهامداران و ذینفعان خود کسب کردیم .
 شایان ذکر است درسایه مدیریت ارزنده و تمهیدات اندیشیده شده مدیران 
از تولید برخی رقبا در  قابل مجموعه هرچند مقدار تولید »پارتا« کمتر 

سال٩٩بوده اما مبلغ سود شرکت چند برابر سود آنها بوده است.
به گفته مدیریت ارشد مجموعه برای اینکه سهام شرکت در بازار باالتر 
معامله شود تمام گزارشات مالی تهیه شده و در اختیار سازمان بورس قرار 
داده شده است و فقط بازدید از کارخانه باقیمانده که با تکمیل آن به زودی 

وارد فرابورس می شود.
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مجمع عمومی عادی سالیانه شركت تراكتورسازی ایران )سهامی  عام( در تاریخ 1400/04/29 در محل گروه 
صنعتي تراكتورسازي ایران تشکیل شد.

در این مجمع كه با 85/56 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مصطفي وحیدزاده بود، 
كه جنابان عباس سعادتي و حسن گردشي ممقاني در مقام نظار اول و دوم و آقای عادل یعقوبي به عنوان 

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

تقسیم سود 550 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس ابوالفتح ابراهیمی در گزارش خود با اشاره به اینکه خودكفایی باالی 90 درصدی تولید محصوالت 
در شركت تراكتورسازی ایران از برجسته ترین نقاط تمایز این شركت بزرگ به عنوان نگین صنعت سنگین 
كشورمان میباشد افزود : در سال مالی مورد گزارش تراكتورسازی ایران 455میلیارد تومان صادرات داشته 
است كه در سال سخت اقتصادی كه شاهد استمرار تحریم های بین المللی و شیوع ویروس كرونا بودیم 

حاكی از عملکردی قابل قبول میباشد .
مدیرعامل توانمند مجموعه در ادامه با تصریح اینکه »تایرا« 
سرمایه گذاری در محصوالت باالی 150اسب بخار در كشور 
در  هستیم  مصمم  كه  كرد  تاكید  ندارد  اقتصادی  توجیه 

كشورهای دیگر اقدام به تاسیس كارخانه كنیم .
وی با اشاره به اینکه قیمت محصوالت تایرا توسط سازمان 
حمایت تعیین می شود و حاشیه سود آن در هر محصول 
متفاوت است خاطر نشان ساخت كه افزایش قیمت ارز قدرت 
خرید را كاهش داده و این موضوع در فوالد و مواد فلزی و 
الستیک كه كاربری بیشتری در محصوالت تایرا دارد با افزایش 

زیادی همراه بوده است. 
مهندس ابراهیمی با تبیین اینکه مدیران شركت تاش می 
كنند تا اجازه افزایش قیمت محصوالت را از طریق سازمان 
حمایت اخذ كنند پیرامون قیمت های محصوالت صادراتی 
نیز متذكر گردید از آنجا كه قیمت محصوالت شركت نسبت به 
محصوالت چینی و هندی پایین تر می باشد برای همین منظور 

به جد درصدد هستیم كه نرخ های صادراتی افزایش یابد.
مدیرعامل تراكتورسازی ایران  با اعام اینکه تمركز تایرا روی 
صرفه جویی ارزی برای تامین قطعات است و مدیران این 
شركت تاش می كنند سود اصلی را در خرید مواد اولیه تامین 
كنند تا در فروش محصوالت تصریح كرد كه حمایت از قشر 
كشاورز كه از ماشین آالت كشاورزی این شركت استفاده می 

كنند همواره مورد تاكید هیات مدیره بوده است .
به گفته وی سبد محصوالت این شركت كامل شده  و همچنین 
برای كاهش هزینه ها و افزایش راندمان كاری در یک سال 
گذشته نیروی انسانی » تایرا « كاهش داشته و بخشی از 

فرایندها در بیرون از شركت انجام می شود. 
آخرین خبر از این شرکت بزرگ صنعتی حاکی از آن است که مهندس مصطفی وحیدزاده مدیر 
برجسته صنعت خودرو کشورمان که دارای سوابق طوالنی در مباحث، مطالعه و طراحی توسعه 
کسب و کارهای جدید بوده و در تعامل و ایجاد ارتباط دوسویه بین پرسنل و مدیران، دارای سبقه 
و دکترینی خاص میباشد و در کارنامه کاری خود حضوری موفق در کسوت کارشناسی ارشد 
مشاور قوانین مجلس شواری اسالمی داشته است به عنوان سکاندار »تایرا« منتخب گردید که 
به این مدیر جهادی و انقالبی این موضوع را صمیمانه تبریک گفته و باور راسخ داریم با تجربه و 
راهبردهای مشارلیه این مجموعه ،در سال  مزین به حمایت از تولید با پشتیبانی و مانع زدایی ها 

، با سرعت ره به سوی تعالی خواهد گشود .
پیام هیات مدیره

رویکردها و جهت گیري هاي استراتژیک ما در سال 1399بر افزایش بهره وري، تداوم نهضت خودكفایي، 
مدیریت منابع و مصارف، توسعه فعالیت هاي تحقیق و توسعه ، گسترش بازارهاي داخلي و خارجي، بهره 
گیري از جوانان مستعد كشور و جاري سازي اقتصاد مقاومتي متمركز بود كه ثمره آن تولید بیش از 22000 
دستگاه با رشد 18 درصد نسبت به سال قبل و عینیت بخشیدن به شعار نوروزي مقام معظم رهبري با عنوان 
”جهش تولید” بود. همچنین در این سال شاهد افزایش 101 درصدي درآمد ، افزایش 98 درصدي سود 
خالص ، افزایش صرفه جویي هاي ارزي و ریالي ناشي از فعالیت هاي خودكفایي، ارتقاي كیفي محصوالت، 

پیشگام در تولید ماشین آالت کشاورزی با قابلیت رقابت در سطح جهانی

تولید سري صفرمحصوالت جدید از جمله تراكتورهاي
ITM 455 ،ITM 4120 و موتورهاي پیشرفته نسل جدید، كسب عنوان صادركننده ممتاز ملي، 
كسب رتبه اول IMI100  گروه ماشین آالت، اخذ تندیس صنعت برگزیده سبز كشور ، اخذ تندیس 
حمایت از حقوق مصرف كننده و در نهایت ارتقاي جایگاه و مزیت هاي رقابتي شركت در این صنعت 
بودیم. بي شک این نتایج ارزشمند با وجود مشکات ناشي از تحریم هاي ظالمانه، افزایش بي سابقه هزینه 
هاي تولید، نامایمتي ها در قیمت گذاري عادالنه محصوالت این شركت، قاچاق تراكتور، برخي مقررات 
و قوانین نامناسب و محدودیت هاي ناشي از بیماري كرونا جز با همراهي و مساعدت سهامداران گرامي و 
تاش صادقانه كاركنان شریف گروه صنعتي تراكتورسازي میسر نمي شد و از این بابت خداوند متعال را 

سپاسگذاریم.
براي تداوم این مسیر رشد و بالندگي، نقشه راه شركت در قالب برنامه پنج ساله براساس خط مشي ها و 
الزامات پیشرو از جمله تحقق شعار سال جاري یعني »تولید، پشتیباني ها و مانع زدایي ها«، پیاده سازي 
اقتصاد مقاومتي، سودآوري پایدار براي سهامداران محترم، تامین امنیت غذایي و ارتقاي ضریب مکانیزاسیون 
كشاورزي، الزام اخیر دولت براي تولید ماشین آالت كشاورزي با استانداردهاي آالیندگي باال و همگام شدن 
با تحوالت تکنولوژیکي و رقباي جهاني ترسیم شده است و براین اساس نیز تامین نیازمندي هاي اجراي 
این برنامه راهبردي بویژه توسعه زیرساخت ها و ارتقاي تکنولوژي محصوالت جزو اولویتها و ضرورت هاي 
شركت در سال جاري مي باشد و امید مي رود با یاري خداوند 
متعال، حمایت سهامداران متعهد و تاش جهاد گونه مدیران و 
كاركنان خدوم، گام هاي موثرتري را براي تحقق اهداف واالي 
شركت ، افزایش منافع سهامداران گرامي و سربلندي كشور 

عزیزمان ایران برداریم.
دستاوردها

- افزایــش 101 درصــدي درآمــد تلفیقــي نســبت به ســال 
قبــل و افزایــش 198 درصــدي نســبت بــه میانگیــن ســه 

ســال قبــل
- افزایش 93 درصدي درآمد شركت اصلي نسبت به سال 
قبل و افزایش 188 درصدي نسبت به میانگین سه سال قبل 
تلفیقي نسبت به  افزایش 98 درصدي سود خالص    -
میانگین  به  نسبت  درصدي   254 افزایش  و  قبل  سال 

سه سال قبل 
-  افزایش 70 درصدي سود خالص شركت اصلي نسبت به 
سال قبل و افزایش 215 درصدي نسبت به میانگین سه سال 

قبل
-  تولید 22014 دستگاه تراكتور با تحقق 108 درصدي برنامه 

و افزایش 18 درصدي تولید نسبت به سال قبل
-  افزایش نسبت تولید تراكتورهاي جفت دیفرانسیل به كل 

تولید تراكتور به 82 درصد 
- تولید 22 نوع محصول انواع )تراكتور و بکهولودر( از دامنه 

قدرت 38 اسب بخار تا 150  اسب بخار
-  تحقق 127 درصدي برنامه تعدادي فروش و افزایش 39 

درصدي نسبت به فروش سال گذشته
افزایش 94  و  فروش  ریالي  برنامه  درصدي  تحقق 148   -

درصدي نسبت به سال گذشته
- صادرات 4557 میلیارد ریالي تراكتور و افزایش 130 درصدي نسبت به سال قبل 
- صادرات 7287 میلیارد ریالي تلفیقی و افزایش 133 درصدي نسبت به سال قبل 

- تولید سری صفر محصوالت جدید ITM4120 با قدرت 120 اسب بخار و ITM 455 با قدرت 55 
اسب بخار

StageIIIA طراحي و تولید موتورهاي نسل جدید با تکتولوژي روز و داراي استاندارد آالیندگي -
- بهبود قابل توجه شاخص هاي كیفي از جمله آدیت، گارانتي و رضایتمندي مشتریان

-  خرید و نوسازي ماشین آالت تولیدي
- تامین كامل تقاضاي بازار داخلي

- خود كفایي قطعات و مجموعه هاي تامیني از خارج و صرفه جویي ارزي قابل توجه
-  افزایش بهره وري كارگاه هاي تولید و مونتاژ

- كسب عنوان صادركننده ممتاز كشوري از وزارت صنعت ، معدن و تجارت
 IMI100 انتخاب شركت بعنوان رتبه اول در گروه ماشین آالت ، تجهیزات وصنایع فلزي در فرآیند  -

- دریافت لوح و تندیس واحد صنعتي برگزیده سبز كشور
- دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف كننده از سازمان حمایت از مصرف كنندگان

کشور  سنگین  صنعت  نگین 

خودکفایی باالی ٩0 درصدی تولید محصوالت در شرکت تراکتورسازی 
نشان از عزم جدی مدیریت برای بومی سازی دانش فنی تولید تمام 
قطعات و محصوالت شرکت بوده و همچنین درسال مالی مورد گزارش 
»تایرا«موفق به بیش از 455میلیارد تومان صادرات به کشورهای 
 هدف صادراتی گردیده که نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
به گفته مدیریت ارشد مجموعه تمرکز »تایرا« روی صرفه جویی 
ارزی برای تامین قطعات است و مدیران این شرکت تالش می کنند 
سود اصلی را در خرید مواد اولیه تامین کنند تا در فروش محصوالت. 
حمایت از قشر کشاورز که از ماشین آالت کشاورزی این شرکت 

استفاده می کنند بیش از بیش  ملموس تر گردد.
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به گفته مهندس بهمن دژاکام شرکت المپ پارس شهاب در بین 
شرکت هاي فعـال در ایـن صـنعت بـا حجـم فـروش نزدیک 
به 3/000 میلیارد ریال در رده اول قرار داشته و محصوالت تولیدي 
 شرکت در بازار داخـل و خـارج از کشـور عرضـه مـي گردد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاري بسیار خوبی روي خطوط تولید 
LED در پارس شهاب صورت پذیرفته است افزود : درکنار قیمت 
و کیفیت بسیار مناسب باید اعالم دارم که ارائه یکي از کاملترین و 
متنوع ترین سبدها اعم از المپ هاي روشنایي سنتي و فلورسنت 
)انحصاري( و رده محصوالت نوین روشنایي، یکي از توانمندي ها و 

مزیت هاي رقابتي شرکت در بازار می باشد .

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت  المپ پارس شهاب )سهامی عام( مورخ 1400/04/10 
در محل میدان فردوسي - خیابان سپهبد قرني- پاک 49 برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 88/82 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
هوشنگ دادوش بود، كه جنابان محمد صادق آل یاسین و حسین ماهرو در مقام نظار اول و دوم و آقای 

بهمن دژاكام به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 1/500 

ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
پیام هیئت مدیره به سهامداران 

در سال مورد گزارش؛ محیط پیرامون كسب و كار شركت، 
سرشار از دگرگوني هاي گسترده از جنبه هاي؛ اقتصادي، 

بازرگاني، سیاسي و اجتماعي بوده است.
- پیامدهاي خروج آمریکا از برجام و به اوج رسیدن تحریم 
هاي حداكثري، افزایش شدید نرخ ارز و رسیدن به باالترین 
قیمت در پایان آذر ماه-1399 ،محدودیت هاي همه گیري 
كرونا و ایجاد تعطیلي و ركود ناشي از آن در بازار، تورم بسیار 
باال و كاهش كم سابقه قدرت خرید مردم، طوالني شدن 
فرآیند تأمین به دلیل مختل شدن تراكنش هاي بانکي از 
جمله عواملي بودند كه موجب بي ثباتي، نامعلومي، نوسانات 
چشم گیر و تنگناهاي بسیار شدید در چرخه كسب و كار 
از سویي و كاهش تقاضا براي محصوالت LED كه قیمتي 

نسبتاً باال در سبد خرید مردم دارند، از سوي دیگر گردید.
-  در پي تنگناها و فشارهاي یاد شده در باال ؛ بیشتر رقبا 
به سمت عرضه محصوالت كم كیفیت و ارزان قیمت روي 
آوردند كه این نیز، شرایط رقابتي بازار را دو چندان سخت 

تر نمود.
-  عوامل یاد شده در باال موجب؛ افزایش چندبرابري نیاز به 
نقدینگي، افزایش قابل توجه قیمت تمام شده و نوسانات در 
پیوستاري فرایند تأمین و تولید و در نتیجه ناپایداري فرایند 
عرضه و فروش محصوالت و گردش نقدینگي شركت گردید. 
- با این وجود، محصوالت نوین پربازده LED جاي خود را در 
بازار باز نموده، هر چند از نظر تعدادي روندي كاهشي داشته 
اند، ولي همچنان تقاضاي مناسبي دارند. فروش محصوالت 
LED برابر با 104 میلیارد تومان در سال 97 ؛ 118 میلیارد 

تومان در سال 98 و 137 میلیارد تومان در سال 99 بوده است.
- به سبب تورم شدید و كاهش توان خرید بخش قابل توجهي از اقشار جامعه، همچنان تقاضا براي 
المپ هاي رشته از ثبات نسبي برخوردار بوده است كه این امر، تاثیري مثبت روي سودآوري این رده 

محصول و شركت داشته است.
-  با توجه به روند و چشم انداز جهاني نفوذ و به كارگیري المپ و چراغ LED و محصوالت هوشمند 
در صنعت روشنایي، این رده محصول فرصت مناسبي را جهت توسعه، تنوع بخشي سبد فروش، پایداري 
و حفظ سودآوري، فراروي شركت قرار داده است. هر چند به دلیل تفاوت قیمت چندین و چند برابري 
محصوالت نوین با المپ هاي سنتي، گردش كسب و كار محصوالت نوین LED  مستلزم تأمین 
نقدینگي و سرمایه در گردش بسیار بیشتري میباشد كه خود چالشي سترگ براي دستیابي به اهداف 

رشد و توسعه پایدار شركت مي باشد.
- عملکرد سال 1399 با وجود مشکات و موارد مطروحه باال نسبتاً مناسب بوده و طي سال مذكور 
فروش شركت 43% افزایش و سود شركت نیز بهبود قابل ماحظه اي داشته است و انتظار میرود با 

تعهدات اندیشیده شده در سال 1400 شاهد عملکرد مطلوب براي سهامداران شركت باشد.
به گفته مهندس بهمن دژاكام شركت المپ پارس شهاب در بین شركت هاي فعـال در ایـن صـنعت 
بـا حجـم فـروش نزدیک به 3/000 میلیارد ریال در رده اول قرار داشته و محصوالت تولیدي شركت در 

بازار داخـل و خـارج از كشـور عرضـه مـي گردد.

