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شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در تاریخ 2 آذرماه سال 1383 تاسیس  و به 
شماره ثبت 234823 در اداره ثبت شركتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید . این شركت با نماد 
» شوینده « در 23 آبان ماه 1396 نزد بورس تهران به ثبت رسیده  و در 13 آذر ماه همان سال این 
نماد در تابلو معامات بورس درج شدموضوع فعالیت شركت مدیریت صنعت شوینده، سرمایه گذاری 
همراه با كنترل و مدیریت در سهام شركت های فعال در صنعت شوینده، آرایشی و بهداشتی، شیمیایی 
و زنجیره ارزش صنایع مذكور در داخل و خارج كشور بوده و تركیب ساختار مالکیت سهام آن بیانگر 
اعتبار و سرمایه باالی این هلدینگ است.                                                                                                                                        

این شركت بزرگ و پرافتخار به عنوان یک هلدینگ سامت محور و فعال در زنجیره ارزش صنعت 
شوینده  و معروف و معرف بازار سرمایه به نام » بیدسیم « دارای هفت شركت زیر مجموعه به نام های 
آلی شیمی قم ، پاكسان ، ساینا ، گلتاش ، مروارید هامون ، یاران توسعه و پاكسان ایروان بوده و از 
مرحله تولید صنعتی مواد اولیه تا تولید فرآورده و نهایتا بسته بندی را در زنجیره تولیدات خود داشته 

و همچنین از خدمات گسترده شركت پخش بهپخش برخوردار میباشد .
صادرات  از  توجه  قابل  درصدی  و  كشورمان  شوینده  بازار صنعت  ازسهم  توجه  قابل  داشتن سهمی 
محصوات شوینده توسط مجموعه » بیدسیم « توانسته نقش اثرگذار یک هلدینگ سامت محور را با 

پکیج كاملی از تولید تا عرضه محصول در داخل و خارج كشور ارائه دهد .
تركیب ساختار مالکیت سهام مدیریت صنعت شوینده بیانگر اعتبار و سرمایه باالی این هلدینگ است. 

هلدینگ مدیریت صنعت شوینده دارای 6 شركت بزرگ تولیدی در زیر مجموعه خود است. 
مدیریت صنعت شوینده به پشتوانه نیروی انسانی كارآمد و متخصص، كار گروهی، هماهنگی بی نظیر 
و فضای تعاملی در تاش است با ایجاد خاقیت و نوآوری در عرصه صنعت شوینده زمینه رشد اعتبار 

و تعالی سازمان را فراهم سازد. 
با نگاه اجمالی به سهم ویژه محصوالت تولیدی شركت های زیر مجموعه هلدینگ مدیریت صنعت 

شوینده در بازار ایران میتوان به جایگاه ممتاز این هلدینگ در این صنعت پی برد.
مدیریت صنعت شوینده در گروه صابون رتبه اول بازار كشور، در گروه خمیر دندان نیز صاحب جایگاه 
اول بازار، در گروه پودر های لباسشویی، دستی و ماشینی جایگاه سوم و در گروه مایع ظرفشویی و 

دستشویی جایگاه پنجم را در اختیار دارد. 

ما در این چند سال اخیر روی تولید خیلی تکیه كرده ایم و معتقدم تولید خیلی تأثیر دارد كه حاال شماها 
خوب میدانید، من هم اجماالً خواهم گفت. آنچه من حاال در مرتبه ی اّول میگویم این است كه تولید یک 
جهاد است: اَشَهُد اَنَّک َجاَهدتَ  فِی  اهللِ  َحقَّ  ِجهاِده؛)3( این را به ائّمه ی هدی)علیهم  الّسام( خطاب میکنیم 
و همیشه میگوییم؛ جهاد! امروز تولید جهاد است؛ چرا؟ برای خاطر اینکه در معنای جهاد مکّرر گفته ایم كه 
جهاد عبارت است از آن تاشی كه ناظر به حمله ی دشمن و تحّرک دشمن باشد؛ در مقابل دشمن باشد. هر 

