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شرح عکس جلد

مهندس محمد ضرابیه؛ اقتصاد دان و کارآفرین و مدیر ارشد اجرائی و ارزشی بازار سرمایه
ضرابیه از دیار قنات قنوت

مهندس محمد ضرابیه؛ اقتصاد دان، كارآفرین، و مدیر ارشد اجرائی و ارزشی از جمله مدیران موسفید و رو سپید صنعت بازار 
سرمایه و از خیرین به نام كشورمان می باشد كه در بیش از شش دهه حضور پرخیر و بركتش در اتمسفر اقتصادی كشورمان 
و در سکانداری یکی دوجین شركت بزرگ تولیدی ، خدماتی، بانکی و ... نشان داده هنر مدیریت ناب و مردمداری را خوب 
می داند. بواسطه درایت و تدبیر این بزرگ مرد در بیش از نیم قرن، چرخهای بسیاری از كارگاه ها، كارخانه ها و شركت 
های بزرگ به روانی به گردش درآمده و مشارالیه هماره یار و یاور بوده تا با فرماندهی، مشاوره و اعطای تسهیات به جا در 
اختیار دل سوختگان، چرخ تولید در جای جای این مرز پرگهر بچرخد. دكتر ضرابیه كه به درستی او را »رادمردصنعت« 
می شناسند همیشه دعای خیر ملتی قدردان را پشت سر خود و  خانواده اش داشته كه مردم قدرشناس برای این نجیب 
زاده خدوم و خاندان محترمش كه هم كارآفرین بوده اند و هم خیر و هم اشتغالزا هر روز و هر زمان دست به سوی معبود 

بلند می كنند. 
به عنوان یک پیشکسوت مطبوعاتی بر این باورم كه باورمداری و مدیریت اجرائی مهندس محمد ضرابیه باید در تمام مقاطع 
دانشکده ها و دانشگاه های علوم اجتماعی و اقتصادی تدریس شود تا همگان ضمن آشنایی با مفاخر این كشور از روی 

مدیریت ناب این »رادمرد صنعت« درس موفقیت و سوق به تعالی گرفته و از متد و دكترین كارش الگو گیرند. 
باید به این مدیر آبروی صنعت و بازار سرمایه كه در سنگر خدمت به خلق و در ساخت زیربنای كشور، با همت وهمیت مثال 

همه            با  را  آتش  زبانکش  شعله  آب،  سطل  و  خالی  دست  با  باشد  عجین  خون  در  که  خدمت 
سختی هایش خاموش می کند. این را به عینه دیدم در روستای ویدر  و به پیش بچه های مخلص                       
از سوی کسی  هم  نباشی  یک خسته  گرچه حتی  بودند  دل  و  جان  با  به خدمت  که  احمر  هالل 

نداشتند...

جناب آقای سید محمد مهدی مقدسیجناب آقای محمدهادی سلیمی زاده

 غمت در نهان خانه دل نشیند

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت رییس روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق 
بهادار را تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان ، سربلندی و توفیق روزافزون شما را آرزومندیم.

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت مدیر روابط عمومی شستا را تبریک عرض نموده و از درگاه 
ایزد منان ، سربلندی و توفیق روزافزون شما را آرزومندیم.

ــادر  ــدن م ــی ش ــالگرد عروج س
گرامــی     را  امیرحســینی  آقــای 
مــی داریــم و نثــار روحــش فاتحــه 

ــتیم. ــی فرس م
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گروه رسانه  ای اقتصاد بیمه

زدنی در بیش از شش دهه، صنعت را دوباره در این میهن عزیز معنایی  تازه كرد تا كماكان در این عصر هم یاد و نام خاندان 
های بزرگی چون الجوردی، خسروشاهی، خلیلی، خیامی و ضرابیه كه هم صنعت نوین را درایران پایه گذاری و توسعه دادند 
و هم دستگیر مستمندان بودند دست مریزاد گفت كه برای این سرزمین پارس و مردم پارسایش ایران اسامی دانش مدار 
و مدون را این بزرگان ارمغان آورند و همیشه به وجود پر از خیر و بركتشان بالید و هرگاه اسم و رسمشان آمد به احترام سر 

خم كرده و كاه به احترام برداشت كه تالوی ایران آباد و آزاد هستند.
استاد محمد ضرابیه، با پندار، گفتار و كردارش آن كرده است كه نام خاندان ضرابیه نه یک اسم كه یک رسم و به عنوان یک 
مکتب حامی تولید و پویایی یک برند نام آشنا در بازار سرمایه و اقتصاد كشورمان باشد كه به هر جا اسم آنها آمد رسمشان 

در پشتیبانی از تولید و توسعه به اذهان متبادر شود.
این مدیر خوش رو و خوش پوش و باورمدار مجهز به علم صنعت بانکداری تا بیمه و از صنعت بسته بندی تا نساجی و از 

صنایع خدماتی تا تولیدی اثری داشته غیر قابل كتمان. 
مخلص كام آنکه و البته به صبغه خاندان پاكش به نیکی و فروتنی آراسته و مصداق آن شعر معروف و ضرب المثل مسلم 
می باشد كه درخت هرچه پربارتر، سربه زیرتر را با افتخار زینت بخش نشریه گرداندیدم كه بركت در كارمان باشد و تحفه ای 

ناقابل برای گرامیداشت این »رادمرد صنعت«.

جناب آقای رسول آریانپور جناب آقای علی رستمی

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت مدیرعامل  شركت شستا 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  شركت بیمه میهن 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
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خسرو امیرحسینی
روابط خانوادگی به عنوان یک سرمایه مهمی كه اكنون به آن »سرمایه اجتماعی« 
می گوییم، در عرصه گیتی بسیار اهمیت داشته است و به غیر چند كارآفرین حوزه آی 
تی و فناوریهای نوین در قرن بیست ویکم ما شاهد هستیم كه اكثریت تجارت های 
موفق چه در ایران بعد و قبل انقاب و چه در سطح جهان متعلق به بیزنس های 
خانوادگی بوده است. به زبان ساده تر می توان گفت كه چون سطح اعتماد به عضو 
خانواده خیلی باالتر از غیرعضو بوده و افراد یک خانواده ،خاندان، دودمان  به خوبی 
همدیگر و توانمندی های همدیگر را میشناسند و تکمیل كننده و یاری رسان هم می 
 باشند تجارت یا كاری كه متعلق به یک خانواده می باشد به بهترین نحو سامان می یابد .

در ایران عزیزمان خانواده ها تاثیر بسیار زیادی در گسترش صنایع و كارخانه ها داشتند 
و خانواده هایی مثل گنجی ها ، الجوردی ها ، خیامی ها، خسروشاهی ها ، ضرابیه 
ها توانسته اند با تاسیس ، توسعه و حمایت از صنایع متعدد بانی و باعث آن شوند كه 
چرخهای صنعت در میهن عزیزمان به روانی گردش درآید. خانواده های حامی تولید و 
كارآفرینی ایران عزیزمان سرمایه اجتماعی ، جان ، مال و آبروی خود را به طبق اخاص 
گذاشته و فعالیت های اقتصادی را گسترش داده اند. و باید اذعان داشت كه متاسفانه 
از این بزرگان و برگزیدگان به خوبی حمایت نشده است و یا اگر حمایتی هم شده 
است به قدری نبوده است كه بتوان آن را شایسته وسعت اندكی از تاش و مجاهدت 
این خانواده ها دانست . در دولت ها  باید این ظرفیت بیش از پیش مورد توجه قرار 
گیرد و از این خانواده ها كه بدون منت سرمایه خود را در حوزه تولید و ارایه خدمات 
به هم میهنان معطوف ساخته اند تجلیل به عمل آورده و در سالی كه به نام  حمایت از 
تولید با پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری گردیده از این دغدغه مندان ایران آزاد 
و آباد پرسیدكه برای پیشرفت امور و سنگ از جلوی پا برداشتن و روان تر شدن چرخ 
صنعت چه باید كرد . باید پرسید و بدان چاره ها كرد كه این مدیران بخش خصوصی 
كه میتوانستند در هر گوشه دنیا به آسودگی  گذر عمر كرده و با سود ناشی از سرمایه 
گذاری در بانکها یا بازارهای موازی به بهترین شکل ممکن گذر عمر كنند و این غیرت  
و عشق را داشته اند  كه سرمایه خود را به بخش تولید رهنمون كرده و با هزار مشکل 
روبه رو شده اند تا سرمایه و كارشان مولد باشد و هموطنانشان بتواند چگونه می توانند 
 راحتر و سهل تر در سنگرهای تولیدی كه برپاساخته اند به فعالیت بیشتر بپردازند .

و  اجتماعی در سطح ملی  اقتصادی و  تغییرات سریع و شتابان محیط های  امروزه 
بین المللی، تحوالت روز افزون فضای كسب و كار، دگرگونی سریع بازارها و افزایش 
رقابت پذیری سبب شده است تا پیش از گذشته نقش كار آفرینان به عنوان موتور 
محرک رشد و توسعه اقتصادی اهمیت باید. تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه های 
الزم برای گسترش روحیه و رفتار كارآفرینانه و ایجاد فضای مناسب تر برای فعالیت 
مدیران كارآفرین در كشورهای پیشرفته و اقتصادهای رو به رشد بویژه در دهه های 
اقتصادی است. آنان در فرآیند رشد و توسعه  از همین نقش روزافزون   اخیر حاكی 

هر چند در كشور ما طی سنوات اخیر سیاست ها و نگاه ها به سوی كارآفرینان و 
كارآفرینی _ منهای آقازاده ها_ معطوف گردیده و اقداماتی نیز صورت پذیرفته است و اما 
با این حال هنوز حمایت از كارآفرینان بسیار محدود بوده و آنان با تمام مشکات و تاش 
در جهت تبدیل ایده به محصول بایستی شخصا تمام ریسک سرمایه گذاری را عهده دار 
باشد. در واقع كارآفرینان بدون حمایت و پشتیبانی جدی از سوی نهادهای ذیربط و با 
سرمایه خود و نیز دریافت تسهیات وارد یک فعالیت اقتصادی و صنعتی می شوند و طرح 
های كارآفرینی خود را به نتیجه می رسانند. بنابراین انتظار می رود كه با نگاهی سیستمی 
و فراگیر به ظرفیت های كارآفرینان و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود و نهفته، 
و تقسیم وظایف و مسئولیت ها در سطح ملی توام با همگرایی و همدلی بین تمامی دست 
اندركاران در بخش های دولتی و خصوصی و پرهیز از نگاه های جزیره ای، محدودیت ها 
و مشکات فرا روی كار آفرینان از میان برداشته شود تا آنان بتوانند همچون همتایان خود 
در كشورهای پیشرفته و رو به رشد موجبات ارتقای تولید ناخالص ملی، انباشت سرمایه و 
افزایش بهره وری اقتصاد ملی همراه با به فعل در آوردن امکانات بخش های مختلف اقتصاد 
بویژه بخش صنعت به عنوان پیشران توسعه اقتصاد كشور را فراهم آورند. این موضوع از 
 آن رو بسیار مهم است كه میهن عزیزمان امکان عظیمی برای پیشرفت و توسعه دارد. 
افزایش  این فعاالن در توسعه ظرفیت صنعتی، آموزش فنی،  هر چند شركت های 

ولی  اند  كرده  ایفا  موثری  نقش  ایرانی،  زندگی  بهبود  و  رفاه  گسترش  اشتغال، 
اداره كردن، فساد و مدیریت  ناتوانی در  اثر  بر  این صنایع  از  تعداد زیادی  متاسفانه 
آنها،  از بین رفتند و به جای كارخانه در زمین های مرغوب شهری  امروزه  دولتی، 
گردید. جبران  ها  شركت  انباشته  زیان  ها  آن  فروش  با  و  شده  سازی   ساختمان 
از سوی دیگر به طور اجمال آنچه كه در بررسی صد سال گذشته به عنوان رهیافت 
تاریخی می بایست مورد توجه قرار گیرد، ایجاد نگاه مثبت و سازنده نسبت به مقوله 
ثروت و سرمایه مولد در میان افکار عموم مردم است. با بررسی تجربه كارآفرینی و رشد 
صنعتی در شش دهه اخیر در می یابیم كه از دالیل عدم دستیابی به رشد اقتصادی مانا 
و پایدار، عدم فرهنگ سازی مناسب در سطوح مختلف جامعه است؛ چرا كه همواره 
فرهنگ برخورد با سرمایه و سرمایه دار در كشور مغفول مانده و برای اقشار مختلف 
مردم به درستی تبیین نشده است. مردم باید بدانند كه یک سرمایه و صنعت مولد، 
باعث رشد و توسعه اقتصادی كشور و منجر به ارتقای سطح رفاه و زندگی مطلوب 
برای همه آن ها خواهد شد. در این رهگذر رشد اقتصادی بوجود آمده در سال های 
دهه چهل خورشیدی نخستین دیکته ای بود كه در عرصه توسعه صنعتی كشور به 
تحریر درآمد؛ دیکته ای كه قطعا عاری از غلط نیست. فقدان فرهنگ و درک عمومی 
از سرمایه مولد، كارخانه و كارآفرینی در میان آحاد مردم یک عامل جدی اساسی است 
چرا كه سرمایه و صاحب سرمایه برای رشد كسب و كار و توسعه  كسب و كار به یک 
 فضای امن و ایمن ، نیاز دارد تا بتواند به راحتی به توسعه كسب و كار خود بپردازد.

در این میان ضروری است كه به كشور همسایه مان یعنی تركیه كه در هشت سال 
نماید،  خود  ان  از  دنیا  در  اقتصادی  رشد  در  را  بزرگی  ركوردهای  توانست  گذشته 
نگاهی داشته باشیم. باید بررسی شود كه این پیشرفت بزرگ ریشه در چه چیزی 
دارد. اگر بخواهیم دقیق بشویم، این امر در فهم سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان 
اقتصادی و سیاسی آن كشور نسبت به موضوع سرمایه و توسعه در كسب و كار دارد 
. باید درک كرد شکل گیری ، بزرگ شدن بنگاه خصوصی و توسعه آن در سطح ملی 
و بین المللی امری به غایت سخت و پیچیده است و به نظر می رسد سخت تر از 
آن تداوم طوالنی مدت، عمر بنگاه است. تاریخ معاصر ما نشان می دهد كه، بدلیل 
مشخص نشدن جایگاه بخش خصوصی و نگرش های واقع گرایانه نسبت به تجارت، 
صنعت، تکنولوژی تحقیق و نوآوری همچنان در خان اول از هفت خان می باشد. در 
این شرایط باید تاش كرد تا با یک درک درست و منطقی از اقتصاد، )) دولتی، تعاونی، 
خصوصی(( و سیاست و قدرت و ثروت، تعاملی سازنده و مثبت بین دولت، ملت و 
 كارآفرینان شکل گیرد تا در سایه این مهم همه احساس برد و رضامندی داشته باشند. 
در این زمینه یک مثال جالب وجود دارد؛ در تركیه خانواده ای است به نام خانواده 
كووچ كه بخش قابل ماحظه ای از صنایع و توسعه و كسب و كار در تركیه مرهون 
اقدامات این خانواده است. وقتی كه تغییر قدرت د تركیه رقم خورد و اسامگرایان از 
جمله رجب طیب اردوغان و عبداهلل گل در عرصه سیاست و قدرت حضور پیدا كردند، 
خانواده كووچ نسبت به برخورد دولت با دارایی هایشان احساس نگرانی می كرد. ولی نکته 
جالبی كه رقم خورد این بود كه آقای رجب طیب اردوغان در جلسه ای از آقای كووچ 
دعوت كرد و در كمال ناباوری در آن جلسه تنها درخواستی را كه از آقای كوچ مطرح 
كرد این بود كه ما چه كنیم كه دارایی خانواده كووچ دو برابر شود، چون دو برابر شدن 
 دارایی خانواده كووچ به معنی اضافه شدن یک میلیون جمعیت شاغل به تركیه است.
از آنجا كه كشور ما با پیشینه تاریخی و تمدنی پر سابقه، وحدت و یکپارچگی سرزمینی 
و شوق پیشرفت ملی، تنوع اقلیمی و گستردگی جغرافیایی، موقعیت ممتاز منطقه ای به 
لحاظ تسهیل در روابط اقتصادی و تجاری بین دو قاره آسیا و اروپا و برخورداری از آب 
های آزاد جهان، صنایع و ذخایر غنی انرژی و مواد معدنی، امکان تولیدات متنوع كشاورزی 
و صنعتی، زیر ساختارهای نسبتا مناسب فیزیکی، وجود بازار با مقیاس مناسب اقتصادی، 
گسترش زیر بناهای اجتماعی مثل دانشگاه ها، رشد زنان و آگاهی جوانان، تجربه بیش از 
پنج دهه تولید و سرمایه گذاری صنعتی، و مهم تر از همه اینها برخوردار از مزیت نیروی 
انسانی جوان، تحصیلکرده، خاق و مبتکر است. بایست با طرحی نو در دولت جدید و گام 
دوم انقاب قابلیت ها و مزیت های فوق را بیش از پیش مورد توجه قرار داد و با حمایت 
همه جانبه از كارآفرینان و دلسوزان فارغ از هر نوع نگاه سیاسی و جانبدارانه كمک كرد تا 

ایران عزیزمان به جایگاه واقعی خود در اقتصاد جهانی دست یابد.

حمایــت از 
کنشگـــران 
اقتـــصادی
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دركشورهای مختلف، دولت ها برای وضع مقررات  به منظور تسهیل فعالیت صنعت و مدیریت 
بازارهای خود، سیاست های متعدد و متنوعی را در پیش می گیرند، اما معموال چیزی كه بیشتر 
به عنوان تجربه موفق از آن یاد می شود »تسهیل گری« دولت به جای »مداخله گری« است. در 
حالی كه در بازارهایی مانند بازار ایران، این مداخله ها بیشتر به صورت دخالت در قیمت گذاری 

كاالها و محصوالت انجام می شود.
شکل گیری  جای  به  رقابت  به  تشویق  می شود،  دنبال  كشورها  اغلب  در  كه  دیگری  موضوع 
انحصار است. البته انحصار لزوما نامطلوب نیست و در زمانی كه موضوع صرفه به مقیاس طرح 
می شود، می تواند بسیار مفید باشد. در چنین شرایطی، قوانینی برای چارچوب بندی عملکرد 
بنگاه وضع می شوند، اما در حالت عادی معموال سیاست هایی را در دستور كار قرار می دهند 
كه به رقابت منجر شود. در صنعتی مثل صنعت خودروسازی ایران، سیاست ها به گونه ای اتخاذ 
شده اند كه با ایجاد موانعی مثل تعیین تعرفه گمركی و جلوگیری از واردات،  فضای رقابت به 
طور كامل مخدوش شود تا به این ترتیب، صنعت خودروسازی توسعه پیدا كند، در حالی كه 

فضای رقابتی عاملی ضروری برای پیشرفت این صنعت است.
می كنند  دنبال  كشورها  اغلب  كه  دیگری  سیاست 
كسب وكار  فضای  است.  كسب وكار«  فضای  »بهبود 
شاخص های مختلفی دارد كه از صدور مجوز تا قوانین 
جای  خود  در  را  شركت ها  انحال  و  ورشکستگی 
صنعت  توسعه  با  كسب وكار  فضای  بهبود  می دهد. 
ارتباط بسیار نزدیکی دارد. هیچ كشوری توسعه نیافته 
سروسامان  را  خود  كسب وكار  فضای  آنکه  مگر  است، 

داده باشد.
پیشبرد  برای  دولت ها  كه  دیگری  مهم  مسئله 
دارند  توجه  آن  به  اقتصادی خود  توسعه  سیاست های 
سعی  دولت ها  واقع  در  است.  كان«  اقتصاد  »ثبات 
می كنند سیاست هایی را در دستور كار قرار دهند كه 
در آن ها متغیرها و شاخص هایی نظیر تورم و نرخ ارز 
نوسان كمی داشته و برای فعاالن بازار و صنعت قابل 
برای  اقتصادی  متغیرهای  چنانچه  باشند.  پیش بینی 
مناسبی  فضای  نباشند،  پیش بینی  قابل  سرمایه   گذار 

برای سرمایه گذاری فراهم نمی شود.
الزمه های توسعه صنعت فوالد

ارائه  صنعتی  توسعه  استراتژی  یک  دولت ها  همه 
می دهند كه در دل این استراتژی، طبعا سیاست توسعه 
زنجیره فوالد هم گنجانده می شود. در واقع دولت ها، با 
باید  به رشد سایر بخش ها و مقدار صادراتی كه  توجه 
برای  می دهند.  انجام  را  هدف گذاری هایی  شود،  انجام 
مثال، در یک چشم انداز پنج یا ده ساله، برآورد می شود 

تا چه میزان  باید  فوالد  باالدست صنعت  تبع آن، بخش  به  و  نیاز است  فوالد  كه چه میزان 
باید توسعه پیدا كند. بحثی كه به دنبال این جریان مطرح می شود حفظ توازن این زنجیره و 
اقدامات الزم برای به هم نخوردن آن است؛ به بیان دیگر، برای تولید مقدار مشخص شده فوالد، 
باید چه میزان باید سنگ آهن، كنسانتره و … تولید شود. گام بعدی، بررسی چالش ها و ارزیابی 
موانع برقراری توازن در سرمایه گذاری ها در حلقه های این زنجیره است تا عواملی نظیر ریسک 
بازدهی پایین تر موجب كاهش سرمایه گذاری ها در یک حلقه نشود. دولت ها همواره  باالتر و 
سعی دارند تا سیاست گذاری های خود را به گونه ای انجام دهند كه توازن زنجیره به هم نخورد.

چالش های مسیر توسعه
ریشه ای ترین  از  یکی  و  فوالد كشور  فعلی صنعت  چالش  بزرگ ترین  باالدستی  بخش  توسعه 
عوامل موثر در این زمینه، قیمت گذاری دستوری در زنجیره فوالد است كه باعث شده حتی 
شركت های سنگ آهنی بزرگ كشور مانند چادرملو و گل گهر، به جای دنبال كردن توسعه افقی 
خود، در مسیر توسعه عمودی حركت  كنند؛ یعنی به جای افزایش تولید سنگ آهن و كنسانتره، 
اولیه برای زنجیره  امر، كمبود سنگ آهن و مواد  این  به تولید آهن اسفنجی بپردازند. نتیجه 

پایین دست و واحدهای فوالدسازی است.
چالش بعدی، برنامه های دولت برای واگذاری پهنه های اكتشافی است. در حال حاضر دولت 
لزوم  حوزه  این  در  مهم  مسئله  می كند.  دنبال  نیز  را  خصوصی  بخش  به  پهنه ها  واگذاری 

لزوم تالش برای تسهیل گری به جای مداخله گری
یادداشت برتر

ایران كمتر مورد توجه قرار می گیرد. در صورتی  بنگاه دریافت كننده است كه در  شایستگی 
كه پهنه ها به شركت هایی نظیر شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات واگذار شوند كه 
زنجیره كامل تولید را در خود جای داده و از توان مالی، تخصصی و تجهیزات الزم برخوردارند، 
این شركت ها قادر به بهره برداری از ذخایر معدنی خواهند بود. اما واگذاری پهنه ها به واحدهایی 
كه ارتباطی با صنعت فوالد ندارند موجب می شود تا زمینه برای فعالیت های سوداگرانه ایجاد 
شود و بهره برداری الزم از پهنه های اكتشافی صورت نگیرد كه این مسئله باعث كاهش سرعت 

توسعه بخش باالدستی خواهد شد.
چالش سوم عدم تعادل در صدور مجوزهاست. دولت در باالترین سطح، با صدور متوازن مجوزها 
برای بخش باالدست و پایین دست، باید نقش تنظیم كننده را ایفا كند، در حالی كه هم اكنون 
این مسئله رعایت نمی شود و مجوزها بدون در نظر گرفتن اهمیت توازن زنجیره و تامین مواد 

اولیه صادر می گردند. 
گام هایی برای عبور از چالش ها

فراتر  قیمت ها،  است.  قیمت گذاری دستوری  فوالد كشور مسئله  بازار  فعلی  مهم ترین دغدغه 
ایفا  اقتصاد  نقشی كلیدی در  ارزش،  از نقش سنجش 
منابع  تخصیص  برای  سیگنالی  قیمت ها  می كنند. 
طبیعی  سازوكار  در  كاال  یک  قیمت  افزایش  هستند. 
بازار، نشان دهنده كمیابی آن محصول است و در حالت 
مازاد  از  سیگنالی  كاال  یک  قیمت  كاهش  معکوس، 
عرضه آن محصول محسوب می شود. كمبود یک كاال و 
افزایش قیمت آن باعث ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران 
اقتصادی  منافع  سرمایه گذاری ای  زیرا چنین  می شود؛ 

فراوانی را نصیب آن ها خواهد كرد.
اما وقتی دولت شروع به قیمت گذاری در زنجیره فوالد 
می كند، خودبه خود توازن این زنجیره را به هم می زند. 
در واقع مهم ترین مسئله، بازنگری رویکرد قیمت گذاری 
دستوری است. با توجه به استقرار دولت جدید، انتظار 
می رود كه در ماه های آینده سیاست های جدیدی برای 

واگذاری قیمت گذاری به بازار اتخاذ شود.
و  شده  ممنوع  سنگ آهن  صادرات  كه  شرایطی  در 
با  را  خود  محصوالت  هستند  ناچار  آن  تولیدكنندگان 
قیمتی تعیین شده به بخش های پایین دست و واحدهای 
فوالدسازی عرضه كنند، انگیزه سرمایه گذاری در بخش 
گلوگاه  اصلی ترین  امر  این  كه  بین می رود  از  باالدست 
تولید 55 میلیون تن فوالد  تحقق چشم انداز 1404 و 
صنایع  خود  نفع  به  بلندمدت  در  مسئله  این  است. 
سرمایه گذاری  كه  زمانی  زیرا  بود؛  نخواهد  نیز  فوالدی 
تامین  به  قادر  عما  نیز  واحدها  این  نگیرد،  صورت 

خوراک خود نیستند.
موضوع بعدی لزوم ساماندهی مجوزها و اصاح رویکردها برای واگذاری پهنه ها و اجرای اقدامات 
سخت گیرانه تری نظیر تعریف محدوده زمانی برای بهره  برداری و سنجش آمادگی و شایستگی 

افراد دریافت كننده پهنه هاست.
باید توجه داشت كه یک سری از متغیرهای كان اقتصاد جهانی در حال تغییرند. برای مثال، 
باتری  لیتیم حركت كنیم كه ماده اصلی تولید  باید در مسیر تولید  با برقی شدن خودروها، 
این خودروها محسوب می شود. اگر دولت بتواند تغییرات در ساختار سرمایه گذاری ها در آینده 
را  اتفاقات مهمی  این عرصه كند، می تواند  را تشویق به حضور در  را كشف و سرمایه گذاران 

رقم بزند.
اگرچه در طول پنجاه سال گذشته ایران توانسته است صرفا با تولید سنگ آهن و فوالد در مسیر 
توسعه حركت كند، ادامه این روند در پنجاه سال آینده قطعا چالش های بسیاری را برای كشور 
به دنبال خواهد داشت. دولت باید مسیر جدیدتری را برای تحوالت اقتصادی بیابد و آن كشف 
و استخراج عناصر كمیاب خاكی مثل نیکل، كبالت و لیتیوم است. با سرمایه گذاری و حمایت 
از بخش خصوصی در این حوزه، می توان به موفقیت های جدید و پایدار اقتصادی دست یافت.

ری
اد

ن ن
سی

رح
امی

تر 
دک

در اغلب کشورهای دنیا، دولت ها وظیفه سیاست گذاری های کالن برای 
توسعه صنعت و ایجاد فضایی مناسب برای سرمایه گذاری  و فعالیت  
بنگاه های اقتصادی و تولیدی را بر عهده دارند، اما در ایران، دخالت ها 
و وضع مقررات  دولتی امروز خود یکی از چالش های واحدهای معدنی 
و صنعتی به شمار می رود. قیمت گذاری دستوری را می توان مهم ترین 
شکل دخالت دولت در بازار اغلب محصوالت صنعتی کشور دانست؛ 
سیاستی که اگرچه با هدف کنترل بازارها در دستور کار قرار گرفت، 
نتیجه آن چیزی جز تالطم بیشتر بازارها و عدم توازن در سرمایه گذاری 

در زنجیره فوالد کشور نبود.
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میـرزا قمـی را همـه می شـناختند با آن اخاق حسـنه وشـیوه كاری و حسـاب كتابش كه 
بقـول امروزیهـا اقتصـاد تهاتری »پایاپـای« بود یا بقـول هم والیتی ها سـرخرمنی.