سرمایه گذاري بسیار خوبی روي خطوط تولید LED در پارس شهاب صورت پذیرفته است به گفته 
مهندس دژاكام ودر كنار قیمت های مناسب، ارائه یکي از كاملترین و متنوع ترین سبدها اعم از المپ 
هاي روشنایي سنتي و فلورسنت )انحصاري( و رده محصوالت نوین روشنایي، یکي از توانمندي ها و 

مزیت هاي رقابتي شركت در بازار می باشد.
استراتژي هاي شرکت در آینده

کسب و کارهاي سنتي 
تمركز تولید المپ هاي سنتي شامل؛ المپ رشته اي، فلورسنت و FPL در »شركت صنعتي شهاب 
شیشه- همبسته« واقع در شهر صنعتي رشت. بدین ترتیب تولید المپ هایي كه در حال بیرون شدن 
از بازار هستند، در محلي كه حباب و تیوب آنها تولید مي شود، انجام مي شود تا ضمن بهره مندي از 
صرفه جویي هاي قابل توجه )هزینه هاي انبار، حمل و نقل، كنترل كیفي مجدد...( مسایل، ریسک ها و 
مشکات این گونه محصوالت از كسب و كارهاي نوین جدا 

گشته و سایه اي بر روي آنها نیاندازد. 
 LED- كسب و كار هاي نوین

تمركز تولید انواع المپ هاي LED در »شركت توسعه 
صنایع روشنایي خزرشید- شركت زیر مجموعه« كه زمینه 
و پیش نیازهاي آن با تأسیس این شركت و ایجاد كارخانه 
تولید انواع المپ LED در محل شهرک صنعتي رشت 
فراهم گردیده است. بدین ترتیب كسب و كار LED در 
ساختاري متناسب با ویژگي هاي كسب و كار الکترونیک، 
چابک، و داراي توانمندي هاي فني، مدیریتي... مناسب این 
كسب و كار متمركز مي گردد تا بدین ترتیب بدون هیچ 
قید و بند )باقیمانده از كسب و كارهاي سنتي( بتوان این 
كسب و كار نوین را به ویژه با؛ عمق ساخت بهینه، قیمت 
تمام شده كمتر و رقابتي، با انعطاف/سریع، مدیریت نموده 
و با آفرینش ارزش براي مشتري از راه كیفیت برتر/ قیمت 
تمام شده رقابتي، سهم بازار و جایگاه برتري در بازار بدست 
آورد. افزون بر تمام مزیت ها مانند؛ ساختار جدید، فرآیندهاي 
روزآمد، مدیریت كارآمد ... بهره مندي از 7  سال معافیت 
مالیاتي نیز مي تواند موجب تقویت سودآوري و قدرت رقابتي 

شركت گردد
کسب و کار چراغ بیرون خانگي 

یکي از ویژگي كسب و كار LED ، افزایش سهم چراغ 
مي باشد. براي این منظور چراغ هاي »درون خانگي« در 
شركت پارس شهاب و خزرشید و كسب و كار چراغ هاي 
»برون خانگي« در »شركت شهاب توشه- همبسته« در شهر 
صنعتي ساوه متمركز میشود. تا با استراتژي هاي مناسب 
مربوط به هدایت منابع و سرمایه گذاري بیشتر روي توسعه محصوالت جدید و افزایش عمق ساخت 
شركت یاد شده همگام با تغییرات بازار، چراغ هاي LED را جایگزین المپ و چراغ هاي تولیدي خود 
)) HID  نموده و سهم بازار این محصول )چراغ هاي خیاباني، محوطه هاي عمومي، نورپردازي، ...( كه 

آینده رو به رشدي دارند، گسترش یابد
ماموریت و کسب و کار المپ پارس شهاب

بدین ترتیب؛ با تقسیم كار تخصصي و باز ساخت كسب و كارهاي همگن، باز آرایي سازماني و 
فعالیت ها، هر یک از شركت هاي گروه، بر روي رده محصوالت همگن تمركز یافته در نتیجه؛ 
هم زمان با انجام سیاست ها و خواست مسئولین استاني براي انتقال فعالیت هاي تولیدي از 
مركز شهررشت به شهرک هاي صنعتي، زمینه ؛ هم افزایي، افزایش كارآمدي، سودآوري بیشتر 
و پایدار و ماندگاري در شرایط پر رقابت كسب و كار نوین روشنایي را فراهم مي آورد. در 
چنین تقسیم كاري، شركت المپ پارس شهاب تبدیل به »شركت مادر« گشته كه اهم وظایف 
آینده،  تعیین سمت گیري هاي  تولیدات روشنایي و  آن شامل؛ هدایت و راهبري مجموعه 
مدیریت استراتژیک، بهینه سازي سرمایه گذاري ها، مدیریت منابع، راهبري ایجاد گنجایش 
ها و توانمندي هاي فني، مهندسي، توسعه كسب و كارهاي نوین و به ویژه مدیریت یکپارچه 
فرآیندهاي ؛ توسعه محصول جدید، بازاریابي، فروش و برند، براي سبدي متنوع و كامل از انواع 

محصوالت روشنایي خواهد بود. 
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زندگی را با المپ پارس روشن کنیم
افزایش 43 درصدی فروش 
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این یک واقعیت است كه اقتصاد ایران از نظر برنامه ریزی و به ویژه مسائل غافلگیرانه 
اتفاق افتاده جزو اقتصادهایی است كه درآن كار كردن و دستیابی به اهداف و چشم 
انداز های ترسیمی بواسطه فراز و فرودهای غیر قابل پیش بینی اگر نگوییم ناممکن ، 
در سخت ترین حالت ممکن میباشد . البته كه در این میان ، رسیدن به افق و چشم 
انداز در شركتهای تولیدی خصوصی از هر سختی و مشکلی در كاركرد ، سختر و 
مشکلتر است چرا كه نیازمند راهبردها و اتخاذ تصمیم هایی است كه به موجب هرآن 
را دشوارتر  اهداف عالیه  اولیه و  اهداف  به  پارامترها رسیدن  عوض شدن متغییر و 

وقتی  بزرگ  تولیدی  شركتهای  در   . میکند 
توسعه  و  تعالی  مدار  بر  ارشد  مدیریت  سیاست 
ریل گذاری شود این دشواریها عینیت بیشتری 
افزایش تولید مد  پیدا خواهد كرد  چرا كه چه 
نظر باشد چه رشد سودآوری و چه كسب سهم 
روبرو  اما  و  اگر  هزار  با  حركت  این  بازار  بیشتر 
خواهد شد كه آیا با توجه به ظرفیت مجموعه ، 
توان پرسنل ،تصمیم های متضاد مسئولین برای 
وممکن  میسر   اتفاق  این  بازار  و كشش  اقتصاد 

پذیر خواهد بود یا خیر!
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد به مشکل ها 
در طول سال 1399 و این شش ماه گذشته از 
بین  های  تحریم  مقراض  دولبه  كه   1400 سال 
كالبد  هر طرف  از  كرونا  اپیدمی  و شیوع  المللی 
بود  داده  قرار  هدف  را  ایران  اقتصاد  طاقت  كم 
و  بازارشناس  و  مدیران جهادی  هنر  به سرپنجه 
شاهد  هایی  شركت  معدود  در  آنها  راهبردهای 
جهش  در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  بودیم 
تولید تجلی بخش گردید بطوری كه الگویی برای 
دیگر مدیران دركسب موفقیت و تداوم بخشی به 
زبده  مدیران  این  از  یکی  گرفت.  قرار  مسیر  این 
تمامتر  هرچه  شایستگی  به  كه  محور  برنامه  و 
به  دستیابی  و  افتخار  قله  در  را  شركت  توانست 
توفیقات بیشمار رهنمون سازد و این موفقیت ها 
محدود به یک مرتبه و یک بُعد ویک عنوان نشود 
حوزه  در  برتر  شركت  عناوین  كسب  با  بتواند  و 
های  تولید ، سودآوری ، ارایه محصوالت جدید 
حامی  كیفیت،  برتر  واحد   ، نمونه  صادركننده   ،
حقوق مصرف كننده  و... بر این گفته مهر تایید 
ایرانی  چون  و  است  توانستن  خواستن  كه  بزند 
بخواهد و فعل خواستن را صرف سازد این طلیعه 
میتوانیم  ما  كه  بود  خواهد  افزا  روح  و  افزا  جان 
پاكسان  بقائی در سکانداری شركت  دكتر حسن 
بوده است . شهادت گفته ما قرار گرفتن شركت 

ایام سخت  این  در  ممتاز  و  برتر  های  سکوهای شركت  و  ها  قله  تمام  بر  پاكسان 
اقتصادی میباشد كه بقول امام خامنه ای سرداران جنگ اقتصادی و سربازان آنها 
در جبهه تولید در این كوران جنگ اقتصادی توانستند با وجود همه محدویت ها 
در عملکرد، آنچنانی حماسه و شاهکاری بیافرینند كه دوست و دشمن بر تاش این 

مدیران و كاركنان انقابی و ارزش  صحه میگذارند.
از شركت پاكسان می توان به عنوان یکی از قدیمي ترین، بزرگ ترین و معتبرترین 
این  برد.   نام  بهداشتی و صنعتی در كشور  تولید كننده مواد شوینده  شركت های 

پاکسان ؛ تجلی بخش جهاد در خدمت و جهش تولید
آفرینی افتخار  روز   500

مجموعه در سال 1341 با عنوان شركت تولیدی پاک كن با مسئولیت محدود به 
همت آقاي الجوردي آغاز به كار كرد و در مدت كوتاهي توانست به عنوان یکي از 
معتبرترین شركت هاي تولیدكننده مواد شوینده و بهداشتي خود را به مخاطبین 
ایراني معرفي كند و در اندک مدتي راهي بازارهاي جهاني و بین المللي شد. امروزه 
مواد  كننده  تولید  شركتهای  ترین  خوشنام  و  بزرگترین  از  یکی  مقام  در  پاكسان 
شوینده بهداشتی و صنعتی در ایران با بهره گیری از فناوری روز دنیا و با بکارگیری 
از موفق ترین شركت های پیشتاز  متخصصین و مهندسین مجرب به عنوان یکی 
كاملترین  بهداشتی،  و  شوینده  مواد  صنعت  در 
سبد كاالیي را دارا بوده و مخاطبین محصوالت 
برندهاي  نیز  منطقه  دركشورهاي  پاكسان 
كیمیا،  برف،  اركید،  پوش،  گلی،  رخشا،  سپید، 
نسیم، پونه، سیو، شبنم، گلنار و عروس و… را 

میشناسند و به آن اعتماد دارند . 
دكتر حسن بقائی در پاكسان و در طی این 500 
روز سکانداری برای حصول افتخار و نقش آفرینی 
موثرتر مجموعه ای خوشنام كه در صنعت نه آنرا 
یا برند كه یک مکتب و رسم میدانند  یک اسم 
به  را  و دانش علمی خود  توانمندی عملی  همه 
كار بست تا نقش خوش سامت محوری پاكسان 
این  با  الیق  مدیر  این  وقتی   . شود  تر  درخشان 
دكترین و بینش وارد مجموعه گردید كه باید از 
شركت  در  مانده  مغفول  و  موجود  های  ظرفیت 
استفاده گردد و باید این نگاه را داشته باشیم كه 
همه چیز 100 درصد بهتر شود و با این رویکرد 
و راهبرد جایزه پشت جایزه را در مقام یک مدیر 
خدوم و كارآفرین درو می كند یعنی مشارالیه با 
یک شناخت كامل به دنبال تحول بخشی و سوق 
شناخت  میباشد.  مجموعه  دادن  تعالی  سوی  به 
صنعت   و  بازار  از  فکر  خوش  مدیر  این  كه  نابی 
باشیم   شاهد  ما  تا  شد  آن  بانی  دارد  و  داشته 
و  محور  سامت  پاكسان  شركت  بطورخاص  كه 
معطوف به  بهداشت پرآوازه و نام آور، دوباره در 
آسمان تابناک این كشور پر تالو تر و درخشانتر 
با تابیدن و افتخار آفرینی بر آوازه و شهرت برند 

خود بیافزاید.
پاكسان  جهادی  مدیریت  بقائی  حسن  دكتر 
و  و ضعف شركت  قوت  نقاط  از  درک صحیح  با 
؛  منجمله  كان  های  استراتژی  اتخاذ  با  شرایط 
و  كشور  سطح  در  پذیری  رقابت  توان  ارتقای 
منطقه و  نقش افرینی شركت به عنوان یک عضو 
موثر و پایدار در صنعت شوینده و بهداشتی كشور 
توانسته است در پیشبرد اهداف كان شركت یعنی : افزایش بهره وری منابع انسانی ، 
دستیابی به حداكثر سهم بازار داخلي با توسعه محصوالت و نوآوری در برند و افزایش 

سهم صادرات در فروش  بسیار موفق عمل كند .
با یک  كه  بود  داده  نشان  هم  پیشین خدمت  در سنگرهای  كه  توانمند  مدیر  این 
دیسپلین و هنر مدیریت خاص در كنار توجه به رفع مشکات تولید و رفع موانع 
فروش داخلی و خارجی بر شفافیت و انسجام و هم افزایی بین شركت های هلدینگ 

اهتمام ویژه داشته و دارد. 