تاشی جهاد نیست؛ تاشی كه متوّجه به حمله ی دشمن است، این جهاد است .
خب، امروز دشمنِی دشمنان در مورد اقتصاد كشور از این واضح تر؟ دشمن از دو طرف وارد شد كه تولید كشور 
را به زانو در بیاورد: یکی از جهت نفت و گاز بود كه خب مهم ترین منبع ارزی كشور محسوب میشد؛ یکی هم 
از ناحیه ی مبادالت بود؛ یعنی چیزی عاید كشور از ناحیه ی نفت و گاز كه منشأ مهم و منبع مهّم ارزی است، 
نشود؛ مبادالت با دنیا هم محدود بشود، مشکل درست بشود، دچار تحریم بشود. یعنی در واقع تولید به زمین 
بخورد، به زانو دربیاید، بکلّی از بین برود؛ معنایش این است دیگر. وقتی شما ارز نداشتید، مشتری خارجی هم 
نداشتید، دیگر تولید معنا ندارد؛ هدفشان این بود. خب در مقابل این هدف، در مقابل این دشمنی صریح، هر 
كسی كه اقدام بکند، جهاد كرده؛ شما تولیدگرها در این زمینه دارید عمل میکنید؛ این جهاد است. بنابراین 
به این نکته توّجه كنید كه یک كار این جوری است. اگر نّیت شماها خدمت به كشور، خدمت به مردم برای 

خاطر خدا باشد، این بزرگ ترین عبادتها است كه دارید انجام میدهید.
البّته دشمن خوشبختانه نتوانست سنگر تولید را به شکست بکشاند و فتح بکند؛ نتوانست؛ بله، به معیشت 
مردم مشکل وارد شد، ضربه هایی وارد شد، اّما نتوانست در این چند سال ]سنگر تولید را به شکست بکشاند[ 
كه نمونه اش را شماها دارید عمًا نشان میدهید. خب خوشبختانه امروز خود آن دشمن اعتراف میکند كه 
سیاست فشار حّداكثری به شکست خّفت بار آمریکا منتهی شد؛ اینها تعبیرات وزارت خارجه ی آمریکا است 
كه سخنگویشان همین چند روز قبل از این اعام كرد؛ گفت سیاست فشار حّداكثری علیه ایران به شکست 
خّفت بار آمریکا منتهی شد؛ این تعبیر او است. الحمدهلل؛ این به خاطر تاشی بود كه در كشور بحمداهلل انجام 

شد. این شکست را در واقع شما كارآفرینان و كارگران بر دشمن تحمیل كردید.

 جناب آقای دکتر ابراهیم کاردگر
 مدیرعامل محترم شركت سهامی بیمه ما

مطمئنا مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر جنابعالی ؛ موجبات 
ارتقا این بیمه جوان و خوشنام را فراهم خواهد نمود . از درگاه حضرت سبحان ؛ تداوم تعالی 

و توفیق ؛ سعادت و سیادت جنابعالی را مسئلت دارم.
امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتر اسماعیل قنبری 

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت سکانداری یکی از بزرگترین شركتهای كشور 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.
امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

کالم رهبریشرح عکس جلد

 استاد گرانقدر جناب آقای مجید بهزادپور

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت ریاست بیمه مركزی را تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان ، 
سربلندی و توفیق روزافزون شما را آرزومندیم. رجای واثق دارد حضور شما دراین مسئولیت بعنوان مدیری 
كاردان با كوله بار گرانی از تجربه ؛ نوید بخش نشاط و تحرک بیش از پیش در این مجموعه خواهد بود .
امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

 رئیس كل بیمه مركزی جمهوری اسامی ایران

مدیرعامل شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
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خسرو امیرحسینی

هـــم اكنـــون حـــذف ارز ترجیحـــی بـــه مرحلـــه نهایـــی رســـیده اســـت 
وچــــــه در پــــــس پـــرده و چـــه در عیــــــان دولـــت در حـــال  رایزنـــی بـــا 
مجلـــس اســـت تـــا بتوانـــد ایـــن طـــرح را بـــه اجـــرا برســـاند. بررســـی 
فضــــــای مجلــــــس نیـــز نشـــان میدهــــــد كـــه  نماینــــــدگان بـــا كلیـــت 
موضـــوع مشـــکلی ندارنـــد و بـــا ایـــن  اوصـــاف بـــه نظـــر میرســـد كـــه 