میـرزا اصالتـا یـزدی بـود بـا دسـتار ابریشـم زرد رنـگ بـر سـر و خنـده بـر لـب و یـک بزاز 
خـوش اخـاق دوره گـرد. او بـا كولـه طاقهـای پارچـه در یـک بسـته پیچیـده توسـط دو 
بنـد چرمـی بـه دوش در هـر محلـی كـه اهالـی جمع می شـدند داشـته را پهـن می كرد 
و چیـت، متقـال، كـودری، چلـوار و ... را بـه مشـتریها كـه اغلـب زنـان بودنـد عرضـه كرده 
و پارچـه مـورد نیـاز را نشـان مـی داد. میـرزای خـوش اخـاق بـرای تسـویه بقدر خواسـته 
مشـتری تـا سـر خرمـن »وقـت برداشـت محصـول« فرصـت مـی داد و گاهی كه مشـتری 
درسـرخرمن »وقـت برداشـت« بـه هـر علـت قـادر بـه پرداخـت نمی شـد میرزا مـدت می 
داد بـه خرمـن دیگـر و گاهـی می شـد مشـتری سـه خرمن مدت می داشـت برای تسـویه 
بـدون تغییـر قیمـت اولیـه. میـرزای ما همیشـه خنـده رو و تکیـه كامش به امیـد خدا با 

آن لهجـه شـیرین یـزدی بود.
میـرزا كاالی خـود را از بـازار قـم تهیـه مـی كـرد و آن داشـته را به آسـتان حضـرت بی بی 
بـرده و طـواف مـی داد و بـرای ایـن عمـل، میـرزای متولد یزد شـده بـود میـرزای قمی. آن 
روزهـا پارچـه هـای میرزا عـاوه بر طواف حضـرت بی بـی معصومه »س« بواسـطه كیفیت 
خـوب كـه از كارخانـه هـای معروف و شـناخته شـده ای چون یزدبـاف، بافـت كازرون، بافت 

مقـدم بـود محبوبیتی خـاص بین افراد می داشـت.
كاتـب ایـن سـطور عاقـه خاصـی نسـبت بـه ایـن 
مـرد داشـته و خالصانـه دوسـتش مـی داشـتم. در 
مـی  را  بازرگانـی  رشـته  در  تحصیـل  كـه  ای  دوره 
گذرانـدم اقتصاد شـبانی یـا همان تهاتـری را بصورت 
آكادمیـک شـناختم وهـر چنـد سـالها زآن دورتر در 
روزهائـی كـه میـرزای محبـوب مـا، جنـس بـه ازای 
برداشـت خرمنـی مـی داد این مبادلـه كاال به كاال را 
بخوبـی درک كـرده بـودم. هـر چنـد از دوره تحصیل 
در رشـته بازرگانـی بنـده هـم نیـم قرن گذشـته ولی 
بـاور راسـخ دارم كـه در آن دوره، روش كاری میـرزا 
خـود بهتریـن دكترین اقتصاد در بازارسـازی، بازارداری 
و بازاریابـی بـود  و مـن خیلـی پیشـتر از آن مقطـع 
تحصیلـی، شـاگردی این رشـته كرده بـودم. زین نقل 

پلـی مـی زنـم بـه صنعـت بافندگی كشـور كـه در دهه سـی و چهـل صنعـت بافندگی در 
ایـران بالنـده بـود و در همیـن تهـران خودمـان چیـت ری و چیـت سـازی بـه  روزانـه سـه 
شـیفت و هـر شـیفت هـزار نفـر كارگر می داشـت و بازاری در سـطح جهان در دسترسـش 
و حتـی در شهرسـتان هـای اصالـت داری مثـل بروجرد، یزد، قائم شـهر و چنـد جای دیگر 
كارخانـه هایـی عظیـم در ایـن صنعـت با تمـام توان مشـغول به فعالیـت بودند. متاسـفانه 
بـه علـت نبـود حمایـت در خـور و شایسـته در سـالها و ده های بعـد ، نبـود حامیان قوی 
در روزهـای سـخت ، واردات بـی رویـه و عـدم آینـده نگـری مدیران و مسـئولین باعث شـد 
كـه خیلـی از كارخانـه هـا بـه خاطـره بپیوندنـد ولی یزد بـاف مانـد و علت مانـدن آن تنها 
برمـی گـردد بـه رادمـردی كـه مردانـه پای ایـن كارخانـه مانده اسـت. بلـه محمـد ضرابیه 
مـال ، وقـت، آبـرو و تمـام تـوان خود را به كار بسـته تا در سـال 1400 هم یزد بـاف در فتح 
بـازار داخلـی و خارجـی بـه واسـطه كیفیت خـوب، پرچمدار باشـد. محمد ضرابیـه بخوبی 
كشـتی بافندگـی را در امـواج خروشـان اقیانـوس كه بقـول حضرت حافظ كج می شـد مج 
مـی شـد بـا ناخدایـی در این شـركت نشـان داد كه بـاور و اعتقاد راسـخ این مدیـر باتجربه  
در پایایـی و پویایـی صنعـت رمـز موفقیـت و بقاء  در گذر ایام و سـالهای پر فراز و نشـیب 
مـی باشـد. وی بـا تدابیـری ارزنده تمام تـاش خود را معطوف بـه این كرده كه بـا بها دادن 
بـه مدیـران، كاركنـان و كارگـران این شـركت، همـت و تاش ایرانـی را با تولیـد محصوالتی 
كـه شـالوده قدمـت و نوآوری اسـت بـه منصه ظهور برسـاند و نشـان دهد كه از دیـار قنات 
و قنـوت و قناعـت، چون كار دسـت كاردان و كاربلد باشـد میتوان محصول نسـاجی خود را 
بـه عرصـه گیتـی كشـانده و راهی به سـوی دروازه هـای جهانی ایـن صنعت گشـود و نامی  

و برنـدی پرافتخـار بـرای سـرزمین گهـواره جنبـان تمدن بشـریت بود .
در بـاور مـن كـه بیش از شـش دهه در رسـانه هـای مکتـوب و غیرمکتوب این كشـور قلم 
زده و نوشـته ام و در نـگاه همچـو منـی كـه هـم میـرزای قمـی را درک كـرده و معتقـد و 
مومـن بـودن در كنـار مشـتری مـداری و بهـره بـردن از نـاب تریـن و خاقانـه ترین شـیوه 
هـای تجـارت را دیـده و شـناخته ام محمدضرابیـه امتـداد همـان متـد كاری و دیسـیپلین 
عملکـردی میـرزای متواضـع مـی باشـد كه بـا اخاق و بـا اندیشـه ای فراخ در كنـار آخرین 
تکنیـک هـای بازاریابـی توانسـته كـه بـازار مصـرف و نیـاز مصـرف كننـده را شـناخته و با 
راهبـردی عالمانـه هـم دنیـای پیرامون خود  را آباد كنـد و هم عقبی خویش را خرم سـازد.
محمـد ضرابیه هم كارآفرین اسـت و هم دسـتگیر مسـتمندان، هم متحـول كننده صنعت 
مـی باشـد و هـم مشـتری شـناس و چـون بـازار را مـی شناسـد بـا راهـکار و راهبردهـای 
عملیاتـی تهدیدهـا را بـر فرصـت تبدیـل مـی سـازد و اگـر یـزد بـاف و هـر بنـگاه تولیدی 
دیگـری از شیشـه همـدان تـا پمـپ سـازی ، از بهمن تـا پاسـتی ران از چوبیران تا كاشـی 
مازندران و از موسسـات مالی تا سـاختمانی و ده ها شـركت دیگر هنوز هسـتند به واسـطه 

بهـره بـردن از تجربـه، درایـت و تدبیـر ایـن »رادمـرد صنعت و تولیـد « بوده و می باشـد.
محمـد ضرابیـه مدیـری اسـت كـه بـا سـرلوحه قـرار دادن ایـن مهم كـه در سـایه تاش و 
مجاهـدت اسـت كـه هـر ناممکـن بـه ممکـن خواهـد شـد توانسـته طرحی نـو درانـدازد. 
و امـروز در ایـن شـرایط حسـاس و بـا وجـود همـه 
معضـات و تهدیداتـی كه اقتصـاد و كشـور عزیزمان 
از یـک سـو بـا هـدف ناجوانمردانـه تریـن تحریـم ها 
قـرار گرفتـه انـد و از سـوی دیگـر ایـن درد عالمگیر 
كرونـا كالبـد اقتصـاد را هـر آن بیشـتر نحیـف مـی 
سـازد مـی طلبـد كـه از ایـن همـت مدیران دلسـوز 
از جنـاح بنـدی هـای  ُملـک و مملکـت كـه فـارغ 
سیاسـی، كمـر بـه خدمـت بسـته انـد حمایتـی در 

خـور صـورت پذیـرد . 
مهنـدس علـی ضرابیه بـا عملکـردش در بیش از 60 
سـال تـاش و مجاهـدت در سـنگرهای اقتصـادی از 
نـام خانـواده ضرابیه یک برند سـاخته اسـتکه مکتب 
حمایـت و پشـتیبانی از تولیـد و صنعـت می باشـد 

تـا ایرانی آباد و آزاد داشـته باشـیم.
دكتـرای ایـن مدیریـت در توجـه بـه فرداها و شـناخت آنچـه فردا مشـتری به آن نیـاز دارد، 
در هـر صنعتـی اعـم از نسـاجی، شیشـه و بلـور بانـک و تبادالت مالـی دم مسـیحای بازار 
سـرمایه را مـی دارد. مدیریتـی كـه این بـاور را در مجموعه های تحت مدیریـت خود تجلی 
سـاخته كـه تحقیـق و توسـعه و اسـتفاده از دانـش تخصصـی  روز به منظور كسـب تعالی 
مـی توانـد شـاه كلیـد موفقیت و ثبـات و سـودآوری پایدار باشـد و در این راه همـه اجزاء را 

بـه تـاش دو چنـدان و جهاد مـی خواند. 
در ایـن میـان هـر چنـد نسـاجی جـزو صنایـع مـادر به شـمار مـی رود كـه سـابقه طوالنـی 
در ایـران دارد امـا در نیـم قـرن اخیـر بـا مشـکات مختلفـی همچـون تـورم، ركـود، تحریم، 
واردات بی رویـه و... روبـه رو بـوده و  بسـیاری از صنایـع نسـاجی را زمین گیـر كـرده یـا بـا 
چالش هـای جـدی مواجه كرده اسـت. با  وجـود ایـن در فرازوفرودهای فراوان صنعت نسـاجی 
ایـران، هسـتند تولیدكنندگانـی كـه نه تنها به خوبـی از بحران گـذر كرده اند، بلکه چشـم انداز 
توسـعه خـود را در پیـش گرفته انـد در سـال 1400 بایـد بـا صـدای بلنـد و با افتخـار اعام و 
اعـان داریـم كه یکـی از بزرگترین حامی های تولید و تولیدكنندگان صنعت نسـاجی اسـتاد 
محمـد ضرابیـه مـی باشـد كه بـا سـکانداری در یـزد باف این شـركت را به سـوی پیشـرفت 
همـه جانبـه و تعالـی رهنمون سـاخته اسـت. از ایـن مدیران با تجربـه و  نواندیش و مسـلح 
بـه علـم و عمـل چقدر كـم داریم، مدیرانی پاک دسـت، متخصـص و متعهد كه بـرای فرداها 
برنامـه داشـته و بیـش از نیم قرن باشـد در تـارک صنعت این كشـور تابان بـوده و تمهیدات 
بـه كار بسـته باشـند تـا ایـران عزیزمان در منطقه سـرآمد باشـد. بر ماسـت كه حرمتشـان را 

بیـش از پیش پـاس بداریم.

یزد باف؛ شالوده قدمت و نوآوری به سوی دروازه های جهانی
پاکان و دلسوزان کشور  تبار  از  محمد ضرابیه مردی 
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تولید ساالنه 60میلیون متر پارچه در »یزدباف«

 تولید ساالنه ۶0 میلیون مترمربع پارچه خام و 11 هزار تن انواع نخ
مدیرعامـل شـركت یزدبـاف بـا یـادآوری اینکـه ایـن شـركت با هـدف تولیـد پارچه هـای ملحفه ای 
تکمیل شـده، تاسـیس شـده بود، می گوید: برای این هدف تمام تجهیزات خطوط مختلف تولید، 
ریسـندگی، بافندگـی، تکمیـل، رنگـرزی و بسـته بندی را خریـداری و راه انـدازی كردیم. اكنـون انواع 
نخ هـای پنبـه ای، الیاف مصنوعی و مخلـوط آنها، انواع پارچه های شـلواری جیـن و كتان، پیراهنی، 
ملحفـه ای، پرده ای، مانتویی، چادر مشـکی، رومبلی و پتویی سـبک، چاپ انـواع پارچه های پنبه ای،  

الیـاف مصنوعـی و مخلوط آنهـا، پوشـاک و... را تولید می كنیم.
محمـد ضرابیـه درباره ظرفیت تولید كارخانه هـای یزدباف نیز توضیح می دهد: سـاالنه 60 میلیون 
مترمربـع انواع پارچه شـلواری )جیـن و كتان(، پیراهنی، ملحفـه ای، پرده ای، مانتویی، چادرمشـکی، 
رومبلی و پتویی سـبک با تركیب پنبه، الیاف مصنوعی و مخلوط آنها را تا عرض 340 سـانتی متر 

می كند. تولید 
وی بـا بیـان اینکـه سـاالنه هـزار و 500 تـن نـخ دوال در كارخانه هـای یزدباف تولید می شـود، اضافه 
می كنـد: قابلیـت تولیـد سـاالنه 11هـزار تـن انـواع نخ هـای پنبـه ای، پنبـه ای شـانه شـده، الیاف 
مصنوعـی و مخلـوط آنهـا در نمره هـای مختلـف از دیگـر توانمندی های یزدباف به  شـمار مـی رود.

ضرابیـه بـا اشـاره بـه اینکه سـاالنه 10 میلیون مترمربـع پارچه را تا عـرض 200 سـانتی متر رنگرزی 
می كننـد، می گویـد: عـاوه  بر این چـاپ انـواع پارچه های پنبـه ای، الیاف مصنوعـی و مخلوط آنها 

بـه روش روتـاری و تخـت، سـاالنه به میـزان 29 میلیون مترمربع انجام می شـود.
به گفتـه وی، رنگـرزی نخ پنبه به روش ایندیگو برای سـاالنه 8 میلیون مترمربع پارچه جین از دیگر 

فعالیت های تولیدی این شـركت است.
یزدباف هم اكنون تولیدات خود را در 17 شـعبه و نمایندگی فروش در سـطح كشـور عرضه می كند 
و بر اسـاس پیش بینی وی، در سـال جاری حداقل پنج شـعبه دیگر به زنجیره فروشـگاه های خود 

اضافـه خواهد كرد.
 ایجاد اشتغال مستقیم برای هزار نفر و غیرمستقیم ۵ هزار خانوار

 ضرابیـه همچنیـن بـا بیان اینکه اشـتغال زایی برای سـاكنان یـزد و روسـتاهای اطـراف از اهداف و 
انگیزه هـای مـداوم موسسـان یزدبـاف بـوده اسـت، یادآور می شـود: بـا راه انـدازی كامل خـط تولید، 
نه تنها اشـتغال زایی برای حدود 400 نفر از همشـهریان ایجاد شـد، بلکه پس از مدتی برای جبران 
كمبود نیروی انسـانی، از هندوسـتان نیروی كار مهاجر پذیرفتیم و برای اسکان آنها ساختمان هایی 

در نزدیکـی كارخانه احـداث كردیم.
آن گونـه كـه وی می گویـد: نیروهـای كار هنـدی تا حدود سـال 1355 در شـهر یـزد و كارخانه های 

یزدباف مشـغول بـه كار بودند.
مدیرعامـل شـركت یزدبـاف با یادآوری اینکه در مقطعی تعداد نیروهای شـاغل در یزدبـاف به 2 هزار 
و 700 نفـر رسـید، می گویـد: هم اكنـون حدود هزار نفر به طور مسـتقیم در یزدباف مشـغول به كار 

هسـتند و برای حدود 5 هزار خانوار نیز به طور غیرمسـتقیم اشـتغال ایجاد شـده است.
وی با اظهار اینکه حتی در دشـوارترین شـرایط اقتصادی كه بسـیاری از كارخانه های مطرح نسـاجی 
از ادامـه كار بازماندنـد، هرگـز تعدیـل نیـرو نداشـته ایم، می گویـد: هم اكنـون این رونـد در مجموعه 
یزدبـاف ادامـه دارد و امیدواریـم در آینـده نیز تعدیل نیرو نداشـته باشـیم. ما حتی از تـوان و تجربه 

افـرادی كـه با یزدبـاف پیمان همـکاری دارند تا زمان بازنشسـتگی آنها اسـتفاده می كنیم.
ضرابیـه توضیـح می دهـد: تعدیـل نیـرو در یزدبـاف تنهـا بـه ایـن شـکل بـوده كـه به جـای فـرد 

بازنشسته شـده، نیـروی جدیـدی جایگزیـن نشـده اسـت.
 توانمندسازی کارگاه های کوچک و متوسط خانگی و صنعتی

وی همچنین توانمندسازی كارگاه های كوچک و متوسط خانگی و كارگاه های صنعتی و به كارگیری 
توان خواهان تحت پوشـش بهزیستی را از دیگر سیاسـت های كاری یزدباف بیان می كند.

مدیرعامـل شـركت یزدبـاف بـا بیان اینکه در راسـتای مسـوولیت اجتماعی شـركت تا حـد مقدور 
اقـدام بـه جـذب افراد توان خواه تحت پوشـش بهزیسـتی كرده اند، می گویـد: هم اكنون بیـش از 25 
نفـر از ایـن افـراد به كارگیری شـده اند و حتی چند تـن از آنهـا در زمره ماهرترین كارگران در سـمت 

خـود به شـمار می روند.
ضرابیـه دربـاره چشـم اندازی كه برای برند یزدباف متصور هسـتند، اظهار می كنـد: یزدباف در تولید 

و عرضه پوشـاک به ویژه شـلوار جین و پیراهن مردانه از سـال 1398 حضور جدی داشـته اسـت.
 تولید ساالنه ۲ میلیون قطعه پوشاک تا پایان سال 1400

وی با بیان اینکه بناسـت همزمان با توسـعه محصوالتی همچون مانتو، شـال، روسـری و... ظرفیت 
تولیـد و دوخـت را به صـورت داخلی و برون سـپاری افزایش دهند، اضافه می كند: در راسـتای راهبرد 
توسـعه انبوه تولید پوشـاک باكیفیت، پیش بینی كرده ایم تا پایان سـال 1400 سـاالنه 2 میلیون 

قطعه پوشـاک تولید كنیم.
ضرابیـه بـا یادآوری اینکه یزدباف كارگاه های  دوخت خانگی خـود را از 12 به بیش از 70 كارگاه افزایش 

داده اسـت، می گوید: بناسـت كارگاه های دوخت خانگی خود را به 100 كارگاه افزایش بدهیم.
 توانمندی رقابت با برندهای معتبر خارجی را داریم

مدیرعامـل یزدبـاف بـر ایـن بـاور اسـت كه توانمنـدی رقابـت بـا برندهای معتبـر خارجـی به ویژه 
برندهـای تركیـه را در حـوزه تولیـد پوشـاک دارنـد؛ بـا این تفـاوت كـه كاال را با قیمت مناسـب در 

اختیـار مصرف كننـده می گذارنـد.
ضرابیـه تاكیـد می كنـد: برای رسـیدن به ایـن چشـم انداز و همچنیـن صـادرات محصوالتمان به 
آمریـکا، بایـد در حوزه هـای تامیـن و توزیع محصـوالت نهایـی برنامه ریزی های دقیقی انجام شـود؛ 
برای این كار نیازمند تحلیلی دقیق از وضعیت اخیر بازار پوشـاک و پارچه، سـهم پوشـاک از سـبد 

خانوار و كسـب اطاعاتی از این دسـت هسـتیم.
وی با بیان اینکه برای قرارگیری در مسـیر درسـت باید مدل كسـب وكار جدید و نقشـه آن را تهیه 

و  پوشاک  خانگی،  منسوجات  پارچه،  و  نخ  انواع  شامل  نساجی  محصوالت  انواع  تولید کنندگان  دسته  این  از  یکی  یزدباف  شرکت 
منسوجات خاص است. ایده تاسیس یزدباف در سال 133۲ با هدف ایجاد اشتغال برای ساکنان یزد و روستاهای حومه شکل گرفت. 
سرانجام کارخانه های نساجی یزدباف در سال 133۵ فعالیت خود را در زمینی به مساحت 1۲0 هزار مترمربع در یزد با کمک عده ای 
از خیران این شهر آغاز کرد. سالن های تولید نخ، پارچه خام، پارچه تکمیل شده و رنگرزی این کارخانه ها در 30 هزار مترمربع احداث 
شدند. در سال 13۷۶ نیز طرح توسعه کارخانه در زمینی به مساحت ۲۷0 هزار مترمربع و زیربنای 11۲ هزار مترمربع به بهره برداری رسید. 

هم اکنون یزدباف دارای چهار کارخانه »ریسندگی«، »بافندگی«، »رنگرزی«، »چاپ و تکمیل« و »پوشاک« است.
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و تدوین و به تناسـب آن سیاسـت گذاری های الزم در راسـتای كیفیت و قیمت مناسب اتخاذ شود، 
می گویـد: به طـور خاصه ما برای تحقـق راهبردمان »از كفـش تا كاه« برنامه ریـزی خواهیم كرد.

 راهکار تغییر دیدگاه مردم با تولید باکیفیت و قابل رقابت
اعتمـاد مـردم بـه محصوالت تولیـد داخـل، امری بسـیار تاثیرگذار بر توسـعه و گسـترش صنعت 
تولیـد به شـمار مـی رود. اینکه مدیریت یزدباف چـه رویکردی را برای جلـب اعتماد مردم به كیفیت 
محصـوالت ایرانـی در پیـش گرفته، نکته ای اسـت كه ضرابیـه در توضیح آن می گوید: بـرای زدودن 
باورهـای اشـتباه از ذهـن مصرف كننـدگان دربـاره كیفیت تولیـدات ایرانی و تغییر دیـدگاه آنها كه 
ریشـه فرهنگـی دارد، بسـیار تـاش كرده ایـم؛ یکـی از راهکارهای مـا تولید محصـوالت باكیفیت، 

ارزان تـر و قابل رقابـت بـا نمونه های مشـابه خارجی بوده اسـت.
وی همچنیـن ارائـه خدمـات مناسـب پس از فـروش را بـرای جلب اعتماد مشـتریان بـه تولیدات 
ایرانـی دارای اهمیـت می دانـد و ادامـه می دهد: در یکی از فروشـگاه هایی كه درحال راه اندازی اسـت، 
خـط تولیـد شـلوارهای جیـن را در معـرض دید مشـتریان قـرار داده ایم و بـه این ترتیب خریـداران 

احسـاس واقعـی عرضـه محصـول از تولید به مصـرف را 
تجربـه می كنند.

 مـواد اولیـه و لـوازم یدکـی مشـکالت صنعـت 
نسـاجی

مدیرعامل شـركت یزدباف در عین  حال مهم ترین مشکل 
صنعـت نسـاجی كشـور را تامین مسـتقیم مـواد اولیه 
مرغـوب، قطعـات و لـوازم یدكی باكیفیت بیـان می كند 
و می گویـد: اگـر ناچـار به خرید مـواد اولیه و لـوازم یدكی 
از طریـق دالل هـا و واسـطه ها نباشـیم، بی شـک شـاهد 
كاهش چشـمگیر بهـای تمام شـده محصـوالت و به تبع 

آن قیمـت فـروش آنها خواهیـم بود.
ضرابیـه موانـع مربـوط به سیاسـت ها، قوانین، مقـررات و 
آیین نامه هـای سـازمان ها و نهادهـای دولتـی را از دیگـر 
مشـکات صنعت نسـاجی ایران می داند و اظهار می كند: 
مهم تریـن ایـن موانـع شـیوه اعمـال مالیـات ارزش افزوده 

است.
وی بـا بیـان اینکـه واردات بی رویـه و قاچـاق انـواع پارچه و 

پوشـاک، چالش هـای مهـم دیگری اسـت كه صنعت پوشـاک كشـور را تهدید می كنـد، می گوید: 
فقـدان آمـار و اطاعـات تولیدكننـدگان، ظرفیت ها و... عاملی به  نفـع واردكنندگان نـخ، پارچه و مواد 
اولیه برای دریافت مجوز واردات كاالهایی شـده اسـت كه مشـابه آن در داخل كشور تولید می شوند.

ضرابیـه ورود كاالهـای غیرقابـل رقابـت از مبـادی غیررسـمی توسـط مسـافران و زائـران، نبـود 
حمایت های الزم از جانب سیاسـت گذاران و دولت و كمبود نقدینگی را از دیگر مشـکات پیش روی 

صنعت نسـاجی كشـور بیـان می كند.
بحـران كرونـا وقفه ای در تولیـد یزدباف ایجاد نکرد بااین حال مدیرعامل شـركت یزدباف بـر این باور 
اسـت كـه به  رغم همه مشـکات موجـود و حتی افزوده شـدن چالش های ناشـی از كرونـا، می توان 
با عزمی راسـخ، سختکوشـی، عاشـقانه و هوشـمندانه كار كردن بر همه دشـواری ها غلبه كرد و به 

موفقیت رسـید. وی با این دیدگاه، آینده خوبی را برای صنعت نسـاجی كشـور متصور اسـت.
مدیرعامـل یـزد باف به طور خـاص درباره وضعیت نسـاجی یزدباف در شـرایط كنونی حاصل از 
بحـران كرونـا اظهـار می كند: بـا اتخاذ تمهیدات خوب و به موقع در شـرایط اوج بحران ناشـی از 
كرونـا، نه تنها وقفـه ای در تولید نداشـتیم، بلکه نهایت 
تـاش خـود را بـه كار گرفتیـم تـا بتوانیـم پارچه هـای 
مـورد نیاز تولید ماسـک را برای وزارت بهداشـت تامین 

كنیم.
وی بـا بیان اینکه شـرایط ناشـی از شـیوع ویـروس كرونا 
بـا تحت تاثیـر قـرار دادن بـازار مصـرف، تبعاتـی را بـرای 
تولیدكننـدگان و فعاالن اقتصادی به دنبال داشـته اسـت، 
توضیـح می دهـد:  ایـن امر فـروش پایان سـال یزدبـاف را 
نیـز تحت تاثیر قـرار داد؛ اما هم اكنـون اوضاع بهبود یافته 

اسـت و بـه عادی شـدن شـرایط بـازار امدواریم.
ضرابیـه آینـده صنعـت نسـاجی كشـور را امیدواركننده 
ارزیابـی می كند و می گویـد: اثرات كرونا و وقایعی شـبیه 
بـه  آن زودگـذر هسـتند و نکتـه مهـم ارائـه راهکارهـای 
برون رفـت از این گونـه بحران هـای موقت اسـت تـا حداقل 
تاثیرپذیـری را بـرای مجموعـه به دنبال داشـته باشـد؛ این 
امـر درمـورد یزدباف به عنوان بخشـی از این صنعت، صدق 

می كنـد.

مهمترین  اینکه  تصریح  با  یزدباف  شـرکت  مدیرعامل 
مسـتقیم  تامیـن  کشـور  نسـاجی  صنعت  مشـکل 
باکیفیـت  یدکی  لـوازم  و  قطعات  مرغـوب،  اولیه  مـواد 
و  اولیـه  بـه خریـد مـواد  ناچـار  اگـر    : افزود  باشد  می 
نباشـیم،  ها  واسـطه  و  داللهـا  طریـق  از  یدکـی  لـوازم 
شـده  تمام  بهای  چشـمگیر  کاهش  شـاهد  شـک  بی 
 محصوالت و به تبـع آن قیمـت فـروش آنها خواهیـم بود.
سیاسـتها،  بـه  مربـوط  موانـع  ضرابیـه  محمد  استاد 
قوانیـن، مقـررات و آیین نامه های سـازمانها و نهادهـای 
نسـاجی  صنعـت  مشـکالت  دیگـر  از  را  دولتـی 
ایـن  مهمتریـن   : کرد  خاطرنشان  و  برشمرد  ایـران 
اسـت. افـزوده  ارزش  مالیـات  اعمـال  شـیوه   موانـع 
اینکـه  بیـان  بـا  کشورمان  تولید  و  صنعت  باتجربه  مدیر 
پوشـاک،  و  پارچـه  انواع  قاچـاق  و  رویـه  بی  واردات 
پوشـاک  صنعت  کـه  اسـت  دیگـری  مهم  چالشهای 
و  آمار  فقـدان  می کنـد،افزود:  تهدیـد  را  کشـور 
اطالعـات تولیدکننـدگان، ظرفیتهـا و... عاملـی بـه نفـع 
دریافت  بـرای  اولیـه  مـواد  و  پارچه  نـخ،  واردکنندگان 
 مجوز واردات کاالهایی شـده اسـت که مشـابه آن در اخل

کشـور تولید میشـوند.

به گیتي به بافندگي شهره ایم
 کهن ریشه اما،  نو اندیشه ایم

شـركت یزدباف تولید كننـده انواع محصوالت نسـاجي، به 
عنـوان یکـي از برتریـن و بزرگتریـن كارخانه هاي نسـاجي 
ایران، هم اكنون در آسـتانه هفتمیـن دهه از فعالیت خود 
در صنعت نسـاجي كشـور قـرار دارد. پایایـی و پویایی رمز 
موفقیت و بقاي ما در این سـالهاي پر فراز و نشـیب بوده 
اسـت. مدیـران، كاركنـان و كارگران این شـركت همـواره در 
صـدد بوده اند، همت و تـاش ایراني را با تولید محصوالتي 
كه شـالوده قدمت و نوآوري اسـت به منصه ظهور برسانند 
و امیـد دارنـد تـا از دیـار قنـات و قنوت و قناعـت، راهی به 
سـوی دروازه هـای جهانـي این صنعت بگشـایند چـرا كه 

معتقدند ایرانیان همیشـه شایسـته بهترین ها هستند.
یزدباف

تاریخـچه
شـركت یزد باف ) سهــامی عام ( در سـال 1335 در شهر 
تاریخـی یـزد تأسیــس گردیـد و پـس از آن كارخانجـات 
ریســندگی ، بافندگـی ، چاپ و تکمیل انـواع پارچه های 

پنبـه ای در زمینـی بـه مسـاحت 120 هزار متـر مربع احداث شـد.
طرح توسـعه كارخانه در زمینی به مسـاحت 270هزار متر مربع و زیر بنای112 هزار متر مربع در سـال 
1376 بـه بهـره بـرداری رسـید. در حال حاضر نیز این شـركت با بهره گیـری از ماشیــن آالت مدرن از 
معتبرترین شركت های ســازنده اروپایی ، دانش فنی ، تجربه و تاش بیــش از 1000 نفر پرسنــل و 
نیز مصــرف بهترین مواد اولیه ، یکی از بزرگترین كارخانجات نسـاجی در خاورمیــانه می باشـد كه 
قـادر اسـت انـواع پارچـه های شـلواری )جین و كتان(، پیراهنی ، ملحفـه ای ، پـرده ای ، مانتویی ، چادر 

مشـکی ، رومبلـی و پتوی سـبک بـا تركیب پنبه ، الیاف مصنوعـی و یا مخلوط آنهـا را تولید نماید.

سـهم عمـده ای از محصوالت كارخانه جدید ، به كشــور 
هـای آلمـان ، ایتالیا ، تركیـه ، یونان و فرانســه صادر می 
شـود و این شـركت افتخار دارد كه تا كنون چندین مرتبه 
بـه دریافـت لوح تقدیر به عنـوان صادر كننـده نمونه نائل 

است. گردیده 
حوزه تولید

شـركت یزدبـاف به منظـور تامین نیاز مشـتریان خـود از 
یـک طـرف و نیـز تکمیـل ظرفیـت تولیـد در بازه هایـي 
از زمـان ، بخشـي از ظرفیـت تولیـد خـود را در تمامـي 
فرآیندهـا - ریسـندگي ، چله كشـي ، آهارزنـي ، بافندگي ، 
تکمیـل و رنگـرزي پارچـه و نیـز خدمات منحصـر به فرد 
توسـط ماشـین االت خاص ) تنظیم عرض پارچه ، تنظیم 
آب رفـت ، سـمباده زني ، خارزنـي ، مرسـریزه و ... ( – در 
اختیـار مشـتریان قـرار مي دهد . انجـام خدمات بـا توافق 
مشـتري و به صورت كارمزدي با عقد قرارداد میسـر است .

حوزه طراحی
با اسـتفاده از امکانات و تجهیزات سـخت افزاري ، نرم افزاري 
و افراد كارآزموده در طراحي پارچه و مسـلط به نرم افزارهاي  
متداول طراحي و  نرم افزارهاي اختصاصي حوزه نسـاجي این شـركت قادر اسـت نیازهاي مشـتریان 

در این زمینه را برآورده سـازد.
حوزه فنی

بـا توجـه بـه وجود پرسـنل ماهـر و باتجربـه و آزمـوده و نیز تجهیزات مناسـب در قسـمت فني ) 
نوسـازي ، نجـاري ،  بـرق و ... (  ایـن شـركت قادر اسـت بسـیاري از خدمات فنـي در زمینه هاي یاد 
شـده را بویـژه بـراي همـکاران در صنعـت نسـاجي  انجام دهـد. انجام خدمـات پس از درخواسـت 

متقاضـي میسـر خواهد بود
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صنعت شوینده پیشتاز حمایت از تولید داخلی

در سال مزین به تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، هلدینگ مدیریت صنعت شوینده با سکانداری دكتر امیر 
علی نعمت الهی كه از برجسته ترین مدیران خدوم و جهادی كشورمان در گام دوم انقاب می باشد نقشی جدی 
در این صنعت برای عینیت بخشیدن به این فرموده مقام معظم رهبری به كار بست و با تمهیدات و پیاده سازی 
سیاست های راهبردی این مدیر توانمند بیشترین حمایت را در تولید با پشتیبانی از نقشه راه های موفق و حذف 
موانع در این مسیر اعمال كرد . توجه جدی  دكتر نعمت الهی به مقوله حمایت از توسعه فعالیت های شركتها و 
در نظر گرفتن اینکه مشارالیه از جنس مدیران میانه میدان می باشد كه برای بررسی دقیق مشکات و معضات، 
برای خود هیچ مرز و جغرافیایی نمی شناسد و با بازدید از خطوط تولیدی شركتهای تابعه به دل اولین سنگرهای 
شركت های تولیدی می رود و با اشراف كامل از نقاط ضعف و قوت صنعت بهترین راهبردها را معین می سازد ، 
توانسته چه در سال مزین به شعار جهش تولید و چه در امسال یکی از الگوهای مدیران انقابی و موفق باشد. از 
تعیین مدیران توانمند برای پست های مختلف تا برپایی همایش های كارساز ، از عقد قراردادهای بسیار مناسب با 
شركت ها و موسسات متعدد برای تعالی مجموعه تا برگزاری سیمنارهای مختلف و دوره های آموزشی  ، از تشکیل 
جلسات متعدد هم اندیشی برای بهره بردن از خرد جمعی تا تکلیف برای مشخص كردن استراتژی های 5 ساله 

مجموعه های تابعه ، از اهتمام ویژه به مقوله برندینگ و تبلیغات تا تصریح اینکه كیفیت باید همواره ارتقائ پیدا 
كند ،از باورمداری به توان و پتانسیل شركتها برای پیشرفت بیشتر تا نگاه ویژه به منابع انسانی مجموعه ها به عنوان 
با ارزش ترین دارایی سازمان ها و... جمله راهبرد و راهکارهایی بوده كه این مدیر خوشفکر و خاق برای حصول 
افتخار »بیدسیم« به كار گرفته است . به گواه دوست و دشمن و به شهادت آمار و عملکرد شركتهای زیر مجموعه 
وخود شركت اصلی ، افزایش سود و سهم بازار و ارزش آفرینی برای سهامدار و ذینفع نتیجه همین دكترین بوده 
است و امید و آرزومند كه این مدیریت جهادی دكتر نعمت الهی به عنوان یک تز و دوره مدیریت برای اینکه چگونه 
در سخت ترین دوران به بهترین نتیجه برسیم برای دیگر مدیران و مسئولین مورد تدریس و الگوبرداری قرار گیرد 
كه در گام دوم انقاب و كارزار سخت جنگ اقتصادی به هنر و درایت این مدیران ارزشی و نحوه مدیریت آنان 
بیش از هرچیزی نیازمندیم . برگزاری رویداد فناوری و نوآوری محور صنعت شوینده توسط هلدینگ بیدسیم و با 
همکاری شركت نوآوران توسعه ملی در میانه سال یکی از آخرین اقدامات ارزشمند این هلدینگ بود كه در آن از 
طرح های برگزیده  تجلیل و با برپایی یک نمایشگاه تخصص در كنار آن مهمترین دستاوردها و توفیقات شركت 

های تابعه به نمایش درآمدند.