لج
 خ

دی
مه

پاکسان  در  سکانداری  ماه   16 طول  در  بقائی  حسن  دکتر 
به همراه تمامي مدیران و معاونین خود همسو با نگاه کالن 
با  توانستند  خلق  به  خدمت  عرصه  در  نظام  های  سیاست 
عملیاتی کردن و پیاده سازی برنامه های مدون مدیریتی کوتاه 
مدت-میان مدت و بلند مدت جهت طی طریق در مسیر چشم 
انداز و اهداف بلند مدت نقشی ماندگار در پاکسان رقم بزنند 
و آرزوهایی که در این بنگاه قدیمی تولیدی کشور ما تبدیل به 
یک رویا شده بود را با همت و همیت به منصه ظهور رساند. در 
کنار دریافت انواع و اقسام تندیس ها و جایزه در طول این 500 

روز ناخدایی دکتر بقائی در پاکسان ما شاهد بودیم 
رویاهای دیرینه از توسعه و تجهیز انبارها و دموراژ تا افتتاح 
انسانی  منابع  تکریم  به  خاص  توجه  از  اختصاصی،  گمرک 
اقدامات  افزایش شیفت های کاری، در  تا  با بهبود معیشت 
توسعه ای و عمرانی در شرکت تا بهبود فضای کسب و کار، 
از تمام ارتقاء بهره وری و افزایش تولید تا صادرات محوری و 
افتتاح خطوط تولیدی جدید، از اهتمام ویژه به توان مهندس 
داخلی و بومی سازی قطعات مورد نیاز کارخانه و بی نیازی 
به واردات تا افزایش سهم بازار رنگ واقعیت به خود بگیرد 
و اول از همه سهامداران و در گام های بعدی دیگر ذینفعان 
و حتی کارکنان قدردان و دلسوز در مقام تجلیل از این مدیر 

ارزشی برآیند.
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شاید بتوان به جرأت اذعان كرد كه حلقه مفقوده رسیدن ایران به نقطه تعالی خود 
در اقتصاد و پیشرفت روزافزون نیازمند مدیرانیست متعهد و متخصص كه هم درد 
را بشناسند و هم راه درمان را خوب بلد باشند و بسان فرماندهانی جان بر كف برای 

خدمت نه در پشت میز كه در خاكریز خطوط تولید و جهاد، حی و حاضر باشند.
اقتصاد  عرصه  در  تجربه  با  و  توانمند  انقابی،  مدیری  عنوان  به  بقائی  دكتر حسن 
از  ملی  بانک  و  اقتصاد  وزارت  بدنه جهادگرمجموعه  از  و  فداكار  نیروهای  از  كشور 
سرمایه ای ارزشمند مدیریت كشور  بوده كه مطمئنا الگوبرداری از تجربه، تفکر و 
مدیریت محوری وی نوید بخش آن خواهد بود كه در فضایی آرام و به دور از حواشی 
با پشتیبانی از تولید و مانع زدایی ها تمام تمركز بر تولید، بهره وری، سود آوری 
و توسعه تولید و اشتغال بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام 

معظم رهبری )مدظله( قرار گیرد.
محصوالت  كننده  تولید  های  مجموعه  از جنس  پاكسان  است شركت  ذكر  شایان 
بهداشتی خوشنام و قدیمي كشور است كه از دیر باز با تغییر سبک زندگي مردم، 
ایام گذشته از سال  محصوالتش در سبد خانوار قرار داشته و در طول سال 99 و 
1400 تولیداتش خصوصا در این بازه زمانی كه كشور درگیر ویروس كرونا بوده بسیار 
مورد نیاز جامعه قرار گرفته و توانسته با تاش دو چندان مدیریتی خدوم و پرسنل 
تاشگر و دلسوزش بر تمامی نامایمات و اشکال تراشی ها و كمبودها فائق آید و در 

این میان شاگرد اول تولید كننده محصوالت سامت محور و بهداشتی باشد.
بازدیدهای متعدد مدیران ارشد گروه توسعه ملی، هلدینگ توسعه صنایع بهشهر و 
بدنه  ارشد و  از مدیریت  این مدیران  تقدیر ویژه  پاكسان و  از  اعضای هیات مدیره 
متعهد و متخصص مجموعه شهادتی است بر این گفتار كه چون كار دست كاردان و 

كاربلد باشد هیچ افتخاری دور از دسترس نخواهد بود.
ایران اسامی در سال 1400 و در گام دوم انقاب بیشتر از هر زمان برای رسیدن 
به اهداف عالی اقتصادی و بهبود معیشت مردم، نیازمند مدیریت جهادی و انقابی 
این  برای  و خدمتگزار در شركت های بزرگ تولیدی- صنعتی و خدماتی است كه 
مهم راهکارهایی از جنس خدمت صادقانه و مبتنی بر نواندیشی برای نیل به موفقیت 

بسیار حیاتیست.
باشک در این میان حضور یک واحد روابط عمومی و ارتباطات كارآمد و فعال كه با 
اشرافیت و تعامل باال با رسانه و اصحاب رسانه، نقش اطاع رسانی و بازنشر توفیقات 
و دستاوردهای این شركت را برای پاكسان تعریفی جدید نمود و بانی آن شد تا نام 
بشیند  اخبار  بیش درصدر  از  بیش  آن  پرسنل  و  مدیران  و جهاد صادقانه  پاكسان 

شایسته و بایسته آن است كه مورد توجه دیگر روابط عمومی ها قرار گیرد.
در پایان باید تاكید نمود كه برای تحول و رسیدن به حداكثر توان تولیدی میهن 
اسامی، مدیران صف و انقابی مورد نیاز بوده و هست كه هر نوع چالش را به جان 
خریده و از دل تهدید ها فرصت بسازند و بتوانند با درایت و تمهیدات موثر آنچنان 
فرماندهی كنند تا در سخت ترین شرایط اقتصادی و مجموعه تولیدی تحت مدیریت 
شان بتواند علی رغم تمام موانع در روندی صعودی و رو به رشد تجلی بخش رونق و 
جهش تولید باشند و بر ذمه متولیان اصلی صنعت و بازار سرمایه كشورمان می باشد 
كه در سال حمایت از تولید با پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، مدیران صف و ارزشی 
را دوچندان حمایت كنند و بقول معروف سنگ از راه آنان برداشته و یار و یاورشان 

در جنگ اقتصادی می باشد.
بازدید رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی از پاکسان

رئیس هیئت مدیره شركت سرمایه گذاری توسعه ملی و مدیرعامل شركت توسعه 

بازدید  پاكسان  شركت  در  شده  عملیاتی  برنامه های  و  فعالیت ها  از  بهشهر  صنایع 
كردند.

بابک سعیدی، رئیس هیئت مدیره گروه توسعه ملی، و مجید محسنی مجد، مدیر 
عامل شركت توسعه صنایع بهشهر، به همراه حسن بقائی، مدیر عامل شركت پاكسان 
های  بخش  و  تولیدی  مختلف  واحدهای  از  بازدید  ضمن  مدیره،  هیئت  اعضای  و 
گوناگون این مجموعه، در جریان اقدامات صورت گرفته در این مجموعه قرار گرفتند.
این بازدید روز سه شنبه مورخ دوم شهریور ماه سال جاری، در راستای فراهم سازی 
امکانات پشتیبانی شركت های باال دستی از شركت های گروه و در جهت رفع موانع 

و پشتیبانی از تولید صورت گرفت.
در این بازدید، مدیر عامل پاكسان به تشریح اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در 
این مجموعه پرداخت و ضمن معرفی طرح های به بهره برداری رسیده، توضیحاتی 

در خصوص پیشرفت سایر پروژه های در دست اقدام ارائه نمود.
های  راه  تولید،  های  ریسک  كاهش  و  موانع  شناسایی  منظور  به  ادامه،  در  سپس 
بهبود فرایندهای جاری و … مورد بازبینی و ارزیابی قرار گرفت تا ضمن تاكید بر 
تکمیل سبد مایعات شوینده و محصوالت صنعتی در دست اقدام، طرح های نوین 

شتابی فزاینده بیابد.
آقایان سعیدی رئیس هیئت مدیره شركت سرمایه گذاری توسعه ملی و محسنی 
مجد مدیر عامل شركت توسعه صنایع بهشهر اقدامات صورت گرفته در پاكسان را 

بسیار موثر دانستند و خواستار تداوم و ارتقاء برنامه های جاری شدند.
در یک سال گذشته در شركت پاكسان هر روز شاهد بهره برداری از طرح های مفید 
و موثر در بخش های تولیدی، خدماتی و رفاهی پرسنل هستیم كه تمامی این طرح 
ها با تأكیدات و تمهیدات خاص و مجدانه مدیریت این مجموعه محقق شده و به 

مرحله اجرا رسیده است.
اعضای هیئت مدیره توسعه صنایع بهشهر از پاکسان بازدید نمودند

اعضای هیئت مدیره شركت توسعه صنایع بهشهر از فعالیت ها و طرح های عمرانی 
و خدماتی پاكسان بازدید كردند.

علی ملکی عضو هیئت مدیره و معاون امور شركت ها و مجامع این مجموعه و علی 
رضا فاطمی دیگر عضو هیئت مدیره و معاون مالی، اقتصادی و منابع انسانی توسعه 
هیئت  اعضای  و  پاكسان  شركت  عامل  مدیر  بقائی  همراه حسن  به  بهشهر  صنایع 
مدیره، از بهسازی، توسعه عمرانی و طرح های خدماتی ویژه پرسنل پاكسان بازدید 

نموده و در جریان اقدامات عمرانی این مجموعه قرار گرفتند.
این بازدید روز یکشنبه مورخ 14 شهریور ماه سال جاری صورت گرفت. حسن بقائی 
و پشتیبانی  اقدامات و طرح های عمرانی  و معرفی  به تشریح  پاكسان  مدیر عامل 
پرسنل مجموعه پرداخت و در خصوص پیشرفت سایر طرح ها و برنامه های توسعه 

ای و زیربنایی در دست اقدام توضیحاتی ارائه نمود.
اعضای هیئت مدیره توسعه صنایع بهشهر از اقدامات صورت گرفته در پاكسان ابراز 
رضایت نموده و تاش های مدیر عامل پاكسان در جهت بهبود فضای داخلی شركت 

و اقدامات عمرانی صورت قابل تقدیر خواندند.
در ماه های متوالی گذشته در شركت پاكسان هر روز شاهد بهره برداری از طرح ها 
و اقداماتی هستیم كه هر كدام در جهت پشتیبانی و مانع زدائی از تولید و در جهت 

بهبود خدمت رسانی به پرسنلی است كه در این مجموعه فعالیت می كنند.
تمامی این طرح ها با تأكیدات و تمهیدات خاص و مجدانه مدیریت این مجموعه 

محقق شده و به مرحله اجرا رسیده است.
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دكتر جعفر ربیعی ، مدیرعامل شركت، ضمن تشریح مهمترین دستاوردهای نائل شده مجموعه از 
سال 98 تاكنون عملکرد فارس در بخش های مختلف را درخشان اعام كرده از افزایش 71 درصدی 
درآمد عملیاتی، 164 درصدی سود عملیاتی و 148 درصدی سود خالص این گروه خبر داد و تصریح 
كرد در سایه تمهیدات اندیشیده شده و عملیاتی شدن برنامه های مدون مدیریت، شركت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس توانست در كنار كسب 132 هزار و 850 میلیارد تومان درآمد عملیاتی در 
یکسال با حصول مبلغ 38 هزار و 671 میلیارد تومان بیشترین مبلغ سود خالص در بین شركت های 

پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران را كسب كند.
به گفته وی در سال مالی گذشته ارز حاصل از صادرات شركت ها بازگشت داده شد و همچنین 

40 هزار میلیارد ریال اوراق منتشر كردیم و مجوز 60 هزار 
میلیارد ریال اوراق را نیز گرفتیم.

وی خاطر نشان كرد طبق سیاست های مدنظر مدیریت 
در حال تاسیس تامین سرمایه خلیج فارس بوده و بحمداله 
شركت های ما نقدینگی خیلی خوبی دارند و االن شركت 
مشکل دار در گروه نداریم.  دكتر ربیعی همچنین متذكر 
گردید كه با جدیت برنامه عرضه اولیه پتروشیمی بندر امام، 
اروند، كارون عملیات غیر صنعتی پازارگاد و پتروشیمی 

خوزستان در برنامه كاری مدیریت قرار دارد.
بنا به اعام سکاندار »فارس« همه بدهی های مجموعه 
تنها 68 میلیون دالر  این مبحث  پرداخت شده و در 
اختاف حساب برای بدهی داریم. به گفته وی بدهی 
های ارزی وزنه بزرگی است كه با درایت توانستیم آنها را 
با احتساب دالر 15 هزار تومانی تسویه كنیم. وی خاطر 
نشان كرد راز كاهش بدهی های تبدیل بدهی ارزی به ریال 

با بهره كم بوده است.
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس )سهامی عام( مورخ 1400/07/25 در محل 
دفتر مركزی  سالن همایش هاي طبقه همکف تشکیل 

گردید. 
درصد سهامداران  با حضور 54/93  كه  مجمع  این  در 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مصطفي امیدقائمي 
بود، كه جنابان ولي اهلل حاجي پور و احمدرضا اشراقي در 
مقام نظار اول و دوم و آقای افشار سركانیان 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 
140/03/31 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با 
تقسیم سود 600 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان 

دادند. 
مدیرعامل شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در ابتدای 
سخنان خود با اعام اینکه »فارس« موفق به كسب مقام 
اول بیشترین مبلغ سود خالص در بین شركت های پذیرفته 
شده در بازار سرمایه ایران گردید، در بخش سود و زیان 
تلفیقی، درآمدهای عملیاتی در سال مالی منتهی به 31 
خرداد 1400 را 132 هزار و 850 میلیارد تومان اعام كرد 
و گفت: این میزان درآمد عملیاتی نسبت به سال گذشته 
71 درصد افزایش داشته و همچنین در این مدت فارس 

بی بدیل در صادرات و سودآوری

موفق به كسب 46 هزار و 945 میلیارد تومان سود عملیاتی شد كه 164 درصد بیشتر از مدت مشابه 
سال گذشته می باشد. به گفته وی سود خالص هم به عدد 67 هزار و 182 هزار میلیارد رسید كه 

بیش از  40 هزار میلیارد تومان بیش از سال گذشته است و افزایشی 148 درصدی داشته است. 
دكتر ربیعی سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شركت اصلی را 51 هزار و 536 میلیارد تومان 
اعام كرد و ادامه داد: این میزان 144 نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته و سود پایه هر 

سهم نیز 1818 ریال بوده كه 146 درصد بیشتر از سال گذشته است. 
نائب رئیس هیات مدیره »فارس« در ادامه همچنین به سود و زیان شركت اصلی پرداخته و سود 
حاصل از سرمایه گذاری ها را 39 هزار و 285 میلیارد تومان اعام كرد و گفت: این میزان 85 درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش داشت و در این مدت 39 
هزار و 85 میلیارد تومان سود عملیاتی فارس كسب كرده 
كه 85 درصد بیشتر از سال گذشته بوده و سود خالص 
با 84 درصد افزایش به 38 هزار و 671 میلیارد تومان 
رسیده است و سود پایه هر سهم با 85 درصد افزایش به 

1354 ریال رسید. 
دكتر ربیعی در بخش ترازنامه تلفیقی، میزان دارایی را 
303 هزار و 89 میلیارد تومان اعام كرد كه 46 درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته و میزان بدهی را 
198 هزار و 211 میلیارد تومان عنوان كرد كه 31 درصد 

نسبت به سال گذشته تغییر داشته است. 
مدیر طراز اول كشورمان همچنین  در توضیح ترازنامه 
شركت اصلی، اظهار داشت: دارایی شركت تا 31 خرداد 
1400 به 110 هزار و 884 میلیارد تومان رسیده كه47 
درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته، میزان بدهی 
به 35 هزار و 536 میلیارد تومان رسیده كه تنها 9 درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته، همچنین حقوق 
مالکانه به 75 هزار و 348 میلیارد تومان رسیده كه رشدی 
75 درصدی نسبت به سال گذشته داشت و سرمایه ثبت 
شده شركت نیز در پایان این سال مالی 28 هزار و 700 
میلیارد تومان است كه 100 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته بیشتر است. 
وی در ادامه گزارش خود به مجمع به روند طی شده 
افزایش سرمایه فارس از فروردین 1392 با عرضه اولیه 
سهام این شركت با سرمایه 2 هزار و 479 میلیارد تومان 
تا امروز پرداخت و گفت كه از سال 1397 تاكنون سرمایه 
فارس از 5 هزار میلیارد تومان به 28 هزار و 700 میلیارد 
تومان از محل سود انباشته رسیده كه معادل 474 درصد 

است. 
دكتر ربیعی در ادامه با اعام اینکه 19100 میلیارد از بازار 
سرمایه تامین مالی كرده و 3 هزار میلیارد تومان اوراق 
منتشر كردیم افزود: در حال برنامه ریزی برای 6 هزار 

میلیارد تومان اوراق دیگر هستیم.
به گفته سکاندار »فارس« در حال راه اندازی تامین سرمایه 
خلیج فارس بوده و ما تنها شركت صنعتی هستیم كه 
چنین كاری كرده ایم كه این اتفاق بزرگی برای صنعت 

نفت و گاز است.
نایب رئیس هیات مدیره »فارس« در بخش دیگری از 
گزارش خود با تبیین اینکه نرخ محصوالت ما وابسته به 
قیمت نفت بوده و امسال با نفت 60 دالری شروع شد 
و اكنون باالی 80 دالر است افزود این باعث شده سال 
خوبی داشته باشیم و امیدواریم متوسط محصوالت ما 70 

صنایع پتروشیمی خلیج فارس؛ توسعه و ارزش آفرینی پایدار در مجموعه ای دانش بنیان

دکتر جعفر ربیعی ، مدیرعامل شرکت، ضمن تشریح مهمترین 
عملکرد  تاکنون  از سال ٩8  مجموعه  نائل شده  دستاوردهای 
فارس در بخش های مختلف را درخشان اعالم کرده از افزایش 
71 درصدی درآمد عملیاتی، 164 درصدی سود عملیاتی و 148 
درصدی سود خالص این گروه خبر داد و تصریح کرد در سایه 
مدون  های  برنامه  عملیاتی شدن  و  اندیشیده شده  تمهیدات 
در  توانست  فارس  خلیج  پتروشیمی  صنایع  شرکت  مدیریت، 
کنار کسب 132 هزار و 850 میلیارد تومان درآمد عملیاتی در 
یکسال با حصول مبلغ 38 هزار و 671 میلیارد تومان بیشترین 
بازار  در  شده  پذیرفته  شرکت های  بین  در  خالص  سود  مبلغ 

سرمایه ایران را کسب کند.
به گفته وی در سال مالی گذشته ارز حاصل از صادرات شرکت 
اوراق  ریال  میلیارد  هزار  و همچنین 40  داده شد  بازگشت  ها 
منتشر کردیم و مجوز 60 هزار میلیارد ریال اوراق را نیز گرفتیم.