حــــــذف ارز ترجیحـــی در ســـال 1401 اجرایـــی خواهـــد شـــد.
 امــــــا حــــــذف ناگهانــــــی ارز ترجیحــــــی، از نظـــر كارشناســــــان  اقتصـــادی 
میتوانـــد تبعـــات بـــاال و محاســـن كمتـــری را در اقتصـــاد كشـــور ایجـــاد 

كنـــد.
دولـــت معتقـــد اســـت كـــه توزیـــع ارز ترجیحـــی بـــه كاالهـــای  اساســـی 
فســـاد زاســـت و توزیـــع ارز یارانـــه ای منجـــر بـــه تـــورم  و خلـــق پـــول 
گردیـــده و حتـــی بقـــول علـــی بهـــادری جهرمـــی،  ســـخنگوی دولـــت ، 
توزیـــع ارز ترجیحـــی منجـــر بـــه كاهـــش  قـــدرت خریـــد مـــردم شـــده 
ومیـــزان تـــورم كاالهایـــی كـــه ارز  4200 تومانـــی دریافـــت كـــرده انـــد، 

بیشــــــتر از تـــورم ســــــایر بخش هـــا بـــوده اســـت.
امـــا كارشناســـان اقتصـــادی بـــر ایـــن عقیـــده انـــد كـــه ادعـــای  دولـــت در 
ایـــن رابطـــه صحـــت نـــدارد و میـــزان تـــورم كاالهایـــی  كـــه ارز ترجیحـــی 
ارز  تولیـــد  بـــا ســـایر كاالهایـــی كـــه  در جریـــان  انـــد  دریافـــت كـــرده 
ترجیحـــی 4200 تومانـــی دریافـــت نکـــرده انـــد، تفـــاوت باالیـــی در طـــول 
چهـــار ســـال اخیـــر نداشـــته انـــد. البتـــه نکتـــه ای كـــه نبایـــد فرامـــوش 
كـــرد ایـــن اســـت كـــه  هـــدف دولـــت از تخصیـــص ارز ترجیحـــی كنتـــرل 
قیمتهـــا  بـــوده اســـت. امـــا بررســـی ها نشـــان میدهـــد كـــه تخصیـــص  ارز 
یارانـــه ای تنهـــا بـــرای دولتهـــای پیشـــین هزینـــه زا بـــوده  اســـت و در كنتـــرل 

قیمـــت كاالهـــای دریافـــت كننـــده ارز چنـــدان اثرگـــذار نبـــوده اســـت.
با حـــذف ارز ترجیحی چه اتفاقی میافتد؟

در حـــال حاضـــر واردات هفـــت قلـــم از جملـــه گنـــدم، جـــو، دانه هـــای 
روغنـــی، روغـــن خـــام، ذرت، كنجالـــه ســـویا و بخشـــی  از دارو، تجهیـــزات 
و ملزومـــات پزشـــکی بـــا ارز ترجیحـــی 4200 تومانـــی انجـــام میشـــود. در 
نتیجـــه مـــواد اولیـــه كاالهایـــی همچـــون مـــرغ، گوشـــت، تخـــم مـــرغ، 
داروهــــــای داخلــــــی، شـــیر، كــــــره، ماســـت، روغـــن مایــــــع، ماكارونـــی و 
پنیــــــر بــــــا قیمــــــت ارزان و دالر 4200 در اختیــــــار آنهـــا قــــــرار میگیـــرد. 
امــــــا فــــــرض كنیــــــم كــــــه از فــــــردا واردات ایـــن هفـــت قلــــــم بـــا دالر 
نیمایـــی 25 هـــزار تومانـــی صـــورت پذیـــرد. در چنیـــن شـــرایطی مـــواد 
اولیــــــه بـــا قیمـــت چنــــــد برابـــر در اختیـــار تولیــــــد كننـــده كاالهـــای 
اساســـی قـــرار میگیـــرد. در نتیجـــه قیمـــت ایـــن كاالهـــا نیـــز در بـــازار 