بیدسیم در مسیر نوآوری و توسعه پایدار فناوری در صنعت شوینده
بلوغ نهادهای مالی و مدیریتی چندرشته ای در دنیای امروز نیازمند كنش فعال و مستمر این نهادها در بوم سازگان های 
علمی و فناوری است. در همین زمینه و با هدف شناسایی ظرفیت ها و پدیده های نوین عرصه ی نوآوری و فناوری، شركت 
مدیریت صنعت شوینده )بیدسیم- سهامی عام( با همکاری شركت نوآوران توسعه ملی رویداد كشوری به هم رسانی عرضه 
و تقاضای صنعت شوینده را در محل همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار كرد كه در ادمه گزارش كوتاهی از 

آن ارائه می شود.
رویداد فناوری و نوآوری محور صنعت شوینده توسط هلدینگ بیدسیم و با همکاری شركت نوآوران توسعه ملی در سی ام 
شهریور ماه به  صورت متمركز و برخط برگزار شد. در این رویداد كه با هدف شناسایی و حل چالش های شركت های تابعه ی 
بیدسیم و با حضور میهمانانی از شركت توسعه صنایع بهشهر، دانشگاه آزاد اسامی، انجمن صنفی شوینده كشور، مدیران 
عامل و معاونان گروه بیدسیم و شركت های دانش بنیان و كسب وكارهای نوپا برگزار شد شش طرح برگزیده به صورت 

اختصاصی به حاضران معرفی شدند و پانزده شركت دیگر نیز در قالب نمایشگاه به ارائۀ توانمندی های خود پرداختند.
در این مراسم امیرعلی نعمت اللهی، مدیرعامل بیدسیم، یکی از اهداف مهم رویداد را تثبیت نگرش فناورانه به حل مسائل 

در ساختار مدیریتی و سیاست گذاری شركت ها عنوان و ابراز امیدواری كرد كه این گونه همایش ها و رویدادها در صنعت 
شوینده كشور به رشد و تعالی استعدادهای شركت های دانش بنیان و كسب وكارهای نوپا بینجامد و در سطح كان، 
توسعه پایدار كشور را به همراه داشته باشد. در ادامه، رئیس انجمن شوینده، بهداشتی و آرایشی كشور، جمشید فروزش، 
طی سخنانی چالش كنونی در صنعت شوینده و آرایشی و بهداشتی را پرداختن به ارتقای كیفیت محصوالت و موضوع 
برندینگ عنوان كرد و افزود كه انجمن با تمام توان و ظرفیت خود در كنار فعاالن و صنعتگران داخلی این حوزه است.
در ادامه این مراسم، شش شركت برگزیده دانش بنیان به ارائۀ طرح های خود پرداختند و سپس میهمانان و مدیران ارشد 
شركت ها با حضور در فضای نمایشگاهی از غرفه های كسب وكارهای نوین و استارآپ ها بازدید كردند و ضمن صحبت 
با كارآفرینان حاضر در این نمایشگاه، بر حمایت از ایده های نوین به  عنوان تنها گزینۀ ارتقای همه جانبۀ استانداردهای 
تجاری، بازرگانی، مالی و مدیریتی هویت های سازمانی متفق القول بودند و راهکار موفقیت جوانان ایده پرداز را نیز پیگیری 

مستمر و روزآمدسازی مداوم دانش در حوزه های تخصصی عنوان كردند.
پایان بخش رویداد به هم رسانی عرضه و تقاضای صنعت شوینده نیز، تفاهم نامه ای سه جانبه بود كه میان شركت بیدسیم 

و شركت نوآوران و برخی شركت های دانش بنیان حاضر در رویداد منعقد شد.

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

شرکت مدیریت صنعت شوینده، ذیل سیاست های کالن گروه توسعه صنایع بهشهر، بهبود و افزایش کارایی را در دستور کار خود قرار 
 داده، و در جایگاه نهادی باالدستی، این اهداف را با اتخاذ سازوکارهای مناسب و کار کارشناسی در شرکت های تابعه با جدیت دنبال می کند.
بازرس و حسابرس قانونی که در سامانه کدال درج گردید شرکت مدیریت صنعت شوینده  براساس آخرین آمار رسمی مورد تایید 
توسعه صنایع بهشهر با مدیریت ارزنده دکتر نعمت الهی توانست در 9 ماهه گذشته از سال مالی جاری خود منتهی به 1400/0۶/31 

نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل درآمد  حاصل از عملیات را بیش از  3۶1 درصد و سود خالص خود را  43۷ درصد افزایش دهد.
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سیاست کالن “ومعادن” توسعه در بخش های مختلف معدنی کشور است
»ومعادن«  هلدینگ  مدیرعامل  خواندنی  مصاحبه 

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

دكترامیرحسین نادری مدیرعامل شركت توسعه معادن و فلزات در گفت و گوی خود 
با خبرنگاران به وضعیت »ومعادن« اشاره كرد و گفت: این مجموعه بزرگترین شركت 
سرمایه گذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی است كه رسالت اصلی آن ایجاد ارزش 

افزوده در صنایع معدنی كشور است.
وی ادامه داد: این شركت پورتفوی مناسبی دارد و توانسته است بازدهی باالیی برای 
سهامداران خود داشته باشد و همواره پشتیبان مجموعه های تابعه خود بوده و در تمام 
افزایش سرمایه های شركت های زیرمجموعه خود شركت كرده است و شركت ها را در 

تکمیل و توسعه زنجیره ارزش شان همراهی نموده است.
مدیرعامل »ومعادن« به بازدهی 35درصدی توسعه 
امروز  به  تا  ابتدای سال جاری  از  معادن و فلزات 
اشاره كرد و گفت: دارایی تحت كنترل شركت، در 
حال حاضر بالغ بر یکصدهزار میلیارد تومان است 
و تاش داریم با روش های جدیدی این دارایی را 
افزایش دهیم. یکی از فرصت های بسیار مناسبی 
كه سازوكار آن در بازار سرمایه كشور اتفاق افتاده 
پروژه  گذاری  سرمایه  شركت  ایجاد  امکان  است، 
یافت  را  افتخار  این  »ومعادن«  و  كه  بود  محور 
اولین مجموعه در كشور موفق شود  تا به عنوان 
یک شركت پروژه محور سهامی عام با نام تجلی 
از  نادری تصریح كرد كه  . دكتر  تاسیس كند  را 
بازار  با استفاده از منابعی كه از طریق  این طریق 
سرمایه به دست می آید، شاهد سرمایه گذاری های 
مستقیم مردم در پروژه های اساسی معدن و صنایع 
معدنی خواهیم بود و قطعا فتح بابی خواهد بود كه 
با حضور این شركت و سایر شركتهای سهامی عام 
سرمایه  شوند،   می  تاسیس  این  از  پس  كه  پروژه 
های مردم و نقدینگی سرگردان موجود در كشور 

در مسیر درست قرار گیرد تا مسیر آبادانی كشور هموار گردد.
این مدیر برجسته با اشاره به سیاست های كان این شركت، بیان كرد: سیاست كان 
است. در حال حاضر عمده  توسعه در بخش های مختلف معدنی كشور  »ومعادن« 
پورتفوی ما را شركت های سنگ آهنی تشکیل می دهند اما شركت تصمیم دارد در 
سایر فلزات مانند مس، سرب و روی و عناصر نادر خاكی سرمایه گذاری كند و شركت ها 

و گروه های دانش بنیانی را در این خصوص سازماندهی كرده ایم كه امیدوار هستیم 
خبرهای خوشی از این مسیر به سهامداران اعام كنیم.

وی تاكید كرد: به طور جدی در حال سرمایه گذاری در زنجیره ارزش سایر فلزات 
موجود و قابل استحصال در كشور هستیم و شركت هایی تاسیس می كنیم تا به صورت 
تخصصی روی این عناصر كار كنند. در سه محور غرب، شرق و جنوب كشور ، به ویژه 
در مناطق كمتر توسعه یافته، فعالیت هایی را برنامه ریزی و سازماندهی كرده ایم. در 
محور غرب با محوریت شركت صبانور در حال سازماندهی مجموعه های مختلفی در 

آن منطقه هستیم.
خوش  خبر  یک  به  اشاره  ضمن  نادری  دكتر 
چندی  كرد:  اعام  ومعادن،  سهامداران  برای 
را  كردستان  فوالد  عمده  سهام  توانستیم  پیش 
درحوزه  خوبی  گذاری  سرمایه  و  آوریم  بدست 
آهن اسفنجی و فوالد خواهیم داشت. با توجه به 
دسترسی این منطقه به ذخیره سنگ آهنی قابل 
توجه و بازار صادراتی مناسبی كه در این منطقه 
وجود دارد، امیدواریم بتوانیم سنگ بنای مجموعه 

فوالدی اثربخشی را در غرب كشور داشته باشیم.
سرمایه  به  ادامه  در  ومعادن  هلدینگ  مدیرعامل 
گذاری های انجام شده در شرق كشور اشاره كرد 
و خاطرنشان ساخت: مشاركتی را در شرق كشور 
یعنی  خود  پذیر  سرمایه  های  مجموعه  برخی  با 
انجام  گهرزمین  و  چادرملو  گل گهر،  شركتهای 
و  متال  پلی  معادن  در  بتوانیم  انشااله  كه  داده ایم 
سایر معادن در این منطقه سرمایه گذاری خوبی 
این  از  نیز بخوبی  انجام دهیم و مردم آن مناطق 

سرمایه گذاری ها منتفع شوند.
امیرحسین نادری ضمن اشاره به سرمایه گذاری كه 
در غرب و شرق كشور در سایر فلزات انجام می شود، تصریح كرد: شركت سرمایه گذاری 
توسعه معادن وفلزات با تجربه و منابعی كه در اختیار دارد در صدد است تا ، نقره، سرب 
و روی، مس، طا و پلی متالهای مختلف را به پورتفوی شركت اضافه كند و به زودی 
شاهد تولد شركت هایی در این زمینه خواهیم بود. از جمله كارهای مهم دیگر كه در 
این هلدینگ انجام شده است، تاسیس شركت اكتشافی بود كه تجهیزات مورد نیاز آن 

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در مصاحبه ای با 
اصحاب رسانه سیاست کالن این هلدینگ را توسعه در بخش های مختلف 
معدنی کشور دانست. به گفته وی در حال حاضر عمده پورتفوی هلدینگ را 
شرکت های سنگ آهنی تشکیل می دهند اما شرکت تصمیم دارد در سایر 
فلزات مانند مس، سرب و روی و عناصر نادر خاکی سرمایه گذاری کند. وی از 
سازماندهی شرکت ها و گروه های دانش بنیانی در این خصوص خبرداد و اظهار 
امیدواری کرد به زودی خبرهای خوشی از این مسیر به سهامداران اعالم شود.
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تهیه شد و اولین حركت، سازماندهی تیم های بسیار قوی در این زمینه بوده است كه هم 
برای مجموعه های خودمان و هم برای كشور مورد نیاز است و اكتشاف را به عنوان یک 
حركت اساسی در نظر گرفته و قصد داریم تا 10 درصد از سود شركت را در اكتشاف 

سرمایه گذاری كنیم.
به گفته نادری، فعالیت های اكتشافی بسیار مهم بوده و كشور ما در این زمینه دچار 
كمبود است و برای حفظ توازن در عرصه تولیدات معدنی و فلزی نیازمند سرمایه گذاری 

های گسترده در حوزه اكتشاف هستیم.
پیوست فرهنگی برای طرح های توسعه

مسئولیت  اهمیت  مورد  در  فلزات  و  معادن  توسعه  مدیرعامل شركت سرمایه گذاری 
اجتماعی شركت ها و رابطه آن با توسعه گفت: در »ومعادن« ما بر مسئولیت اجتماعی 
تأكید زیادی داریم و این موضوع الزامی شده است كه تمام مطالعات فنی و اقتصادی و 

همه طرح های توسعه شركت های زیرمجموعه، »پیوست فرهنگی« داشته باشد.
وی افزود: نگاه ما به مسئولیت اجتماعی صرفاً این نیست كه در هنگام اجرای طرح های 
توسعه، مشاغل جدیدی برای مناطق بومی ایجاد شود. مسئله فراتر از این ها است و ما باید 
توسعه یافتگی را به مناطقی كه طرح ها در آن اجرا می شود هدیه دهیم تا بدین ترتیب 
با توسعه متوازن، كشور در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد. توسعه دارای ابعاد فرهنگی، 
اجتماعی و انسانی است و ما با دیدی همه جانبه، طرح های توسعه را در شركت های 

مختلف مثل فوالد كردستان و صنایع آهن و فوالد سرمد ابركوه به پیش می بریم.
یک الگوی ویژه برای توسعه استان های کمتر توسعه یافته

دكتر نادری گفت: ما كار بزرگی را از مدت ها پیش در راستای منافع ملی در هلدینگ 
آغاز كرده ایم كه امید می رود با رویکردهای دولت جدید در موضوع محرومیت زدایی و 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از جریان تولید، شاهد توسعه و شکوفایی این حركت باشیم.
مدیرعامل شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات افزود: وجود ظرفیت های معدنی 
باال در مناطق مختلف كشور از یکسو و نیاز موجود در زمینه تأمین مواد اولیه و ارتقای 
تولید و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی از سوی دیگر و به ویژه لزوم توجه 
بیشتر به استان های كمتر توسعه یافته ما را برآن داشت تا الگو و مدل عملیاتی ویژه ای را 
طراحی و اجرا كنیم. به عنوان مثال پروژه عظیم انتقال آب خلیج فارس به كویر مركزی 

ایران را می توان نمونه ای موفق از الگو دانست.
وی ادامه داد: استفاده درست از ظرفیت های معدنی موجود در سه استان كمتر توسعه 
یافته سیستان و بلوچستان، كرمان و هرمزگان می تواند ضمن بازدهی قابل قبول برای 
شركت ها، موجب تولید اشتغال پایدار در سطح وسیع و انتفاع مردم منطقه از طریق 
اعطای اولویت واگذاری بخش عمده ای از سهام پروژه ها به آنان گردد. به عنوان بزرگ ترین 
برای  منسجمی  برنامه  فلزات،  و  معادن  حوزه  در  سرمایه گذاری  تخصصی  هلدینگ 
سرمایه گذاری كان در این سه استان داریم كه با حضور بزرگ ترین شركت های معدنی 
و صنعتی همچون گل گهر، چادرملو، گهرزمین و با استفاده از توان تخصصی اولین 
شركت سهامی عام پروژه یعنی تجلی توسعه معادن و فلزات آن را اجرایی خواهیم نمود.

نادری عنوان كرد: این برنامه شامل تأسیس و تکمیل زنجیره تولید صنایع معدنی و فلزی 
در این استان های كمتر توسعه یافته، ثروت آفرینی برای مردم منطقه، توسعه اشتغال و 

اجرای طرح های زیربنایی همچون انتقال آب و تأمین برق مورد نیاز آنان خواهد بود.
وی گفت: در ماه های اخیر در منطقه غرب كشور هم برنامه های بزرگی را در قالب شركت 
فوالد كردستان شروع كرده ایم و سعی داریم اجرای طرح های توسعه صنایع معدنی را به 

توسعه پایدار در غرب كشور پیوند بزنیم.
مردم را در پروژه ای پربازده معدنی شریک می کنیم

امیرحسین نادری در ادامه به شركت پروژه محور تجلی اشاره كرد و گفت: این شركت 
حلقه واسطه بازار سرمایه و حوزه معادن وصنایع معدنی است كه پول را از بازار سرمایه به 
سمت تولید و جاهایی كه نیاز به سرمایه گذاری دارد، می برد و از سوی دیگر كسانی كه 

در این حوزه ها سرمایه گذاری می كنند انتفاع فوق العاده ای را از بابت سرمایه گذاری 
در حوزه های معدن وصنایع معدنی و عناصر استراتژیک حاصل می كنند. به گفته وی» 
تجلی« اولین شركت پروژه محور سهامی عام است كه در كشور تاسیس شده و مجوز 
خود را از سازمان بورس اوراق بهادار گرفته است و تاسیس این شركت یکی از افتخارات 
شركت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات بوده است كه با توجه به نیروهای حرفه 
ای كه در این شركت هستند، موفق شدیم این اقدام مهم را انجام دهیم و راه را برای 
سایر شركت ها و سایر صنایع دیگر كه بتوانند از طریق بازار سرمایه مبادرت به تامین 
مالی بکنند، باز كنیم. وی همچنین از پذیره نویسی عمومی 15 درصد از سهام شركت 

»تجلی« طی روزهای آینده در فرابورس خبرداد.
دكتر امیرحسین نادری در ادامه با تصریح اینکه حلقه مفقوده بزرگی در بازار سرمایه 
وجود داشت كه چگونه می شود پولهای سرگردان و خرد بازار را به پروژه های بزرگ 
تبدیل كرد افزود: در این میان »ومعادن« ما بواسطه رسالت خودش بعنوان بزرگترین 
شركت سرمایه گذاری معدنی كشور بر آن شد كه این سرمایه های خرد را در حوزه 
های استراتژیک و اساسی كشورمان در حوزه معدن و صنایع معدنی سرمایه گذاری كند. 
مدیر خوش فکر این شركت بزرگ سرمایه گذاری با خاطر نشان كردن اینکه بواسطه 
ظرفیت های قانونی بوجود آمد. شركت پروژه محور تجلی را تاسیس كرده و  در مراحل 
پایانی انتشار اوراقش هستیم كه این شركت وظیفه جمع آوری منابع  خرد را از بازار 
بعهده دارد و به طور تخصصی در پروژه های بزرگ معدنی و صنایع معدنی وارد خواهد 
شد تصریح كرد این یک راهی است كه انشاءاهلل منابعی را در اختیار اقتصاد ملی برای 

حصول افتخار میهن اسامی قرار دهیم.
دكتر نادری با بیان اینکه سرمایه گذاری مردم در شركت های پروژه محور چون تجلی 
باید بیشتر از این باشد گفت: برنامه داریم چند معدن بزرگ به مجموعه سرمایه گذاری 
معادن و فلزات اضافه كنیم و از مدل تجلی برای جذب سرمایه گذار در آن استفاده 

خواهیم كرد.
مدیرعامل سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با اشاره به اینکه در بخش معدنی كمتر 
پروژه ای وجود دارد كه بازده آن كمتر از 40 درصد باشد ادامه داد: همین االن تعداد 
زیادی پروژه در مجموعه ومعادن و زیر مجموعه ها وجود دارد كه بازده آن باالتر از 40 
درصد است حتی در زنجیره ارزش برخی پروژه ها مثل كنستانتره بازده های بسیار 

باالتری داریم و باید فضا را برای اینکه مردم در این پروژه ها مشاركت كنند باز كنیم.
مدیرعامل »ومعادن« همچنین در خصوص تعامل با سهامداران مجموعه اضافه كرد: 
برای اولین بار دو ماه بعد از برگزاری مجمع عمومی، سود سهامداران حقیقی را واریز 
كردیم كه از این طریق رضایتمندی خوبی نزد ایشان حاصل شد. وی افزود: باعث افتخار 
است كه عمده سهامداران ما بازنشستگان صنعت فوالد هستند و خوشحال هستیم 

توانستیم نتیجه اعتمادشان را به شركت پاسخ دهیم.
وی در پایان اظهار داشت: براساس برنامه ریزی كه روی سرمایه گذاری در پروژه ها 
شده، بعد از ورود پروژه ها به مدار تولید، اثر آن در شركت های زیر مجموعه از طریق 
افزایش میزان فروش و سودآوری دیده خواهد شد. دكتر نادری همچنین اظهار امیدواری 
كرد كه در سال 1400 با توجه به فعالیت های در دست اجرا و روند پیشرفت پروژه ها 
شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بتواند خبرهای خوبی را برای سهامداران 

خود داشته باشد.
شریک کردن مردم در پروژه های پربازده معدنی

دكتر نادری تأكید كرد: شکل گیری اولین شركت سهامی عام پروژه در كشور، یعنی 
شركت تجلی توسعه معادن و فلزات از افتخارات هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات است. ایجاد و عرضه سهام این شركت در بورس، گام مهمی در مسیر توسعه 
صنعت كشور از طریق جلب مشاركت حداكثری آحاد جامعه، شریک كردن مردم در 

پروژه های پربازده معدنی و هدایت نقدینگی به مسیر تولید است.
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مهنـدس زینلـی مدیرعامل موفـق و رزومه دار كویرتایر با اسـتفاده از تجربیات ارزشـمندی 
كه در طول سـالها و سـکانداری یکی از بزرگ ترین شـركت های تولیدی و اشـتغال آفرین 
داشـته اسـت بهترین برنامه ریزی ها را برای حصول افتخار ملی و پیشـرفت ایران اسـامی 

در كویرتایـر با راهکارهایی از جنس جهش تولید برپا سـاخته اسـت.
ایـن مدیرعمـل گـرای دانش پژوه با شـناختی كـه از معضات و تهدیدهایـی كه صنعت و 
اقتصاد كشـور را دچار تاطم می سـازد از سـویی و با درک دسـت و آشـنایی با سیاسـت 
هـای كلـی نظـام و فرآیندهایـی كه ضامن پیشـرفت ایران اسـامی می باشـد توانسـته از 
دل تهدیدهـا فرصت بسـازد. مشـارالیه در سـالی كه به فرمـوده مقام معظم رهبـری به نام 

حمایت از تولید با پشـتیبانی ها و مانـع زدائی مزین 
شـده و در دولـت مردمـی سـیزدهم كمـر بـه همت 
بسـته تا با اجـرای طرح های توسـعه هم به ظرفیت 
تولیـد انواع تایرها در كویرتایر پرافتخـار بیافزاید و در 
بعـد صـادرات و سـودآفرینی بـرای این بنـگاه بزرگ 

تولیـدی در دل كویر نقشـی تازه برپا سـازد.
مجمـع عمومـی فوق العاده صاحبان سـهام شـركت 
كویرتایر)سـهامی عام( مورخ 1400/07/28 در محل 
شـركت گروه مدیریت سـرمایه گذاري امید  تشکیل 

گردید.
درصـد   69/85 حضـور  بـا  كـه  مجمـع  ایـن  در 
سـهامداران حقیقی و حقوقی، اعضـای هیات مدیره، 
حسـابرس و بازرس قانونی و نظارت سـازمان بورس و 
اوراق بهاداربرگزار شـد، ریاسـت مجمـع برعهده آقای 
محمدحسـن صبـوري بـود كـه خانـم غزالـه تیما و 
آقـای محمـد اسـدي درمقـام نظـار اول و دوم و آقای 
محمدحسـین زینلي بـه عنوان دبیر مجمـع انتخاب 

شدند.
در خصـوص اصـاح و الحـاق بـه موضـوع فعالیـت 
اساسـنامه شـركت،ماده 2 بنـد ب فعالیـت فرعـي به 
شـرح ذیـل مـورد تصویب و بدین وسـیله مفـاد ماده 
مربوطـه اصـاح گردیـد: انجـام هرگونـه فعالیـت در 
زمینـه ارائه خدمات مدیریتي كسـب و انتقـال دانش 
فنـي و سـاخت تجهیـز كارخانجـات و ماشـین آالت 
موضوعه،ارائـه خدمـات و فعالیت هاي آزمایشـگاهي 
،آزمـون و كالیبراسـیون )برسـنجي( و كارشناسـي 
انجـام  منظـور  بـه  تسـهیات  ارائـه  و  اخـذ  تایـر 
موضـوع فعالیتهـا از بانـک هـا و موسسـات داخلي و 

خارجي،خریـد و فـروش هرگونه سـهام و سـایر اوراق بهادار داخلي و خارجي و مشـاركت و 
سـرمایه گذاري در سـایر شركتها و موسسات. و همچنین سایر مواردي كه به موجب قانون 

تجـارت در صاحیـت مجمـع عمومـي فـوق العاده باشـد.
مهنـدس زینلـی در گـزارش جامـع خود با تشـریح كلی وضعیـت صنعت تایـر در جهان و 
اینکـه رونـد حجـم فـروش تایر در سـال 2020 نشـان گر آن می باشـد نزدیـک 45 درصد 
از فـروش تایـر دنیـا در دسـت 4 شـركت می باشـد افـزود: به غیر از كشـور چین ما شـاهد 
بودیـم كـه در 3 مـاه اول سـال 2020 میادی تمام كشـورها و شـركت هـا با كاهش تولید 

محصـوالت روبـرو بودنـد ولـی در ادامه به میزان تولید پیش بینی شـده بازگشـتند.
مدیرعامـل »پکویـر« در ادامـه بـا اعام اینکه تناژ تولید در صنعت تایر كشـور در سـال 98 

تصویب افزایش سرمایه جذاب کویرتایر 
»پکویر« در مدار توسعه 

مقـدار 232 هـزار تـن و در سـال 1399 مقـدار 273/886 بـوده اسـت خاطر نشـان كرد در 
حالی كه این رشـد در میانگین صنعت تایر و شـركت های السـتیک سـازی 17/7 درصد 

بـوده ایـن رشـد در سـال 99 در كویرتایر بیـش از 40/4 درصد بوده اسـت.
بـه گفته وی شـركت كویرتایر اولین شـركت تایرسـاز ایرانی اسـت كه دانـش فني طراحی 
و تولیـد تایرهـاي رادیال سـواری بلت سـیمی و بدون تیوب )نسـل برتر تایـر( را هر چند از 
خوشـنام ترین شـركتهای اروپا، در ابتدا خریداری كرده اسـت اما با درایت و تدبیر به عنوان 
فخر صنعت اسـتان ، كشـور و منطقه با پتانسـیل باال و توان متخصصان داخلی پیشـقراول 

خودكفایـی و دانـش فنی در این میهن عزیز می باشـد.
موسـس و بنیـان گـزار »پکویـر« در ادامـه با اشـاره 
بـه اینکه كویرتایـر همواره مفتخـر بوده كـه همواره 
اصلـی سیاسـت های  را محـور  نـوآوری  و  پویایـی 
اسـتراتژیک خود قـرار داده و از بدو تاسـیس تاكنون 
همواره منشاء تحوالت علمی چشمگیری در صنعت 
تایر كشـور بوده كه افتخار پیشـتازی در دستیابی به 
تکنولـوژی تولید تایرهای رادیال سـیمی از آن جمله 
می باشـد افـزود: از روز تاسـیس شـركت طرح ریزی 
سیاسـت های اجرایی و تشـکیاتی كویرتایـر بر پایه 
اصـل مترقـی مشـتری مداری و بـا هـدف تأمیـن 
و  مشـتریان  تلویحـی  و  تصریحـی  خواسـته های 
مصـرف كنندگان عزیز بـا بهره گیری از مفاهیم نوین 

مدیریـت صنعتی بوده اسـت.
به گفتـه مدیر برجسـته صنعت كشـورمان كویرتایر 
در سـال 99 توانسـته در بین تمام تایرسـازان داخلی 
شـاگرد اول جهـش تولیـد باشـد و در مقـام دومیـن 
تولیدكننـده تایـر در كشـور ، 19 درصد از سـهم بازار 

كشـور را بـه خـود اختصـاص دهد. 
مدیرعامل مجموعه با اشـاره به اینکه تاكنون شـركت 
24 مرحلـه افزایـش سـرمایه داشـته اسـت و آمارهـا 
حاكی از ان اسـت كه طبق آخرین محاسـبه ها ارزش 
دارائـی هـا مشـهود شـركت از سـال 1394 تـا امروز 
بطـور قابـل توجهی افزایش یافته اسـت خاطر نشـان 
كـرد كه: دارائی ها مولد كویرتایر باعث گردیده اسـت 
پروانـه بهره برداری شـركت از 26 هـزار تن بر بیش از 

31 هـزار و 225 تن برسـد.
مهنـدس زینلی ضمن تاكیـد بر اینکه با رشـد تولید 
40/4 درصـدی از 21/039/822 تـن محصـول سـال 
1398 به رقم تولید  29/354/000 هزار تن محصول در سـال 1399 رسـیدیم اضافه كرد: 
بـا یـک جهش فروش مناسـب و رشـد 2/24 برابـری از مبلغ فـروش بیـش از 4/794/401 
میلیونـی در سـال 98 بـه مبلـغ فـروش بیـش از  10/739/000 میلیون در سـال 99 نائل 
آمدیـم كـه در نتیجـه موفـق بـه افزایـش بیـش از 164 درصـدی سـود خالص خـود برای 

سـهامداران ذینفعان خـود گردیدیم.
بـه گفتـه وی عملکـرد 9 ماهـه سـال 1400 نیـز حاكی از آن می باشـد كه سـود شـركت 
»پکویر« از مبلغ 96 میلیارد در سـال 99 به 254 میلیارد رسـیده اسـت و این رقم نشـان 
دهنـده آن اسـت كـه 38 درصـد اعزاف مثبت به بودجـه و پیش بینی اولیه در 9 ماه سـال 

مالی جدیـد حاصل گردیده اسـت. 