وی خاطر نشان کرد طبق سیاست های مدنظر مدیریت در حال 
تاسیس تامین سرمایه خلیج فارس بوده و بحمداله شرکت های 
ما نقدینگی خیلی خوبی دارند و االن شرکت مشکل دار در گروه 
نداریم.  دکتر ریعی همچنین متذکر گردید که با جدیت برنامه 
غیر  عملیات  کارون  اروند،  امام،  بندر  پتروشیمی  اولیه  عرضه 
صنعتی بازارگاد و پتروشیمی خوزستان در برنامه کاری مدیریت 

قرار دارد.
بنا به اعالم سکاندار »فارس« ربیعی مدیر عامل همه بدهی های 
مجموعه پرداخت شده و در این مبحث تنها 68 میلیون دالر 
اختالف حساب برای بدهی داریم. به گفته وی بدهی های ارزی 
وزنه بزرگی است که با درایت توانستیم آنها را با احتساب دالر 
15 هزار تومانی تسویه کنیم. وی خاطر نشان کرد راز کاهش 

بدهی های تبدیل بدهی ارزی به ریال با بهره کم بوده است.
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دالر باشد.
ما شركت 37ام جهان از منظر فروش كل هستیم. بعد از سابیک دوم خاورمیانه و در داخل كشور 

بی رقیب هستیم.
پس از سال ها بیدبلند خلیج فارس، اوره لردگان و پتروشیمی ایام به تولید و فروش رسیدند. در 
نتیجه اوره و امونیاک به سبد تولید هلدینگ اضافه شد و ظرفیت تولید گاز مایع در سبد تولید ما رشد 

كرد. در صورت رفع تحریم تولید بید بلند به شدت رشد خواهد كرد.
دكتر ربیعی همچنین به ارائه گزارشی از تامین مالی پروژه های دردست اجرا پرداخت و افزود: تامین 
مالی صورت گرفته از صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی، فاینانس و یوزانس، هلدینگ و شركت های 
تابعه و انتشار اوراق از ابتدای تیر 1397 تاكنون مجموعا 31 هزار و 800 میلیارد تومان و 2 میلیارد 
و 224 میلیون دالر و اخذ موافقت اصولی به مبلغ 7 هزار و 100 میلیارد تومان و 161 میلیون 
دالر بوده و این توفیقات در حالی به دست آمد كه شدیدترین تحریم ها علیه كشورمان و مجموعه 
هلدینگ خلیج فارس اعمال شد و در اینجا الزم است از همراهی سیستم بانکی برای تامین مالی 

پروژه های فارس تشکر كنم. 
مدیرعامل شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس درباره جزئیات این تامین مالی در مدت مورد اشاره 
گفت: سهم صندوق توسعه ملی در مجموع یک میلیارد و 347 میلیون دالر، سیستم بانکی 28 هزار 
و 790 میلیارد تومان و 290 میلیون دالر به صورت ارزی، فاینانس و یوزانس به میزان 545 میلیون 
دالر و هلدینگ و شركت های تابعه 2 هزار و 33 میلیارد تومان و 57 میلیون میلیون دالر و انتشار 

اوراق هزار میلیارد تومان بوده است. 
نائب رئیس هیات مدیره شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس همچنین به عملکرد فارس در تامین 
مالی از بازار پول پرداخت و اضافه كرد: از ابتدای سال 1397 تاكنون مجموعا 53.6 هزار میلیارد تومان 
از بازار پول تامین مالی ریالی شده كه 35.8 هزار میلیارد تومان آن بابت پروژه ها بوده و 17.8 هزار 
میلیارد تومان آن بابت بازپرداخت بدهی های شركت اصلی بوده است كه این عملکرد در سال منتهی 
به 31 خرداد 1400 معادل 47.2 هزار میلیارد تومان بوده كه 34.1 هزار میلیارد تومان آن بابت 

پروژه ها و 13.1 هزار میلیارد تومان آن بابت بازپرداخت بدهی شركت اصلی بوده است. 
ربیعی ادامه داد: در بخش تامین مالی ارزی از بازار پول از ابتدای سال 1397 تاكنون 499 میلیون 
دالر تامین شده كه 338 میلیون دالر شامل اخذ مصوبه و 161 میلیون دالر شامل اخذ موافقت 
اصولی می شود و دستاورد این بخش تنها در سال مالی منتهی به خرداد 1400 معادل 329 میلیون 

دالر بوده است.
وی در بخش پایانی گزارش خود با تشریح اینکه در سال مالی 99، نزدیک 2.8 میلیارد دالر صادرات 
داشتیم و بیش از 2 برابر تعهد ارزی، ارز در سامانه نیما عرضه كردیم اضافه كرد از ابتدای 97 تا امروز، 
این گروه 12 میلیارد دالر صادرات داشته است و به طور میانگین 148 درصد تعهدات را ایفا كردیم. 
دكتر ربیعی خاطر همچنین نشان كرد 2/35 میلیارد دالر از ابتدای امسال صادرات داشتیم و امسال 

به طور حتم ركورد صادرات سال های گذشته جابه جا می شود.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی در مجمع، حرمت نهی شایسته نسبت به سهامداران، 
تایید حسابهای شفاف و کلین معمار مالیه پاکدست مجموعه توسط حسابرس و بازرس 
قانونی شرکت، پوشش خبری برجسته و تعامل ستودنی و شایسته جناب دکتر جواد 
گلی مدیریت فرهیخته روابط عمومی با اصحاب رسانه که در طول سال برای درج و نشر 
آخرین رویدادهای شرکت بیشترین همکاری را دارند و می بایست از مدیریت کاری این 
مدیر برجسته روابط عمومی میهن مان دیگر مدیران روابط عمومی ها الگوبرداری کنند، 
تشریح موفقیت های چشمگیر شرکت در صادرات - سودآوری ارزش آفرینی توسط 
مدیرعامل که در حین و بعد گزارش وی با تشویق های ممتدحاضرین در مجمع روبرو 
گردید، پاسخگویی صادقانه به سواالت و ابهامات، تبیین تالشهای مجاهدگونه پرسنل 
خدوم و زحمتکش مجموعه در سال مالی گذشته و اعالم برنامه های آتی شرکت برای 
استمرار روند موفق این شرکت غرورآفرین از نکات خواندنی مجمع بود که حیفمان آمد 

به اسب قلم سپرده نشود.

پیام هیات مدیره
بـا اسـتعانت از درگاه خداونـد متعـال و بـا همراهـی و حمایـت شـما سـهامداران محتـرم، ماحصـل 
كار و تـاش یـک سـاله مدیـران و كاركنـان شـركت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس را در 

مجمـع محتـرم عمومـی عـادی سـاالنه صاحبـان سـهام تقدیـم حضورتـان می كنیــم. 
علیرغــم شــدیدترین تحریم هــای ظالمانــه علیــه كشــور و شــركت هــای پتروشــیمی 
محصـوالت  جهانـی  تقاضـای  كاهــش  و  نفــت  قیمــت  افــت  از  ناشــی  اثــرات  و 
پتروشـیمی به دلیل شیوع ویروس كرونا، شـركت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس توانسـته 
اسـت بـا برنامـه ریـزی دقیـق و منسـجم از همـه امکانـات و توانمندی هـای موجـود بـه 
نحـو شایسـته اسـتفاده كنـد و عملکـرد خـود را بـه نحـو مطلـوب مدیریـت نمایـد بـه گونـه 
ای كـه بـر اسـاس آخریـن رتبـه بنـدی موسسـه معتبـر ICIS با سه پله نسبت به سال 
گذشته عنـوان سی و هفتمین شـركت برتـر در بیـن شـركتهای شـیمیایی جهـان را كســب 
نمایــد. همچنیــن براســاس آخریــن گــزارش ســازمان مدیریــت صنعتــی در مــورد 
شـركتهای برتـر ایرانـی)گـزارش 100IMI-(، شـركت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس 
در میـان 100 شـركت برتـر ایرانـی موفـق بـه دریافـت رتبـه اول كشـور از نظـر میـزان 
فـروش و درآمـد، باالتریـن ارزش افـزوده، بیشـترین سـودآوری، بیشـترین صـادرات، رتبـه 
برتـر صـادرات گـرا و رتبه دوم باالتریـن ارزش بـازار و در گـروه پتروشـیمی نیـز رتبـه اول را 

بـه خـود اختصـاص داده اسـت. 
اهم سایر دستاوردهای شرکت برای سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد: 

- افزایش 84 درصدی سود خالص شركت اصلی و 144 درصدی سود خالص تلفیقی قابل انتساب 
به مالکان شركت اصلی نسبت به سال مالی گذشته، 

- دستیابی به باالترین ركورد تولید هلدینگ به مقدار 19/576 هزار تن در سال 1399 و افزایش 
1/166 هزار تن نسبت به سال قبل شامل 613 هزار تن افزایش تولید مجتمع های تولیدی و 553 

هزار تن طرح های جدید به بهره برداری رسیده علیرغم تشدید تحریم های ظالمانه بین المللی، 
- افزایش سرمایه شركت از مبلغ 143/500 میلیارد ریال به مبلغ مبلغ 287/000 میلیارد ریال،

- بازگشت حداكثری ارز ناشی از صادرات شركت های تابعه به كشور از طریق سامانه نیما،
- پذیرش و عرضه سهام شركت پتروشیمی بوعلی سینا در بازار سرمایه و انجام اقدامات اولیه جهت 

پذیرش و عرضه سهام شركتهای پتروشیمی اروند و بندرامام، 
- تسویه بخش عمده بدهی های ارزی هلدینگ به شركت های ملی نفت ایران و ملی صنایع پتروشیمی، 
- اخذ بیش از 284 هزار میلیارد ریال تسهیات ریالی و 168 میلیون دالر تسهیات ارزی از سیستم 

بانکی برای بازپرداخت بدهی های ارزی هلدینگ و پروژه های در دست اقدام شركتهای گروه، 
- تأمین منابع مالی از طریق انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام به مبلغ 2/000 میلیارد تومان در 
هلدینگ خلیج فارس و اخذ مجوز و انجام كلیه فرآیندهای اجرایی تا مرحله قبل از انتشار اوراق اجاره 
مبتنی بر سهام به مبلغ 6/000  میلیارد تومان )بزرگترین اوراق بدهی بدون ضامن در بازار سرمایه)، 

- اخذ مجوز تاسیس شركت تامین سرمایه خلیج فارس از سازمان بورس اوراق بهادار، 
- راه اندازی طرح های پاالیشگاه گاز بیدبلندخلیج فارس ،پتروشیمی لردگان، واحد الفین ایام و 

واحد سولفات پتاسیم ارومیه، 
عنوان شركت  به  فارس  پتروشیمی خلیج  بازطراحی ساختار سازمانی شركت صنایع   -
مادر گروه )مجموعه شركت مادر و شركتهای تابعه)، در راستای تحقق منشور سازماندهی 

گروه، 
- تغییر طرح پتروشیمی هرمز خلیج فارس از اوره و آمونیاک به مگاپروژه تولید الفین و و محصوالت 

با ارزش پایین دستی، 
- تعیین شركت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به عنوان شركت سرمایه گذاری و اجرایی 

طرحهای پایین دستی در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس. 
در پایان الزم می دانیم از حمایت های بی دریغ شما سهامداران عزیز و همچنین مدیران وكاركنان 

سخت كوش و متعهد مجموعه هلدینگ خلیج فارس صمیمانه تشکر و قدردانی نماییم.
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مهندس فخیم هاشمی در ادامه و پیرامون مدیریت بر منابع مالی 
اعالم کرد که با حفظ و سپرده نمودن منابع ارزی برای نوسازی و 
بهسازی ماشین آالت و تجهیزات قدیمی کارخانه، سرمایه گذاری 
در صندوق های سرمایه گذاری و مدیریت بر تسهیالت با تمام 
توان و انرژی به دنبال حفظ جایگاه رهبری خود در این صنعت 
هستیم. مدیر برنامه محور با اشاره به اینکه سرمایه گذاری بموقع 
و درست می تواند موجب رشد پایدار و بقای شرکت گردیده و 
حداکثر نمودن ثروت سهامداران را به همراه داشته باشد افزود: به 
همین منظور همواره شرکت شیشه همدان از فرصتهای سرمایه 
گذاری بدست آمده نهایت استفاده را نموده و با ارزیابی فنی و 
اقتصادی آنها سعی در انتخاب بهترین فرصت های سرمایه گذاری 

می نماید.

بر مبنای تحقیقات بازار، شركت شیشه همدان در بین شركتهای فعال در این صنعت 
با حجم فروش معادل مبلغ 4/372 میلیارد ریال، یکی از بزرگترین شركت های فعال 
در صنعت مذكور به شمار رفته و در حال حاضر بیش از 20 درصد تولیدات داخلی 
را به خود اختصاص می دهد. همچنین این مجموعه مجهز به ماشین آالت پیشرفته 
جهت تولید ظروف شیشه بسته بندی صنایع مواد غذایی و نوشابه سازی بوده و در 
سال سخت اقتصادی گذشته بواسطه اجرائی ساختن سیاستهای مدیریت ارشد و بازار 
را به فروش  توانسته تمام تولیدات خود  اركان خود  شناسی و تاش ستودنی كلیه 
رسانده و در تمامی شاخص های سود ناویژه سود ویژه، سود عملیاتی و سود خالص 

افزایش آورده را برای سهامداران و ذینفعان خود به ارمغان آورده است.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت شیشه همدان)سهامی عام( مورخ 

1400/07/25 در محل مجموعه فرهنگي ورزشي وتفریحي تاش برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 72/76 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای محمد ضرابیه بود، كه جنابان محمد تقي طهرانچي و 
حسین واعظ قمصري در مقام نظار اول و دوم و آقای امین نوبري به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند. 
مجمع  به  مدیره  هیات  گزارش  قرائت  با  درادامه 
مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی 
از  پس  و   1400/03/31 به  منتهی  مالی  سال 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
تصویب  ضمن   خود  صلوات  طنین  با  نشینان 
ماده  مشمول  معامات  تنفیذ  و  مالی  صورتهای 
129 و با تقسیم سود 400 ریال به ازای هر سهم 

به كار خود پایان دادند
بنا به گزارش جامع مدیریت در سال مالی گذشته 
فروش  و  محصول  تن   22596 تولید  با  شركت 
75/161 كه توسط معمار مالیه خود جناب صانعی 

گردید. 
ابتدای  در  مجموعه،  مالی  معاون  صانعی،  سعید 
از  تشریح  ضمن  مدیریت  جامع  گزارش  قرائت 
شركت با اعام اینکه طبق صورتهای مالی شركت 
و  محصول  تن   72/566 تولید  با  همدان  شیشه 
مبلغ  كسب  با  و  محصول  تن  فروش 75/161  با 
4/372 میلیاردی بیش از 65 درصد درآمد خالص 
خود را رشد داده است افزود كسب مبلغ 2/654 
میلیارد سود خالص نیز حاكی از آن است كه میزان 
سود خالص در سال 99 نسبت به سال 98 یک 
در  وی  گفته  به  است.  داشته  درصدی   83 رشد 
ها 18  دارایی  بازده  نرخ  گزارش  مورد  مالی  سال 
درصد ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 54 درصد 
و حاشیه سود  ناخالص 58 درصد  ، حاشیه سود 
خالص شركت شیشه همدان 61 درصد بوده است.