بــــــا افزایـــش روبـــرو خواهـــد شـــد.
ـــا ارز آزاد  ـــی یـــ ـــا ارز نیمایـــ ـــی آن بـــ ـــی و جایگزینـــ ـــذف ارز ترجیحـــ حـــ
تبعاتــــــی دارد كــــــه یکــــــی از آنهــــــا افزایــــــش هزینــــــه تولیداتـــی اســـت 
كــــــه مــــــواد اولیـــه آنهـــا بــــــا ارز 4200 تومانـــی تامیــــــن میشـــود. بـــه 
ویــــــژه كاالهـــای اساســـی و مـــواد پروتئینـــی كـــه از ایـــن مـــواد اولیـــه 
اســــــتفاده می كننــــــد كــــــه شــــــامل گوشــــــت، مــــــرغ، تخــــــم مــــــرغ و 
لبنیــــــات میشــــــود؛ بنابرایــــــن ایـــن كاالهـــا  نیـــز بــــــا افزایـــش قیمـــت 
مواجـــه خواهنـــد شـــد. بخـــش دیگـــر هـــم دارو اســـت. در ایـــن بخـــش 
داروهــــــای وارداتـــی بـــا افزایـــش قیمــــــت مواجـــه میشـــود. عـــاوه بـــر 
ایــــــن اگــــــر مــــــواد اولیــــــه برخــــــی داروهــــــای تولیـــد داخلــــــی بـــا ارز 
ترجیحــــــی 4200 تامیــــــن می شــــــده، از ایــــــن پـــس مشــــــمول افزایـــش 
هزینــــــه تولیــــــد و در نهایــــــت افزایـــش قیمـــت در بــــــازار خواهـــد شـــد.

اگـــر قـــرار باشـــد كـــه ارز ترجیحـــی یـــک دفعـــه حـــذف شـــود، یـــک 
شــــــوک وارد خواهــــــد كــــــرد. شـــاید بهتــــــر ایـــن بـــود كــــــه در طـــول 
دو ســــــال آینــــــده بخشـــی از آن تعدیـــل شــــــود. االن هـــم اگـــر چنیـــن 
اتفاقــــــی رخ بدهــــــد و یـــک بــــــاره قیمـــت مـــواد اولیــــــه 4 برابـــر و یـــا 
حتـــی بیشـــتر شـــود، بـــه تولیـــد آن شـــوک وارد خواهـــد شـــد و شـــاید 

تــــــا حـــد 100 درصـــد قیمـــت عرضـــه ایـــن كاال و خدمـــات را افزایـــش 
دهــــــد. بــــــه خصــــــوص مــــــواد پروتئینـــی كــــــه پیشتـــر اشــــــاره شـــد. 
ایــــــن شــــــوک بــــــرای تولیــــــد كننــــــده و مصــــــرف كننــــــده و وضعیـــت 

فعلـــی اقتصـــاد كشــــــور خـــوب نیســـت.
بدیــــــن ترتیــــــب بــــــا افزایــــــش قیمــــــت هــــــا، احتمــــــاال واردات نیــــــز 
كاهــــــش خواهــــــد یافـــت و در نتیجـــه شـــاید بـــه تبـــع كاهـــش واردات، 
عرضـــه تولیـــدات داخلـــی افزایـــش یابـــد امـــا تولیـــد مـــواد پروتئینـــی 
در كشــــــور بــــــا افـــت مواجــــــه خواهـــد شـــد، چـــرا كــــــه تقاضـــای آن 
در بــــــازار كاهـــش خواهـــد یافــــــت و ایـــن بـــرای اقتصـــاد ایـــران یـــک 

اســـت. چالـــش 
 در بخــــــش دارو هــــــم مصــــــرف دارو كاهــــــش پیـــدا خواهــــــد كـــرد و آن 
دســــــته از واحدهــــــای دارویــــــی مـــا كــــــه مـــواد اولیــــــه آنهـــا وابســـته 
بــــــه ارز ترجیحــــــی بـــوده اســـت، احتمـــال تولیــــــد آنهـــا نیـــز كاهـــش 
پیــــــدا می كنــــــد و ایــــــن میتوانـــد مشـــکل دیگــــــری در اقتصـــاد كشـــور 