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

مهندس محمد حسین زینلی،مدیـر عامـل موفق شـرکت 
کویـر تایـر و یکی از برجسته ترین مدیران کشورمان ، ضمن 
تاکیـد بـر اینکه در ۷ سـال گذشـته کویـر تایـر با تکیـه بر 
تـوان داخلی کارهـای بزرگی انجـام داده اسـت و پارسـال نیـز 
بیـش از ۲۵ درصـد سـود شـرکت کویـر تایـر ناشـی از داخلی
سـازی بـوده اسـت افـزود: امیـدوارم کـه بـا همـت و همیتی 
کـه در رئیـس جمهور منتخـب وجـود دارد و نـگاه ویـژه ای 
کـه ایشـان در حمایـت از تولیـد دارند شـاهد باشـیم، در 
سـالی کـه مقام معظـم رهبری آن را سـال حمایت از تولید 
با پشـتیبانی هـا و مانـع زدائـی هـا نامگـذاری کـرده انـد 
زمینـه هـر چـه بیشـتری برای توسـعه فعالیـت هـا و تولیـد 
در کویرتایـر تجلـی کـرد و شـاهد باشـیم ضمـن تامیـن بـازار 
داخلـی و رفـع نیـاز هموطنـان در امـر صـادرات هـم سـهمی 
درخـور از بازارهـایکشـورهای همسـایه و کشـورهای هـدف 

صادراتـی را بـه خـود اختصـاص دهیم.
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بنـا به گزارشـی كه در جمع به سـمع و نظر مجمع نشـینان رسـید سـرمایه گـذاری مورد 
نیـاز و منابـع تامیـن پـروژه مبلـغ 7/595/424 میلیـارد بوده كه بـا توجه افزایش سـرمایه 
صـورت پذیرفتـه كه مبلغ 1/586/660 میلیارد بوده اسـت مبلـغ 6/008/764 میلیارد برای 

ایـن مرحله سـرمایه مورد نیاز اسـت.
ایـن افزایـش سـرمایه از محـل مطالبـات و آورده نقـدی سـهامداران به مبلـغ 4/360/000 

میلیـارد و منابـع داخلـی بـه مبلـغ 1/648/764 تامین خواهد شـد.
بـه گفتـه مدیر فرهیختـه و توانمند صنعت تایر كشـورمان با توجه به حاشـیه سـود باالی 
تولیـد تایرهـای SUZ,SUV مدنظـر این طرح توسـعه با این افزایش سـرمایه و عملیاتی 
شـدن تولیـد ایـن تایرهـا عوایـد و منافع خیلـی خوبـی را بـرای سـهامداران و ذینفعان به 

ارمغان خواهـد امد.
بـه گفته مهندس سـید محمد حسـین زینلی كه بخوبـی فـراز و فرودهای صنعـت و بازار 
سـرمایه را به واسـطه ده ها سـال مدیریت و حضور پر ارزش در سـپهر سیاسـت و اقتصاد 
كشـورمان آشـنا مـی باشـد ایـن افزایش سـرمایه عـاوه بـر تاثیرگـذاری در رشـد تولید و 
سـودآوری شـركت در صـادرات محصـوالت نیز بسـیار موثر می باشـد و باعث خواهد شـد 
كویرتایـر با فروش خارجی، سـهمی بسـیار خوب از بازار تایر كشـورهای هـدف صادراتی را 
به خود اختصاص دهد. در گزارشـی كه به سـمع و نظر مجمع نشـینان رسـید پیشـرفت 
فیزیکـی پـروژه به طور كلی در حال حاضر 43/4 درصد و پیشـرفت ریالی پـروژه 56 درصد 
اعـام گردید و تصریح شـد كه ماشـین كلندر سـیمی در حـال نصب بوده و ماشـین آالت 
سیسـتم توزیـن، اتومـات، مـواد شـیمیایی، بنبوری و ماشـین بـرش بلت سـیمی در حال 

ترخیـص از گمرک می باشـد.
همچنیـن در گـزارش قرائت شـده تشـریح گردیـد كه در همین راسـتا 6 ماشـین در حال 
سـاخت در خـارج كشـور و یک ماشـین در حـال دریافت پروفرمـا بوده و 6 ماشـین نیز در 
كشـور عزیزمان به دسـت جوانان متعهد و متخصص در حال سـاخت می باشـد.مهندس 
زینلی نیز در سـخنانی با تاكید بر اینکه در كویرتایر حمایت از ماشـین آالت ساخت داخلی 
و بومی سـازی دانش فنی سـاخت این ماشـین آالت مورد حمایت بی بدیل ما قرار داشـته 
و دارد افـزود: تاكنـون توانسـته ایـم 13 پرس پخـت را برای اولین بار در كشـور تولید كنیم 

كـه ایـن مهم صرفه جویی قابل توجه ارزشـی را حاصل داشـته اسـت.
بـه گفتـه مدیرعامـل كویرتایـر تاكنـون بخـش قابل توجهـی از هزینه كـرد پروژه توسـعه 
فعالیـت »پکویـر« توسـط منابع داخلـی خود شـركت كویرتایر صـورت پذیرفتـه و بخش 
عمده ای از قراردادها و سفارشـات برای راه اندازی هر چه سـریعتر این پروژه ها از پیشـتر با 
رایزنی و مذاكرات مسـتمر نهایی شـده اسـت تا هر چـه زودتر و با تزریق منابـع مادی مورد 

نیـاز این طرح توسـعه بـه بهره برداری برسـد.
رعایـت دقیق پروتکل های بهداشـتی، تشـکر رئیس مجمع از عملکرد جهـادی مدیرعامل 
و كلیه پرسـنل كوشـا و زحمتکش شـركت، توضیحات مبسـوط مهندس زینلی پیرامون 
این افزایش سـرمایه و دسـتاوردهای شـركت در سـال 1399 و 1400 ، پاسـخگویی شفاف 
و دقیـق مدیرعامـل و مدیـر مالی شـركت بـه تمام سـواالت، تبیین كامل برنامـه های آتی 
مدنظر مدیریت برای توسـعه فعالیت های كویرتایر، تصویب افزایش سـرمایه در دو مرحله 
كـه هـر مرحلـه 100 درصـد بـوده و ترتیب انجـام آن در اختیـار هیات مدیره  قـرار گرفت 
اصـاح بندهـای فرعی، میزان سـرمایه شـركت كویرتایـر در اساسـنامه ، درج فعالیت های 
آزمایشـگاهی در موضـوع فعالیت شـركت اعام اینکه نـرخ تنزیل این افزایش سـرمایه 27 

درصـد و دوره بازگشـت آن 49 مـاه خواهـد بود و حرمت نهی میزبانی شایسـته نسـبت به 
اصحاب رسـانه توسـط كلیـه اركان مجموعه از نکات خواندنـی این مجمع بود كه حیفمان 

آمد به اسـب قلم سـپرده نشـود.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت کویرتایر )سهامي عام(
در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده 1۶1 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 134۷

1- گـزارش توجیهـی مـورخ 1400/04/13 هیـات مدیـره شـركت كویرتایر)سـهامي عام( 
درخصـوص افزایـش سـرمایه آن شـركت از مبلـغ 2/180/000 میلیـون ریـال بـه مبلـغ 
6/540/000 میلیـون ریـال ، مشـتمل بـر صـورت سـود و زیـان فرضـی و یادداشـت های 
پیوسـت كه طبق اسـتاندارد حسابرسـی رسـیدگی به اطاعات مالی آتی مورد رسـیدگی 
این موسسـه قرار گرفته اسـت. مسـئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه 

آن بـا هیـات مدیره شـركت می باشـد. 
2- گـزارش مزبـور در اجـراي تبصره 2 مـاده 161اصاحیه قانون تجـارت و با هدف توجیه 
افزایش سـرمایه شـركت از محل صرف سـهام با سـلب حق تقدم و صدور سهام جایزه برای 
سـهامداران اولیـه و در صـورت عدم امکان اجرای قسـمت دوم از محل مطالبات حال شـده 
و آورده نقـدی سـهامداران تهیـه شـده اسـت. ایـن گزارش توجیهـی بر اسـاس مفروضاتی 
مشـتمل بـر مفروضـات ذهنی دربـاره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شـده اسـت 
كـه انتظـار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اسـتفاده كننـدگان توجه داده می 
شـود كـه این گـزارش توجیهی ممکن اسـت بـرای هدفهایی جـز هدف توصیف شـده در 

باال مناسـب نباشد.
3- براسـاس رسـیدگي به شـواهد پشـتوانه مفروضـات و با فرض تحقـق موارد منـدرج در 
گزارش توجیهی این موسسـه به مواردی برخورد نکرده اسـت كه متقاعد شـود مفروضات 
مزبـور، مبنایـي معقـول براي تهیه گزارش توجیهـي فراهم نمي كند. به عـاوه، به نظر این 
موسسـه، گزارش توجیهی یاد شـده براسـاس مفروضات به گونه ای مناسـب تهیه و طبق 

اسـتانداردهای حسـابداری ارائه شده است.
4- گزارش توجیهی حاضر بر مبنای قانون و دسـتورالعمل اجرایی افزایش سـمایه شـركت 
هـای پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سـهام با سـلب 
حـق تقـدم تهیه شـده اسـت. بـا توجه بـه توضیحـات ارائـه شـده در بنـد 4-4-1 گزارش 
توجیهی افزایش سـرمایه و به اسـتناد ماده 3 دسـتورالعمل مزبور ، اولویت افزایش سـرمایه 
از محـل سـلب حـق تقدم می باشـد كـه در صـورت عدم امـکان اجرای آن و به تشـخیص 
و موافقـت سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، افزایش سـرمایه از محل مطالبـات و آورده نقدی 
سـهامداران صـورت خواهد گرفـت. توضیح اینکه ایـن گزارش جایگزین گـزارش توجیهی 
افزایـش سـرمایه مصـوب 21 فروردیـن 1400 هیات مدیـره و گزارش بـازرس قانونی مورخ 

21 اردیبهشـت 1400، صادره توسـط این موسسـه می باشـد.
5- باعنایـت بـه مقـررات حاكـم بر بازار سـرمایه، قطعیت افزایش سـرمایه مورد رسـیدگی 

منـوط بـه تایید نهایی آن توسـط سـازمان بـورس و اوراق بهادار می باشـد.
6- حتـي اگـر رویدادهـاي پیـش بیني شـده طبق مفروضـات ذهني توصیف شـده در باال 
رخ دهـد، نتایـج واقعي احتماال متفـاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیـرا رویدادهاي پیش 
بینـي شـده اغلـب به گونـه اي مـورد انتظار رخ نمـي دهد وتفـاوت هاي حاصل مـي تواند 

با اهمیت باشـد. 
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صورت های مالی 1399/9/30 ظرفیت تولید سـاالنه محصوالت شـركت از 26/639 تن در 
سـال به سـاالنه 31/225 تـن افزایش یافت.

شـایان ذكـر اسـت در حال حاضـر با توجه به نیاز كشـور و تقاضای بالقوه بـرای محصوالت 
شـركت، مطابـق برنامه ریزی هـای صورت گرفته ادامه طرح افزایش ظرفیت محقق نشـده 
در افزایـش سـرمایه قبلـی به دالیل تشـریح شـده در فوق در قالب ظرفیت تولید تا سـقف 

45/000 تن در سـال در افزایش سـرمایه موضوع بیانیه حاضر مطرح می باشـد.
درخصـوص مبلـغ مغایـرت تاكید مـی گردد مبالـغ مزبور تمامـا مطابق برنامه ریـزی های 
مدنظـر تامیـن شـده لیکن بـه دالیل تـورم، صرفا بخـش از آن صـرف مخارج تامیـن مواد 
اولیـه و سـرمایه در گـردش شـده اسـت و موجب گردیـده كـه 43 درصد هـدف مدنظر از 

میـزان ظرفیت محقـق گردد.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شـركت كویرتایر ) سـهامی عام(، از افزایش سـرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شـرح 
زیر می باشـد.

- تکمیل و اجرای طرح توسعه افزایش ظرفیت تولید به میزان 14/000 تن در سال،
- جلوگیری از خروج وجه نقد به واسطه پرداخت مانده مطالبات صاحبان سهام.

مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 
با توجه به برنامۀ ارائه شــده، شــركت كویر تایر)سهامی عام( در نظر دارد ســرمایۀ خود را 
از مبلـغ2/180/000 میلیـون ریال به مبلغ 6/540/000 میلیون ریال، از محل صرف سـهام 
بـا سـلب حـق تقدم و صدور سـهام جایزه برای سـهامداران اولیه یا مطالبـات و آورده نقدی 

سـهامداران به شـرح زیر افزایش دهد:
- 4/360/000 میلیـون ریـال )معـادل 200 درصـد سـرمایه فعلی(، از محل صرف سـهام با 
سـلب حـق تقدم و صدور سـهام جایـزه برای سـهامداران اولیه یـا مطالبـات و آورده نقدی 

سهامداران

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 700/000 میلیون ریال به مبلغ 2/180/000 میلیون 
ریـال و از محـل كطالبـات و آورده نقـدی بوده كه به منظور افزایش ظرفیت تولید شـركت 
بـه میـزان 10/777 تـن تایـر، صورت گرفته اسـت. نتایج حاصـل از افزایش سـرمایه مزبور 
كـه مجـوز آن طـی اطاعیـه 98A-DPM-IOP-114  اداره نظـارت بـر انتشـار و ثبـت 
اوراق بهـادار سـرمایه ای سـازمان بورس و اوراق بهـادار در تاریـخ 1398/12/06 صادر و طی 
تصمیمـات مجمع فوق العاده مورخ 1399/01/30 تصویب شـده و در تاریـخ 1399/09/30 

نـزد مرجع ثبت شـركت ها به ثبت رسـیده اسـت.
مطابق برنامه ریزی صورت گرفته منابع و مصارف برآوردی در افزایش سرمایه قبلی شركت 
بـه منظـور افزایش ظرفیـت تولید بـه میـزان 10/777 تن در سـال مجموعـا 3/047/985  
میلیون ریال بوده و كل منابع مدنظر از طریق صاحبان سهام و اعتباردهندگان )توضیحات 
یادداشـت 4-28 صـورت هـای مالـی ( تأمیـن گردیـده، لیکـن با توجـه به افزایش شـدید 
سـطح قیمتهـا در سـال مالی قبـل و همچنین برنامـه ریزی بالقـوه بـرای افزایش ظرفیت 
تولید تا سـقف 45/000 تن در سـال )موضوع افزایش سـرمایه فعلی(، مخارج سـرمایه ای 
محقـق شـده در راسـتای طـرح موضوع افزایش سـرمایه قبلـی 1/586/660 میلیـون ریال 
بالـغ گردید و مابقی منابع تامین شـده به دلیل شـرایط تشـریح شـده به تامین مـواد اولیه 
و سـرمایه در گـردش اختصـاص یافتـه اسـت.  بـه عبارتی بـه دلیل افزایش سـطح قیمت 
هـا و نیـاز بـه تامیـن به موقع مـواد اولیه در شـركت، بخشـی از منابع مدنظر بـرای افزایش 
ظرفیـت و موضـوع افزایش سـرمایه قبلی علیرغم اینکه مطابـق برنامه ریزی هـای صورت 
گرفتـه تامیـن گردیـده بود صـرف تامین سـرمایه در گردش شـده و تنها بخشـی دیگر به 
انجـام مخـارج سـرمایه ای اختصـاص یافتـه و ایـن نحوه عمل منجـر به تحقـق 43 درصد 
هـدف مزبـور )افزایـش ظرفیت به میـزان 10/777 تن( گردید و در همین راسـتا به موجب 
پروانه بهره برداری شـماره 131/1/45264 مورخ 1399/09/16 موضوع یادداشـت توضیحی 

در ۷ ماهه امسال محقق شد؛ تولید ۲ میلیون و ۳00 هزار حلقه انواع تایر رادیال سواری در کویرتایر
مدیرعامـــل شـــركت كویرتایـــر از تولیـــد 2 میلیـــون و 331 هـــزار و 665 هـــزار 
 حلقـــه انـــواع تایـــر رادیـــال ســـواری در 7 ماهـــه امســـال در ایـــن كارخانـــه خبـــر داد.

ایـــن  مدیـــران  جمـــع  در  زینلـــی  سیدمحمدحســـین  مهنـــدس 
هـــزار   17 وزن  بـــه  تولیـــد  میـــزان  ایـــن  داشـــت:  اظهـــار  كارخانـــه 
تایـــر  انـــواع  حاضر35ســـایز  درحـــال   , اســـت  بـــوده  تـــن  و138 
شـــود. مـــی  تولیـــد  كارخانـــه  ایـــن  20در  تـــا  رینـــگ13  از   رادیـــال 

مدیرعامـــل شـــركت كویرتایـــر اظهاركـــرد: در حـــال حاضـــر 19 درصـــد 
تایـــر ســـواری كشـــور بـــه لحـــاظ وزنـــی و بیـــش از 18 درصـــد تایـــر 
ــود. ــی شـ ــد مـ ــر تولیـ ـــدادی در كویرتایـ ـــاظ تع ــه لح ــور بـ ــواری كشـ  سـ

مهنـــدس زینلـــی بـــا اشـــاره بـــه تامیـــن بخـــش عمـــده ای از تایـــر موردنیـــاز 

ـــر  ـــر كویرتای ـــال حاض ـــرد، درح ـــح ك ـــف تصری ـــایزهای مختل ـــازان در س خودروس
 حـــدود 30 درصـــد از نیـــاز تایـــر خودروســـازان كشـــور را كویرتایـــر تامیـــن مـــی كنـــد.

ـــی  ـــازی ط ـــی س ـــی و داخل ـــش بوم ـــه دان ـــکاء ب ـــر  ات ـــركت كویرتای ـــل ش مدیرعام
ـــه دانســـت و گفـــت:25  ـــن كارخان ـــق شـــده در ای 8 ســـال گذشـــته را از اعجـــاز خل
 درصـــد ســـود ســـال گذشـــته كویرتایـــر ناشـــی از ایـــن اقـــدام بـــوده اســـت.
ـــود  ـــور وج ـــس جمه ـــه در رئی ـــی ك ـــت و همیت ـــا هم ـــرد: ب ـــدواری ك وی ابرازامی
دارد و نـــگاه ویـــژه ای كـــه ایشـــان بـــه حمایـــت از تولیـــد دارنـــد شـــاهد آن 
ـــت از  ـــال حمای ـــه س ـــری ب ـــم رهب ـــام معظ ـــوی مق ـــه از س ـــالی ك ـــیم در س باش
ـــتری  ـــه  بیش ـــت ، زمین ـــده اس ـــذاری ش ـــا نامگ ـــی ه ـــع زدای ـــتیبانی و مان تولید،پش

ـــود. ـــم ش ـــر فراه ـــد در كویرتای ـــا و تولی ـــت ه ـــعه فعالی ـــرای توس ب
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پتروشیمی فارابی تجلی بخش فرمایشات مقام معظم رهبری
وقتی کار دست کاردان ها باشد

از سال1352 شمسی كه پتروشیمی فاربی آغاز به كار كرد تا تیرماه 1400 كه این شركت 
اجتماعی  رفاه  و  كار،تعاون  وزارت  تاش  سالن  در  شركت  ساالنه  مجمع  برگزاری  از  بعد 
سهامداران  از  نمایندگانی  و  مجموعه  ارشد  مدیران  حضور  با  وزین  مراسم  یک  برگزاری  با 
این  كردند  فارابی  پتروشیمی  جدید  لوگوی  از  رونمایی  به  اقدام  شركت  وفای  با  و  عمده 
در  نماد شركت  با  و همسو  میگذشت  آن  تولد  از  دهه  از چهار  بیش  كه  لوگویی  با  شركت 
                                                                                                                    . سالهای تاسیس بود به اشخاص ، شركت ها ، موسسات و سازمانهای دیگر معرفی میشد 
پس از حدود 5 دهه فعالیت، پتروشیمی فارابی با  لوگوی جدیدی كه با پشتیبانی مدیرعامل 
فرهیخته  عمومی  روابط  مدیر  زاده  كاظم  جناب  درایت  به  و  فخرایی  مهندس  شناس  بازار 
شركت متولد شده و پدید آمد نوید بخش دوران جدید در تدام فعالیت این شركت در صنعت 

پتروشیمی و بازار سرمایه بود . وقتی در گزارش رونمایی 
از این برند نوشتیم فصل جدید و نقطه ی عطفی در 
عملکرد شركت با این مدیریت كاردان و كاربلد شکل 
خواهدد گرفت به خوبی بر ابن نکته اشراف پیدا كرده 
بودیم كه مدیری از جنس خواستن ها و صرف كننده 
فعل ما میتوانیم بر ناخدایی پتروشیمی فارابی جلوس 
كرده است كه هم نقاط ضعف را خوب رصد كرده و هم 
برای نقاط قوت و مزیت های رقابتی برنامه های روشن 
دارد. مدیریتی كه با تدوین ، تبیین و ترسیم  برنامه 
های مدون به دنبال تجلی جهش تولید در سال 1399 
آنچنان  كیاست  و  درایت  با    1400 سال  در  و  بوده 
در جهت عملیاتی ساختن برنامه ها  و پیاده ساختن 
زمانی  دیر  بعد  كه  داشته  جدیت  خود  های  سیایت 
شركت از زیان گذر كرده و در استمرار روند رو به رشد 
در  و  گیرد  آرام  سودآوری  ساحل  بر  خود  و صعودی 
آخرین گزارش منتشر شده رسمس خود به سهمداران 
و ذینفعان بشارت دهد كه طی شش ماهه گذشته از 
سال مالی بیش از 26 برابر نسبت به بازه زمانی سال 
قبل سود ساخته است . بر همه واضح و مبرهن است 
كمال  و  درستی  به  اگر  برند  یا  گویه  یا  نماد  یک  كه 
شکل گیرد و پشت طراحی و تشخیص و رونمایی آن 
فکر باشد نشان دهنده   توان و پتانسیل مجموعه بوده و 
معرف و معروف عملکرد مجموعه میباشد  .بطورروشن 
تر باید تصریح كرد كه  شعار و نشان یک نماد است؛ از 
یک انتخاب، از یک مسیر و از یک هدف. و این تغییر 
تغییر در  بیان  برای  بود  فارابی، دلیلی  لوگوی  نمادین 
رویکرد و سیاستهای شركت بی بدیل پتروشیمی فارابی 

در جهت توسعه و پیشرفت .
طی شش ماه نخست سال

رشد شگفت انگیز پتروشیمی فارابی در تمام شاخص های عملکردی
درآمد حاصل از فروش محصوالت در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 153 درصد افزایش داشته است.
مهندس فخرایی مدیرعامل شركت پتروشیمی فارابی گفت: با توجه به فروش شركت در شش 
ماهه نخست امسال كه معادل 3177 میلیارد ریال بوده كه با رشدی مناسبی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل همراه بوده است. وی ابراز امیدواری كرد كه میزان فروش شركت تا پایان سال 

با ثبت یک ركورد جدید به بیش از 7 هزار میلیارد ریال برسد.
ایشان با اشاره به میزان تولید شش ماه اول سال گذشته به میزان 11221 تن كه در نوع خود 

پس از سالها توقف و ركود بی نظیر بود افزود میزان تولید تا پایان شهریور ماه 1400 معادل 
15638 تن است كه حاكی از رشد 40درصدی در میزان تولید شركت است.

مدیرعامل جوان پتروشیمی فارابی با اشاره به سایر درآمدهای شركت نیز گفت: یکی از فعالیتهای 
جانبی شركت، مخزن داری است كه در سال 1399 پس از چند سال عدم بهره برداری مجدد 
احیا شد. گزارش امور مالی شركت حکایت از افزایش164 درصدی این درآمد نسبت به سال 

پیش دارد.
بار  اولین  برای  امسال  گفت:  كاال  بورس  در  این شركت  محصوالت  عرضه  به  اشاره  با  ایشان 
پتروشیمی فارابی موفق شد كه در راستای عمل به شعار شفافیت در عملکرد، اقدام به فروش 
محصوالت خود در بورس كاال نماید و برهمین اساس عرضه انیدرید فتالیک و دی اكتیل فتاالت 
ازطرف  خوبی  بااستقبال  كه  نمود  آغاز  بورس  در  را 

خریداران مواجه گردید.
پتروشیمی  مجموعه  افزود:  پایان  در  فخرایی  محمود 
فارابی با اتکا به لطف الهی و كوشش مستمر پرسنل 
تمام تاش خود را برای حفظ و تداوم تولید و تثبیت 
فروش انجام خواهد داد و با توجه به روند رو به رشدی 
كه شاهد آن هستیم، نوید روزهای خوبی را برای كلیه 

سهامداران و ذینفعان شركت می دهیم.
زیرمجموعه شركت  از شركت های  فارابی  پتروشیمی   
دو  كه  است  )شستا(  اجتماعی  تامین  گذاری  سرمایه 
غول پتروشیمی یعنی فن آوران و امیركبیر مالک قریب 

به 80 درصد سهام آن هستند.

و  رشد  مدار  بر  همچنان  فارابی  پتروشیمی 
سودآوری

سود خالص ۲۶3 میلیارد ریالی پتروشیمی فارابی 
در شش ماهه اول سال 1400

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی فارابی و به نقل از 
امورمالی شركت بر مبنای صورت های مالی حسابرسی 
به  این شركت  اول سال 1400  ماهه  در شش  نشده: 
سود خالص 263 میلیارد ریالی دست یافت. بر اساس 
مدت  برابر   26 سود  میزان  این  شده  منتشر  گزارش 
مشابه سال قبل و معادل 90 درصد از كل سود سال 

گذشته است.
تصدی  زمان  از  كه  شركت  مدیرعامل  فخرایی  محمود 
این مسئولیت به همراهی تیم مدیریتی خود با بازسازی 
فرآیند تولید و احیا درآمد مخزن داری، شركت را از ركود 

و ورشکستگی نجات داده است با اعام این خبر افزود:
تجربه نشان داده است؛ باتوجه به نوع محصوالت، در نیمه دوم سال همیشه حجم فروش و 
حاشیه سود نسبت به شش ماهه اول بهبود نسبی داشته است و انشاهلل با وضعیت موجود در 

پایان سال جاری، سود محقق شده شركت با رشد بسیار مناسبی همراه خواهد بود.
ایشان كه نمایندگی شركت پتروشیمی فن آوران در هیأت مدیره پتروشیمی فارابی را بعهده 
دارد، با اشاره به اینکه این وضعیت به هیچ وجه از نظر سهامداران عمده راضی كننده نیست، 
اعام كرد طرح استحصال فیوماریک اسید از پساب واحد انیدرید فتالیک به مراحل نهایی تصویب 
و شروع عملیات اجرایی نزدیک شده است و همچنین پیگیری الزم جهت عملیاتی كردن چند 
طرح دیگر نیز در حال انجام است كه اجرای هر یک از این طرح ها می تواند روند سودآوری 

شركت را تسریع نماید.
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پتروشیمی فارابی تجلی بخش فرمایشات مقام معظم رهبری به سرپنجه 
تمهیدات و راهبرهای نوین سکانداران خود ، پتروشیمی فارابی در سالی 
که رهبر معظم انقالب آنها را به سال جهش تولیدو حمایت ازتولید با مانع 
زدایی ها و پشتیبانی ها نام گذاری کرد توانست عینیت بخش به این 
خواسته رهبری باشد و بادستاوردهایی جهادی و ارزشمند به رشد در 

تمامی شاخص های عملکردی دست یابد .    
 شرکت پتروشیمی فارابی از شرکتهای وابسته به شستا میباشد که از 
سال پیش، و پس از مدیرعاملی مهندس محمود فخرای توانست پس از 
شش سال ثبت زیان؛ مجدد سودآور شده گردد . به باور کارشناسان این 
شرکت با این مدیریت ارزنده خود و  بدلیل موقعیت مکانی مناسب و زمین 
با ارزش در فاصله ۵00 متری آبهای آزاد، از پتانسیل باالیی جهت ایجاد 

طرحهای توسعه ای برخوردار است.
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شاهکار دکتر حسن خلخالی با افزایش ۳15۳ درصدی سود
مارگارین در مدار سود وصعود

آفتاب آمد دلیل آفتاب 

مارگارین اولین شركت تولید كننده روغن گیاهي در ایران كه با برندهای خروس، آفتاب و 
آفتاب طایي  در بین مردم شناخته شده است با تولید 38 نوع  محصول متنوع روغني در 
دو بخش صنف و صنعت )B2B( و مصارف خانوار )B2C( سالها جزو شركتهای خوب بازار 
سرمایه و مطلوب مشتریان بود كه متاسفانه در چند سال اخیر به علت عدم مدیریت كارآمد 

و سیاستهای نادرست دولتی در تحمیل نرخ های 
ناعادالنه و البته عدم برنامه ریزی اصولی مدیرانش 
برای استمرار روزهای درخشان عملکردیش به دره 
زیان افتاد و تا سال پیش حال و روز خوبی نداشت 
. در سال سخت اقتصادی 1399 كه شاهد تداوم 
تحریم های بین المللی و اپیدیمی كرونا بودیم دیگر 
كمتر كارشناس و یا صاحب نظری امید داشت كه 
این شركت قدیمی با نزدیک به هفتاد سال از شروع 
به فعالیتش بتواند دوباره قد راست كرده و از زیان 
انباشته و كاهش مداوم سهمش از بازار های داخلی و 

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

قوت.
 دكتر خلخالی با ریسک پذیرش سکانداری مارگارین 
و تدوین برنامه های مدون مدیریتی در سه بخش 
كوتاه مدت- میان مدت و بلند مدت برای مارگارین 
نسخه ای پیچید شفا بخش و نشاط آور تا شركت از 

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

بیاورد .
براستی كه این شركت قدیمی نیاز به مدیریتی بازرار 
شناس، برنامه محور و با روحیه جهادی نیاز  داشت تا با 
مجاهدت و تاش خستگی ناپذیر پرسنل خود وپیاده 
سازی سیاستهای مدبرانه مدیرانش بتواند دوباره بر 
مدار سود وصعود بنشیند . مارگارین كه در دی ماه 
سال 1332 با ظرفیت تصفیه 8 تن روغن گیاهي در 
روز پا به عرصه صنعت گذاشت، اكنون با همکاري 
كارشناسان مجرب توانسته است با ظرفیت تولیدي 

1000 تن در روز، میهمان بسیاری ازخانواده ها و صنایع مختلف كشورگردد و همواره سعي 
نماید محصوالتی با كیفیت برتر و منطبق با نیاز مشتریان طراحی و تولید نماید. محصوالت 

تولیدی در این شركت عاوه بر مطابقت با ضوابط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 
و معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، با استاندارد های بین المللی نظیر CODEX از شركت 
SGS سوئیس نیز انطباق داده شده است، به همین سبب اینک محصوالت مارگارین در بازار 

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

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

را داشتند تأمین نمود.
در ادامه همین شیوه كاری و برنامه عملیاتی بود كه 
با طرح ریزي و اجراي بیش از 12 پروژه در حوزه 
هاي ماشین آالت و عمراني ، و پروژه جدید جهت 16 
محصول روغن هاي خاص ، اخذ گواهینامه بین المللي 
از IMQ ایتالیا براي سیستم هاي ISO2000 و 
HACCP و گرفتن تأییدیه از وزارت بهداشت ، ایزو 
10004) ارزیابي رضایتمندي مشتریان ( از شركت 
IMQ ، ایزو 10002) استاندارد نظام رسیدگي به 
صالحیت  تأیید  )استاندارد   17025 ایزو  شکایات(، 
گواهینامه  اخذ   ، استاندارد  مؤسسه  از  آزمایشگاه 
كشوري و استاني رعایت حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان از سازمان حمایت 
تولیدكنندگان و مصرف كنندگان كشور در كنار راه اندازي پورتال داخلي مارگارین به 
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طبق آمار رسمی و تراز عملکرد اعالمی در کدال ،شرکت مارگارین 
در 9ماهه منتهی به شهریور 1400 مبلغ 1193 ریال برای هر سهم سود 
محقق کرد که 31۵3 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 

داشته است . 
براساس این گزارش رسمی شرکت مارگارین با نماد معامالتی غمارگ 
در دوره مالی 9 ماهه منتهی به شهریور سال جاری درآمد عملیاتی 
11۷9 میلیارد تومانی داشته، که در مقایسه با مدت مشابه سال مالی 

گذشته ۷3 درصد بیشتر شده است.
همچنین درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها و سایر درآمدهای شرکت 
به ترتیب افزایش قابل توجه ۲34 و 333 درصدی داشته اند و به ۵۸1 
میلیون تومان و 10 میلیارد تومان رسیده اند؛ که تاثیر قابل توجهی 

روی سودخالص شرکت گذاشته اند.
سودناخالص و سود عملیاتی شرکت به ترتیب با 19۶ و ۲۷۵ درصد 
رشد نسبت به رقمی که در نیم سال اول سال 99 داشته اند به ۲۸۷ و 

۲4۵ میلیارد تومان رسیده اند.
این دوره مالی سود خالص 100 میلیارد  بدین ترتیب »غمارگ« در 
تومانی، معادل با 119.3 تومان به ازای هر سهم شناسایی کرده است 
که نسبت به دوره 9 ماهه سال مالی 99 بیش از 3000 درصد افزایش 

داشته است.
براساس گزارش منتشر شده توسط شرکت که به تایید مسئولین 
ذیصالح رسیده است مقدار فروش روغن نباتی شرکت از 93 هزار 
تن در 9 ماهه سال قبل به 9۷ هزار تن در این دوره رسیده و شرکت 
49 تن دانه های روغنی در این دوره فروخته است در حالی که سال 

گذشته شرکت فروشی از این محصول نداشته است.
همچنین آخرین خبر حاکی از آن است که  مارگارین در10 ماهه منتهی 
به مهرماه از فروش محصوالت خود 1344 میلیارد تومان درآمد کسب 
نموده که از این مبلغ 1۶۵ میلیارد تومان آن مربوط به مهر ماه بوده و 
نسبت به 10 ماهه سال قبل ۸۵ درصد رشد داشته است.                                                       
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همراه سامانه اناین فیش هاي حقوقي، نظام پیشنهادات، راه اندازي سیستم دكل مخابراتي 
سایت گلحصار جهت ارتباط با مارگارین ، تدوین چارت سازماني جدید شركت مارگارین به 

عملکردی قابل توجه در تولید و فروش دست یابد .
 بدین ترتیب مارگارین در پایان سال 1399 توانست با تولید 124 هزار تن و توزیع و فروش 

129 هزار تن روغن
افزایش و دستیابي به سهم بازار حدوداً 7/5 درصدی ، به جایگاه پنجم درتولید و جایگاه پنجم 

توزیع در صنعت روغن نباتي كشور نائل آید . 
در ادامه همین روند رو به رشد و حركت در مسیر تعالی سازمانی ، شركت توانست در سه 
ماهه ابتدایی سال 1400 بسیار فراتر از پیش بینی ها در تولید و فروش برای ذینفعان خود 

سود و ارزش بیافریند .
جدید  سند  از  مردادماه  در  رسمی  نشست  یک  طی   ، موفقیت  روند  این  ادامه  در 
های  استراتژی  و  رویکردها  به  دادن  با شکل رسمی  تا  كرد  استراتژیک  خودرونمایی 
جدید خود هرچه پرقدرت تر به سوی افق و چشم انداز ترسیمی خود حركت كند .                                                                                                                                                
   در این نشست گزارشی از نحوه تدوین اركان جدید برنامه استراتژیک سازمان شامل مدل 
استفاده شده،  تشکیل و برگزاری كمیته های مختلف، انجام مصاحبه با برخی ذینفعان و 
تجزیه و تحلیل موارد عنوان شده و نیز استفاده از خروجی مطالعه نیازها و انتظارات ذینفعان 
ارائه و تاكید گردید كه اركان جدید با دورنمای 3 ساله و تا پایان سال 1403 تدوین شده اند 
. این اركان جدید شامل بیانیه چشم انداز، بیانیه ماموریت، ارزش های بنیادین ، اهداف كان 
و راهبردهای اصلی مارگارین بوده و به منظور تبیین مناسب تر مسیر پیش روی شركت ، 
راهبردها در سه حوزه عمومی، خانوار و صنف و صنعت به صورت مجزا استخراج شده است  

تا بتواند راهگشای سیاست ها و تصمیمات مدیران مارگارین در هر یک از حوزه ها باشد.
دكترخلخالی ، مدیرعامل شركت مارگارین ، كه به مدد تجربه و دانش گرانبهایش از اقتصاد و 
صنعت اشراف كاملی برچالش ها و راهکارهای بازار سرمایه دارد در سالی كه رهبری آن را به 
نام سال حمایت از تولید با پشتیبانی ها و مانع زدایی ها كرده است در همان برهه و پیرامون 
سند استراتژیک شركت ضمن تاكید بر اینکه مدیران در انجام وظایف  اصلي خود بایستي 
آینده نگری و داشتن دورنما در تصمیمات و سیاست ها  را سرلوحه قراردهند،  خاطرنشان 
ساخت كه كلیه مدیران باید در حیطه وظایف خود ضمن انجام فعالیت های روزمره نگاهی 

به توسعه و چشم انداز پیشرو شركت داشته باشند.
 وی با اظهار اینکه مطالعه بازار و انجام تحقیقات در حوزه محصوالت جدید بسیار حایز 
اهمیت می باشد و در این راستا نباید از نقش كلیدي و موثر واحد تحقیق و توسعه در 