سعید صانعی معاون پاكدست مالی شركت در بخش دیگری از گزارش هیات مدیره 
مجمع با تصور اینکه راهبردهای مدنظر مدیریت برای كاهش ریسک های محتمل 
به شركت شامل موارد متعددی منجمله، فروش نقدی محصوالت صادرات، مدیریت 
تسهیات، سرمایه گذاری مستقیم برای تامین مواد اولیه و لوازم بسته بندی و ساخت 
قالب محصوالت حفظ سطحی از موجودی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، سرمایه 
گذاری در راستای بازسازی و نوسازی ماشین آالت تاسیسات و تجهیزات می باشد 
افزود: با درایت  مهندس خسرو فخیم هاشمی و حمایت قاطع سهامداران عمده طرح 

گزارش شفاف و سودآور و توسعه محور از موسفیدان و روسپیدان بازار سرمایه کشور
افزایش 83 درصدی سود خالص، شرکت شیشه همدان، نامی پرافتخار در سپر صنعت کشور

ها و پروژه ها توسعه ای منجمله ایجاد واحد تولید پطروجار )واحد 3( كارخانه با تولید 
ظرفیت ساالنه 93/000 تن و طرح نوسازی و بازسازی كوره واحد F ماشین آالت و 
تجهیزات واحد یک كارخانه به جد در حال پیگیری می باشد كه باعث افزایش سهم 

بازار و بالطبع رشد سودآوری شیشه همدان خواهد شد.
در ادامه مهندس خسرو فخیم هاشمی مرد سرد و گرم چشیده بازار سرمایه و مدیر 
شناخته شده صنعت كشورمان كه خود دایره المعارفی از سیاستهای موفق و راهبردی 
برای تعالی و توسعه در اقتصاد و صنعت كشورمان می باشد با تصریح اینکه برای حفظ 
مشتریان خود و جلب رضایت مشتریان جدید نیاز به یک سرمایه گذاری جهت توسعه 
ظرفیت بودیم كه بحمداله با كار كارشناسی و نیازسنجی خرید سهام شركت جهت 
صنایع مهتاب خراسان خریداری شد افزود: در سال سخت تحریم برای جهش در تولید 

و رشد سودآوری كلیه اركان شركت جهادگونه خدمت كردند.
این مدیر خوشفکر و طراز اول صنعت كشورمان همچنین مجددا خاطرنشان كرد كه با 
توجه به افق روشن صنعت شیشه بسته بندی مواد غذایی شركت مصمم است با سرمایه 
گذاری در این صنعت موجب افزایش سودآوری برای سهامداران گردد و در همین راستا 
طی سال مالی مورد گزارش 51 درصد سهام شركت صنایع مهتاب خراسان)سهامی 
خاص( را پس از ارزیابی كارشناسان رسمی دادگستری و ارزیابی فنی و اقتصادی به 
مبلغ 816 میلیارد ریال به منظور ایجاد كارخانه 
متعاقبا  و  خریداری  ای  جار شیشه  و  بطر  تولید 
نام آنرا به شركت مهتاب شیشه خراسان )سهامی 
خاص( تغییر دادیم. وی اضافه كرد: سرمایه گذاری 
بازارهای  رهبری  استراتژی  راستای  در  مذكور 
داخلی و صادراتی بوده و  دارای ظرفیتهای بالقوه 
تولیدی، اداری و تجاری مناسبی می باشد و در 
حال حاضر مطالعات فنی سرمایه گذاری مذكور 
به پایان رسیده و در حال تامین منابع مالی جهت 

خرید ماشین آالت و تجهیز آن می باشیم.
از  دیگر  فرازی  در  همدان  شیشه  مدیرعامل 
گزارش خود فروش نقدی و اعتباری محصوالت به 
مشتریان و مدیریت بر تسهیات از طریق پرداخت 
بموقع اقساط به منظور كاهش هزینه های مالی و 
را  ایجاد شده  قانونی  از ظرفیت های  بهره مندی 
جزو سیاستهای قطعی جهت تامین مالی مجموعه 
برشمرد و اظهار كرد: با دقت و وسواس خاص كلیه 
بازار  از  سهم  افزایش  دنبال  به  مجموعه  پرسنل 
سودآوری برای شركت بوده و تمام تاش خود را 
مجاهدگونه معطوف به این ساخته اند كه در این 
شرایط سخت اقتصادی چراغ تولید را روشن نگه 
داشته و برای سهامداران و ذینفعان سود شیرین و 
پایداری را در پایان هر سال مالی به ارمغان بیاورند.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، ارائه گزارش 
مبسوط و جامع به مجمع نشینان استقبال پر 
شور و تشویق های ممتد سهامداران و ذینفعان 
حاضر در مجمع حین و بعد قرائت گزارش موفق ساالنه، استماع گزارشی درخشان 
از عملکرد و دستاوردها و برنامه های ارزشمند برای تداوم و استمرار روند رو به رشد 
و توسعه ای شرکت، تایید حسابهای شفاف و کلین جناب صانعی و واحد مالی توسط 
حسابرس و بازرس قانونی شرکت، پاسخگویی دقیق همراه با صبر و متانت توسط 
جناب محمد ضرابیه و مهندس خسرو فخیم هاشمی و جناب صانعی مردان مو سپید 
و رو سفید صنعت و اقتصاد کشورمان که بیش از نیم قرن سبقه تولید و اشتغال 
زایی و کارآفرینی در این مرز پرگهر را در کارنامه کاری خود دارند، برگزاری انتخابات 
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اعضای هیات مدیره و انتخاب جنابان، خسرو فخیم هاشمی ، بهزاد گل کار، فتح اله 
خلیلی، رستمی جاهد و شرکت ارمغان نگین آریا، به عنوان اعضای جدید هیات 
مدیره برای دو سال، نهایت تعامل و حرمت نهی کلیه ارکان حاضر در مجموعه شیشه 
همدان با اصحاب رسانه و خبرنگاران از نکات خواندنی مجمع بود که حیفمان آمد به 

اسب قلم سپرده نشود.
پیام هیات مدیره

شركت شیشه همدان )سهامی عام( به عنوان یک بنگاه اقتصادی و در راستای منافع 
ملی و با بهره گیری از دانش روز و نیروهای متعهد ومتخصص بعنوان یک شركت 
پیشرو در تولید شیشه بسته بندی مواد غذایی و نوشابه سازی سعی دارد با حفظ 
كرامت انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه، توجه به كیفیت و به كارگیری روشهای 
جدید و تکیه بر اصول مشتری مداری و كسب رضایت ذینفعان، مأموریت خود را در 
جهت حركت به سمت تعالی سازمانی و رشد و شکوفائی اقتصاد كشور به نحو احسن 

به انجام رساند.
اهم برنامه ها وچشم انداز شرکت برای سال مالی آتی : 

1- راه اندازی طرح واحد 3 كارخانه
2-  تاش جهت دستیابی كامل به اهداف پیش بینی شده 

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

افزایش سرمایه
5- تأمین باقیمانده تجهیزات و قطعات ماشین آالت جهت تعمیرات آتی سرد كوره 

واحد )1(
6- بررسی و بروز رسانی رویه های عملیاتی با بکارگیری نرم افزار ها و سخت افزار ها 

7- جذب و تقویت نیروهای انسانی متخصص ، متناسب با قابلیتهای ضروری مورد نیاز 
توسعه فعالیت شركت 

8- حضور فعال در بازارهای بین المللی و تولید محصول با محوریت صادرات 
9- تأمین مالی شركتهای وابسته و مشاركت در افزایش سرمایه آنها به منظور تسریع و 

راه اندازی طرحهای توسعه ای شركتهای مذكور  
10- نفوذ در بازارهای كشورهای همسایه 

استراتژی ها و چشم انداز شرکت :
1- قرارگرفتن در صدر شركتهای تولید كننده شیشه بسته بندی صنایع مواد غذایی 

در خاورمیانه 
2- افزایش توان رقابت پذیری در سطح بین المللی 

3- سرمایه گذاری بهینه منابع درجهت تکمیل زنجیره ارزش
گزارش عملکرد اجتماعی شركت 

1- مشاركت در برنامه های عمومی و اجتماعی استان همدان 
2- حمایت از بنگاه های خیریه 

3- مشاركت در حمایت از خانوارهای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس كرونا در 
استان همدان

بیان سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت:
1- فروش نقدی و اعتباری محصوالت به مشتریان 

2- مدیریت برتسهیات از طریق پرداخت بموقع اقساط به منظور كاهش هزینه های 

مالی و بهره مندی از ظرفیت های قانونی ایجاد شده.
سایر اقدامات مهم انجام شده

1- بازبینی فرایند تولید ، مدیریت هزینه ها و بهای تمام شده محصوالت 
2- تشکیل جلسات بررسی عملکرد میان دوره ای سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و 

بودجه سالیانه شركت 
3- رفع تعهد 100 درصدی ارز حاصل از صادرات تا پایان سه ماهه سوم سال 1399

4-  افزایش بیش از 100 درصدی منابع نزد بازارگردان اختصاصی شركت به منظور 
حمایت از حقوق سهامداران محترم و سرمایه گذاران 

5- رعایت دقیق قوانین و مقررات حاكم بر فعالیت شركت  
6- اطاع رسانی جامع و ارائه گزارش های شفاف و به موقع به سازمان بورس اوراق 

بهادار 
7- پیگیری مستمر و اعتراض به برگ تشخیص مالیات عملکرد سال مالی منتهی به 
1398/3/31 و نهایتاً دریافت رأی هیأت تجدید نظر مالیاتی به نحوی كه مالیات مازاد 
تشخیصی از مبلغ 67/224 میلیون ریال به مبلغ 366 میلیون ریال كاهش یافته است 
8- استقرار زیرساختهای فناوری اطاعات واستقرار و ارتقاء سیستم های جامع اداری 

و مالی 
9- افزایش انشعاب برق كارخانه از 8 مگاوات به 11 مگاوات و انشعاب گاز كارخانه تا 

میزان 9800 متر مکعب در ساعت 
10- ساخت و نصب سیستم تزریق نرمه فلدسپار به منظور استفاده مجدد از نرمه 

فلدسپار برای تولید محصوالت شركت 
11- مانیتورینگ كردن دستگاه ها و نوارهای سیستم بچ پلنت كوره واحد)1(

منظور  به  كارخانه  برق  دیزلهای  اتوماتیک  كردن  پارالل  سیستم  اندازی  راه   -12
جلوگیری از توقف خطوط تولید در زمان قطع برق 

13- راه اندازی سیستم گرم كن الکتروموتورها به منظور كاهش مدت زمان تعمیرات 
و افزایش راندمان كار الکتروموتورها 

14- نصب جرثقیل روی خط 11 واحد )1( به منظور تسریع در تعویض قطعات ، 
تعمیرات و كاهش توقفات 

15- تأمین منابع مورد نیاز شركتهای وابسته به منظور تسریع در راه اندازی عملیات 
آنها

تغییرات در سرمایه : 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  مصوب  استناد  به  گزارش  مورد  مالی  سال  طی   
1399/7/27 و مجوز شماره 126-994/662316  مورخ1399/7/22 سازمان بورس 
اوراق بهادار سرمایه شركت از مبلغ 1/152/000 میلیون ریال به مبلغ 2/880/000 
میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران مبلغ 728/000 میلیون ریال 
و سود انباشته مبلغ 1/000/000 ریال به منظور اصاح ساختار مالی افزایش یافت و 
پس از طی تشریفات قانونی قانون تجارت و دستورالعمل های سازمان بورس در تاریخ 

1400/3/24 به ثبت رسید
بیان سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت: 

1- فروش نقدی و اعتباری محصوالت به مشتریان 
2- مدیریت برتسهیات از طریق پرداخت بموقع اقساط به منظور كاهش هزینه های 

مالی و بهره مندی از ظرفیت های قانونی ایجاد شده.
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نتیجه موفق اندیشه خالق و نواندیش راهبران فکری و اجرائی
متنوع ترین سبد سرمایه گذاری در »آریان«

ایجاد یک گروه مالی و مدیریتی قدرتمند و كارا در عرصه اقتصاد كشور توسط بخش خصوصی با تمركز 
بر حوزه صنعت خدمات مالی را می توان كلیدی ترین راهبرد تشکیل شركت سرمایه گذاری پارس آریان 
بعنوان هلدینگ گروه مالی پاسارگاد برشمرد. بر این اساس شركت سرمایه گذاری پارس آریان در طراحی، 
تشکیل و سامان دهی هلدینگ اقتصادی مزبور نقش عمده ای را ایفا نموده و در پنج حوزه متنوع اقتصادی:  
((خدمات مالی، صنایع معدنی،صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع ICT،صنایع ساختمانی (( كه بر 
اساس ارزیابی های فنی و كارشناسی در كشور دارای مزیت نسبی می باشند، اقدام به سرمایه گذاری و 
مشاركت نموده است. بدین ترتیب با مدیر عاملی و قافله ساالری دكتر امین تفرشی ، هم اكنون سبد 
سرمایه گذاری پارس آریان به یکی از متنوع ترین سبدهای سرمایه گذاری در میان شركت های سرمایه 

گذاری بورسی تبدیل گشته است.
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت پارس آریان )سهامی عام( در تاریخ 1400/05/20 در محل خیابان 

میرداماد پاک 430 تشکیل شد. 
در این مجمع كه با حضور 76/18 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای         
مجید قاسمي بود، كه جنابان سید مرتضي حسني و عباس كفافي  در مقام نظار اول و دوم و خانم  

انتخاب  مجمع  دبیر  عنوان  به  نعیمیان  صدیقه 
گردیدند.