دستیابی به اهداف تعیین شده غافل ماند بلکه بایستي به تقویت و حمایت همه جانبه از 
این واحد پرداخته شود از كلیه مدیران شركت خواست كه در تحقق چشم انداز از مسیر 
راهبردهاي ترسیم شده جدیت و تاش را چاشني كار خود سازند . در تداوم حركت همه 
جانبه رو به توسعه و پیشرفت مارگارین كلیه اهداف، برنامه ها و همچنین اقدامات واحدها 
بر اساس اركان جدیدي كه به تصویب رسیده بود مور بازنگري قرار گرفته و روند روبه تعالی 
مجموعه سرعتی دو چندان گرفت و با انتشار گزارش نه ماهه فعالیت  بار دیگر آفتابی آمد 

دلیل آفتاب . 
بله  با اجرایی شدن برنامه های مدنظر ناخدای مارگارین و مدیران و معاونین كاردان و كاربلد 
او از مدیریت تولید  تا مدیریت بازرگانی از مدیریت مالی تا مدیریت روابط عمومی، همه یک 
دل و همسو برای ایجاد سود با كیفیت عملیاتي بسیج شدند و عملکردی را حاصل ساختند 
ستودنی تا از سهامدار جزء  و كاركنان شریف شركت تا سهامداران عمده و مدیران هلدینگ 
از این ُحسن اعتماد خود به یک مدیر موفق و با تجربه شادمان و خرسند گردند و به خود 

برای ذینفع بودن در این شركت تبریک بگویند. 
دستاوردهای »غمارک« 

افزایش و دستیابي به سهم بازار حدوداً %7/5
كسب جایگاه پنجم درتولید و جایگاه پنجم توزیع در صنعت روغن نباتي كشور

طرح ریزي و اجراي بیش از 12 پروژه در حوزه هاي ماشین آالت و عمراني ، و پروژه جدید 
جهت 16 محصول روغن هاي خاص

نظام  حقوقي،  هاي  فیش  اناین  سامانه  همراه  به  مارگارین  داخلي  پورتال  اندازي  راه 
پیشنهادات، راه اندازي سیستم دكل مخابراتي سایت گلحصار جهت ارتباط با مارگارین

اخذ گواهینامه بین المللي از IMQ ایتالیا براي سیستم هاي ISO2000 و HACCP و 
گرفتن تأییدیه از وزارت بهداشت ، ایزو 10004) ارزیابي رضایتمندي مشتریان ( از شركت 
IMQ ، ایزو 10002) استاندارد نظام رسیدگي به شکایات(، ایزو 17025 )استاندارد تأیید 

صالحیت آزمایشگاه از مؤسسه استاندارد
اخذ گواهینامه كشوري و استاني رعایت حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان از سازمان 

حمایت تولیدكنندگان و مصرف كنندگان كشور
پایش نظام حقوق و دستمزد كاركنان مارگارین
تدوین چارت سازماني جدید شركت مارگارین

از جمله دستاوردهای برجسته شركت در طی سالهای 1399 و 1400 بوده است.
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در مقطعـی امیدهـا در شـركت شـهید قنـدی بـه حداقل كاهـش یافت و لکـن با حضور 
مدیریـت جدیـد و كمـک تیـم اقتصـادی وی در معاونت های شـركت مسـایلی همچون 
مشـکات بانکی ، تولید، فروش، صادرات و مشـکات  كارگری رفع و شـركت به سـرعت 

بـازار خـود را تثبیـت و روند شـکوفایی و بالندگـی را طی نمود.
حضـور پربركـت دكتـر محمدجواد عسـکری و دكتـر ابراهیـم زاده و دیگر مدیران ارشـد 
و توانمنـد مجموعـه توانسـت در این دوسـال اخیر كه بیشـترین مشـکات اقتصـادی را 
در كشـور ناشـی از تـداوم تحریم هـای ناجوانمردانـه و درگیری با بیماری كرونا داشـتیم 

»بـکام« را بـر سـاحل افتخـار و ارزش آفرینی سـوق دهد.
مجمـع عمومی فوق العاده صاحبان سـهام شـركت 
)سـهامی  قنـدي  شـهید  تولیـدي  كارخانجـات 
عـام( مـورخ 1400/08/08 در محـل شهرسـتان 
شـهید  بلـوار  جانباز،انتهـاي  یزد،صفائیه،میـدان 

قندي،آمفـي تئاتـر كارخانـه تشـکیل گردیـد.
درصـد  حضـور 69/49  بـا  كـه  مجمـع  ایـن  در 
سـهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
حسـابرس و بازرس قانونی و نظارت سـازمان بورس 
و اوراق بهاداربرگـزار شـد، ریاسـت مجمـع برعهـده 
آقـای سـعید صادقـي بـود كـه جنابـان غامرضـا 
مرادي رودپشـتي و محسـن حمیدیان درمقام نظار 
اول و دوم و آقـای محمـد جـواد عسـکري به عنوان 

دبیر مجمـع انتخاب شـدند.
در ادامـه و بـا قرائت گـزارش توجیهی هیـات مدیره 
مبنـی بر لـزوم افزایـش سـرمایه توسـط مدیرعامل 
محترم و پس از اسـتماع گزارش حسـابرس و بازرس 
قانونـی، مجمـع نشـینان بـا طنیـن صلـوات خـود 
ضمـن تصویـب افزایش سـرمایه شـركت بـه تغییر 

بنـد اساسـنامه مربوطـه رای مثبـت دادند.
شـركت كارخانجـات تولیـدی شـهید قنـدی یکـی 
انـواع  كننـده  تولیـد  مجموعه هـای  بزرگتریـن  از 
كابل های مخابراتی مسـی، كابلهای مخابراتی نوری، 
سـلول خورشـیدی  و توسـعه ارتباطات در آبان سال 
63 بـه صـورت سـهامی خـاص تاسـیس شـد و در 
سـال 83 بـه سـهام عـام تبدیـل و بعـد از آن  وارد 

بازار سـهام شـد.
بـه گفتـه محمد جواد عسـکری باقرآبـادی، مدیر عامل گـروه كارخانجات شـهید قندی، 
تامیـن بـه موقع مواد اولیه، توسـعه بازارهای هـدف و افزایش صـادرات از محورهای اصلی 
فعالیت این شـركت بوده اسـت و با تصویب این افزایش سـرمایه و عملیاتی شـدن آن از 
محـل مطالبـات حال شـده و آورده نقـدی برنامه های مدنظر مدیریت برای توسـعه همه 

جانبه شـركت و پیشـبرد اهداف عالیه بسـیار حیاتی می باشـد.
دكترعسـکری همچنیـن اجرای پـروژه های توسـعه ای از طریق تبدیـل دارایی های غیر 
مولـد و افزایـش نرخ بازده دارایی های را از برنامه های جدی مدیریت شـركت برشـمرد و 
تصریح كرد: در سـال مالی گذشـته و جاری اصاح سـاختار خوبی در شـركت انجام شده 
اسـت و بدهـی معوقه بانک ها به شایسـتگی سـامان یافتـه و جذب و اعطـای نمایندگی 
برای توسـعه بازار هدف انجام شـده و همچنین جهت تامین مواد اولیه شـركت پلیمری 

از طریـق بـورس اقدام و سـهمیه ی الزم اخذ گردیده اسـت.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه تنظیـم برنامه بلند مـدت در زمینـه اصاحات بنیـادی جهت 
اصـاح اهـداف، سیاسـت هـا و فرآیندها گفـت: در كنار ایـن افزایش سـرمایه با پیگیری 
انجـام شـده و پـس از جلسـات و بحـث و مطالعـه، مقـرر گردید در راسـتای توسـعه هم 
افزایی و افزایش سـود آوری شـركتهای تابعه و با هدف اسـتقال شـخصیت های حقوقی 
تابعه، اصاح سـاختار شـركتی و چارت سـازمانی با مطالعه دقیق فرآیند ها در دستور كار 
قرارمـی گیـرد كه انشـاهلل بـه زودی در این زمینه هم شـاهد تحول در گـروه خواهیم بود.
دكتـر ابراهیـم زاده بـا خاطـر نشـان كـردن این نکته كـه با اقدامات انجام شـده در سـال 
گذشـته كـه برنامه ریزی شـركت برای كسـب درآمـد 260 میلیـارد تومان بـود در پایان 
سـال 436 میلیـارد تومـان درآمـد محقـق شـد و 
سـهامداران شـركت 83 میلیارد تومان سود دریافت 
كردنـد تصریـح كـرده بـود كـه امیدواریـم امسـال 
درآمدهـا به 700 میلیارد تومان برسـد. معاون مالی 
موفـق و پاكدسـت و عضـو هیـات مدیـره مجموعه 
همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه پیگیـر هسـتیم كه 
سـرمایه هـای شـركت در یزد و بـرای صنایع جدید 
و ایجـاد چرخـه تولیـد هزینـه شـود افـزود: هـدف 
اصلـی شـركت حفظ كیفیـت درحداسـتانداردهای 
جهانی وبرآورده سـاختن انتظارات مشتریان ، تعالی 
صنعتـی واقتصادی وحذف وابسـتگی و حضور موثر 
در بازارهـای جهانی میباشـد . دكتر عسـکری مدیر 
مدبـر مجموعـه نیـز در حالـی كـه اهـداف »بکام« 
را اصـل مشـتری سـاالری وبهبـود مسـتمركیفیت 
و خدمـات را بـاور قطعـی و تثبیت شـده مدیـران و 
كاركنـان ایـن شـركت اعـام كـرده و اضافه كـرد: با 
انجـام بـه موقـع تعهـدات و در نظـر گرفتـن نیازهـا 
كیفیـت  تضمیـن  و  مشـتریان  هـای  خواسـته  و 
محصـوالت تولیـدی نهایت دقت و تـاش را مبذول 

نمـوده ایم.
وی همچنیـن رسـیدن بـه باالترین سـطح داخلی و 
بیـن المللی در حـوزه عملیات مرتبط بـا تولید انواع 
كابلهـای مخابراتـی و برقی با رعایـت الزامات ایمنی 
و زیسـت محیطـی همـراه بـا توسـعه دانـش منابع 

انسـانی را برشمرد
دكتر طاهر ابراهیم زاده معاون مالی مجموعه نیز بیشتر در تشریح مهمترین رویکردهای 
مدنظـر شـركت با اعـام اینکه در مجموعه شـركت كارخانجات تولیدی شـهید قندی بر 
متنـوع سـازی بازارهـای هـدف كار شـده اسـت اضافه كـرده بود كـه برای حفـظ درآمد 
مجموعـه »بـکام« بـر اضافه كـردن بازارهدف نشـانه گـذاری گردیده تا عاوه بر شـركت 
مخابـرات بـا شـركت های مختلفـی ارتباط برقـرار گردد كه ایـن برقـراری ارتباطات خود 

بـه خـود فروش شـركت را بیش از پیش كـرده و افزایـش خواهد داد.
گـزارش بـازرس قانونـي دربـاره گـزارش توجیهی هیـات مدیـره درخصوص 

سـرمایه  افزایش 
بـه مجمـع عمومي فـوق العاده صاحبان سـهام شـرکت کارخانجـات تولیدي 

شـهید قندي )سـهامي عام(
در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده 1۶1 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 134۷

1- گـزارش توجیهـی مورخ 1 خرداد ماه 1400 هیات مدیره شـركت كارخانجات تولیدي 

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

تصویب افزایش سرمایه درصدی شرکت کابل شهید قندی یزد
»بکام« هر روز موفق تر از دیروز

میز مدیریت بازارشناس

تصویب افزایش سرمایه درصدی شرکت کابل شهید قندی یزد
دکتر محمد جواد عسکری مدیرعامل موفق و توانمند »بکام«خوب 
می داند که تداوم صدر نشینی و برترین بودن از کسب مقام اولی و 
صدرنشینی بسیار سخت تر می باشد و گزافه نباشد وقتی نمایندگان 
مردم اعالم می نمایند که در سخت ترین روزهای جنگ اقتصادی 
این  عاملی  مدیریت  قبول  ایثار،  و  گذشت  با  خوشنام  مدیر  این 
شرکت عظیم تولیدی را کرده تا بتواند در سایه تدبیر و درایت خود 
مجموعه کارخانجات شهید قندی یزد را به سوی پیشرفت روزافزون 
رهنمون سازد و البته که تالش دوچندان مدیر خوش فکر مجموعه 
افتخارآفرین »بکام« به عنوان پیش قراول صنعت سیم و کابل سازی 
کشور توانسته است زمینه ساز اعتالی ایران اسالمی بیش از پیش 

در این صنعت در همه عرصه ی کیفیت، تولید، صادرات و ... گردد.
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شـهید قندي )سـهامي عام( درخصوص افزایش سـرمایه آن شـركت از مبلغ 8/040/104 
میلیـون ریـال بـه مبلـغ 10/040/104 میلیون ریال ، مشـتمل بر صـورت های وضعیت 
مالـی، سـود و زیـان، تغییـرات در حقوق مالکانه و جریـان های نقدی فرضی و یادداشـت 
های توضیحی همراه كه پیوسـت می باشـد، طبق اسـتاندارد حسابرسـی »رسـیدگی به 
اطاعـات مالـی آتی« مورد رسـیدگی این موسسـه قرار گرفته اسـت مسـئولیت گزارش 

توجیهـی مزبـور و مفروضـات مبنای تهیه آن، با هیات مدیره شـركت اسـت. 
2- گـزارش مزبـور در اجراي تبصره 2 مـاده 161 اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایـش سـرمایه شـركت از محـل مطالبـات حـال شـده و آورده نقـدی از طریـق صدور 
سـهام جدیـد تهیه شـده اسـت. ایـن گـزارش توجیهی بر اسـاس مفروضاتی مشـتمل بر 
مفروضـات ذهنـی دربـاره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شـده اسـت كه انتظار 
نمـی رود لزومـا بـه وقـوع بپیوندد. در نتیجه، به اسـتفاده كننـدگان توجه داده می شـود 
كـه ایـن گـزارش توجیهی ممکن اسـت بـرای هدفهایی جز هـدف توصیف شـده در باال 

نباشد. مناسب 
3- براسـاس رسـیدگي به شـواهد پشـتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات هیات 
مدیـره، ایـن موسسـه به مواردی برخورد نکرده اسـت كه متقاعد شـود مفروضـات مزبور، 
مبنایـي معقـول بـراي تهیـه گـزارش توجیهـي فراهم نمي كنـد. به عـاوه، به نظـر این 
موسسـه، گزارش توجیهی یاد شـده براسـاس مفروضات به گونه ای مناسـب تهیه و طبق 

اسـتانداردهای حسـابداری ارائه شده است.
4- همانگونـه كـه در گـزارش توجیهـی ذكـر شـده، افزایـش سـرمایه مـورد نظـر هیات 
مدیـره بمنظور اصاح سـاختار سـرمایه، انجـام تعهدات بانکـی و افزایش تولیـد و فروش 
و كاهش هزینه های مالی شـركت پیشـنهاد گردیده و براسـاس اطاعات ارائه شـده، در 
صورت انجام افزایش سـرمایه، شـركت قادر به افزایش توان تولیدی و تسـویه تسـهیات 
و مطالبـات سـهامدار عمـده خواهد بـود و در صورت عـدم انجام آن، به دلیـل عدم وجود 
نقدینگـی كافـی در نتیجه از دسـت دادن بخشـی از اعتبـارات بانکی، هزینـه تامین مواد 
اولیـه افزایـش و در نتیجـه تـوان تولیدی شـركت كاهش خواهـد یافت. ضمـن اینکه در 
سـنوات آتـی، هزینـه هـای مالی نیز بدلیـل عدم امکان تسـویه تسـهیات مالـی و لزوم 
تسـویه مطالبـات سـهامدار عمـده، مواجه بـا افزایـش خواهد گردیـد. با توجه بـه مراتب 
فـوق و بـا در نظـر گرفتـن سـود مـورد انتظار بـا نـرخ 25%، نـرخ بازدهداخلـی مربوطه 
41/35 درصد محاسـبه گردیده و دوره بازگشـت سـرمایه گذاری انجام شـده بدون درنظر 
گرفتـن ارزش فعلـی عایدات آتی، ظرف مدت حدود 3 سـال و 4 ماه برآورده شـده اسـت. 
بدیهی اسـت تحقق پیش بینی های هیات مدیره و دسـتیابی به دوره بازگشـت سـرمایه 
بـرآوردی، منـوط بـه تحقـق درآمدهای پیش بینـی شـده و بازپرداخت تسـهیات مالی 

معوق خواهـد بود.
5- آثـار بندهـای 4 و 5 گزارش حسابرسـی مـورخ 9 خرداد ماه 1400 این موسسـه برای 
صورتهای مالی سـال مالی منتهی به 30 اسـفند ماه 1399 درخصوص احتسـاب ذخیره 
اقام راكد و سـنواتی و تسـعیر مطالبات ارزی، در اطاعات ارائه شـده در گزارش توجیهی 

هیات مدیره تعدیل شـده اسـت.
6- بـا عنایـت به مقررات حاكم بر بازار سـرمایه، قطعیت افزایش سـرمایه مورد رسـیدگی 

منوط به تایید نهایی آن توسـط سـازمان بورس و اوراق بهادار می باشـد.

7- حتـي اگـر رویدادهـاي پیـش بینـي شـده طبـق مفروضات ذهنـي توصیف شـده در 
بـاال رخ دهـد، نتایـج واقعـي احتمـاال متفـاوت از پیـش بیني هـا خواهـد بود. زیرا سـایر 
رویدادهـاي پیـش بیني شـده اغلب بـه گونه اي مورد انتظـار رخ نمي دهـد وتفاوت هاي 

حاصـل مي توانـد با اهمیت باشـد. 
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

افزایـش سـرمایه قبلـی شـركت از مبلـغ 600/000 میلیون ریـال به مبلـغ 8/040/104 
میلیـون ریـال و از محـل تجدیـد ارزیابـی دارایی ثابت بـوده كه به منظور اصاح سـاختار 
مالـی و بهبـود نسـبت مالکانه صورت گرفته اسـت. نتایج حاصل از افزایش سـرمایه مزبور 
كـه طی تصمیمـات مجمع عمومی فوق العـاده مـورخ 1399/04/10 تصویب شـده و در 

تاریـخ 1399/06/02 نـزد مرجـع ثبت شـركت ها به ثبت رسـیده اسـت.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هـدف شـركت كارخانجـات تولیـدی شـهید قنـدی ) سـهامی عـام(، از افزایش سـرمایه 
موضـوع ایـن بیانیـه ثبـت، بـه شـرح زیر می باشـد.

- هـدف اصلـی شـركت در افزایـش سـرمایه اصـاح سـاختار مالـی و بـه تبـع ایـن امـر 
دسـتیابی بـه منابع مالی بـدون هزینه به منظور تامین مواد اولیه مناسـب و كاهش بهای 

تمـام شـده و افزایـش تولیـد مـی باشـد اهداف كلی شـركت به شـرح  زیر اسـت:
1- اصاح ساختار مالی شركت شامل :

 انجار تعهدات بانکی. 
  بهبود و اصاح نسبت جاری.

 افزایش میزان مشاركت سهامداران در دایره شركت و بهبود اصاح نسبت مالکانه
 بهبود و اصاح اهرم مالی شركت و كاهش ریسک فعالیت عملیاتی

2-  اصاح ساختار حقوق صاحبان سهام و افزایش حقوق صاحبان سهام
3- اصاح ساختار حقوق صاحبان سهام به منظور افزایش سودآوری شركت 

4- افزایش تولید، افزایش فروش و كاهش بهای تمام شده و كاهش هزینه های مالی
تحلیـل صورتهـای مالـی و گزارشـات تولیـد و فـروش نشـان مـی دهـد شـركت از نبود 
نقدینگـی مناسـب در مضیقـه اقتصـادی قـرار گرفته و چنانچه تعهـدات مالی خـود رادر 
قبـال بانـک هـا در حداقـل زمـان انجـام ندهد نـه تنهـا از كلیه خدمـات بانکی بهـره ای 
نخواهـد بـرد بلکـه از هیـچ گونـه اعتبـارات از جمله تسـهیات، اسـناد رسـمی داخلی و 
خارجـی نمیتواند اسـتفاده كنـد به تبع این امـر آینده فعالیت اقتصادی شـركت در حاله 
ای از ابهام قرار میگیرد لذا ضروری اسـت با افزایش سـرمایه از محل مطالبات حال شـده 
و آورده نقـدی، ضمـن افزایـش اعتبـار ترازنامه با ایجـاد نقدینگی بدون هزینـه ، تعهدات 
بانکـی انجـام و ضمـن تامین مـواد اولیه ب موقع و مکفی ، منجر به سـهم بری بیشـتر از 
بازارهـای فـروش محصـوالت )داخلـی و خارجی( خواهد شـد لذا ضروری اسـت سـرمایه 

شـركت افزایش یابد.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

با توجه به برنامۀ ارائه شــده، شــركت كارخانجات تولیدی شـهید قندی )سـهامی عام( 
در نظـر دارد ســرمایۀ خـود را از مبلـغ 8/040/104 میلیون ریال به مبلـغ 10/040/104 

میلیـون ریـال، از محل مطالبات حال شـده سـهامداران افزایش دهد.
- 2/000/000 میلیون ریال )معادل 24/8 درصد( از محل مطالبات و آورده نقدی.
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مدیرعامل »خاور« پیرامون وضعیت شركت ایران خودرو دیزل زمانی كه در سال گذشته مدیرعاملی 
آنرا پذیرفت با اعام اینکه شركت در آن برهه حدود 5 هزار و 500 میلیارد تومان زیان انباشته داشت 
و بیش از 5 هزارمیلیاردتومان بدهی و سال ها بود كه این شركت زیان ده بود افزود :بنده به جد 
معتقد بودم محصولی كه در هر بنگاهی بازار برایش متصور باشد حتما قابل جهش است و آن شركت 
حتما می تواند در حوزه تولیدات و محصوالت خود در بازار به جهش برسد. به گفته وی از آنجا كه 
شركت ایران خودرو دیزل  محصوالت تجاری تولید می كند و این محصوالت برای كشور راهبردی 
هستند و در صنایع مختلف كاربرد دارد.و با سرلوحه قرار دادن فرمایش مقام معظم رهبری برای 

جهش تولید با تاش همه پرسنل سعی كردیم طرحی 
نو و تحولی جدی در رگ و پی شركت جاری و ساری 
سازیم .مهندس توسلی مهر با تصریح اینکه با تامین منابع 
، تامین مواد اولیه و قطعات به راحتی انجام پذیرفت و پس 
ازآن تولید به شدت رشد كرد اضافه كرد :   با رویکردی 
كه مبنی بر كاهش تولیدات مبتنی بر محصوالت خارجی 
و نیز تقویت نگاه به داخل بود. لذا تولیدات مبتنی بر 
محصوالت خارجی را كاهش دادیم و بیشتر به تولید داخل 
روی آوردیم. به گفته وی این راهبرد منجر به رشد زنجیره 
تامین ما شد و نگاهی نو به داخل شركت دیزل شکل 
گرفته وشاهد  افزایش 4 برابری تولید در چندماه پایانی 
سال گذشته بودیم و خوشبختانه این تحول عملکرد به 
كل شركت های زیرمجموعه سرایت نیز پیدا كرد  و تمام 
این شركتها  روندی صعودی را در فعالیت به ثبت رساندند.

این مسئله باعث شد شركت ما كه سالیان زیادی با زیان 
انباشته 5 هزار و 500 میلیارد تومانی روبه رو بود و انتظار 
داشتیم در سال 99، هزار و 200 میلیارد تومان به زیانش 
اضافه شود عما تغییر رویه داد و زیان انباشته كاهش پیدا 
كرد. ما از 440 میلیارد تومان زیان عملیاتی در سال 98 به 
320 میلیارد تومان سود عملیاتی رسیدیم و این یک اتفاق 
بسیار بزرگ برای دیزل بود. بنابراین سهم بازار ما به شدت 
رشد كرد. به طور مثال در كامیون 80 درصد سهم بازار در 
دست ایران خودرو دیزل و در كشنده حدود 70 درصد بازار 
دست دیزل است كه امسال این اعداد بزرگ تر نیز خواهد 
شد. این افزایش تولید و سهم بازار منجر به كاهش كیفیت 
نشد و همزمان در حوزه كیفیت كارهای جدی اتفاق افتاد و 
تمام نمودارهای اعداد كیفی نشان می دهد كه در حال رشد 
هستند و وضع كیفی محصوالت بسیار بهتر شده است و 
حتی در 2 محصول نیز ارتقا كیفی پیدا كردیم. در محصول 
پیکاپ در شهریورماه از 3 ستاره به 4 ستاره ارتقا پیدا می 
كنیم و در اتوبوس شهری نیز از 3 ستاره به 4 ستاره ارتقا 

پیدا كردیم. 
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت ایران 
خودرو دیزل )سهامی عام( مورخ 1400/08/17 در محل 
ضلع غربي ورزشگاه آزادي - هتل المپیک - سالن بین 

الملل تشکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 53/85 درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقی، اعضای هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی 
و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده آقای علي شیخي بود كه جنابان محمدباقر 
حیدرنیا و امیرحسین كوثري درمقام نظار اول و دوم و آقای 

محمدرضا بابائي 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، انجام افزایش سرمایه در دومرحله مورد 

افزایش سرمایه شرکت ایران خودرو دیزل مصوب مجمع گرفت
با برنامه های روشن برای افزایش سود و کسب سهم بیشتر از بازار

به تاخت در مسیر پیشرفت

تصویب مجمع عمومي صاحبان سهام قرار گرفت : 
مرحله اول: افزایش سرمایه از مبلغ 4,989,059 میلیون ریال به مبلغ 36,360,849 میلیون ریال ) 
خالص افزایش سرمایه مبلغ 31,371,790 میلیون ریال( از محل مازادتجدیدارزیابي دارایي ها را مورد 
تصویب قرارداد. مرحله دوم: مجمع عمومي فوق العاده به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود تا پس از 
اخذ مجوز هاي الزم ، سرمایه شركت را از مبلغ 36,360,849 میلیون ریال به مبلغ 86,360,849 
میلیون ریال )معادل 50,000,000 میلیون ریال خالص افزایش سرمایه( از محل مطالبات حال شده 

و آورده نقدي سهامداران افزایش دهد.
 - همچنین اصاح مفاد ماده 5 اساسنامه درخصوص 
میزان سرمایه و تعداد سهام. - سایر موارد كه در صاحیت 

مجمع عمومي فوق العاده بود نیز مصوب مجمع گرفت.
به گفته مهندس توسلی مهر سود عملیاتی 6 ماه امسال از 
كل سود عملیاتی سال گذشته بیشتر بوده است و »خاور« 
با تنوع بخشی به محصوالت، افزایش كیفیت و جهش 
تولید توانسته از زیان انباشته افزون بر 5800 میلیاردی  
و بدهی افزون بر 6000 میلیارد خود بطور قابل توجهی 
بکاهد. به گفته این مدیر ارزشی ذر مدت یکسالی كه افتخار 
خدمت در این مجموعه را داشته ام با تاش ستودنی كلیه 
همکاران توانستیم عملکردی  درخشان را برای سهامدار 
عمده ، خرد و كلیه ذینفعان و سهامداران حاصل سازیم 
وی با اشاره به اینکه پتانسیلی كه مجموعه ما دارد هیچ 
مجموعه ای در ایران ندارد اضافه كردبا این افزایش سرمایه 
كه خود نقطه عطفی در تاریخ ایران خودرو دیزل می باشد 
ضمن پیشبرد طرح های توسعه خرد به تولید بیش از 

7000 خودرو در سال 1400 نایل خواهیم آمد.
به گفته مهندس توسلی مهر تولید بیش از 10 برابری 
عقد  درصد،  به 40  درصد  از 14  بازار  سهم  افزایش   ،
قراردادهای بسیار خودب با شركت های بزرگ، كسب رتبه 
دوم رضایتمندی مشتریان و خدمت پس از فروش و رایزنی 
های گروه با نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی و ... كه 
از جمله دستاوردهای شركت در طول یک سال گذشته 

می باشد.
مدیرعامل »خاور« در بخش پایانی گزارش خود با تبیین 
اینکه این افزایش سرمایه دو مرحله ای از محل تجدید 
ارزیابی، مطالبات و آورده نقدی باعث افزایش توان تولید، 
كاهش هزینه های مالی تا مبلغ 1000 میلیارد تومان 
و خروج از ماده 141 قانون تجارت خواهد گردید اظهار 
امیدواری كرد در سالی كه مقام معظم رهبری آن را به نام 
سال حمایت از تولید و پشتیبانی و مانع زدایی ها نامگذاری 
نموده اند با حمایت مسئولین و رفع موانع این مجموعه 
عظیم و بی بدیل تولیدی بتوانیم با قدرت و صابت در 

همین مسیر رو به رشد و صعودی خود ادامه راه دهیم.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی ،اعالم اینکه 
قبل مجمع در مجلس شورای اسالمی نمایندگان 
مجلس پیرامون چگونگی اتخاذ تصمیم برای واردات 
خودروهای دست دوم جلسه ای با مدیران طراز اول 
صنعت خودروسازی کشورداشته اند ، پخش یک تله 
فیلم زیبا و جامع که با همت روابط عمومی کوشا و 
کاربلد تهیه و آخرین دستاوردهای شرکت را به سمع 
و نظر سهامداران در مجمع و ناظر به صورت برخط 
میرساند ، تشریح جامع از آخرین سیاستهای ایران خودرو دیزل و توفیقات حاصله و 
راهبردهای مدنظر در آتیه توسط مدیرعامل مجموعه،  تقدیر ویژه دکتر شیخی رئیس 
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با آمدن مهندس جواد توسلی مهر مدیری ازجنس صنعت که 
بخوبی بازار سرمایه و اقتصاد را می شناسد و اشراف کاملی 
به نقاط قوت و ضعف شرکت ایران خوردو دیزل داشت ، به 
در  که فصلی جدید  بودیم  و دشمن شاهد  شهادت دوست 
تاریخ این مجموعه رقم خورد و »خاور« با بهره بردن از تمام 
ظرفیت های خود و استفاده موثر از پتانسیل منابع انسانی که 
مدیر عامل را نه در پشت میز که در کنار خود و حتی پیشروتر 
در سنگر تولید می دانستند ، نقشی خوش از جهش تولید 
را در این مجوعه بزرگ صنعتی رقم زدند .با پیاده سازی و 
عملیاتی شدن برنامه های مدون مدیریتی از آبان سال گذشته 
تاکنون بخش زیادی از قطعات موردنیاز برای تولید خودروهای 
سنگین داخلی سازی شده است و با کسب سودعملیاتی قابل 
بطور کاهش  اخیر  این شرکت در مدت  انباشته  زیان  توجه 
چشم گیری یافته است. به گفته مهندس توسلی مهر در این 
بازه یکساله تولید محصوالت جهش داشته است و »خاور«از 
سهم 14 درصدی بازار داخلی به بیش از 40درصد سهم بازار 
اکنون دست یافته است و همچنین تنوع خودروهای دیزلی 
افزایش چشم گیری پیدا کرده و تولید محصوالت شرکت با 
شناسایی فرصت ها خودروهایی مانند اتوبوس، کشنده، ون 

و... را برای بازار مصرف در دست تولید می دارد.
براساس آخرین آمار رسمی مورد تایید بازرس و حسابرس 
قانونی که در سامانه کدال درج گردید شرکت ایران خودرو 
دیزل با مدیریت ارزنده مهندس توسلی مهر توانست در 9 
ماهه گذشته در سال مالی جاری خود منتهی به 1400/0۶/31 
نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل درآمد حاصل از عملیات 

خود را بیش از ۲۵9 درصد افزایش دهد.
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مجمع و نماینده سهامدارعمده از مدیریت فعال و عملگرای مهندس توسلی مهر در جهت 
توسعه و تعالی »خاور« ، تشویق های ممتد مجمع نشینان حین و بعد گزارش مدیرعامل 
که حاکی از رضایت کامل از عملکرد این مدیر جهادی بود و تالش ستودنی جناب محسن 
صحافی مدیر فرهیخته روابط عمومی و بچه های خوب آن واحد برای برگزاری هرچه 
باشکوه تر این جلسه و مخابره اخبار آن در خبرگزاری و رسانه ها و البته حرمت نهی 
شایسته به خبرنگاران و اهالی قلم توسط کلیه ارکان شرکت و نهایت همکاری و تعامل 
با رسانه ها جهت تهیه گزارش 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 ایران خودرو دیزل  )سهامي عام(
در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده 1۶1 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 134۷

1- گزارش توجیهی مورخ 2 /1400/5 هیات مدیره شركت ایران خودرو دیزل )سهامي عام( 
درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 4/989 میلیارد ریال به مبلغ 99/789 میلیارد ریال ، 
مشتمل بر صورت وضعیت مالی فرضی، صورت های سود و زیان فرضی، تغییرات در حقوق مالکانه 
وجریان های نقدی فرضی و یادداشت های همراه كه پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی 
»رسیدگی به اطاعات مالی آتی« مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت گزارش 

توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت می باشد. 
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصاحیه قانون تجارت و با هدف اصاح ساختار مالی 
و خروج از مفاد ماده 141 اصاحیه قانون تجارت طی دو مرحله، به ترتیب از محل آورده نقدی و 
مطالبات حال شده سهامداران )به ترتیب به مبالغ 38/224 میلیارد ریال و 11/776 میلیارد ریال( و 
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شامل زمین، ساختمان و سرمایه گذاری های بلندمدتجمعا به مبلغ 
44/800 میلیارد ریال، با استفاده از مفاد ماده 14 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 
كشور و حمایت از كاالی ایرانی مصوب 15 اردیبهشت 1398 )به شرح یاداشت توضیحی 3-3 ( 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- همانگونه كه در گزارش توجیهی درج گردیده ، مابه التفاوت ارزش دفتری و كارشناسی سه قطعه 
زمین اوقافی جمعا به مبلغ 2/137 میلیارد ریال بعنوان بخشی از مازاد بهای تجدید ارزیابی دارایی ها 
لحاظ گردیده است. ضمنا مبلغ 2/129 میلیارد ریال مالیات انتقالی از بابت استهاک تجدید ارزیابی 

در محاسبات مازاد تجدید ارزیابی منعکس نشده است.
4- به نظر این سازمان

الف- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات ، این سازمان به مواردی برخورد نکرده است 
كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي از محل آورده نقدی و 
مطالبات سهامداران به مبلغ 50/000 میلیارد ریال فراهم نمي كند. به عاوه، به نظر این سازمان، 
گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری 

ارائه شده است.
ب- براساس رسیدگی های انجام شده، با توجه به مورد مندرج در بند 3، از مبلغ افزایش سرمایه 
پیشنهادی از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود و سرمایه گذاری های بلندمدت، مبلغ 
40/534 میلیارد ریال آن در رعایت مفاد ماده 14 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 

كشور و حمایت از كاالی ایرانی، بامانع است.
5- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و مطالبات حال شده سهامداران منجر به ورود 

منابع نقدی نمی شود و تجدید ارزیابی موجب افزایش هزینه استهاک سال های بعد خواهد شد.
6- 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. 
7- افزایش سرمایه مذكور منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود . همچنین وفق 
مفاد ماده 14 قانون »حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی« 
مازاد ناشی از تجدید ارزیابی می بایست ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه 

افزوده شود. 
هدف از انجام افزایش سرمایه

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

در سالهاي گذشته، اعمال شرایط تحریم و افزایش نرخ برابري ارز در كنار باال رفتن نرخ تورم، منجر 
به افزایش هزینه هاي عملیاتي شركت گردیده و عدم تناسب افزایش نرخ فروش با بهاي تمام شده 
منجر به زیان ده شدن عملیات شركت شده است به طوري كه در حال حاضر شركت مشمول مفاد 
ماده 141 اصاحي قانون تجارت شده است. عاوه بر این، شركت به دلیل كنترل هزینه مالي و تاش 
براي تداوم فعالیت، اقدام به استقراض از سهامدار عمده خود )شركت ایران خودرو( به منظور تأمین 

نقدینگي نموده است. 
از طرف دیگر با توجه به اینکه رقم دارایي ها در صورت هاي مالي، با در نظر گرفتن ارزش دفتري آن 
ها ثبت شده و افزایش سطح عمومي قیمت ها )تورم( در اقتصاد كشور كه در ارقام بهاي تمام شده 
دارایي ها منعکس نمي شود، بنابراین اطاعات مربوط به ارزش هاي تاریخي )بهاي تمام شده( دارایي 
هاي ثابت تفاوت چشمگیري با ارزش هاي جاري آنها دارد و در نتیجه، اطاعات مزبور براي تصمیم 
گیري هاي اقتصادي، نامربوط و نارسا خواهند بود. از اینرو انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید 

ارزیابي دارایي ها مي تواند در انعکاس وضعیت واقعي دارایي هاي شركت مفید باشد. 
تصمیم به انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابي دارایي ها، بر اساس ماده 14 قانون 
حداكثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي كشور مصوب 15 اردیبهشت 1398 مي باشد كه بیان 
میدارد »به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصاح ساختار مالي شركت ها و كارآمدسازي 
افزایش بهاي ناشي از تجدید ارزیابي دارایي هاي اشخاص حقوقي موضوع حکم مقرر در تبصره 1 
ماده 149 قانون مالیاتهاي مستقیم، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است كه ظرف 
مدت یک سال پس از تجدید ارزیابي به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یکبار در هر پنج 

سال امکان پذیر است. مهمترین نتایج افزایش سرمایه به شرح زیر مي باشد: 
- بهبود وضعیت اهرم مالي شركت، 

- بهبود ساختار سرمایه شركت و افزایش توان رقابتي و حد اعتباري، 
-  ارائه ارزش منصفانه در صورتهاي مالي . افزایش شفافیت نسبتهاي مالي، 

-  نزدیک شدن ارزش حقوق صاحبان سهام به ارزش واقعي شركت، 
-  افزایش تولید و فروش به جهت بهبود وضعیت سرمایه در گردش. 

لذا هیأت مدیره در نظر دارد به منظور اصاح ساختار مالي شركت، خروج از ماده 141 قانون تجارت 
و بهره مندي از معافیت مالیاتي موضوع مواد 48 و 105 قانون مالیات هاي مستقیم، اقدام به انجام 
افزایش سرمایه طي دو مرحله و از محل مازاد تجدید ارزیابي دارایي ها و مطالبات و آورده نقدي 

سهامداران نماید.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

با توجه به برنامۀ ارائه شـده، شـركت ایران خودرو دیزل)سهامی عام( در نظر دارد سـرمایۀ خود را از 
مبلغ 4/989/059 میلیون ریال به مبلغ 99/789/217 میلیون ریال، طی دو مرحله و از محل مازاد 

تجدید ارزیابی دارایی های و مطالبات و آورده نقدی سهامداران به شرح زیر افزایش دهد:
- )مبلغ 44/800/158 میلیون ریال معادل 897 درصد سرمایه فعلی( از محل مازاد تجدید ارزیابی 

دارایی ها.
از محل مطالبات حال شده  - 11/775/796میلیون ریال )معادل 236 درصد سرمایه فعلي( 

سهامداران، 
- 38/224/204 میلیون ریال )معادل 1/766 درصد سرمایه فعلي( از محل آورده نقدي سهامداران،
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حسن بقائی مدیرعامل شركت پاكسان در یادداشتی درباره ضرورت توجه به ایران قوی این 
گونه قلم زده است.

رهبر معظم انقاب در بیانات راهبردی شان بر حركت در مسیر دستیابی به ایران قوی به 
كرات توصیه نموده اند.

بی شک دستیابی به این مهم، ابزار و ادواتی را می طلبد كه برخورداری از آن می تواند مسیر 
رسیدن را هموارتر و ساده تر كند.

داشتن ایران قوی در چارچوب اقدام و عمل توام میسر است. دولت قوی یکی از لوازم و 
ملزومات دستیابی به فصل جدیدی است كه رهبر معظم انقاب در آستانه نیمه دوم سال 
1400 باز هم بر آن تاكید كرد و ضمن ترسیم لزوم دستیابی به این مهم ملزومات آن را به 

همگان گوشزد نمودند.
رهبر معظم انقاب اول فروردین نیز در سخنرانی زنده تلویزیونی خطاب به ملت ایران راهبرد 

نظام و كشور را »ایران قوی« اعام كردند.
همین مسئله و تاكیدات رهبری اهمیت پیشرفت و خودكفائی را در نظام جمهوری اسامی 
مشخص می كند و در كنار سایر بیانات ایشان نشان می دهد كه دولت سیزدهم در دهه پنجم 
عمر جمهوری اسامی چه راه مهمی را پیش روی خود دارد و برای موفقیت ایران اسامی با 

چه ابزار و امکاناتی باید به این نقطه از تعالی برسد.
ایران قوی عنوانی است كه در مسیر پیشرفت باید به آن دست پیدا كرد. موردی كه حد و 
اندازه ای ندارد و تنها مسیری از رشد همه جانبه در تمام ابعاد علمی، نظامی، پزشکی، فن 
آوری، تکنولوژی، صنعتی و … است كه قطعا با همت جوانان و تقویت دانش بومی حاصل 

می شود.
در واقع سخنان مقام معظم رهبری در آغاز سال 1400 حاوی گفتمانی كامل برای مدیریت و 
حركت كشور در سال 1400 بود كه همه حوزه ها، سازمان ها و نهاد های كشوری و لشکری 

باید این سخنان را سرفصل حركت خود قرار دهند و در مسیر آن گام بردارند.
رئیس دولت جدید نیز با درک درست موقعیت ایران در منطقه و جهان باید تاش نماید تا 
بعد از شناسایی این مولفه ها با وضع قوانین و تسهیل امور، آن را محقق نموده و با برداشتن 
یک به یک مشکات از پیش رو و رفع موانع به آنچه كه صاح مملکت است دست پیدا كند.
در نخستین گام، شناسایی گلوگاه های آفت و خطر برای دولت جدید الزم و ضروری بود. 
شاید به همین دلیل بود كه رئیسی در اولین قدم در سال تحصیلی جدید این پرسش مهری 
را در بین دانش آموزان مطرح نمود كه ایران قوی دارای چه مولفه هایی است و نقش دانش 

آموزان و معلمان در شکل گیری ایران قوی چیست؟
بی شک جوانان و نوجوانان سکانداران آینده این مرز و بوم و وزرا و وكای ملت و رئیس 
جمهورانی هستند كه امروز پشت میز های مدرسه مشغول علم آموزی و كسب دانش هستند. 
آنچه كه در آغازین روز های سال تحصیلی جدید نیز رئیس جمهور ایران در آیین بازگشایی 
مدارس به آن اشاره و بر آن تاكید كرد؛ چرا كه همگان معتقدند راه پیشرفت از مسیر مدرسه 
و كسب علم و دانش و دست یافتن به حد اعای علم می گذرد و نمی توان بدون كسب 
دانش و مهارت كه پایه های آن از مدرسه آغاز می شود به موفقیت رسید و به آینده ایران 

قوی چشم داشت.
اما در این اثنا نباید از وظیفه خطیر صنعتگران در پیشبرد برنامه های كان كشوری تا 

دستیابی به ایران قوی غافل شد.
ناگفته پیداست كه صنعت در دستیابی به ایران قوی نقش الزام آوری به عهده دارد و باید در 

چهارچوب آن برای تحقق حد باالی پیشرفت تاش نماید.
یکی از مواردی كه باید به آن توجه ویژه داشت، تعالی صنعت در بستر برنامه ریزی و توسعه 
زیر ساخت هاست. نباید از نقش صنعتگران غافل شد و بخشی از تحقق ایران قوی را روی 

دوش آن ها ندید.
ما در شركت پاكسان كوشیده ایم تا بتوانیم با رفع موانع تولید و افزایش مشوق های سازمانی، 
گام های خوبی برای عرض اندام در صنعت شوینده كشور برداریم و سرفصل های تازه ای را 

در این مجموعه خوشنام و قدیمی باز كنیم.
ما هم اكنون وامدار صنعتی 60 ساله هستیم … و همین قدمت وظیفه ما را سنگین تر و 
خطیرتر می كند. چرا كه حركت در مسیر رو به جلو هدف و برنامه ذاتی صنعت است تا بتواند 
با اتکا به دانش روز، بومی سازی فن آوری های جدید جهانی و … حركت مستمر را تداوم 

بخشیده و نقش خود را در شکوفایی صنعت كشور، بی كم و كاست و به درستی اجرا نماید.
باید این حقیقت كه صنعت كشور برای قوی شدن راه طوالنی پیش رو دارد را بپذیریم و برای 
بهبود شرایط با شتاب دادن به توسعه صنعتی در كنار بهبود زیرساخت ها فعالیت مضاعفی 

داشته باشیم.
هر مجموعه باید در تبیین اهداف و برنامه ها به نحوی حركت نماید كه بتواند صنعتی مستقل 
و بدون وابستگی خلق كند و با هدایت آن در مسیر درست و ایجاد ساختار قوی و مقتدر شده 

و به حیات خود در عرصه صنعت كشور ادامه دهد.
این اتفاق با گام های كوچک و جزئی در شركت پاكسان به مدد مدیران و پرسنل توانمند، 
كارا، خوش فکر و با انگیزه در قالب كار تیمی اتفاق افتاد. به نحوی كه در كوتاه مدت به نقطه 
اجرائی نمودن اهداف كان و بزرگتر رسیدیم و توانستیم با درو كردن جوایز كشوری در حوزه 
های گوناگون صنعت، صادرات، محیط زیست، مدیریتی و … بدرخشیم و نام این مجموعه را 

به عنوان الگوی تمام عیاری در این صنعت ماندگار كنیم.
ما از آغاز با تبیین اهداف و برنامه هایی چشم انداز اهداف كوتاه، میان و بلند مدت خود را در 
قالب خط مشی سازمانی منتشر كردیم. از همان ابتدا با ساز و كار هایی تمامی شاغلین در این 
مجموعه را ملزم به اجرای آن نموده و با در نظر گرفتن زمان بندی درست و منطقی توانستیم 

با كمترین معیار خطا، آن ها را اجرائی نموده و به بهره برداری برسانیم.
بی شک باال بردن توان داخلی و استفاده از دانش بومی در دستیابی به این اهداف موثر است و 
راه برون رفت از تحریم ها، افزایش توان صنعتی و بهبود اشتغال و معیشت در كشور، حركت 
در همان مسیری است كه مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور آن را الزمه داشتن 

ایران قوی معرفی كرده اند و رونق صنعت و اقتصاد را در گرو آن دانسته اند.
ما در مجموعه پاكسان همسو با تاكیدات مکرر رهبر انقاب برای داشتن ایران قوی تجربه 
خوبی را پشت سر گذاشته و توانستیم در مدیریت سازمانی درست عمل كنیم و یک به یک 
مشکات را از پیش پای این مجموعه برداریم. با هموار ساختن مسیر، راه تحقق اهداف را 

كوتاهتر كنیم و رونق تولید را در كمیت و كیفیت رقم بزنیم.
بی شک مجموعه های تولیدی و صنعتی بسیاری در كشور می توان یافت كه با این عزم و 
اراده در مسیر تحقق آرمان های انقاب اسامی حركت می كنند تا راه برون رفت از چالش 
تحریم ها را هموار سازند و توطئه دشمنان را بی اثر نموده و هدف روشن ایران سرافراز و مقتدر 
را محقق سازند. شركت هایی كه باید به عنوان الگو از آن ها سخن گفت و به دیگران معرفی 

كرد تا چراغ راه همگان باشند.
با راه اندازی سامانه ارزشیابی عملکرد؛
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ایران قوی سهم صنعت در مسیر تحقق 

دکتر حسن بقایی از مدیران موفق و جهادی کشور می باشد که نقطه نظرات و دیدگاه های راهبردی وی در تعالی صنعت و جهش تولید ، هماره 
مورد توجه بوده است. این مدیر رزومه دار با پیاده سازی و عملیاتی کردن برنامه های مدون مدنظر خود در شرکت پاکسان توانست این مجموعه 
را به موفقیت های بی نظیری در دو سال گذشته رسانده و در تمام شاخص های آماری اعم از تولید، فروش داخلی و خارجی، درآمد ، سودآوری ، 

ارتقاء کیفیت و تنوع بخشی به سبد محصوالت و البته کسب سهم بیشتر از بازار بسوی موفقیت رهنمون سازد .
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ـــتر  ـــر بیش ـــم دو براب ـــر حج ـــودری از نظ ـــوینده پ ـــواد ش ـــه م ـــن ك ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــه ب وی در ادام
از شـــوینده  هـــای مایـــع بـــه فـــروش می رســـند افـــزود: وابســـتگی بهداشـــت عمومـــی بـــه 
ـــده محصـــوالت  ـــوان تولیدكنن ـــه عن ـــا ب ـــه م ـــت اســـت ك ـــن حقیق ـــای ای ـــای شـــوینده گوی پودره
ـــن  ـــل ممک ـــه حداق ـــفات دار را ب ـــای فس ـــوینده ه ـــی از ش ـــی ناش ـــرات منف ـــد اث ـــوینده بای ش
ـــن  ـــد ای ـــمت تولی ـــه س ـــا ب ـــت م ـــی حرك ـــای اصل ـــت ه ـــی از عل ـــوع یک ـــن موض ـــانیم، همی برس

ـــود. ـــت ب ـــط زیس ـــتدار محی ـــد دوس ـــول جدی محص
ـــن  ـــای ای ـــه ه ـــن دغدغ ـــدی تری ـــوالت را از ج ـــت محص ـــظ كیفی ـــان حف ـــل پاكس ـــر عام مدی
مجموعـــه برشـــمرد و یـــادآور شـــد: همـــه شـــركت پاكســـان را بـــا مرغوبیـــت محصوالتـــش 
می شناســـند. مـــا همـــواره تـــاش كـــرده ایـــم كـــه محصوالتـــی بـــا تمـــام اســـتانداردهای 
ـــن  ـــک ای ـــی ش ـــز ب ـــد نی ـــوالت جدی ـــن محص ـــم. در ای ـــه كنی ـــد و عرض ـــی تولی ـــوری و جهان كش
ـــه  ـــن درج ـــم از باالتری ـــی كنی ـــد م ـــه تولی ـــی ك ـــا محصول ـــم ت ـــرار داده ای ـــر ق ـــد نظ ـــئله را م مس

ـــد. ـــوردار باش ـــی برخ كیف

ـــدی  ـــد تولی ـــودر جدی ـــیون پ ـــفات در فرموالس ـــای فس ـــه ج ـــر ب ـــواد دیگ ـــی م ـــه جایگزین ـــی ب بقائ
ـــای  ـــه ج ـــد، ب ـــن محصـــول جدی ـــردن ای ـــه ك ـــد: در فرمول ـــادآور ش ـــرد و ی ـــاره ك ـــه اش ـــن مجموع ای
ـــا  ـــن فســـفات ه ـــوان جایگزی ـــه عن ـــا ب ـــت ه ـــه زئولی ـــرا ك ـــم چ ـــتفاده كردی ـــت اس فســـفات از زئولی

ـــد. ـــه آلودگـــی زیســـت محیطـــی را ایجـــاد نمـــی كنن هیچگون
ـــیک را  ـــپید كاس ـــودر س ـــان پ ـــركت پاكس ـــز ش ـــتر نی ـــه پیش ـــن ك ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــه ب وی در ادام
ـــدون  ـــوالت ب ـــد محص ـــد تولی ـــاز جدی ـــزود: در ف ـــود، اف ـــرده ب ـــد ك ـــفات تولی ـــتفاده از فس ـــدون اس ب
ـــر  ـــد نظ ـــاال م ـــد ب ـــا گری ـــی ب ـــوان پودرهای ـــه عن ـــرف ب ـــوپر ب ـــپید 5 و س ـــای س ـــفات پودره فس
ـــوردار  ـــی برخ ـــدرت مطلوب ـــازار از ق ـــازی در ب ـــاری س ـــد و تج ـــل برن ـــه دلی ـــه ب ـــت ك ـــه اس مجموع

ـــد. ـــوینده را دارن ـــای ش ـــازار پودره ـــی از ب ـــل توجه ـــهم قاب ـــت و س اس
ـــد  ـــول جدی ـــا فرم ـــودر ســـپید 5 ماشـــینی ب ـــه آزمایشـــی پ ـــل پاكســـان نمون ـــر عام ـــه مدی ـــه گفت ب
ـــن محصـــول  ـــای ماشـــینی ای ـــتانداردهای حـــوزه پودره ـــی اس ـــر تمام ـــق  ب ـــدون فســـفات منطب و ب
ـــد. ـــد ش ـــه خواه ـــور عرض ـــر كش ـــای سراس ـــگاه ه ـــد و در فروش ـــده تولی ـــورت عم ـــه ص ـــه زودی ب ب

ـــام  ـــدازی نظ ـــه در راه ان ـــن مجموع ـــرد ای ـــه رویک ـــاره ب ـــا اش ـــان، ب ـــل پاكس ـــی، مدیرعام حســـن بقائ
ارزشـــیابی عملکـــرد گفـــت: یکـــی از مـــواردی كـــه در ایـــن مجموعـــه در تـــاش هســـتیم تـــا اصـــاح 
كنیـــم، ارزشـــیابی عملکـــرد تمامـــی پرســـنل اســـت؛ بـــه نحـــوی كـــه همـــه افـــراد در یـــک سیســـتم 
فراگیـــر و اســـتاندارد مـــورد ارزیابـــی قـــرار بگیرنـــد و آن ارزیابـــی مبنـــای بســـیاری از تصمیـــم گیـــری 

هـــای ســـازمانی شـــود.
ـــرد  ـــیابی عملک ـــام ارزش ـــد نظ ـــاز و كار جدی ـــریح س ـــن تش ـــوز، وی ضم ـــان نی ـــزارش پاكس ـــه گ ب
ـــطح  ـــنل در س ـــی پرس ـــود و تمام ـــی ش ـــرا م ـــازمانی اج ـــطوح س ـــام س ـــرح در تم ـــن ط ـــزود: ای اف
رؤســـا، كارشناســـان، كارمنـــدان و كارگـــران هـــم در پســـت هـــای ســـتادی و در بخـــش هـــای تولیـــدی 
ـــاداش دریافـــت  ـــر اســـاس عملکـــرد خـــود تشـــویق شـــده و پ ـــد و ب ـــرار مـــی گیرن مـــورد ســـنجش ق

ـــد. ـــی كنن م
ـــد:  ـــادآور ش ـــوند ی ـــی ش ـــی م ـــراد ارزیاب ـــون آن اف ـــه پیرام ـــواردی ك ـــه م ـــاره ب ـــا اش ـــی ب بقائ
ـــادی،  ـــر انتق ـــری، تفک ـــم گی ـــدی، تصمی ـــی، توانمن ـــه كار تیم ـــامل روحی ـــی ش ـــن ارزیاب ای
ـــت  ـــاط، كیفی ـــری، انضب ـــزی و ســـازماندهی، رهب ـــه ری ـــرد، برنام ـــر خـــاق، بازخـــورد عملک تفک
ـــی  ـــورد ارزیاب ـــوان م ـــر عن ـــنل در ه ـــت. پرس ـــی و … اس ـــغلی تخصص ـــش ش ـــام كار، دان انج
ـــورد  ـــوارد م ـــن م ـــکاری و … ای ـــغلی، دوام هم ـــاء ش ـــاداش، ارتق ـــه پ ـــه و در ارائ ـــرار گرفت ق
ـــویق  ـــورد تش ـــود م ـــای خ ـــتگی ه ـــوب شایس ـــراد در چهارچ ـــا اف ـــرد ت ـــرار می گی ـــه ق توج

ـــد. ـــرار بگیرن ق
ـــادآور  ـــرد و ی ـــاره ك ـــز اش ـــرد نی ـــیابی عملک ـــام ارزش ـــزار نظ ـــرم اف ـــازی ن ـــاده س ـــه پی ـــه ب وی در ادام
ـــران  ـــط مدی ـــه و توس ـــش ماه ـــی ش ـــای زمان ـــازه ه ـــال و در ب ـــار در س ـــی دو ب ـــن ارزیاب ـــد: ای ش
ـــازات  ـــر اســـاس امتی ـــرد و ب ـــی گی ـــراد صـــورت م ـــاری توســـط اف ـــه صـــورت خـــود اظه ـــا و ب واحده

ـــود. ـــی ش ـــرد داده م ـــه ف ـــاداش و … ب ـــغلی، پ ـــاء ش ـــده ارتق ـــب ش كس

ـــا  ـــوم ســـازمان ه ـــر عم ـــم ب ـــاء شـــغلی حاك ـــاداش و ارتق ـــل پاكســـان نظـــام پرداخـــت پ ـــر عام  مدی
ـــرد: در نظـــام  ـــر نشـــان ك ـــود دانســـت و خاط ـــری و بهب ـــد بازنگ ـــدی را نیازمن ـــای تولی و شـــركت ه
ـــر  ـــه هـــای تولیـــدی اجـــرا مـــی شـــود، آنچـــه كمت ـــه صـــورت عمومـــی در مجموع ـــه ب ارزشـــیابی ك
ـــن  ـــت. همی ـــازمانی اس ـــام س ـــرد در نظ ـــف ف ـــدی و بازتعری ـــرد توانمن ـــرار می گی ـــه ق ـــورد توج م
ـــاد دلســـردی  ـــث ایج ـــد و باع ـــال باش ـــام و كم ـــد تم ـــی توان ـــه دارد نم ـــل نقایصـــی ك ـــه دلی روش ب
ـــرادی مـــی شـــود كـــه در ســـازمان بســـیار مفیـــد هســـتند و بیـــش از شـــرح وظایـــف خـــود در  در اف
ســـازمان عهـــده دار مســـئولیت مـــی شـــوند امـــا در نهایـــت در سیســـتم بـــه انـــدازه ســـایرین پـــاداش 

ـــد. ـــی كنن ـــت م ـــا تشـــویقی دریاف و ی
ـــی ایـــن حركـــت را در راســـتای عدالـــت ســـازمانی معرفـــی كـــرد و افـــزود: عدالـــت، تأثیـــر قـــوی  بقائ
ـــد در  ـــاهده می كنن ـــان مش ـــه كاركن ـــی ك ـــان دارد. هنگام ـــرش كاركن ـــرد و نگ ـــار، عملک ـــر رفت ب
ســـازمان بـــا آن هـــا بـــه طـــور عادالنـــه رفتـــار مـــی شـــود، تعهـــد ســـازمانی بیشـــتر، عملکـــرد شـــغلی 
مؤثر تـــر و رفتـــار شهروندی-ســـازمانی بهتـــری از خـــود نشـــان مـــی دهنـــد. همیـــن امـــر مـــی توانـــد 
ـــه موفقیـــت مجموعـــه را ســـرعت بخشـــیده و نیـــروی انســـانی را در مســـیر  حركـــت در دســـتیابی ب

ـــد. ـــت نمای درســـت خـــود هدای
بـــه گفتـــه وی گام نخســـت نظـــام ارزشـــیابی عملکـــرد پرســـنل شـــركت پاكســـان در نیمـــه اول آبـــان 
ـــا  ـــز ت ـــر آن نی ـــای دیگ ـــود و بخش ه ـــی ش ـــل م ـــورت دوره ای تکمی ـــه ص ـــه ب ـــازی و بقی ـــاده س پی
ـــر  ـــا ب ـــی عملکرده ـــود ارزیاب ـــاهد بهب ـــه ش ـــن مجموع ـــا در ای ـــود ت ـــی ش ـــی م ـــال اجرائ ـــان س پای

ـــیم. ـــازمانی باش ـــای س ـــاس ارزش ه اس
پیـــش از ایـــن نیـــز بـــه منظـــور تقویـــت بنیـــه درآمـــدی پرســـنل ایـــن مجموعـــه خصوصـــا شـــاغلین 
در خطـــوط تولیـــد در پرداخـــت پـــاداش تولیـــد پاكســـان بازنگـــری صـــورت گرفتـــه بـــود تـــا هـــر فـــرد 

ـــاداش تولیـــد را دریافـــت نمایـــد. ـــه شـــرایط و مؤلفـــه هـــای مختلـــف، ایـــن افزایـــش پ ـــا توجـــه ب ب

این مجموعه به زودی پودرهای بدون فسفات تولید می کند

نظام ارزیابی پرسنل پاکسان تغییر می کند

بقائی مدیرعامل پاکسان؛
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مورخ  )سهامی عام(  ریز  نی  سفید  سیمان  شركت  سهام  صاحبان  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
1400/08/15 در محل سازمان بازرسی كاالی تجاری برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 77/5 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
دكتر مصطفی شهریاری  بود، كه خانم دكتر بیات و آقای درویش در مقام نظار اول و دوم و آقای 

حمیدی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه 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.
طبق گزارش اعامی برای آنکه در جهت تجهیز و تامین قطعات مورد نیاز كارخانه خللی ایجاد نشود 
و از انجا كه با توجه به تورم حادث شده ناشی از افزایش قیمت ارز برای استمرار تولید نیاز به تامین 
منابع مالی و نقدینگی ضروری می باشد با تصویب هیات مدیره و تایید سازمان بورس، سرمایه شركت 
از مبلغ  10 میلیارد تومان به 23 میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش 

می یابد.
در مجمع فوق همچنین تصریح گردید كه اكنون سرمایه 
ثبت شده شركت مبلغ 100/000 میلیون ریال منقسم 
در  كه  باشد،  می  ریالی   1/000 سهم  میلیون   100 به 
به  با توجه  به ثبت رسیده است. و  تاریخ 1398/09/26 
این افزایش سرمایه 130 درصدی، سرمایه جدید شركت 
به مبلغ 230 میلیارد ریال منقسم به 230 میلیون سهم 

1/000 ریالی خواهد رسید..
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی ، عدم حضور 
مهندس داود اکبری شهرستانی مدیرعامل موفق 
سیمان نی ریز در مجمع به دلیل بیماری و تجلیل 
و جهادی  تجربه  با  مدیر  این  از خدمات  چندباره 
شرکتهای  امور  معاون  شهریاری  دکتر  توسط 
ابراهیمی  مهندس  و  خوزستان  فارس  هلدینگ 
یک  پخش  ریز،  نی  سیمان  مدیره  هیات  رئیس 
آخرین  و  پتانسیل  خوبی  به  که  زیبا  فیلم  تله 

بود،  کشیده  تصویر  به  را  شرکت  دستاوردهای 
تحوالت  آخرین  پیرامون  جامع  توضیحاتی  ارائه 
توسط  و جهان  ایران  و صنعت  اقتصاد  روی  پیش 
مدیران  از  خود  که  شرکت  مدیره  هیات  ریاست 
اعالم   ، باشد  می  کشور  سرمایه  بازار  پیشکسوت 
ماه   ۲3 افزایش سرمایه  این  بازگشت  دوره  اینکه 
مورد  بازده  نرخ  و  درصد   ۵۲ داخلی  بازده  نرخ  و 
انتظار ۲۵ درصد خواهد بود،اصالح ماده مربوطه در 
اساسنامه با توجه به افزایش سرمایه و حرمت نهی 
مدیر  حمیدی  جناب  از  مجموعه  ارکان  شایستۀ 
روابط  در  توکلی  جناب  تا  شرکت  پاکدست  مالی 

عمومی که به میزبانی پذیرای اهل رسانه بوده و ما را در تهیه این گزارش صمیمانه 
یاری رساندند 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 سیمان سفید نی ریز )سهامي عام(

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده 1۶1 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 134۷
1- گزارش توجیهی مورخ 1400/05/11 هیات مدیره شركت سیمان سفید نی ریز )سهامي عام( – 
)شركت( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 100 میلیارد ریال به مبلغ 230 میلیارد ریال 
، مشتمل بر اطاعات 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 منابع حاصل از فروش سهام ناشی از سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و در 
صورت عدم امکان افزایش سرمایه از محل مذكور، با تایید سازمان بورس اوراق بهادار از محل آورده 
نقدی سهامداران و به منظور خرید دارایی های ثابت مورد نیاز خط تولید )ماشین آالت، تجهیزات 
و قالبها( جهت حفظ ظرفیت فعلی تولید و نیز رعایت الزامات كفایت سرمایه، تهیه شده است. این 
گزارش بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه 

سیمان سفید نی ریز؛ تکنولوژی، کیفیت و سفیدی برتر
تصویب افزایش سرمایه 1۳0 درصدی

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 و با فرض تحقق مفروضات مندرج در گزارش 
توجیهی پیوست و همچنین تحقق فروش تعداد 1/625/000 سهم از سهام ناشی از سلب حق تقدم 
از سهامداران فعلی به قیمت پیش بینی شده در گزارش توجیهی)هر سهم به مبلغ 80/000 ریال( در 
حالت افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم، این موسسه به مواردی برخورد نکرده 
است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی كند. به 
عاوه، به نظر این موسسه، گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و 

طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- 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- انجام افزایش سرمایه فوق منوط به دریافت مجوز قبلی از سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
میلیون  مبلغ 50/000  از  شركت  قبلی  سرمایه  افزایش 
ریال به مبلغ 100/000 میلیون ریال و از محل مطالبات 
و آورده نقدی سهامداران بوده كه به منظور اصاح ساختار 
مالی صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه 
مزبور كه طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/12/15 تصویب شده و در تاریخ 1398/09/26 نزد 

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

از  عام(،  سهامی   ( ریز  نی  سفید  سیمان  شركت  هدف 
افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می 

باشد.
- خرید دارایی ثابت مورد نیاز جهت حفظ توان تولید 

- با عنایت به استراتژی شركت مبني بر حفظ وضعیت 
سطح فعلي تولید متناسب با شرایط بازار و جلوگیری از 
كاهش تولید ناشي كاهش عمر مفید ماشین آالت و نیز 
با توجه به فرسودگي برخي از تجهیزات و ماشین آالت، 
شركت نیازمند خرید دستگاه های جدید جهت تعمیر و 
نگهداری خط تولید فعلي مي باشد. در صورت عدم خرید 
تولید،  سطح  كاهش  با  شركت  نیاز،  مورد  های  دارایي 
یا مشکل توقف  یا حداكثر 20 درصد ظرفیت و  ساالنه 