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

94 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
توانمند  تفرشی مدیرعامل  امین  اكبر  دكتر علی 
با  خود  گزارش  ابتدای  در  »آریان«  تجربه  با  و 
پارس آریان  سرمایه گذاری  شركت  اینکه  تشریح 
گروه  ایجاد  بنای  سنگ  نخستین  )سهامی عام(، 
مالی پاسارگاد با هدف بستر سازی و راهبری فرآیند 
تشکیل یکی از بزرگترین گروه های مالی و اقتصادی 
كشور از طریق جذب سرمایه های مردمی و بخش 

خصوصی و بکارگیری آنها در فعالیت های متنوع و پر بازده اقتصادی با آرمان گام نهادن در مسیر اعتای 
ایران اسامی در تیرماه 1384 شکل گرفت ، افزود بحمدهلل این شركت اكنون جایگاه یکی از بزرگترین 
و معتبرترین شركت های سرمایه گذاری متعلق به بخش خصوصی در ایران را به خود اختصاص داده است.
این مدیر طراز اول و برجسته بازار سرمایه كشورمان در ادامه با تصریح اینکه شركت سرمایه گذاری 
پارس آریان به عنوان هلدینگ گروه مالی پاسارگاد در رتبه بندی پانصد شركت برتر ایران كه هر ساله 
توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود حضور موفقی داشته و طی سال های مختلف تاكنون، 
رتبه های رفیعی را در صدر جدول برترین ها به خود اختصاص داده است، اضافخ كرد : اخذ تندیس از 
جشنواره ملی بهره وری، دریافت تندیس سیمین از جایزه ملی مدیریت مالی و چندین جایزه و افتخار 
دیگر جملگی مرهون تاش نستوه و كم نظیر سرمایه انسانی و اندیشه خاق و نواندیش مدیران و 

راهبران فکری و اجرایی شركت و همراهی و بلند اندیشی ارزشمند سهامداران می باشد.
 به گفته دكتر امین تفرشی ، شركت سرمایه گذاری پارس آریان طی دوره  های فعالیت خود از بدو 
تشکیل تاكنون، با برنامه ریزی و تشکیل گروه مالی پاسارگاد، سرمایه گذاری ها و مشاركت های ارزنده 
متعددی را شکل داده كه تأسیس بانک پاسارگاد به عنوان معتبرترین بانک خصوصی كشور در تارک 

آن می درخشد.
در پایان مجمع و در خصوص تصمیم گیری تقسیم سود سهام مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص 
سال مالی مذكور به مبلغ 876ر988ر24 میلیون ریال، مبلغ 935ر702 میلیون ریال به اندوخته قانونی 
و مبلغ 253ر384ر9 میلیون ریال به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل شود. همچنین مجمع موافقت 
نمود معادل مبلغ 833ر862ر1 میلیون ریال به ازای هر سهم 94 ریال به سهامداران تعلق گرفته و 

مابقی به مبلغ  855ر038ر13 میلیون ریال به حساب سود انباشته انتقال داده شود.
پیام هیات مدیره

سـال 1399 برای اقتصـاد ایـران،توام با  چالش ها و دشواری های فراوانی بود كه از سال های گذشته 
و همزمان با خروج آمریکا از برجام و گسترش فوق العاده و دامنه تحریم ها، ایجاد گردیده بود. عاوه بر 
این چالش ها شدت یافتن اثرات همه گیری بیماری كرونا نیز در اقتصاد كشور، بر عمق این مشکات 
افزود و این سال را به یکی از سخت ترین سال های اقتصادی كشور در طول دهه های گذشته تبدیل 

نموده بطوریکه عنایت به نماگرهای اقتصادی انتشار یافته برای سال 1399، از نامناسب بودن وضعیت 
اقتصاد ملی در بخش های مختلف حکایت دارد و از جمله این نماگرها می توان به رشد تولید ناخالص 
داخلی 36 درصدی با فروش نفت )ناشی از مقایسه با رشد منفی سال قبل(، نرخ بیکاری 96 درصدی، 
تورم ساالنه 36 درصدی، نرخ رشد تقدینگی 41 درصدی، رشد نرخ ارز بیش از 70 درصدی و همچنین 
كسری بودجه دولت اشاره نمود؛ كه البته دولت تاش نمود تا تأمین كسری بودجه خود را از طرق 
مختلفی همچون عرضه سهام در بورس و انتشار گسترده اوراق بدهی، تا حدی مدیریت نماید كه اثرات 

مخرب آن آسیب های شدید تری را به اقتصاد ملی وارد ننماید.
 دیر بعد اقتصاد جهانی نیز در سال 2020، شیوع گسترده پاندمی كروتا منجر به تعطیلی سراسری بنگاه 
های اقتصادی و برقراری قرنطینه در سطح خانوارها گردیده كه این امر سبب هم زمانی ایجاد اخال 
در سطح عرضه و تقاضای محصوالت در دنیا شده كه نهایتا منجر به ایجاد رشد اقتصادی 3/5 درصدی 
در سطح جهان گردید و در این راستا، اقتصادهای توسعه یافته با اتخاذ سیاست های انبساطی پولی و 
تاش جهت كشف واكسن این بیماری، سعی نمودند تا اثرات منفی اقتصادی ایجاد شده را به حداقل 
ممکن تقلیل دهند كه این تاش ها سبب شد تا خوش بینی هایی برای دست یافتن به رشد اقتصادی 

6 درصدی برای سال 2021 بوجود اید.
با وجود فضای متاطم اقتصادی در سال 1399 
و در متن یکی از بزرگترین پاندمي ها و همچنین 
كشور،  تاریخ  اقتصادی  های  تحریم  ترین  شدید 
هیات مدیره با استعانت از خداوند متعال و با پشتوانه 
تاش و اهتمام سرمایه انسانی در سطح گروه مالی 
پاسارگاد و همچنین حمایت بی دریغ سهامداران 
محترم و با هدف ارزش آفرینی حداكثری و هم 
و  گروه  ارزش  تولید  زنجیره  در  شایسته  افزایی 
با عنایت به افزایش بهره وري فعالیت  همچنین 
موثر در سطح بازار سرمایه و افزایش ظرفیت های 
عملیاتی در پروژه های بزرگ ملی، تاش نمود تا 
به بهترین شکل ممکن نقش خود را در مدیریت 
بهینه ثروت سهامداران، همراستا با مسولیت های 

اجتماعی خود دنبال نماید.
در سایه این تاش گسترده و همه جانبه ضمن 
های   دارایی  در  گیر  چشم  افزوده  ارزش  ایجاد 
شركت و كسب جایگاه دوم در گروه شركت های چند رشته ای صنعتی از یک طرف و همچنین 
 100 IMI كسب جایگاه ارزنده هشتم در بین یکصد شركت برتر كشور بر اساس رتبه بندی
سازمان مدیریت صنعتی  بر اساس عملکرد سال 1398 از طرف دیگر، سود خالص گروه به رقم 
قابل توجه 72/961 میلیارد ریال و سود قابل انتساب به مالکان شركت اصلی به مبلغ 14/674 
میلیارد ریال رسید و همچنین سود شركت اصلی به رقم 19/852 میلیارد ریال افزایش یافت، كه 
امید آن می رود با استعانت از خداوند متعال و در پرتو برنامه ریزی دقیق تر و همچنین همراهی 
سهامداران محترم، این روند تعالی غرورانگیز در سال های آتی نیز، بازدهی بسیار مناسبی را برای 

سهامداران محترم به مراه داشته باشد.
 اهداف کالن و برنامه های آتی شرکت

- شناسایی و ارتقاء مزیتهای پایدار و ایجاد هم افزایی در زنجیره ارزش گروه مالی پاسارگاد
- توسعه زیرساخت های مدیریتی جهت تدوین و هم راستا سازی استراتژی های كان شركت های 

گروه مالی پاسارگاد
- طراحی و تدوین روشهای نوین تامین مالی برای توسعه سرمایه گذاری ها

- پذیرش سهام شركتهای گروه مالی پاسارگاد در بورس های داخلی، منطقه ای و بین المللی
- ایجاد صندوق اختصاصی بازارگردانی سهام شركت های گروه مالی پاسارگاد

بازارهای  برنامه ریزی به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی و حضور موثر و كارآمد در   -
بالقوه بین المللی

- ایجاد زیرساختهای دانشی و عملیاتی برای بهره برداری از فرصتهای ناشی از كاهش تنش های سیاسی
- توانمندسازی و ارتقاء دانش حرفه ای و سازمانی با استفاده از دانش روز بین المللی

- راهبری شركت های گروه مالی پاسارگاد به منظور نیل به اهداف عالی گروه
- توجه ویژه به بازار اولیه و مشاركت در پروژه های جدید

- برنامه ریزی جهت جلب سرمایه گذاران خارجی
- توسعه فرآیندهای مدیریت دانش و توسعه ی سرمایه انسانی

- تدوین و جاری سازی مدل تعالی سازمانی

ش
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سر
قه 
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ص
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شركت صنعتی جام دارو ) سهامی عام ( اولین تولید كننده تیوب و قوطی آلومینیومی در ایران بوده و هم اكنونبه 
عنوان بزرگترین واحد این صنعت در كشور محسوب میگردد، این شركت متعاقباً با راه اندازی خط تولید تیوبهای 
لمینیت محصوالت متنوع تري را به جامعه دارویي ارائه نموده است. به گفته مدیریت بازار شناس مجموعه جام دارو 
در حال حاضر یک شركت معتبر تولید كننده تیوبهای لمینیت)با الیه محافظ آلومینیوم و الیه محافظ پلیمری(، 
تیوب و قوطی آلومینیومی ، پولک آلومینیومی ، قطعات تزریقی  جهت بسته بندی فرآورده های صنایع دارویی ، 
بهداشتی ، شیمیایی و غذایی با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی بشمار می آید. به گفته مدیریت شركت، 
رشد مستمر جام دارو در طی سالها ارائه خدمت به صنایع مختلف كشور مرهون تاش جمعی متخصصین زبده و 
بهره گیری از ماشین آالت مدرن و استفاده از سیستم های پیشرفته میباشد. بنا به گزارش جامع مهندس عبداله 
امیر صادقی، كیفیت برتر جام دارو راهگشای ورود به بازارهای جهانی و صدور محصوالت به شركتهای داروئی و 
بهداشتی در اروپا و آسیا بوده و در راستای نیل به اهداف بلند مدت شركت و پاسخگویی به نیاز مصرف كنندگان و 
در جهت اجرایی كردن برنامه های مدون مدیران ارشد مجموعه پس از چهل سال تجربه در تولید تیوب و قوطی 

آلومینیوم شركت تولید لمینت را نیز آغاز كرده است.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت جام دارو )سهامی عام( مورخ 1400/04/28  در محل گروه 

صنعتی رازی برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 38/99 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مجید حاجي ابراهیم زرگربود، 
كه جنابان  محمدرضا تقي گنجي و رامین میزاني در مقام نظار اول و دوم و آقای  عبداله امیر صادقي 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 250 ریال به ازای هر سهم به كار 

خود پایان دادند.
با توجه به تعهد شركت صنعتی جام دارو در تامین قطعات مورد نیاز صنایع دارویی و بهداشتی در محیط های 
عاری از آلودگی ) Clean room ( و شناخت حساسیتها و ظرافتهای مورد نیاز صنعت مزبور اخیرا این شركت 
با بهره گیری از پیشرفته ترین ماشینهای خود كار تزریقی با ظرفیتهای 50 تا 250 گرم، استفاده از مواد اولیه 
پلیمری با گریدهای غذائی و داروئی فراهم نمودن فضای تولید مجهز به سیستمهای تاسیساتی پیشرفته ، توانایی 
خود را در جهت تولید قطعات مزبور به نحوی ارتقا بخشیده كه موفق به اخذ تائیدیه GMP از وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی گردیده است. شایان ذكر است شركت صنعتی جام دارو با بهره گیری از پنج خط كامل 
اولین و بزرگترین تولیدكننده تیوب و قوطی آلومینیومی در ایران و نخستین دریافت كننده مجوز كاربرد عامت 
استاندارد ملی ایران برای تیوب الومینیومی خمیر دندان و دارنده تاییده GMP از وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی برایکلیه محصوالت خود می باشد. طبق اعان مدیرعامل مجموعه آنچه مجموعه را موفق ساخته است:
به گفته مهندس زرگر مدیر قدیمی و خوشنام بازار سرمایه و ریاست هیات مدیره مجموعه كیفیت باالی 
محصوالت تولیدی با شرایط مطلوب و مطابق استاندارد ملی و بین المللی، پاسخگویی به نیاز مشتریان و ارائه 
بهترین خدمات فروش،سیستم های پیشرفته در نظام مدیریت كیفی و اجرایی، مصرف بهترین مواد اولیه براساس 
استانداردهای صنعت، در اختیار داشتن آزمایشگاه كنترل كیفی با مناسبترین تجهیزات، و استفاده از تخصص 

كاركنان با تجربه و ماهر بوده و می باشد
پیام هیات مدیره

سال های اخیر پر از چالش هایست كه مواجهه با هر كدام و پیدا كردن راه كارهای مناسب برای حل و فصل و 
برون رفت از مشکات مربوطه نیاز به تعمق ، تامل ، مطالعه و تحقیق و شناخت امکانات و صبر و بردباری و در 
بسیاری موارد فداكاری و گذشت دارد و از آنجا كه به خوبی می دانیم همین چالش هاست كه ما را آبدیده تر و 
در مقابله با مشکات و نارسایی ها و تنگناها مقاوم تر می نماید عزم خود را جزم كرده ایم تا در سایه همفکری و 
وحدت و ایجاد فضایی منسجم و توام با مسئولیت پذیری شركت را به سمت تحقق اهداف و انجام وظایفی كه بر 

عهده گرفته ایم به پیش ببریم . 
فضای ملتهب كسب و كار و نوسانات نا به هنگام نرخ ارز و تغییرات ناگهانی روندهای اقتصادی كه منجر به تورم 

صنعتی جام دارو، بزرگترین واحد تولیدکننده تیوب و قطعات آلومینیومی دارویی
ممتاز در کیفیت با بیش از چهار دهه تجربه

چند ده درصدی در سال 99 گردید می توانست منجر به لطمه به روند فعالیت های جاری شركت اعم از تأمین 
منابع ملی ، تامین مواد اولیه و قطعات و لوازم و تجهیزات و حفظ روند تولید و در نتیجه از دست این بازار و نارضایتی 
مشتریان و ... گردد لگن خوشبختانه در سایه اتخاذ تصمیمات به موقع و اجرای آن موفق شدیم سال 1399 را به 

عنوان یکی از موفق ترین سال های فعالیت چند دهه ای شركت به پایان برسانیم.
 افزایش تولید اكثر محصوالت ، افزایش فروش ، كنترل و رعایت صرفه جویی های موثر در هزینه ها، تامبن به 
موقع مواد اولیه نرخ گزاری مناسب محصوالت در سال 1399 موجب گردید كه به باالترین میزان فروش و سود 
عملکرد در طی سال های اخیر نائل أییم و بدیهی است این مهم به واسطه تاش جمعی و مستمر همه اركان 
شركت اعم از هیئت مدیره ، مدیران و كارمندان و كارگران دلسوز و زحمتکش و فداكار شركت در سایه هدایت و 
رهنمود سهامداران محترم حاصل گردیده و امیدواریم كه این روند در سال جاری و در آینده نیز همچنان تداوم 
داشته باشد و هیئت مدیره در حضور سهامداران محترم و سایر ذینفعان سربلند باشد. الزم می دانیم از پشتیبانی و 
همراهی سهامداران محترم تشکر نموده و همان گونه كه در گزارش سال های قبل نیز متذكر و درخواست اتخاذ 
تصمیم و اقدام های عملی برای افزایش سرمایه و سرمایه گذاری در شركت به منظور جایگزینی ماشین آالت 
موجود و همچنین توسعه فعالیت های شركت را نمودیم بار دیگر فرصت را مغتنم شمرده و تقاضا می نماییم 
كه با توجه به سود آوری قابل قبول شركت در سال های اخیر و اطمینان از پایداری شركت در آینده نسبت به 

این مهم اقدام گردد.
برنامه های آینده و پیشنهادی به مجمع عادی صاحبان سهام

موارد ذیل به مجمع عمومی صاحبان سهام پیشنهاد و امید است مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته و با استفاده 
از رهنمود و صاحدید سهامداران محترم این پیشنهادات تکمیل و اصاح و با اجرای آن ها شاهد رشد و توسعه 

شکوفایی شركت در سال های آتی نیز باشیم.
1- جایگزینی ماشین آالت موجود در خطوط تولید تیوب آلومینیوم

2- خرید خط جدید برای تولید تیوب های لمینت
3- تکمیل و توسعه ظروف پولکسازی
4- تولید ظروف اسپری های تنفسی 

5- تدوین راه كارهایی برای تامین منابع مالی برای بازارگردانی)به جز سرمای در گردش شركت( و صیانت از 
سهم شركت در بازار سرمایه

6- افزایش سرمایه شركت تا مبلغ 12/000/000/000/000 ریال طی سال آینده
جایگاه شرکت در صنعت

تولید انواع تیوب آلومینیوم و لمینیت و پاستیکی چند الیه در طی سال های اخیر از رشد قابل ماحظه ای 
در كشور برخوردار بوده است به نحوی كه تعداد واحدهای تولیدی كه برای مصارف خود و یا به عنوان كاالی 
نهایی برای تامین نیاز سایر شركت ها . مبادرت به تولید این نوع محصوالت می نمایند به بیش از 25 شركت 

افزایش یافته است.
 آمار دقیقی از میزان نیاز و میزان تولید و همچنین واردات تیوب در دست نیست، چرا كه عمده واحدها متعلق 
به بخش خصوصی می باشد كه معموال از ارائه آمار ولو به صورت ناقص نیز خودداری می نمایند. لکن آنچه مسلم 
است همپای افزایش تولید میزان مصرف و تقاضا نیز رشد یافته و احتماال سرمایه گذاری های انجام گرفته غیر 

معقول نبوده است. 
در طی سال مورد گزارش میزان سفارشات دریافتی از مشتریان در حدود ظرفیت و توان تولید شركت قرار داشت 
و با توجه به سابقه طوالنی فعالیت شركت به عنوان اولین و بزرگترین تولید كننده تیوب در كشور كه با حسن 
عمل و كیفیت قابل قبول و ارائه مشاوره و خدمات فنی و اجرایی توام گردیده موجب اقبال خریداران شده است.