خط تولید در سال های آتی مواجه می گردد. 
نیاز  مورد  مالی  منابع  سرمایه  افزایش  انجام  صورت  در 
جهت خرید تجهیزات و ماشین آالت مورد نظر از طریق 
آورده نقدی از محل فروش سهام ناشی از سلب حق تقدم 
از سهامداران فعلی و یا مطالبات حال شده و آورده نقدی 
سهامداران تامین م یگردد و این امر عاوه بر حفظ ظرفیت 
تولید شركت، می تواند باعث بهبود و رسیدن به ظرفیت كامل تولید )در صورت وجود تقاضا( در سال 

های اتی نیز گردد. 
- الزام جهت حفظ مفاد بازار دوم بورس 

با عنایت به افزایش حداقل سرمایه شركت های پذیرفته شده در بازار دور بورس، شركت سیمان سفید 
ني ریز در نظر دارد جهت حفظ و ارتقاء بازار معامات، سرمایه خود را به صورت پلکاني افزایش دهد 

یا در نهایت حداقل های مصوب را رعایت نماید.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

با توجه به برنامۀ ارائه شـده، شـركت سیمان سفید نی ریز)سهامی عام( در نظر دارد سـرمایۀ 
خود را از مبلغ100/000 میلیون ریال به مبلغ 230/000 میلیون ریال )مبلغ 130/00 میلیون 
ریال معادل 130 درصد سرمایه فعلی(، از محل مناب حاصل از فروش سهام ناشی از كسب حق 

تقدم و یا مطالبات حال شده سهامداران به شرح زیر افزایش دهد:
- 130/000 میلیون ریال )معادل 130 درصد سرمایه فعلی( از محل منابع حاصل از فروش سهام 

ناشی از سلب حق تقدم.
و یا

- 130/000 میلیون ریال )معادل 130 درصد سرمایه فعلی( از محل مطالبات حال شده سهامداران 
و یا آورده نقدی سهامداران

لج
 خ

دی
مه

طبق گزارش ۶ ماه رسمی منتشر شده سال 1400 میزان تولید واقعی 
سیمان نی ریز به مقدار ۸9/3۶۸ هزار تن بوده که نسبت به تولید 
۷0/3۶0 هزار تن ۶ ماهه سال 99 یک رشد چشمگیر را نشان می 
مقدار  از  ماهه   ۶ در  محصوالت  تحویل  کامل  جمع  همچنین  دهد. 
۷۵/۸۶0 هزار تن سال 99 به مقدار 91/4۲0 هزار تن در ۶ ماهه اول 
سال 1400 رسیده است که این آمار حاکی از آن است در کنار افزایش 
تحویل سیمان و کلینکر در بازارهای داخلی و خارجی شرکت توانسته 
است سود خالص خود را علی رغم تمام محدودیت ها و مشکالت با 
تمهیدات ویژه مهندس داود اکبری و پیاده سازی سیاستی مدنظر این 

مدیرعامل توانمند افزایش دهد.
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شركت شاهد به عنوان هلدینگ مادر، دارای 5 هلدینگ اصلی زیر مجموعه می باشد و در زمینه های 
پروژه های عمرانی، سـاختمانی صنعتی،انرژی،كشـاورزی و صنایع تبدیلی،بازار سرمایه،بازرگانی،نفت و 
گاز و … فعالیـت مـی كند .این شـركت كه بخش عمده ای از سـهامداران آن خانواده معظم شـهدای 
گرانقدر میهن عزیزمان می باشـد با هدف افزایش بهره وری،جلوگیری از خام فروشـی، پروژه محوری، 
بنگاه داری اقتصادی ، ایجاد درآمد های كیفی، فعالیت در راسـتای موضوع اساسـنامه، ایجاد هم افزایی 
در شـركتهای گـروه، اصـاح سـاختار و…  اقـدام به سیاسـت گـذاری در سـطوح كان جهت نیل به 

اهداف تعیین شـده نموده است. 
مجمـع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سـهام شـركت شـاهد )سـهامی عام( مـورخ 1400/07/27 در 

محـل محله عباس آباد،خیابان اندیشـه،خیابان شـهید دكتر بهشـتي پـاک 28 برگـزار گردید.
در ایـن مجمـع كـه بـا حضـور 73/54 درصـد سـهامداران حقیقـی و حقوقـی ، اعضـاء هیـات مدیره، 

نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهادار، حسـابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاسـت مجمع برعهده آقای مسـعود 
اسـفندیار  بود، كه جنابان علیرضا طایفي و حسـن روحاني 
فـرد در مقـام نظار اول و دوم و آقای میاد سـلگي به عنوان 

دبیر مجمع انتخـاب گردیدند.
درادامـه بـا قرائت گزارش هیات مدیـره به مجمع مربوط به 
اهـم فعالیتهـای صورت پذیرفته در طی سـال مالی منتهی 
بـه 1400/03/31 و پـس از اسـتماع گـزارش حسـابرس و 
بـازرس قانونـی، مجمـع نشـینان بـا طنیـن صلـوات خود 
ضمـن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشـمول 
ماده 129 و با تقسـیم سـود 140 ریال به ازای هر سـهم به 

كار خود پایـان دادند.
سـابقه عملکـرد جناب عزیز محمـد اكبری مدیر ارزشـی و 
برجسـته كشـورمان در اقتصاد و بازار سرمایه و سیاستهایی 
كـه مدنظر ایـن مدیر خدوم می باشـد همان حلقه مفقوده 
ای اسـت كـه ایـن شـركت عظیـم بـرای نیـل بـه موفقیت 
سـخت بـرآن نیازمنـد بـود و بحمداله بـا راهبردهـا و برنامه 
هایـی كـه ایـن مدیـر بـرای بهـره وری منابع انسـانی منابع 
معرف ، شناسـایی ریسـک ها و پیش بینی الزامات دارد. در 
كوتـاه زمان شـاهد خواهد بود كه شـاهدی جایـگاه واالتری 

اسـت خواهد یافت.
اجتناب از فعالیت های موازی و جزیره ای شـركت ها، ایجاد 
هم افزایی در استفاده مطلوب و بهینه از كل توانمندی های 
اقتصـادی بنیـاد شـهید از راه های رسـیدن به افقی روشـن 
می باشـد كـه جناب اكبـری برای پیـاده سـازی آن بخوبی 
راهبـرد دارد و بـه گفته مشـارالیه با برنامه ریـزی و مدیریت 
صحیـح مـی توان ارزش واقعی مجموعه را باال برد و سـرمایه 

سـهامداران گرامی را افزایش داد.
پیام هیات مدیره

مرور کلی بر وضعیت تحوالت صنعت مربوط در سال مالی مورد گزارش
بـا توجـه به رشـد قیمت ملک در سـالهای اخیر، این موضوع موجـب گردیده خرید و فـروش ملک در 

سـال مالی مـورد گزارش دچار ركورد تورمی شـده اسـت.
مرور كلی بر عملکرد شـركت، میزان دسـتیابی به اهداف تعیین شـده و دسـتاوردهای مهم در سـال 

مالی مـورد گزارش
همانگونه كه مسـتحضر می باشـید شـركت شـاهد در زمره شـركت های فعال در صنعت ساختمان و 
انبـوه سـازی قـرار گرفتـه و بخش عمده دارایی های شـركت را اماک و مسـتغات تشـکیل می دهد 
كـه با شناسـایی بـه هنگام و اسـتفاده صحیح از ابـزار ظرفیت های خود در عرصه بازار سـرمایه، سـود 
را پررنـگ تـر نمود و سیاسـت تبدیـل دارایی های راكـد به دارایی هـای مولد را ادامـه داد. همچنین با 
هـدف مدیریـت هزینـه كاهش هزینـه های مالی همانند سـنوات گذشـته در صدر اقدامـات اصاحی 
قرار گرفت كه در همین راسـتا و درخصوص تسـویه تسـهیات مالی دریافتی در سنوات گذشته تاش 
هـای موثـری صـورت پذیرفت. در زمینه ایجاد درآمدهای پایدار و كسـب سـود كیفی، گروه شـاهد در 
سـال مالی مذكور روند اجرائی پروژهه ای سـاختمانی، صنعتی، كشـاورزی، سـیاحتی، گردشـگری و 

دکترین عزیز محمد اکبری در شرکت شاهد برای ارزش آفرینی
نقشه راه تعالی

فروشـگاه هـای زنجیـره ای خـود را كـه بالغ بـر 14 فقره می باشـد را ادامـه داده و بررسـی های فنی و 
كارشناسـی درخصـوص ورود بـه پروژه های جدید را با درنظر گرفتن شـرایط توجیـه مالی و اقتصادی 
و رعایـت صرفهـو صاح شـركت در دسـت بررسـی و اقـدام دارد. اقدامات یادشـده و نظائـر آن موجب 
پوشـش كامـل بودجه سـال منتهـی به خرداد 1400 شـده اسـت و بازده سـرمایه گذاری شـركت 56 

درصد می باشـد.
برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی

- اسـتفاده از توان مالی و فنی شـركتهای تابعه جهت سـرمایه گذاری در پروژه های سـاختمانی )هم 
افزایی(

- افزایش نقدینگی و توان مالی آمادگی برای اجرای پروژه های مهم از منابع داخلی
- تمركز بر پروژههای مهم ساختمانی ، معدن، نفت و گاز با هدف ایجاد درآمدهای ثابت و پایدار

- اسـتمرار تنـوع در سـبد سـرمایه گذاری ها)سـاختمانی، 
انـرژی، بـازار سـرمایهف بازرگانی(

- استمرار انضباط مالی و كاهش هزینه های مالی
- پیگیـری امور حقوقی و مطالبات جهت اسـتیفای حقوق 

شركت
پروژه ها و فعالیت ها

- مشـاركت در سـاخت نیـروگاه 500 مگاواتـی سـیکل 
تركیبـی تهـران یـک – در شـركت مولـد نیـرو شـاهد

- مذاكـره با هدف جلب مشـاركت و سـرمایه گـذار داخلی 
در حال انجام اسـت

- اقدامـات اولیـه راه انـدازی نیـروگاه خورشـیدی در حـال 
اسـت. انجام 

پروژه مسکونی صدف کیش
- محل تامین ساخت از محل مشاركت تامین خواهد شد

- عملیات اجای پروژه آغاز گردیده است
- عملیـات فونداسـیون و گودبـرداری و همچنیـن سـقف 
طبقـات منفـی 1، همکـف، اول و دوم تکمیـل گردیـده، و 

سـقف طبقـه سـوم در حـال اجـرا مـی باشـد.
پروژه ساختمان اداری تجاری کلریز

قرارداد بصورت مشـاركت در سـاخت تنظیم و پروانه ساخت 
پروژه گلریز اخذ و به شـریک جهت شـروع عملیات سـاخت 

اباغ گردیده اسـت.
گودبرداری زمین در حال اجرا می باشد.

محدوده پروژه كن
- حصاركشی زمین به اتمام رسیده است.

- گودبرداری زمین انجام شده است.
- عملیـات اجرایـی پـروژه بـا مشـاركت هلدینگ عمـران و 

توسـعه شـاهد در دسـت اجـرا می باشـد.
منطقه ویژه اقتصادی نمین- در شرکت فرعی بازرگانی شاهد

- 900 هکتار از اراضی منطقه ویژه اقتصادی نمین فنس كشی شده است.
- در 455 هکتـار اراضـی منطقه ویژه عملیات زیر سـاخت شـامل احداث بلوار، سـاختمان اداری آتش 

نشـانی، معابـر عمومی، آب و بـرق و گاز در حال انجام می باشـد.
- اخذ پروانه بهره برداری فاز اول منطقه ویژه اقتصادی نمین به مساحت 400 هکتار

- اخذ كد گمركی منطقه ویژه اقتصادی 
برنامه های آینده شرکت

- اسـتفاده از تـوان مالـی و فنـی شـركتهای تابعـه جهـت سـرمایه گـذاری در پروژهـه ای 
سـاختمانی )هـم افزایـی(

- افزایش نقدینگی و توان مالی آمادگی برای اجرای پروژه های مهم از منابع داخلی
- تمركز بر پروژه های مهم ساختمانی با هدف ایجاد درآمدهای ثابت و پایدار

- استمرار تنوع در سبد سرمایه گذاری ها)ساختمانی، انرژی، بازار سرمایه، بازرگانی(
- استمرار انضباط مالی و كاهش هزینه های مالی

- پیگیری امور حقوقی و مطالبات جهت استیفای حقوق شركت

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

مدیرعامل توانمند مجموعه مهندس عزیزمحمد اکبری، با اشاره بر اینکه 
شرکت شاهد با دارا بودن 1۸ شرکت زیر مجموعه دارای یک سرمایه خوب و 
با ارزش بوده و با مدیریت خوب و کارآمد می توانند ضمن رشد سرمایه های 
سهامداران خود، نقش بسزایی در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور 
داشته باشند اضافه کرد در شاهد باید باور این باشد که این شرکت یک 
بنگاه اقتصادی است و در بنگاه اقتصادی اصل بهره وری به عنوان یک اصل 
الزامی می باشد اضافه نمود سکاندار شرکت با تصریح اینکه در شرکت شاهد 
وظیفه اش این هست که خروجی موفقی در سودآوری و ارزش آفرینی و 
ارائه تسهیالت برای خانواده معظم شهدا به عنوان صاحبان اصلی فراهم کند 
و این سرمایه عظیمی که نظام مقدس جمهوری اسالمی در اختیار ما گذاشته 
را به نحو بهینه بتوانیم بهره مند و منتفع سازیم افزود: برای این مهم برنامه 
های بسیار خوبی را من و همکاران تبیین، تدوین و ترسیم کرده و با تمام 

قدرت برای پیاده سازی و عملیاتی کردن آن مصمم هستیم.
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ورود اولیـن دسـتگاه هـای نوبـت دهـی در سیسـتم بانکـداری از طریـق بانـک 
سـامان، تجهیـز همـه شـعب و مـکان هـای عمومـی پرتـردد بـه خودپردازهـای 
سـامان و توسـعه شـبکه پرداخـت الکترونیـک حضـوری و غیرحضـوری از طریـق 
شـركت پرداخـت الکترونیـک سـامان كـه امـروز خـود عنـوان رتبـه نخسـت در 
صنعـت پرداخـت ایـران را یـدک مـی كشـد اقداماتـی بـی نظیـر در اوایـل دهـه 

هشـتاد محسـوب مـی شـد.
تجربـه هـای خریـد الکترونیکـی بلیـط قطـار و كنسـرت و هواپیمـا و...شـاید االن 
سـاده بـه نظـر بیایـد امـا بـرای اولیـن بـار بـا دشـواری هـای بسـیار زیـاد فنـی و 

فرهنگـی آن سـال هـا بـا همـت سـامان و سـامانی هـا بـه انجـام رسـید.
زمانـی كـه هنـوز تابـوی اسـتفاده از اینترنت بـرای انجـام كارهای بانکی شکسـته 
نشـده بـود و در هـر شـرایطی مـردم رفتـن به شـعب را ترجیـح می دادند سـامان 
اولیـن اینترنـت بانـک ایـران را راه اندازی كـرد تا نیـاز مراجعه حضوری به شـعب 

بانـک را بـرای بسـیاری از امور از بیـن ببرد.
تردیـدی نیسـت كـه اثـر غیرمسـتقیم راه انـدازی همیـن دو سـرویس مهـم یعنی 
پرداخـت الکترونیـک و اینترنـت بانـک تـا چـه حـد در حفـظ محیـط زیسـت و 
كاهـش آلودگـی هـوا تاثیر داشـته اسـت. فقـط تصـورش را بکنید كه اگر این سـد 
توسـط سـامان شکسـته نشـده بـود قریب بـه 30 بانک كشـور برای ارایـه خدمات 
بـه مـردم چـه میـزان كاغـذ مصـرف مـی كردند و چـه مقدار تـردد درون شـهری 

ایجـاد می شـد.
بانک سامان، بانک مسئول

یکـی از ویژگـی هـای مهـم بانـک سـامان در طـول23 سـال كار و تـاش توجـه 
عمیـق بـه جامعـه خـود بـه عنـوان یک شـهروند حقوقـی بوده اسـت. ایـن نگرش 
در قالـب مسـئولیت اجتماعـی بانـک سـامان تبلـور یافتـه اسـت تـا بانک سـامان 
بـا همیشـه خـود را در برابـر جامعـه خود مسـئول بدانـد و بـا برنامه هایـی مدون 

اقدامـات حمایتـی خـود را پیـش ببرد.
سیاسـت اصلـی بانـک سـامان در ایـن حـوزه كمـک بـه توسـعه دانـش و درمـان 
بـوده اسـت و در همیـن راسـتا بانـک سـامان مـدارس بسـیاری را در اسـتان های 
سیسـتان و بلوچسـتان، كرمانشـاه، آ ذربایجان شـرقی، خراسـان شـمالی، گرگان و 
بوشـهر سـاخته اسـت و برای بسـیاری از مدارس تجهیزات كمک آموزشـی فراهم 

كـرده اسـت و از تحصیـل كـودكان بـی بضاعـت حمایت كرده اسـت.
بـه خریـد  اقـدام  بـزرگ  بـا همراهـی موسسـه هـای خیریـه  همچنیـن سـامان 

تجهیـزات پزشـکی پیشـرفته بـرای درمـان كـودكان مبتا به سـرطان یـا بیماری 
هـای جسـمی و حركتـی كـرده اسـت.

بانـک سـامان بـا حمایـت از طـرح درمـان بیمـار كرونایی با پاسـما گامـی بزرگ 
در جهـت مقابلـه بـا بیمـاری كرونا و شـفای هموطنان برداشـت.

بانک سامان، بانک فرهنگ و ورزش
اقدامـات حمایتـی بانک سـامان در خلـق آثار فرهنگـی مانند حمایت از سـاخت و 
اجرای سـوئیت سـمفونی خلیج فارس و حمایت از صنایع دسـتی كشـور همیشـه 
یـک رویکـرد جـدی بـوده اسـت و در همیـن راسـتا سـامان همیشـه تـاش كرده 

اسـت تـا بـا حمایـت از هنر اصیـل ایرانی مـروج فرهنـگ و نام ایران باشـد.
بانـک سـامان در سـالهایی كـه كشـور دچار تنـش آبی بود بـا راه انـدازی كمپینی 
بـزرگ و ملـی بـا عنـوان آب هسـت ولی كم اسـت تاش كـرد تا فرهنگ اسـتفاده 

بهینـه از آب را توسـعه دهد.
همچنیـن در حـوزه ورزش بانـک سـامان با حمایت از عظیم قیچی سـاز نخسـتین 
كوهنـورد ایرانـی فاتـح 14 قلـه 8000 متـری و تیـم ملـی والیبـال تـاش كرد تا 
تجربـه و سـبکی جدیـد از حمایتگـری ورزشـی را در ایـران تعریـف كنـد و همین 

نگـرش زمینـه سـاز موفقیتهـای روزافـزون والیبال ملی ایران شـد.
بانک سامان، حامی صنعت غذا و دارو

در سـالهایی كـه تحریـم های ظالمانه مشـکات عدیده ای را در بخشـهای مختلف 
اقتصـادی كشـور فراهـم كرده اسـت و مردم و صنعتگران كشـور با انواع مشـکات 
در تولیـد و بازرگانـی مواجـه بودنـد بانک سـامان با درک شـرایط حسـاس كشـور 
تمركـز و تـاش خـود را بـرای تـداوم جریـان واردات مـواد غذایـی و دارویـی بـه 

كشـور معطـوف كـرد و اجـازه نـداد مـردم از این بابت دچار سـختی شـوند.
بانک سامان، بانک بین المللی

حضـور در عرصـه بیـن المللـی یکـی از اهداف جدی بانک سـامان بوده اسـت و در 
همین راسـتا و علی رغم همه سـختی ها و مشـکات بانک سـامان موفق شـد در 
همیـن سـالها دفتـر ایتالیا و شـعبه آلمان خـود را راه اندازی كند. این دسـتاوردی 
بـود كـه در اوج دوران تحریـم ها حاصل شـد و همین مسـیر زمینه سـاز بسـیاری 

از تعامات و دسـتاوردها برای كشـور شـده است.
بانک سامان، بانک شفاف

بانـک سـامان بـه عنـوان یـک بانـک بیـن المللـی بـرای همـکاری بـا بانـک هـا و 
نهادهـای بیـن المللـی ناگزیـر از رعایـت قوانیـن سـخت و پیچیده مالـی در حوزه 

بانک سامان؛ خالق تجربه های ارزشمند
برگزیده و پیشرو

همگان برای نشان دادن بانک اولین ها بانک سامان را نشان  می دهند

ـــود را در  ـــت خ ـــی فعالی ـــک خصوص ـــومین بان ـــی و س ـــاری خصوص ـــی و اعتب ـــه مال ـــتین موسس ـــوان نخس ـــه عن ـــامان ب س
ـــداری  ـــعه بانک ـــیس توس ـــه اول تاس ـــی آن در ده ـــفه اصل ـــه فلس ـــی ک ـــرد. بانک ـــاز ک ـــه ۸0 آغ ـــل ده ـــه ۷0 و اوای ـــر ده اواخ
ـــای  ـــه ه ـــق تجرب ـــمند خال ـــک هوش ـــامان بان ـــک س ـــعار بان ـــا ش ـــا ب ـــود ت ـــی ب ـــفه کاف ـــن فلس ـــود و همی ـــک ب الکترونی
ـــتادن در  ـــا ایس ـــاعت ه ـــتند و س ـــنتی داش ـــداری س ـــه بانک ـــادت ب ـــه ع ـــی ک ـــد. مردم ـــران باش ـــردم ای ـــرای م ـــمندی ب ارزش

ـــود. ـــزرگ ب ـــی ب ـــا تابوی ـــرای آنه ـــا ب ـــک ه ـــل بان ـــف طوی ص
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تطبیـق و مبـارزه بـا پولشـویی و شـفافیت مالـی بـوده و هسـت. در همیـن راسـتا 
طی این سـالها بانک سـامان هر سـاله توسـط موسسـات بیـن المللـی معتبر مورد 
بررسـی قـرار مـی گیرد و همـه روندهـای مالی و فرآینـدی آن در حوزه یاد شـده 
بـه تاییـد ایـن موسسـات مـی رسـد تـا جـز معـدود بانـک هـای ایرانـی باشـد كه 

موفـق بـه دریافـت ایـن تاییدیه ها باشـد.
بانک سامان، بانک محبوب

برگـزاری جشـنواره سـاالنه بانـک محبوب بـه عنـوان بزرگترین جشـنواره مردمی 
در حـوزه بانکـداری كـه بـر اسـاس رای و نظـر مشـتریان نظـام بانکـی انجـام می 
شـود زمینـه ای شـد تـا بانـک سـامان هـر سـاله تـاش كنـد خـود را در معـرض 
رای مـردم قـرار دهـد و ایـن خـود فرصتی شـد تـا نقاط ضعـف خود را شناسـایی 
و بهبـود دهـد و حاصـل همیـن تـاش ها كسـب عنـوان بانـک محبوب برای سـه 

سـال متوالـی از 1398 تـا 1400 بوده اسـت.
بانک سامان، بانک اشتغال

بانـک سـامان و گـروه مالـی سـامان عاوه بـر اینکه بـه طور مسـتقیم زمینه سـاز 
اشـتغال بیـش از 10 هزار نفر در كشـور شـده انـد و زمینه رفاه و معیشـت هزاران 
خانـوار ایرانـی را فراهـم كـرده انـد بـه طـور غیرمسـتقیم نیـز بـا هدایـت منابع و 
امکانـات خـود بـه اشـتغالزایی در صنایـع مختلـف كمـک كـرده اند. تقدیـر رییس 
كمیتـه امـداد بـه دلیـل حمایـت بانـک سـامان از اشـتغال محرومـان و حمایـت 
از شـركت هـای تولیـدی و صنعتـی بـا ارایـه یـا اسـتمهال تسـهیات از جملـه 

افتخـارات بانک سـامان اسـت.
بانک سامان، حامی اولین بانک دیجیتال ایران

توسـعه بانکـداری بـدون شـعبه یکـی از ضرورتهـای امـروز كشـور بـود و بانـک 
سـامان بـا درک ایـن ضـرورت اقـدام بـه حمایـت از یـک اسـتارت آپ جـوان و 
نواندیـش بـرای توسـعه یـک بانـک دیجیتـال كـرد و حاصـل ایـن حمایـت امـروز 
منجـر بـه راه انـدازی بلـو بانـک شـده اسـت كه در حـال حاضـر بـدون حتی یک 
شـعبه موفـق شـده اسـت قریب بـه 300 هزار مشـتری جـذب كنـد و برنامه های 
بسـیاری نیـز بـرای توسـعه پیـش روی خـود دارد كـه ایـن مـی تواند زمینه سـاز 

كاهـش هزینـه هـا و توسـعه بـازار سـامان در آینـده نزدیـک شـود.
بانک سامان، بانک استراتژی ها

برنامـه هـای توسـعه و تحـول بانـک سـامان بـه طـور منظـم و درقالـب برنامـه 
هـای 5 سـاله تدویـن مـی شـود و از طریـق هیـات مدیـره و مدیرعامـل بـه تمـام 
اركان اجرایـی بانـک ابـاغ مـی شـود. برنامـه راهبـردی اخیـر بانک كه بـه اجرای 
موفـق درآمـد برنامـه سـامان 1400 بـود كـه بـا هـدف كاهـش هزینه هـای بانک 
و توسـعه زیرسـاخت هـا بـرای افزایـش فـروش و درآمدهـای بـود بـا موفقیـت به 
اجـرا درآمـد و اكنـون نیـز برنامـه راهبـردی سـامان 1404 تدویـن و بـرای اجـرا 
در اختیـار مدیریـت هـای مختلـف قـرار گرفتـه اسـت. برنامـه ای كه سیاسـت ها 
و برنامـه هـا و اهـداف فصلـی و ماهانـه همـه واحدهای سـتادی و شـعب را تعیین 

و پیـش مـی برد.
بانک سامان، بانک خوشنام و خوش چهره

یکـی از ویژگـی هـای مهـم بانـک سـامان در سـال هـای اخیـر تغییر اسـتاندارد و 
حرفـه ای هویـت بصـری برند و تغییر دكوراسـیون شـعب بانک بود. ایـن تغییرات 
بـا هـدف همراسـتایی بـا تغییـرات روز بانکـداری در سـطح جهـان و اصـل احترام 

بـه مشـتری و ایجـاد بسـتر راحتـی و سـرعت و اطمینـان بـرای دریافـت خدمـات 
بود. بانکـی 

بسـتری كـه بـا هویـت یکدسـت و منعطـف خـود در تاش اسـت تا آرامـش را در 
ظاهـر و فضـای فیزیکـی بـه مشـتریانش هدیـه دهـد تـا آنهـا كار بانکـی را نـه به 
عنـوان یـک دغدغـه كـه به عنـوان یک فرصـت لذت بخش بـرای توسـعه تعامات 

مالـی اسـتفاده كنند.
بانک سامان، سوپرمارکت مالی سامان

بانـک سـامان بـا همکاری شـركت هایی ماننـد بیمه سـامان، پرداخـت الکترونیک 
سـامان، صرافـی سـامان و كارگـزاری سـامان كـه همگی عضـوی از خانـواده گروه 
مالـی سـامان هسـتند در تـاش بوده اسـت تـا زنجیـره ای كامل از خدمـات مالی 
را بـه مشـتریان خـود ارایـه دهـد و در همیـن راسـتا مشـتریان بانـک سـامان می 
تواننـد نیازهـای خـود را در حـوزه هـای یـاد شـده بـا سـرعت و كیفیتـی مطلوب 

كنند. دریافـت 
بانک سامان، بانک خدمات ویژه

اشـخاص حقیقـی و حقوقـی بنـا بـر شـرایط كاری و كسـب و كار خـود نیازمنـد 
دریافـت خدمـات سـریع و متفاوتـی هسـتند و بانـک سـامان با درک ایـن موضوع 
تـاش كـرده اسـت تـا بـرای اولین بـار در ایـران بـا تاسـیس واحدهـای تخصصی 
ماننـد مشـتریان خـاص و ویـژه و بانکـداری شـركتی زمینـه ارایـه خدمـات خاص 
بـه افـراد و شـركت هـا را فراهـم آورد تـا آنهـا بتواننـد ضمـن تجربـه متفـاوت در 
بانکـداری از كیفیـت و سـرعت عمـل بیشـتری در امـور مالـی و بانکـی خـود بهره 

شـوند. مند 
بانـک سـامان بـرای كاركنـان ایـن بانـک یـادآور خانـه دوم اسـت خانـه ای كه در 
آن فقـط كار نمـی كننـد، زندگـی مـی كننـد، تاش می كنند، خسـته می شـوند، 
تـا نانـی حـال برای سـفره خـود ببرنـد. كاركنانی كـه باالتریـن میـزان بهره وری 
سـاعت كاری را در میـان همـه مشـاغل دارنـد و به دلیـل محدودیت ها و شـلوغی 
شـعب به ویژه در دو سـال اخیر و شـرایط كرونایی سـخت ترین شـرایط را تجربه 
مـی كننـد. بانـک سـامان بـرای كاركنان ایـن بانـک یـادآور افتخـارات و موفقیت 

هـای بسـیاری اسـت كه زمینه سـاز زندگـی بهتر ایرانیان شـده اسـت.
بانـک سـامان بـرای سـهامداران یـادآور یـک نهـاد اقتصـادی پویـا و پاسخگوسـت 
كـه زمینـه وفـاداری آنها را بـه سهامشـان فراهم كرده اسـت. سـهامدارانی كه 23 
سـال بـا وجـود همـه مشـکات و سـختی هـای مالـی و اقتصـادی وفادارانـه بانک 
خـود را حفـظ كردنـد و بـا نگاه آینـده نگرانه خـود همیشـه از برنامه های توسـعه 

آن حمایـت كـرده اند.
بانـک سـامان بـرای شـهروندان یـادآور بانکـی اسـت كـه اسـتانداردهای بانکـی 
و پرسـتیژ دریافـت خدمـات را بـه سـطحی باالتـر ارتقـا داده اسـت سـطحی كـه 
شـهروندان ایرانـی آن را در بانـک هـای معتبـر خارجـی دیـده یا تجربه كـرده اند.
بانـک سـامان بـرای بانـک مركـزی یـادآور بانکـی اسـت كـه در طـول 23 سـال 
هیچـگاه حسـابش بدهـکار نشـده و همیشـه در بـازار بیـن بانکـی بـه عنـوان یک 

قـرض دهنـده عمـل كرده اسـت.
بـرای پرسـنل زحمتکـش و سـهامداران اصیـل و وفـادار ، بانـک سـامان غـرور و 
افتخـار و سـربلندی اسـت. بانکـی كه حاصل سـالها كار و تـاش و تفاهم و همدلی 

و دوسـتی بوده اسـت.
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اخبار بانک و بیمه
منطقه  به  در سفر  آثار  فیض  اخاقی  هادی  دكتر 
پتروشیمی  شركت های  مدیران  با  ماهشهر 
شهیدتندگویان، بوعلی، رازی، اروند، كارون، فارابی، فن 
آوران، مارون، شیمی بافت، فجر، خوزستان و بندر امام 
دیدار و راهکارهای گسترش همکاری را مورد بررسی 

قرار داد.
دكتر اخاقی مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه 
تعامل این بانک با صنعت پتروشیمی در چارچوب مسیر گذشته با قدرت و سرعتی دوچندان دنبال خواهد 
شد افزود: بانک تجارت با اتکا به توان پرسنل حرفه ای و متخصص خود برای پاسخ به وفاداری مشتریان، 
متعهد و مکلف به انجام تعهدات است و ما در این راه بیش از پیش در مسیر حمایت از اسطوره های 

اقتصادی كشور تاش خواهیم كرد.
مدیرعامل بانک تجارت چارچوب ارتباط بین بانک با صنعت پتروشیمی را بر اساس تعامل بلند مدت و 
برنامه محور دانست و تاكید كرد: بانک تجارت از ابتدای فعالیت خود به عنوان یک بانک تخصصی برای 
ارائه خدمات به شركت ها شناخته شده و افتخار داریم كه امروز ظرفیت های بانک را با حداكثر توان برای 
ارائه خدمات به مجموعه شركت های پتروشیمی بسیج كنیم و آماده همکاری در قالب اعطای تسهیات، 

گشایش اعتبارات اسنادی، خدمات بانکی و اعطای تسهیات به كاركنان این شركت ها هستیم.