 الزم به ذكر است كه عمده مشتریان تیوب های آلومینیوم ما را شركت های دارویی و غذایی تشکیل می دهند 
كه به لحاظ ویژگی های كیفی از حساسیت خاص خود برخوردار و معموال سایر تیوب سازان به دالیل فنی و... 
برای تامین سفارشات خود به این بخش ها تمایلی نشان نمی دهند و این خود به عنوان مزیت عملکرد جام دارو 
تلقی و جایگاه برتر ما را در صنعت تاكنون تثبیت كرده است و امید می رود كه این روند كماكان ادامه داشته باشد 
هر چند كه تعیین خط مشی و پیگیری برای تنوع بخشی به محصوالت و تقویت ظرفیت و كارایی ماشین آالت 

موجود نیز كاما ضروری است.
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سرتیپ دوم دالور القاصی مهر فرمانده انتظامی و محمد 
حسن شعبانعلی رییس عقیدتی سیاسی فرماندهی 
انتظامی استان ایام در این لوح  با اشاره به حمایت 
دكتر بیگدلی مدیرعامل بانک ملت از كاركنان این 
فرماندهی، از ُحسن تدبیر و تاش موفق وی و مدیران 
این بانک در ارائه خدمات ارزشمند و صادقانه قدردانی 
كردند و از درگاه خداوند منان برای وی سامتی و 

توفیق روزافزون را خواستار شدند.

اخبار بانک و بیمه
ارزیابي صورت های مالي  شركت بیمه میهن طبق 
مصوب 1399، برای سومین سال متوالی همچنان در 

سطح یک توانگری مالی قرار گرفته است.
بیمه مركزی جمهوری اسامی ایران اعام كرد در 
اجراي ماده 6 آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر 
توانگري مالي مؤسسات بیمه )شماره 69( و حسب 
بررسي های بعمل آمده بر اساس آخرین صورت های 
مالي سال 1399بیمه میهن، این شركت موفق به 
كسب "سطح یک" توانگری مالی مؤسسات بیمه 

گردید.
بیمه،  عالی  نامه شماره 69 شورای  آئین  اساِس  بر 
توانگری مالی مؤسسات بیمه دارای پنج سطح است كه 
"سطح یک" باالترین سطح توانگری مالی محسوب می شود و مبنای محاسبات آن نیز اطاعات مندرج در 

صورت های مالی حسابرسی شدۀ مصوب مجامع عمومی مؤسسات بیمه است.  
بیمه میهن در سال های اخیر تاش كرده است با مدیریت دارایی ها و ایفای تعهدات خود، نسبت توانگری 
مالی خود را در بهترین وضعیت حفظ نماید و اكنون سه سال متوالی این نسبت را حفظ نموده و توانگری 

مالی میهن برای سال 1400 همچنان در "سطح یک" قرار دارد.

مركز  و  كنجکاوی  آزمایشگاه  دیجیتال،  بانکداری  آكادمی 
رشد و نوآوری هلدینگ فناوری بانک صادرات ایران )صاد( 
با هدف ایجاد و توسعه زیرساخت ها و اكوسیستم بانکداری 
دیجیتال، تربیت نیروی های خاق و استفاده از ظرفیت های 
فناوری اطاعات در حوزه بانکداری طی نشستی با حضور 

مدیران ارشد بانک صادرات ایران رونمایی شد.
تشکیل  اینکه  بر  تاكید  با  برنامه  این  در  صیدی  حجت اله 
با  ایران  بانک صادرات  در  نوآوری صاد  و  فناوری  هلدینگ 
و  هلدینگ  این  فعالیت  تداوم  از  است،  دنبال شده  جدیت 
مسیر پیش روی آن ابراز خرسندی كرد و گفت: برنامه های 
ارائه شده در طرح ها و برنامه های این هلدینگ، آینده  نگرانه است. ذات عالم دیجیتال با نوآوری و 
تغییر همراه است و هر تحولی در این حوزه ممکن است سه تا شش ماه بیشتر دوام نداشته باشد. 

از این رو باید سیر طبیعی آن را در نظر گرفت.

آییـن افتتـاح مدرسـه در شهرسـتان نهبنـدان از 
توابـع اسـتان خراسـان جنوبی؛ قطـار فعالیت های 
مدرسه سـازی از مسـئولیت های اجتماعـی بانـک 

پاسـارگاد بـه نهبندان رسـید.
بانـک پاسـارگاد در ادامـه مجموعـه فعالیت هـای 
مسـئولیت  از  مدرسه سـازی  حـوزه  در  خـود 
روسـتای  در  را  مدرسـه ای  این بـار  اجتماعـی، 
اسـتان  نهبنـدان  شهرسـتان  توابـع  از  گلگـزی 

كـرد. افتتـاح  جنوبـی  خراسـان 
با حضـور  24مهـر1400  مـورخ  شـنبه  روز  در 
مدیـران بانـک پاسـارگاد، رسـول خـادم قهرمـان 

كشـتی كشـورمان، پرویز پرسـتویی هنرمند گرامی و جمعی از مسـئوالن محلی، مدرسه ای در 
روسـتای گلگزی افتتاح شـد. با سـاخت این مدرسـه شـرایط تحصیـل برای فرزنـدان عزیزمان 
در ایـن روسـتای كمتربرخـوردار و روسـتاهای اطـراف مهیـا گشـت و باتوجـه بـه صعب العبور 
بـودن راه هـای دست رسـی بـه ایـن منطقـه شـرایط ادامـه تحصیـل بـرای دانـش آمـوزان این 

منطقه تسـهیل شـد.
گفتنی اسـت این مدرسـه بـا حمایت مالـی بانک پاسـارگاد وهمراهی موسسـه فرهنگی هنری 
خادمیـن علی ابن ابیطالـب )ع( تقدیـم فرزنـدان ایـران عزیزمـان شـده و بـه نام بانـوی قهرمان 
رشـته تیرانـدازی كشـورمان حاضـر در المپیک 2021، سـركار خانم نجمه خدمتـی نام گذاری 

شـده است.

ارتقای  استراتژی  اجرای  با  تا  موفق شد  نوین  بیمه  شركت 
توانمندی های شبکه فروش، بهینه  سازی پرتفوی و مدیریت 
ریسک، برای نخستین بار طی مدت شش ماه، بیش از هزار 

میلیارد تومان پرتفوی كسب كند.
ماه  به شهریور  منتهی   ماهانه  این شركت گزارش عملکرد 
اساس آن طی  بر  و  را در سامانه كدال منتشر  سال جاری 
شش ماه نخست سال 10.538.998 میلیون ریال پرتفوی 

كسب كرده است.
بر همین اساس بیمه نوین در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد رشد 

حق بیمه را نیز تجربه كرده است.
بر اساس این گزارش، طی شش ماه نخست سال جاری، رشته بیمه های آتش سوزی با 195 
درصد و رشته بیمه های باربری با 129 درصد رشد در حق بیمه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته، سهم قابل توجهی از ركورد فروش بیمه نوین را به خود اختصاص داده اند.

یونس مظلومی، مدیر عامل بیمه تعاون در گفتگو با خبرنگار 
گفت:متاسفانه می بینم نماینده ها در خصوص اپلیکیشن 

های فروش بیمه نگران هستند.
وی ادامه داد: طبق بررسی های كه انجام دادم در كشورهایی 
كه این اپلیکیشن ها توسعه پیدا كرده اند نشان می دهد كه 
در نهایت سهم بازاری كه این ها گرفته اند به 5 درصد هم 

نرسیده است.
مظلومی گفت:كماكان در توسعه یافته ترین كشورها هنوز 
95 درصد فروش بیمه ها از طریق چهره به چهره رخ می 

دهد. به خاطر این كه یک سری بیمه نامه های ما كه B2B است كه طبیعتا به صورت الکترونیکی 
رخ نمی دهد.

مدیر عامل بیمه تعاون افزود: اعتقادم این است كه )در بخش فروش( باالی 95درصد نیاز است از 
طریق شبکه فروش و به صورت چهره به چهره رخ دهد.

مدیرعامل شركت بیمه دی به همراهی تعدادی 
از معاونان و مدیران ستاد، از شعب شرق، ایثار و 

نمونه مركزی بازدید كرد.
در این بازدید محمدرضا كشاورز ضمن اشاره به 
آمده شركت در سال های  بدست  دستاوردهای 
اسناد  در  كه  رشد  دوم  مرحله  در  افزود:  اخیر، 
»منحنی  عنوان  با  آن  از  شركت  های  برنامه  و 
دوم رشد« یاد می شود، الزم است همکاران با دقت مواردی كه برای دستیابی به این اهداف 
تبیین شده است را مد نظر قرار دهند. تغییر نگرش كاركنان و توجه ویژه به خدمات محوری 
نواندیشانه، بیمه داری نوین و مشاركت همه كاركنان در سطوح مختلف برای اداره هرچه بهتر 

شركت، از جمله مواردی است كه تاش مضاعف همکاران را می طلبد.

بیمه میهن همچنان در سطح یک توانگری مالی

با حضور مدیر عامل بانک صادرات ایران صورت گرفت

از  ارسـال لـوح سپاسـی،  بـا  ایـالم  اسـتان  انتظامـی  نیـروی  ارشـد  مسـووالن 
کردنـد. سپاسـگزاری  ملـت  بانـک  مدیرعامـل 

بیمه نوین در شش ماه نخست سال جاری رکورد فروش خود را شکست

۹5 درصد فروش بیمه ها از طریق چهره به چهره رخ می دهد

قطار فعالیت های مدرسه سازی از مسئولیت های اجتماعی بانک پاسارگاد به نهبندان رسید

بازدید مدیرعامل شرکت بیمه دی از شعب تهران

مدیر عامل بیمه تعاون:

قدردانی مسووالن ارشد نیروی انتظامی استان ایالم از مدیرعامل بانک ملت

رونمایی از آکادمی بانکداری دیجیتال، آزمایشگاه کنجکاوی و مرکز رشد و نوآوری هلدینگ »صاد«

شركت بیمه كوثر توانست نزدیک به دو برابر بیش 
از سود پیش بینی  شده ناشی از سرمایه گذاری ها را 

در 6 ماهه نخست سال1400 محقق كند.
سرمایه گذاری های  مناسب  بازدهی  به  توجه  با 
انتظار  بیمه كوثر در 6ماهه نخست سال جاری، 
داریم امسال نیز همچون گذشته، سوداوری خوبی 

را در این بخش برای سهام داران شركت محقق كنیم.
نوید خاندوزی یاداورشد: شركت بیمه كوثر سال گذشته سومین شركت سوداور صنعت بیمه بود و 

در سال 1399 به واسطه رونق بازار سرمایه عملکرد خوبی را ثبت كرد.
نوید خاندوزی با اشاره به اینکه نمی توان پیش بینی قطعی درباره شرایط بازار بورس در 6ماهه دوم 
سال داشت، گفت: اگر بازار جریان خوب و نرمالی را داشته باشد امسال هم سال خوبی برای بیمه 

كوثر در این بخش خواهد بود.

مهندسی درآمد ناشی از سرمایه گذاری بیمه کوثر فراتر از پیش بینی های  بیمه  مدیر 
تاكید كرد  بیمه سامان  شركت 
كه »بیمه موبایل سامان« اغلب 
خطرهای رایج تلفن های همراه 

را پوشش می دهد.
این  بیان  با  آقاجانی  محمدرضا 
دیگر  روزها  این  »موبایل«  كه 
برقراری  برای  وسیله  یک  تنها 
تماس تلفنی یا تصویری نیست، 
بلکه به جزئی از زندگی روزمره 

مردم تبدیل شده است، افزود: انبوهی از اطاعات مالی، اداری و شخصی در موبایل ها ذخیره 
می شود كه ممکن است ارزش آنها برای یک فرد حیاتی باشد، اما همین وسیله بسیار ارزشمند، 

هر لحظه در معرض خطر است.
وی با اشاره به این كه با توسعه اینترنت و شبکه های اجتماعی، استفاده از موبایل بسیار فراگیر 
شده است و كمتر كسی را می توان یافت كه از این ابزار قدرتمند، به شکلی استفاده نکند، 
اظهار كرد: در چنین شرایطی، یکی از خطرات تهدید كننده دارندگان موبایل، از دست دادن 
آن به هر شکل ممکن است. سقوط از ارتفاع، افتادن در آب یا سوختن دستگاه به هر دلیل، می 

تواند موبایل هر فرد را در یک لحظه به وسیله ای ناكارآمد تبدیل كند.