بانک صادرات ایران با تامین مالی ارزی و ریالی هفت 
طرح بزرگ تولیدی در هفت شركت پتروشیمی، سهم 
برجسته خود در حمایت و تامین مالی این صنعت را با 

شتاب بیشتری پیگیری می كند.
این بانک با پرداخت بیش از 50 هزار میلیارد ریال 
تسهیات و تعهدات ریالی، 335 میلیون »یورو«، 500 
میلیون »دالر« و بالغ بر دو میلیارد »یوآن« از منابع 
داخلی و صندوق توسعه ملی، طی سال های اخیر سهم بسزایی در رونق تولید محصوالت صادراتی صنعت 

پتروشیمی و توسعه خطوط تولید در هفت شركت پتروشیمی بزرگ كشور داشته است.
تامین مالی طرح های مختلف و بزرگ ملی در صنعت پتروشیمی در سال های اخیر از جمله تولید متانول 
در منطقه عسلویه، توسعه نفت و گاز پارس جنوبی، ایجاد واحد تولید اتیلن، تولید متانول، حمایت از احداث 
پاالیشگاه اتان و تامین كاتالیست واحدهای تولید از جمله طرح های مهم و برجسته ای است كه توسط بانک 
صادرات ایران تامین مالی شده و همچنان برای هدایت بهینه منابع به سمت تولید و توسعه زیرساخت های 

مهم در این صنعت، تحت نظارت این بانک است.
همچنین با ارائه طرح اعتباری ویژه تولید؛ »طراوت« برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت 
بخش های مختلف صنعتی از ابتدای سال 99، این بانک تاكنون بالغ بر 75 هزار میلیارد تومان اعتبارات 
اسنادی ریالی صادر كرده و افق 100 هزار میلیارد تومانی برای توسعه استفاده از این ابزار به جای اعتبارات 
اسنادی ارزی از جمله فاینانس، ریفاینانس و یوزانس در شرایط تنگناهای تحریمی در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل بیمه رازی بر نقش محوری نمایندگان و شبکه 
فروش در تحقق اهداف میان مدت و بلند مدت این شركت 
تاكید كرد و با بیان این كه نماینده شركت بیمه،  نباید تنها 
فروشنده بیمه نامه باشد،  گفت: نقش بازاریابی و ارائه مشاوره 

به مخاطبان صنعت بیمه نیز بر عهده نمایندگان است.
دكتر علی جباری در تحقق هدف افزایش سرمایه به سی 
هزار میلیارد ریال را از كانال شبکه فروش قابل تحقق دانست 

و با بیان این كه به منظور توسعه فروش و نیز ارتباط گسترده تر با بیمه گزاران،  تا سال 1403 دست كم باید 
سی شعبه جدید شركت افتتاح شود،  ادامه داد: بیمه رازی بر روی آموزش و تقویت شبکه فروش خود سرمایه 

گذاری جدی خواهد داشت و این روند تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه می یابد.
مدیرعامل بیمه رازی »نماینده محوری« را نه یک شعار بلکه یک راهبرد برای این شركت خواند و بر لزوم 
استفاده از نظر شبکه فروش در اجرای برنامه تحول بیمه رازی تاكید كرد،  چرا كه آنها در خط مقدم عملیات 

شركت،  به صورت مستقیم و بدون واسطه با مشتریان در ارتباط اند.
وی با تاكید بر این كه بیمه رازی باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی بزرگ و مؤثر در كشور ایفای نقش كند، 
ادامه داد: صنعت بیمه یکی از حوزه های تأثیرگذار در اقتصاد ملی است و این شركت كه محصول آن اطمینان، 

امنیت و آرامش است، با تحول اساسی، جایگاه خود را در میان بنگاه های اقتصادی كشور پیدا كرده است.

نگین  مستقل  از شعبه  بازدید  در  ابراهیمی  اله  آیت 
)قاسم سلیمانی( اولویت اصلی بانک سپه را تحقق شعار 
حمایت اقتصادی عنوان كرد و از آمادگی كامل برای 
ارائه خدمات و تسهیات به تولیدكنندگان و صنایع مولد 

خبر داد.
مدیرعامل بانک سپه به همراه جمعی از مدیران ارشد در 
بازدید از شعبه مستقل نگین با تأكید بر اهمیت بازاریابی 

در شناسایی و جذب  مشتریان شاخص خواستار تقویت تیم بازاریابی مستقر در شعب بانک شد.
وی در این بازدید افزون بر بررسی آمار عملکردی شعبه مذكور به تغییر تركیب منابع، مصارف بهینه 
و ارائه تسهیات با ریسک كمتر، یکسان سازی نرخ سود سپرده ها، وصول مطالبات و تقویت بخش 

ارزی تأكید كرد.
ابراهیمی با اشاره به قدمت بانک سپه و توان مضاعفی كه پس از پروژه ملی ادغام به بدنه بانک 
تزریق شده است، تصریح كرد: استفاده از ظرفیت های بانک های ادغامی، تقویت زیرساخت ها، توجه 
به  بانکداری الکترونیک و پیش بینی نیازهای مشتریان بانک سپه را به عنوان بانکی پیشرو در كشور 

تبدیل خواهد كرد.

جواد عباسی در وبینار تخصصی معرفی خدمات و 
بانک  ایران گفت:  توسعه صادرات  بانک  تسهیات 
توسعه صادرات ایران حوالجات مشتریان را از طریق 
كارگزاران بانکی فعال، شبکه كارگزاری در دسترس 
، كارگزاران بانکی با عاملیت سایر بانکهای داخلی و 
همچنین از طریق شبکه كارگزاری صرافی توسعه 

صادرات ارسال می كند.
عباسی افزود: با تبیین امکانات ایجاد شده در تسهیل درخواستهای نقل و انتقال مشتریان در كشور 
روسیه از طریق میربیزنس بانک مسکو و همچنین بانک RFC روسیه اذعان داشت: متقاضیان می 
توانند از طریق امکانات ایجاد شده در بانک RFC روسیه وجوه حاصل از صادرات خود در كشور های 
آسیای میانه را به حساب این بانک نزد بانک یادشده انتقال داده و با مدیریت وجوه مذكور توسط بانک 

توسعه صادرات ایران درخواستهای خود و سایر مشتریان را از همین محل نیز پوشش دهند.
عباسی درباره دیگر خدمات قابل ارایه از سوی بانک توسعه صادرات در حوزه نقل و انتقاالت ارزی گفت: 
در كشور امارات متحده عربی از طریق شبکه كارگزاران در دسترس و در كوتاهترین زمان ممکن، وجوه 
حوالجات به ارز درهم به حسابهای معرفی شده در امارات انتقال پیدا می كند و برای مقاصد خارج از 

امارات نیز با پس از بررسی درخواستهای مشتریان این موضوع میسر خواهد بود.

دكتر سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای 
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور از غرفه بیمه 
پاسارگاد در نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های 
تجدید پذیر بازدید و در جریان فعالیت ها و اقدامات 

بیمه پاسارگاد در این حوزه قرار گرفت.
اعضای  از  میرزایی  میرعلی مطهری و حبیب  آقایان 
هیات عامل ، احسان بحرالعلوم طباطبایی مدیر بیمه 

های مهندسی و امین ضمیری مدیر بیمه های اتکایی در دیدار حضور داشتند. معرفی توانمندی 
ها، ظرفیت ها و محصوالت بیمه ای شركت بیمه پاسارگاد در رشته های مهندسی به عنوان یکی از 
توانمندترین شركت های بیمه خصوصی كشور در راستای افزایش هم افزایی با شركت های فعال در 

حوزه نفت،گاز و پتروشیمی بیان شده است.
معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های تجدید پذیر در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور با هدف ایجاد رابطه تکمیلی بین صنایع فعال در این حوزه با مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی و ضرورت تقویت این تعامات از ظرفیت های این نمایشگاه محسوب می شود.

مدیرعامل بیمه تعاون در افتتاحیه بخش بازرگانی ایران 
– سوئیس بر حضور فعال شركت های بیمه برای خدمت 

رسانی های گسترده بین المللی تأكید كرد.
با حضور كیم سیزلر، معاون سفیر سوئیس در ایران، یونس 
مظلومی، دبیر كمیسیون بیمه كمیته ایرانی اتاق بازرگانی 
بین المللی و مدیرعامل شركت بیمه تعاون، شریف نظام 
مافی، رئیس هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران-سوئیس و 

تنی چند از مدیران عامل صنایع و كسب و كارهای بزرگ، بخش بازرگانی ایران – سوئیس افتتاح شد.
مظلومی در این رویداد مطرح كرد: اساساً تقویت روابط بین الملل به تقویت خدمت رسانی هرچه مطلوب 
تر شركت های بیمه ای نیز منجر شده و بیمه تعاون با همین نگاه، حضور خود را در شکل گیری و توسعه 

بخش هایی همچون بخش بازرگانی ایران – سوئیس تقویت خواهد كرد.
دبیر كمیسیون بیمه كمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی بر ضرورت تقویت حضور شركت های بیمه در 
ساختار بین المللی تأكید كرد و اظهار داشت: علی رغم وجود تحریم ها، باید زمینه فعالیت شركت های 
بیمه برای ارائه خدمت رسانی به سازمان های فعال بین المللی فراهم شده و تعامل فی مابین تقویت شود.

دیدار مدیرعامل بانک تجارت با مدیران شرکت های پتروشیمی در ماهشهر

تامین مالی ۷ طرح  بزرگ پتروشیمی توسط بانک صادرات ایران

نماینده بیمه صرفاً فروشنده نیست ؛باید بیمه گر، بازاریاب، مدیر ریسک و مشاور بیمه گزار باشد

اولویت اصلی بانک سپه حمایت از تولید و صنایع مولد است

شبکه کارگزاری بانک های کشور در خدمت مبادالت بانکی مشتریان

با حضور مدیرعامل بیمه تعاون، بخش بازرگانی ایران – سوئیس افتتاح شد

مدیرعامل بیمه رازی: 

دکتر ابراهیمی عنوان کرد:

معاون ارزی شعبه مرکزی بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:

حضـور شـرکت بیمه پاسـارگاد در نمایشـگاه و همایش معرفی فرصت های سـرمایه گذاری و توسـعه 
حـوزه نفت و گاز و پتروشـیمی و انـرژی های تجدیدپذیـر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشـور

میزبانـــی بیمـــه پاســـارگاد در نمایشـــگاه فرصـــت هـــای 
ـــیمی ـــت، گاز و پتروش ـــوزه نف ـــعه ح ـــذاری و توس ـــرمایه گ س

بیمه دی  محمدرضا كشاورز مدیرعامل شركت 
طی نشستی میزبان دكتر حمید كردبچه رئیس 

پژوهشکده بیمه بود.
در این دیدار كه با حضور مدیران ارشد پژوهشکده 
بیمه و تیم مدیریت امور مشتریان شركت بیمه 
دی برگزار شد، ضمن بررسی روند كار و پروژه های 
جاری و دردست اقدام در حوزه مشتری، از مركز 
ارتباط با مشتریان و زیرساخت های سخت  افزاری و نرم افزاری مدیریت امورمشتریاِن بیمه دی بازدید 
به عمل آمد و بحث و تبادل دانش صورت گرفت، همچنین بر همکاری مشترک در زمینه مباحث 
مربوط به ارتقای سطح كمی و كیفی حوزه مشتریان در صنعت بیمه با استفاده از حجم انبوه داده های 

شركت بیمه دی با روش های داده كاوی و در راستای پژوهش های حوزه بیمه تاكید شد.
در این نشست، درخصوص برنامه های جاری مدیریت امور مشتریان و همچنین پروژه های عملیاتی 
تعریف شده بحث و تبادل دانش صورت گرفت تا حوزه های همکاری آینده فراهم شده و دو طرف 
بتوانند از پتانسیل دانش ضمنی یکدیگر استفاده نموده و تجربه های عملیاتی و اجرایی خود را با 

یکدیگر به اشتراک بگذارند.

بیمه دی میزبان مدیران ارشد پژوهشکده بیمه و شرکت بیمه دی
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مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت صنایع شیمیایي سینا )سهامی عام( مورخ 1400/08/05 
در محل مجموعه فرهنگي ورزشي تاش  تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 62/07 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، حسابرس و 
بازرس قانونی و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای هادي پورحامدي 
بود كه جنابان محسن عسکري آزاد و علیرضا كاظمي كلجاهي درمقام نظار اول و دوم و آقای حسن افشارپور 

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.
مهندس افشار پور در صنایع شیمیایی سینا به شهادت دوست و دوشمن با تبیین، ترسیم و تدوین برنامه 
های مدون مدیریتی و ارائه راهبردهای عملیاتی توانسته است با خرید به موقع مواد اولیه، استفاده مناسب از 
مواد، كنترل هزینه ها و استفاده از مهندسی معکوس در بازسازی قطعات مورد نیاز توسط تکنسین های خود 

شركت عملکردی بی نظیر را در این مجموعه رقم بزند و موفق 
به ركوردشکنی های عملکردی پی در پی در تاریخ این شركت 
و كسب باالترین میزان سود در سال مالی پیش گردد. وی 
برای سال 1400 نیز برنامه های خوبی برای توسعه فرآیندهای 
شركت مدنظر قرار داده است كه عاوه بر فروش فزون تر در 
داخل و كسب سهم بیشتر از بازار كشورمان در بخش فروش 

خارجی نیز مجموعه بیشتر از امسال صادرات داشته باشد.
این مدیر موفق در مجمع فوق العاده با تصریح اینکه این افزایش 
از مبلغ 153,563 میلیون ریال به مبلغ 3,597,282میلیون 
ارزیابی  تجدید  مازاد  از محل  درصد(  )معادل 2243  ریال 
داراییها در تحکیم نسبت مالکانه، كاهش ریسک مالی و اصاح 
ساختار مالی مجموعه نقش اساسی خواهد داشت افزود با این 
افزایش سرمایه كه به میزان قابل توجهی ارزش واقعی شركت 
را عینیت خواهد بخشید امکان دریافت تسهیات از بانک ها 
جهت پیشبرد طرح های توسعه ای و مدنظر بسیار راحت تر 

خواهد بود.
نهی  حرمت  بهداشتی،  های  پروتکل  دقیق  رعایت 
شایسته به اصحاب رسانه توسط مدیرعامل خدوم و 
رعایت  اینکه  تصریح  مجموعه،  پاکدست  مدیرمالی 
استاندارها و کیفیت و کار حرفه ای دکترین و هدف 
اصلی سکاندار شرکت و مجموعه می باشد اعالم اینکه 
شرکت با مراکز علمی و دانشگاهی رابطه ای تنگاتنگ 
دارد، راهبردهای سکاندار شرکت برای استمرار روند 
صعودی مجموعه، تشویق های سهامداران حاضر در 
بعد قرائت گزارش هیات مدیره، پاسخگویی  حین و 
صادقانه و شفاف مدیران ارشد مجموعه با سهامداران از 

نکات خواندنی این مجموعه بود.
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنایع شیمیایي سینا )سهامي عام(

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده 1۶1 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 134۷
1- گزارش توجیهی مورخ 14 فروردین ماه 1400 هیات مدیره شركت صنایع شیمیایي سینا )سهامي عام( 
درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 153/562/5 میلیون ریال به مبلغ 4/389/482/5 میلیون 
ریال ، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش مذكور با هیات مدیره شركت است. 

2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه 
شركت از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود طبقه زمین، محوطه سازی، ساختمان، ماشین آالت، 
تاسیسات و تجهیزات و وسایل نقلیه، جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی به استناد ماده 14 قانون حداكثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی مصوب 1398/02/15 مجلس شورای 
اسامی و براساس اصاح ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم )تصویب 
نامه مورخ 1398/10/22 هیات محترم وزیران( تهیه شده است. در این خصوص نظر هیات مدیره شركت 
را به استاندارد حسابداری شماره 11 مربوط به الزام ارزابی تمام اقام طبقه ای كه دارایی مزبور در آن طبقه 
قرار دارد و هزینه استهاک دارایی بابت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی كه بعنوان هزینه های قابل قبول تلقی 

نخواهد شد، جلب می نماید.
3- براساس رسیدگي های انجام شده، بنظر این موسسه افزایش شركت در اجرای استفاده از مزایای مقرر 

افزایش سرمایه ۲۲4۳ درصدی صنایع شیمیایی سینا مصوب مجمع گرفت

در ماده 14 قانون فوق االشاره با مانع است.
4- افزایش سرمایه بشرح فوق باعث می گردد سرمایه فعلی شركت بدون آنکه منابع جدیدی وارد شركت 
شود بیش از 28 برابر گردد. اگر چه امکان استفاده بیشتر از منابع بانکی با این اقدام برای شركت مهیا می 
گردد لیکن سود هر سهم به همین نسبت كاهش خواهد یافت. ضمنا از آنجاییکه الزم است استهاک 
برمبنای بهای ارزیابی شده محاسبه گردد. این امر باعث می شود بهای تمام شده تولیدات شركت افزایش 
یافته و به تبع آن سود قابل تقسیم كاهش یابد. چنانچه شركت نتواند نسبت به افزایش نرخ فروش در آینده 

اقدام نماید این اقدام می تواند به سود قابل تقسیم شركت به شدت لطمه بزند.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 712/5، 30 میلیون ریال به مبلغ 562/5، 153 میلیون ریال و از محل 
سود انباشته بوده كه به منظور اصاح ساختار مالی صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور 
كه طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/10/ 1399 تصویب شده و در تاریخ 1399/09/09 نزد 

مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسیده است.
الزم به توضیح است كه اهداف اصلی افزایش سرمایه شركت از 
محل سود انباشته، اصاح ساختار مالی و كاهش ریسک مالی 
صورت وضعیت و با هدف بهبود نسبت های مالی در سال 
های آتی و جلوگیری از خروج نقدینگی بوده است. با توجه 
به عدم تقسیم سود انباشته و افزایش سرمایه از محل سرفصل 
مذكور، این امر نه تنها موجب جلوگیری از خروج وجه نقد 
از شركت گردید، لیکن وابستگی شركت به منابع خارجی از 
جمله اخذ تسهیات بانکی را مرتفع نمود و به تبع آن حاشیه 
سود شركت، با درنظر گرفتن عدم تحمیل هزینه های مالی 
بانکی، بهبود یافته است همچنین شركت در پایان سال مالی 
منتهی به 30 اسفند 1399 فاقد بدهی بابت تسهیات دریافتی 
می باشد در صورتیکه در پایان سال مالی قبل معادل مبلغ 
26/054 میلیون ریال تعهدات و بدهی تسهیات دریافتی در 
دفاتر منعکس گردیده بود. همچنین این امر موجب افزایش در 
نقدینگی و تسویه بخشی از بدهی های شركت گردیده است 
كه عمدتا از سنوات قبل ایجاد و انتقال یافته بود. مضافا بخش 
از افزایش نقدینگی صرف بازسازی و پروژه های كوتاه مدت 
و خرید تجهیزات جهت پروژه های اجرایی به مبلغ 27/054 
میلیون ریال، افزایش سرمایه گذاری های بلندمدت به میزان 
در  شركت  های  موجودی  افزایش  ریال،  میلیون   44/180
پایان دوره به میزان 30/590 میلیون رسال و همچنین تسویه 
مطالبات سهامداران به مبلغ 117/503 میلیون ریال از محل 
منابع داخلی شركت و بدون اتکاء به منابع خارجی انجام گردیده 

است.
هدف از انجام افزایش سرمایه

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

تحکیم نسبت مالکانه و بهبود ساختار مالی و نیز استفاده از مزایای مقرر در ماده 17 قانون حداكثر استفاده از 
توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و آیین نامه اجرایی آن شركت 
با هدف بهبود نسبت های مالی در سال های مالی آتی و كاهش ریسک مالی خود در نظر دارد نسبت به 

اصاح ساختار از طریق افزایش سرمایه اقدام نماید.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

با توجه به برنامۀ ارائه شـده، شـركت صنایع شیمیایي سینا )سهامی عام( در نظر دارد سـرمایۀ خود را از 
مبلغ562/5، 153 میلیون ریال به مبلغ 281/5، 3/597 میلیون ریال، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی 

های ثابت مشهود افزایش دهد:
تغییر در برآورد به مبلغ 792/201 میلیون ریال ناشی از اعمال به كارگیری استاندارد حسابداری 35 ))مالیات 
بر درآمد(( بر مبلغ افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های استهاک پذیر، مالیات مازاد تجدید 

ارزیابی دارایی های ثابت استهاک پذیر قابل انتقال به سرفصل بدهی مالیات انتقالی می باشد.
برنامه هاي شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 

با عنایت به اینکه افزایش سرمایه مذكور در جهت اصاح ساختار مالی می باشد در نتیجه اثرات آن در جهت 
بهبود ساختار و نسبت های مالی حائز اهمیت می باشد و لذا در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه، شركت 

اقدام به اصاح ساختار مالی از سایر روش های قابل دسترس خواهد نمود.

مدار بر  »شسینا« 

افزایش تولید محصوالت، رشد فروش درآمد، افزودن سود عملیاتی 
رفع  ایضاء  و  کاری  راندمان  و  وری  بهره  کنار  در  سودخالص  و 
مشکالت زیست محیطی در صنایع شیمیایی سینا ارمغان مهندس 
حسن و افشار پور مدیر کاردان و کاربلد صنعت برای شرکت صنایع 

شیمیایی سینا در سال گذشته و جاری بوده است.
براساس آخرین آمار رسمی مورد تایید بازرس و حسابرس قانونی 
که در سامانه کدال درج گردید شرکت صنایع شیمیایی سینا با 
مدیریت ارزنده مهندس افشار پور توانست در 9 ماهه گذشته در 
سال مالی جاری خود منتهی به 1400/0۶/31 نسبت به بازه زمانی 
مشابه سال قبل درآمد حاصل از عملیات  خود را بیش از  143 

درصد و سود خالص خود را به میزان  ۲۵ درصد افزایش دهد.
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براساس آخرین آمار رسمی مورد تایید بازرس و حسابرس قانونی كه در سامانه كدال درج گردید شركت ملی كشت و 
صنعت دامپروری پارس با مدیریت شایسته مهندس صولت توانست در 9 ماهه گذشته در سال مالی جاری خود منتهی 
به 1400/06/31 نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل درآمد  حاصل از عملیات را به میزان 57 درصد و سود خالص 

خود را به میزان 82 درصد افزایش دهد.
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس )سهامی عام( مورخ 1400/08/17 

در محل  ورودي غربي مجموعه ورزشي آزادي - سالن اجتماعات هتل المپیک  تشکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 85/54 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی 
و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای عباس بابا گل زاده كشتلي بود كه جنابان 

علي اصغر محمدي و  امیر قنبري درمقام نظار اول و دوم و آقای حمید صولت 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.
همچنین به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شركت از تهیه واجراي طرح هاي مربوط به امور كشاورزي 
اعم از زراعت ، دامپروري ، پرورش طیور ، آبزیان ، باغداري وتولید محصوالت خارج از فصل وگلخانه اي وغیره به دستور 
جلسه تغییر موضوع فعالیت شركت )الحاق مواردي به موضوع فعالیت فرعي شركت ( مورد بحث و بررسي قرار گرفت 
و در نتیجه ماده 2 اساسنامه و موضوع فعالیت شركت به صورت زیر تغییر یافت. - مجمع در خصوص اصاح ماده 
2 اساسنامه در مبني بر تولید و فروش و صادرات نهاده هاي كشاورزي و دامپروري شامل كود و سموم و داروهاي 

دامي اعم از اخذ نمایندگي از شركت هاي خارجي و احداث كارخانه 
یا مشاركت جهت تولید نهاده هاي كشاورزي و دامپروري و صنایع 

مرتبط را تصویب نمود. تغییر یافت .
شایان ذكر است همانطور كه در نشست های وزرای اقتصاد كشاورزی 
با مدیریت توانمند و خدوم شركت مهندس حمید صولت تاكید 
گردید، شركت ملی پارس به عنوان یک كشاورزعمده دارای ظرفیت 
های بسیار باالست ونقش مهمی در زمینه  تولید داخلی و اشتغال 
زایی ایفا می كند كه توانسته همزمان 3 پروژه، تبدیل اراضی دیم به 
آبی به مساحت 1380 هکتار، احداث دامپروری گاوهای مولد 1500 
رأسی و ساخت گلخانه 100 هکتاری را اجرایی كند كه نشان از 

پویایی، تحرک ، خودكفایی و حركت رو به جلو شركت است.
با توجه به اینکه افزایش و رشد تولید نیازمند پشتیبانی و رفع موانع 
است و طبق گزارش مبسوط مهندس صولت مدیرعامل محترم 
شركت در خصوص این طرح های مهم كه موجب افزایش تولید 
داخلی در زمینه بذور استراتژیک ، اشتغال زایی در منطقه مغان 

خواهد شد با اكثریت آراء این افزایش سرمایه از محل مطالبات به 
تصویب مجمع نشینان رسید.

دکتر  ویژه  تقدیر  بهداشتی،  های  پروتکل  دقیق  رعایت 
باباگلزاده رئیس مجمع و نماینده سهامدارعمده از مدیریت 
جهادی و سیاست های راهبردی مهندس صولت در جهت 
اعتالی شرکت ، تشریح گزارش توجیهی و راهبردهای مدنظر 
به طور مبسوط توسط مدیرعامل مجموعه، حرمت نهی به 
اصحاب رسانه توسط کلیه ارکان شرکت و نهایت همکاری 
جناب فریدی مسئول امور سهام با خبرنگاران جهت تهیه 
گزارش و تصریح اینکه شرکت برای آینده برنامه های بسیار 
خوبی برای افزایش سودآوری و ارزش آفرینی خود دارد از 
نکات خواندنی مجمع بود که حیفمان آمد به اسب قلم سپرده 

نشود. 
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره 

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

کشت وصنعت ودامپروري پارس )سهامي عام(
در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده 1۶1 اصالحیه قانون تجارت 

مصوب سال 134۷
1- گزارش توجیهی مورخ 1400/04/17 هیات مدیره شركت ملي 
كشت وصنعت ودامپروري پارس )سهامي عام( درخصوص افزایش 
سرمایه آن شركت از مبلغ 325 میلیارد ریال به مبلغ 1/395 میلیارد 
ریال )به میزان 1/070 میلیارد ریال معادل 329 درصد(، مشتمل 
بر صورتهای مالی فرضی سالهای مالی 1400 لغایت 1404 و سایر 

اطاعات مالی 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 و به منظور اصاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی ناشی از تقسیم سود انباشته شركت تهیه و 
جهت اجرای طرح احداث گاورداری 1500 راسی گاو شیری مولد 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- بطوریکه از گزارش توجیهی، كل مخارج برآوردی )براساس آخرین استعام های انجام شده از منابع داخلی( برای 
اجرای طرح پرورش گاو شیری اصیل احداث گاوداری مبلغ 916 میلیارد ریال و مبلغ 174 میلیارد ریال به عنوان سرمایه 
در گردش پیش بینی گردیده كه از این مبلغ به شرح گزارش توجیهی پیوست مبلغ 1070 میلیارد ریال از محل سود 
انباشته و مبلغ 20 میلیارد ریال از محل منابع داخلی شركت تامین خواهد گردید. براساس گزارش توجیهی پیوست دوره 

بازگشت سرمایه چهار سال پیش بینی گردیده است.
4- بطوریکه از صورت سود و زیان پیش بینی شده ماحظه می گردد، سود و زیان شركت در بخش تولیدات دامی در 
شرایط فرض انجام افزایش سرمایه، با پیش بینی بهره برداری از طرح پرورشگاو شیری اصیل در سال 1401 صورت 
پذیرفته است . در این ارتباط درآمدهای آتی پیش بینی شده به طور متوسط با رشد 28 درصدی و هزینه های برآوردی 
آتی نیز به طور متوسط با رشد 26 درصدی صورت گرفته است. بدیهی است هرگونه تغییر در شرایط اقتصادی از جمله 
تغییر در نرخ مصوب فروش شیرخام و همچنین افزایش در بهای خوراک دام و سایر هزینه ها ناشی از افزایش در سطح 

عمومی بر سود و زیان پیش بینی شده فوق و به تبع آن دوره بازگشت سرمایه موثر خواهد بود.
5- به نظر این موسسه، براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات به شرح بندهای )3( 
و )4( 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.
6- 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. 
7- درخصوص تامین افزایش سرمایه از محل سود انباشته به شرح 
مندرجات گزارش توجیهی، مانده سود انباشته منتهی به 1399/9/30 
كه توسط موسسه حسابرسی دیگر حسابرسی دشه به مبلغ 1/276 
میلیارد ریال است كه با اعمال سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی 
سالیانه مورخ 1400/01/30 به مبلغ 187 میلیارد ریال، مانده سود 
انباشته پس از كسر سود سهام مصوب به شرح فوق به مبلغ 1/089 
میلیارد ریال می باشد. براساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار به 
نظر این موسسه، انتقال مبلغ 1/070 میلیارد ریال )مبلغ پیشنهادی 
هیات مدیره( از محل سود انباشته به حساب سرمایه از كفایت الزم 

برخوردار است.
8- در رعایت تبصره 2 ماده 161 اصاحیه قانون تجارت، هیات مدیره 
شركت می بایستی عاوه بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه، گزارشی 
درخصوص امور شركت از بدو سال مالی جاری ارایه نماید. در این 
ارتباط اگرچه اطاعات مالی برای دوره مالی 5 ماهه منتهی به تاریخ 
31 اردیبهشت ماه 1400 ارایه گردیده ولیکن مورد حسابرسی این 

موسسه قرار نگرفته است.
9- افزایش سرمایه یاد شده می بایست با رعایت مبانی پیش بینی شده 
در اصاحیه قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار و پس از دریافت 

مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام پذیرد.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شركت ملی كشت و صنعت و دامپروری پارس ) سهامی عام(، از 
افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.

هدف اصلی استفاده بهینه و مطلوب از منابع موجود و كسب 
درآمد و رشد و سودآوری شركت مـی باشـد و تحقـق سیاست 
های تدوین شده در برنامه راهبردی تا افق 1405 می باشد. در 
این راستا احداث یک واحد گاوداری شـیری 1500 رأسی مولد 
الویت های اصلی در دستور كار شركت قرار گرفته است  جزء 
بنابراین شركت قصد دارد سرمایه خـود را از مبلـغ 325/340 
از محل  ریال  میلیون  به 1/395/340  ثبت شده  ریال  میلیون 
سود انباشته به میـزان 328/89 درصـد سـرمایه فعلی به منظور 
اصاح ساختار مالی و جلو گیری از خروج نقدینگی و جهـت 
دهد.  افزایش  راسـی   1500 گـاوداری  احـداث  طرح  اجـرای 
استراتژی شركت در راستای اهداف ذكر شده احداث گاوداری 

شیری می باشد.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

با توجه به برنامۀ ارائه شـده، شـركت ملی كشت و صنعت و دامپروری پارس )سهامی عام( در نظر دارد سـرمایۀ خود 
را از مبلغ325/340 میلیون ریال به مبلغ 1/395/340 میلیون ریال، از محل سود انباشته به شرح زیر افزایش دهد.

- 1/070/000 میلیون ریال )معادل 32/89 درصد( از محل سود انباشته.
- 19/951 میلیون ریال )معادل 6 درصد( از محل آورده داخلی

و  اینکه مشکالت  با تشریح  گزارش خود  در  مهندس حمید صولت 
تنگناهای نقدینگی برای دریافت وام و نیاز به اصالح ساختار مالی و 
همچنین پیشبرد طرح های توسعه ما را برآن داشت که این افزایش 
سرمایه را کلید بزنم و اجرائی کنیم افزود: عملیاتی شدن این افزایش 
سرمایه باعث تامین منابع مالی مورد نیاز برای پیشرفت مجموعه خواهد 

بود .
این مدیر خوش فکر با اشاره به اینکه پروژه های در دست اقدام این 
شرکت از جمله تبدیل 13۸0 هکتار از اراضی دیم به آبی در منطقه پادار 
، پروژه طرح توسعه 1۵00 راسی واحد دامپروری و همچنین پروژه 100 
هکتاری گلخانه ، در کنار حمایت ضروری مسئولین دولتی نیازمند تزریق 
نقدینگی به شرکت می باشد از این افزایش سرمایه از محل سود انباشته 
به عنوان شاه کلید انجام این پروژه ها نام برد و اضافه کرد: با تخصیص 
اعتبارات الزم در تکمیل این پروژه های مهم نقش »زپارس« در تولید، 

اشتغالزایی و خودکفایی در منطقه و کشور بیش از پیش خواهد شد.
براساس آخرین آمار رسمی مورد تایید بازرس و حسابرس قانونی که در 
سامانه کدال درج گردید شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس 
با مدیریت شایسته مهندس صولت توانست در 9 ماهه گذشته در سال 
مالی جاری خود منتهی به 1400/0۶/31 نسبت به بازه زمانی مشابه سال 
قبل درآمد  حاصل از عملیات را به میزان ۵۷ درصد و سود خالص خود را 

به میزان ۸۲ درصد افزایش دهد.
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»زپارس«؛ پیشتاز در تولید، اشتغالزایی و خودکفایی
پیش بسوی خلق ارزشی