با بیمه موبایل سامان، همیشه خیالتان راحت است
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عملکرد مالی شركت بیمه تعاون درسال99 گویای این واقعیت است كه این شركت بیمه ای با جهش خیره 
كننده در شاخص های مهم مالی به خصوص افزایش درآمد به عنوان مهمترین آن، در مسیر برنامه ریزی 
شده و هدفمندی قرارگرفته است. 6311 میلیارد ریال حق بیمه تولیدی این شركت در سال99 با رشد 67 
درصدی نسبت به سال 98، تحقق سود 555 میلیارد ریالی با 588 درصد رشد در مقایسه با سال قبل آن 

و كسب نسبت خسارت 54 درصدی بخشی از نشانه های انتخاب درست مسیر است.
تصویب یک افزایش سرمایه چشمگیر نیز در تداوم این مسیر رو به رشد و تعالی جای داشته كه مدیریت 
ارشد با این اقدام درصدد می باشد هر چه بیشتر و سریعتر اهداف عالیه خود یعنی به افزایش اعتبار، كسب 

سهم بیشتر از بازار و رشد سودآوری دست یابد.
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت بیمه تعاون )سهامی عام( مورخ 1400/05/24 در محل 

هتل سیمرغ تشکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 70/27 درصدی از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، حسابرس 
و بازرس قانونی و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد، ریاست مجمع برعهده جواد سهامیان مقدم 
بود كه جنابان غفور خرامهر و محمد صالح چیت گران درمقام نظار اول و دوم و آقای یونس مظلومي 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.
دكتر یونس مظلومی مدیر جوان، خاق و خوش فکر صنعت 
بیمه كشورمان در ابتدای گزارش جامع خود با تشریح اینکه 
بیمه تعاون در سال 1392 به عنوان تنها شركت تعاونی 
در صنعت بیمه تأسیس و در حوزه تحصیل پوشش بیمه 
های اتکایی از داخل یا خارج از كشور، انجام عملیات بیمه 
ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیرزندگی و 
سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی 
و قانونی فعالیت می كند، افزود: هم اكنون شركت اعتباری 
ملل، بانک توسعه تعاون، توسعه بان امین و... سهامداران كان 

شركت بیمه تعاون هستند.
دكتر مظلومی در ادامه پیرامون افزایش سرمایه شركت تصریح 
كرد با این افزایش سرمایه از مبلغ 1500 میلیارد به 5000 
میلیارد عاوه بر اصاح ساختار مالی در جهت پیشبرد اهداف 
عالیه مدنظر و توسعه بیمه تعاون به طور جدی تری قدم 
برخواهیم داشت و باور داریم كه با تصویب این افزایش سرمایه 
از محل مطالبات و آورده نقدی بوده كه بدون شک به سهم 
بیشتر از بازار بیمه ای كشور در كنار افزایش سودآوری برای 

سهامداران و ذینفعان خود دست پیدا خواهیم كرد.
بر اساس اعام دكتریونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون، 
این شركت بناد دارد كه در سال 1400 به سهم بازار بیش از 

1 درصد دست یابد.
برای آینده، توامان با این افزایش سرمایه، افزایش سهم بازار 
برای  جدید  افزوده  ارزش  ایجاد  شركت  جایگاه  ارتقای  و 
سهامداران از طریق اخذ مجوز قبول اتکائی، شناساندن بیشتر 
برند و توسعه سهم بازار از طریق تبلیغات، معرفی محصوالت 
نوین، تجهیز ساختمان جدید، بهبود و توسعه سازمان فروش 
بیمه های زندگی و افزایش تعداد نمایندگی ها از جمله مواردی 

است كه در دستور كار بیمه تعاون قرار دارد.
حضور مدیری بین المللی در راس امور و مدیرانی شناخته شده در واحدهای فنی متخصص و 
متعهد و در روابط عمومی پاسخگو و فرهیخته در کنار واحد مالی شفاف و بازرگانی موفق در 
این شرکت بیمه نوید بخش آن است که بیمه تعاون در سایه برنامه ریزی های صورت پذیرفته 
و پتانسیل ارزشمند منابع انسانی خود یکی از شرکتهای آینده دار بیمه ای در بازار سرمایه 

کشورمان می باشد.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

افزایش سرمایه بیمه تعاون مصوب مجمع گرفت
سال 1400 سال شکوفایی 

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

1- گزارش توجیهی مورخ 1399/11/18 هیات مدیره شركت بیمه تعاون )تعاونی سهامي عام( درخصوص 
افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 1/500/000 میلیون  ریال به مبلغ 5/000/000 میلیون ریال ، مشتمل 
بر اطاعات مالی فرضی )صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت جریان های نقدی و یادداشت 
ها و توضیحات همراه( كه پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی به اطاعات مالی آتی« 
مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن 

با هیات مدیره شركت می باشد. 
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه 
شركت از محل آورده نقدی به مبلغ 3/500/000 میلیون ریال تهیه شده است. در گزارش توجیهی، هدف 
از افزایش سرمایه، سرمایه گذاری های كوتاه مدت، بلندمدت و خرید داراییهای ثابت مشهود )ساختمان 
دفتر مركزی شركت( می باشد و دوره بازگشت سرمایه طی مدت 34 ماه پیش بینی شده است. این 
گزارش توجیهی براساس 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 هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات ، این 
نکرده است كه متقاعد شود  برخورد  به مواردی  موسسه 
مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي 
فراهم نمي كند. به عاوه، به نظر این موسسه، گزارش توجیهی 
یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق 

استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات 
پیش بینی شده در باال رخ دهد، نتایج واقعی 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. 
هدف از انجام افزایش سرمایه

به طور خاصه هدف از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد
1- باال بردن ظرفیت نگهداری و كاهش سهم اتکایی واگذاری 

كه این امر منجر به كاهش هزینه اتکایی میگردد.
در   1400/02/22 مورخ  وزیران  هیأت  مصوبه  رعایت   -2

خصوص حداقل سرمایه مؤسسات بیمه
3- رعایت مقررات بیمه مركزی از جمله اصاح ساختار مالی 
و اصاح نسبت حقوق صاحبان سهام به حق بیمه سهم 

نگهداری.
4- افزایش سطوح توانگری مالی كه یکی از ابزار های نهاد ناظر 

)بیمه مركزی ( برای كنترل سطح فروش می باشد
5- احراز شرایط الزم برای رقابت با سایر شركت ها بیمه در 

بازار
6- اصاح ساختار مالی و سرمایه گذاری در بازار بورس و اوراق 

بهادار و همچنین بازارهای مالی
7- خرید ساختمان دفتر مركزی با توجه به محدودیت فضای 
فعلی و همچنین بهبود شرایط پاسخگویی وخدمات دهی به 
مشتریان و بیمه گذاران با توجه به گسترش حجم عملیات 

شركت 
الزم به توضیح است، با تحقق افزایش سرمایه و افزایش حجم 
عملیات، منابع سرمایه گذاری افزایش یافته و طبیعتاً این امر موجب انجام سرمایه گذاری بیشتر و كسب 
درآمد سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد، همچنین سرمایه گذاری به عنوان یک بال مهم در صنعت بیمه 
درصد قابل توجهی از دارایی ها را به خود اختصاص خواهد داد، از طرفی پول جریان یافته در شركت نیز 

باعث مدیریت در منابع و كاهش مطالبات و دوره وصول مطالبات خواهد شد. 
منابع حاصل از افزایش سرمایه كه به مبلغ 3/500/000 میلیون ریال بوده و به شرح زیر صرف خرید 

ساختمان و همچنین سرمایه گذاری در بازارهای مالی خواهد شد.

اعالم  با  »وتعاون«  کاردان  مدیرعامل  مظلومی  یونس  دکتر 
اینکه در سال مالی گذشته با 6311 میلیارد ریال حق تولیدی 
که حاکی از رشد 67 درصدی نسبت به سال قبل بوده و 555 
میلیارد ریال سودآوری حاصل شده که نسبت به سال قبل از 
آن )13٩8(، 588 درصد رشد را نشان می دهد  در کنار حفظ 
سطح یک رتبه توانگری مالی؛ خرید ساختمان مرکزی به مبلغ 
2300 میلیارد ریال برای ارتقاء شأنیت بیمه تعاون؛ کاهش مالیات 
مطالبه شده بابت عملکرد سال 13٩6 و 13٩7 به مبلغ 40 میلیارد 
ریال، پذیرش شرکت در فرابورس توانستیم سالی درخشان را از 
عملکرد تجلی سازیم افزود: در سالی که گذشت به اهدافی چون 
ارائه خدمات بیمه ای متمایز و نوآورانه در محصول به منظور ایجاد 
آرامش خاطر برای مشتریان و سیاست گذاری برای تبدیل شدن 
بیمه گذاران، شبکه فروش و حرفه ای های  انتخاب نخست  به 

صنعت بیمه دست یازیدیم.
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مهندس نجفی در گزارش مبسوط خود با تشریح اینکه بر اساس ظرفیت های ایجاد شده در شركت، امکان 
مدیریت روزانه 700 میلیون تراكنش با امنیت و پایداری باالی 99 درصد فراهم گردیده است اظهار امیدواری كرد 
در دولت جدید بیش از پیش توانمندی ها وظرفیت های شركت دیده شده و با حمایت از آنها بهره برداری های الزم 
در مسیر اهداف عالیه كشور صورت پذیرد. مدیر توانمند »رانفور« با اعام اینکه این افزایش سرمایه از محل سود 
انباشته صورت می پذیرد تصریح كرد : عاوه بر اصاح ساختار مالی ، برای پیشبرد طرح ها و برنامه های مد نظر 

مدیریت این افزایش سرمایه بسیار حیاتی خواهد بود. 
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت  خدمات انفورماتیک )سهامی عام( مورخ 1400/06/30 در محل  

سالن همایش هاي هتل ارم تشکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 90/25 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  محمد حسن انتظاري بود 
كه جنابان بهروز كواسي و نوذر صوفي لو درمقام نظار اول و دوم و آقای عبدالرضا شاكري 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.
در ابتدای جلسه پس از خیر مقدم و تسلیت ایام اربعین حسینی به حاضران توسط ریاست مجمع، جناب آقای 
مهندس »سید ابوطالب نجفی« مدیرعامل شركت با اشاره شرایط كنونی كشور و مواجهه آن با بیماری كرونا كه 
خوشبختانه در دولت جدید روند واكسیناسیون آن تسریع شده، به فشارهای ناشی از تحریم كه بسیاری از تعامات 
مالی و حتی ورود فناوری های نوین را با دشواری مواجه كرده، اشاره نموده، از دسترسی محدود به منابع ارزی در 
كنار روند رو به رشد خروج نیروی انسانی از كشور به عنوان مشکات موجود یاد كرد و اظهار داشت: با وجود این 
مشکات، آنچه اكنون با تاش كاركنان و مدیران شركت محقق شده افق روشنی را پیش روی ما قرار داده است. 
وی در ادامه سخنان خود به مشاركت با فینتک ها و گشودن بازارها برای این كسب و كارهای نوین فناورانه اشاره 
كرد. خلق ارزش از داده ها و ایجاد كسب و كارهای مبتنی بر دادهای حساس و كلیدی موجود در شركت از دیگر 
زمینه های مهم و جدید فعالیتها بود كه مدیرعامل  شركت خدمات انفورماتیک برشمرد.                          

رعایت دقیق پرونکل های بهداشتی، استقبال بسیار خوب سهامداران با حضور در مجمع و طرح 
سواالتشان، برگزاری جلسه در فضایی عالی و بیان نقطه نظرات مجمع نشینان با مدیران ارشد شرکت 
پیرامون وضعیت پروژه های بانک تجارت، رمز پول ملی بانک مرکزی، زمین شهر آفتاب و مرکز داده 
ساختمان شاه نظری و پاسخگویی صادقانه و توام با متانت این مدیران خدوم به ذینفعان ، طرح 
خواسته سهامداران مبنی بر افزایش نرخ کارمزد بعضی از خدمات و نیز اخذ کارمزد از خدمات دیگرکه 
مقرر گردید موارد به مراجع ذیصالح اعالم گردد، اعالم اینکه با سرمایه 36 هزار میلیاردی شرکت 
خدمات انفورماتیک در صدر شرکت های صنعت رایانه بورسی قرار دارد ، میزبانی شایسته و حمایت 
همیشگی ارکان شرکت از اصحاب رسانه و  تعامل ستودنی جناب رازقندی مدیریت فرهیخته روابط 
عمومی شرکت و کارشناسان آن واحد با خبرنگاران از نکات خواندنی مجمع بود که حیفمان آمد به 

اسب قلم سپرده نشود .
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت خدمات انفورماتیک )سهامي عام(

در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 10 مرداد ماه 1400 هیات مدیره شركت خدمات انفورماتیک )سهامي عام( درخصوص 
افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 28/000/000 میلیون ریال به مبلغ 36/000/000 میلیون ریال ، مشتمل بر 
صورت سود و زیان فرضی، كه پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی به اطاعات مالی آتی« 
مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات 

مدیره شركت می باشد. 
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شركت از 
محل سود انباشته با هدف جبران مخارج سرمایه ای انجام شده، 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 ، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود 
مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي كند. به نظر این موسسه، گزارش توجیهی 

یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعي احتماال 
متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد 

وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد. 
5- با توجه به گزارش حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 1399/12/30، سود انباشته قابل انتقال به 

سرمایه به مبلغ 8/590/766 میلیون ریال از كفایت الزم برخوردار می باشد.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 8/400/000 میلیون ریال به مبلغ 28/000/000 میلیون ریال و از محل 
سودمازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت )زمین( بوده كه به منظور، اصاح ساختار مالی و بهبود نسبت مالکانه، 
صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1400/01/17 تصویب شده و در تاریخ 1400/02/07 نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسیده است.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شركت خدمات انفورماتیک )سهامی عام(، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر میباشد
-  جبران مخارج سرمایه ای صورت گرفته و در حال انجام برای تأمین زیرساخت و حفظ توان فنی و عملیاتی 

شركت 
- حفظ سرمایه در گردش و جلوگیری از خروج منابع نقدی 

تأمین مالی و انتخاب شیوه تأمین مالی پروژه ها با هدف حداكثر كردن بازده، اصاح ساختار مالی و تأمین نقدینگی 
الزم اجرای پروژه ها، یکی از عناصر و پارامترهای اصلی بررسی توجیه پذیری طرح ها و پروژه ها است برای این 
منظور، شناخت دقیق منابع مالی ویژگی های حاكم بر آن ها و همچنین شناخت مصارف مالی موردنیاز است تا 

با تلفیق منابع و مصارف و تهیه جدوط بهینه، طراحی مالی مناسب صورت می پذیرد. 
روشهای تأمین مالی پروژه به دو نوع كلی تأمین مالی مبتنی بر سرمایه TYBASE EQUI (( و تأمین مالی 
مبتنی بر بدهی DEBT BASE (( طبقه بندی می گردد. تأمین مالی مبتنی بر سرمایه مستلزم واگذاری 
قسمتی از سود پروژه در مقابل دریافت سرمایه می باشد. در واقع در این روش با استفاده از آورده نقدی، یا افزودن 
به حجم حقوق صاحبان سهام در شركت و یا پروژه، سرمایه موردنیاز تأمین می گردد. آورده سهامداران در پیشبرد 
فعالیت پروژه مصرف و سود حاصل از انجام پروژه در آینده بین سهامداران توزیع می گردد یکی از گزینه های 
تأمین مالی مبتنی بر سرمایه، افزایش سرمایه از محل سود انباشته است كه منابع را به صورت غیرمستقیم در 
اختیار شركت قرار می دهد این روش ریسک عدم بازپرداخت را به دنبال ندارد و مراحل اجرایی آن نیز می تواند 

بسیار كوتاه تر از هر روش دیگری باشد. 
باتوجه به روند روبه رشد سود خالص شركت طی سالیان اخیر، مانده سود انباشته در صورت وضعیت مالی 
و احتساب آن در سود قابل تقسیم در مجامع عادی سالیانه و همچنین احتمال تقسیم آن، همواره ریسک 
كسری نقدینگی و سرمایه در گردش را برای شركت متصور می سازد. حفظ این نقدینگی در شركت در قالب 
افزایش سرمایه از محل سود انباشته این ظرفیت را برای شركت فراهم می سازد تا با جبران مخارج سرمایه 
ای صورت گرفته در سنوات اخیر با هدف كسب بازدهی مناسب، حفظ توان رقابتی با رقبا، افزایش ظرفیت 
پردازشی و فنی، افزایش پایداری سرویس های ارائه شده ایجاد در تنوع در پرتفوی درآمدی شركت حسب 
تکالیف مجمع عمومی عادی، صورت گرفته است و نهایتاً شركت را قادر می سازد نسبت به حركت در مسیر 
بیشینه سازی ثروت سهامدار بدون استفاده از تأمین مالی برون سازمانی مبتنی بر بدهی و با اطمینان خاطر 

حداكثری اقدام نماید. 
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

از  را  انفورماتیک)سهامی عام( در نظر دارد سـرمایۀ خود  ارائه شـده، شـركت خدمات  برنامۀ  به  با توجه 
مبلغ28/000/000 میلیون ریال به مبلغ 36/000/000 میلیون ریال، از محل سود انباشته به شرح زیر افزایش 

دهد: - 8/000/000 میلیون ریال )معادل 28 درصد( از محل سود انباشته.

تصویب افزایش سرمایه 800 میلیارد تومانی شرکت خدمات انفورماتیک 
»رانفور« در صدر شرکت های صنعت رایانه بورسی
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