كنـــد. ایجـــاد 
حذف ارز ترجیحی، یک اقدام مثبت در زمان نامناسب؟

كارشناســــــان اقتصـــادی بـــر ایـــن عقیـــده انـــد كـــه نظـــام چنـــد ارزی 
در طـــول ســـال های اخیـــر ســـبب شـــکل گیـــری بـــازار ســـیاه، فســـاد 
ارزی و رانــــــت شــــــده اســـت. آنهـــا می گوینـــد كـــه بخشـــی از دریافـــت 
كننــــــدگان ارز یارانــــــه ای بــــــه جــــــای واردات مــــــواد اولیــــــه و كاالهـــای 
اساســــــی و ضــــــروری بــــــا ایـــن ارز، آن را روانـــه بــــــازار ســـیاه می كننـــد 

تـــا ســــــود هنگفتـــی بـــه جیـــب بزننـــد. 
مثــــــا فــــــرض كنیــــــد كـــه یــــــک مافیــــــای اقتصـــادی 10 میلیــــــون دالر ارز 
ترجیحــــــی 4200 تومانــــــی دریافــــــت كــــــرده اســـت و بخواهــــــد ایـــن ارز را در 
بــــــازار آزاد بــــــا نــــــرخ 28 هــــــزار تومـــان بــــــه فـــروش برســــــاند. در چنیـــن 
شــــــرایطی مافیـــا 238 میلیـــارد تومــــــان بـــدون هیـــچ زحمتـــی بـــه جیـــب 
خواهـــد زد. در چنیـــن شـــرایطی اقتصاددانـــان معتقدنـــد كـــه بـــا حـــذف ارز 
ترجیحــــــی و تــــــک نرخــــــی كــــــردن ارز، مـــی تــــــوان اقتصــــــاد را از رانـــت و 
فســــــاد نجــــــات داد و حـــذف ارز ترجیحــــــی می توانـــد منافعـــی هـــم داشـــته 
باشــــــد. یکــــــی از ایـــن منافــــــع حـــذف رانـــت اســـت كــــــه بـــرای اقتصـــاد 
مفیـــد و مثبـــت خواهـــد بـــود. یـــک منفعـــت دیگـــر كاهـــش واردات اســـت 
كــــــه می توانــــــد بــــــرای اقتصــــــاد مثبـــت تلقـــی شــــــود. البتــــــه در مقابـــل 
كاهــــــش صــــــادرات را نیــــــز در بخـــش هایــــــی كــــــه مــــــواد اولیــــــه بــــــا ارز 
ترجیحــــــی تامیــــــن می كردنــــــد را خواهیـــم داشـــت، چــــــرا كـــه قیمت هـــای 
تمـــام شـــده آنهـــا افزایـــش خواهـــد یافـــت. هـــر چنـــد كاهـــش صـــادرات 
آنهــــــا بــــــه زیـــان اقتصــــــاد نخواهـــد بــــــود. بـــه ایـــن دلیــــــل كـــه شـــما 
بــــــا ایــــــن صــــــادرات داریـــد بـــه شــــــکلی خـــروج ارز ایجــــــاد می كنیـــد. در 
ایــــــن ســـو ارز ترجیحـــی 4200 تومانـــی میدهیـــد تـــا مـــواد اولیـــه تامیـــن 
كنیــــــد. امــــــا در آن ســــــو تولیــــــدات را بـــا قیمـــت پاییــــــن بـــه خارجی هـــا 

مـــی فروشــــــید.
امــــــا ســــــوالی كـــه پیــــــش می آیـــد، ایــــــن اســـت كــــــه آیـــا حـــذف 
در ارز ترجیحــــــی در شـــرایط فعلــــــی معقوالنـــه اســـت؟ طبیعتـــا شـــرایط 
موجــــــود اقدامــــــی منطقــــــی نیســــــت. چــــــرا كــــــه در حــــــال  حاضــــــر 
اقتصــــــاد ایــــــران بــــــا ركــــــورد تورمـــی مواجــــــه اســــــت و  خـــط فقـــر 
نیــــــز بــــــه مرحلــــــه هشــــــدار پـــا گذاشــــــته اســـت. عــــــاوه بـــر ایـــن 
اجــــــرای حــــــذف ارز ترجیحــــــی میتوانــــــد بــــــار روانــــــی تورمــــــی بــــــر 
اقتصــــــاد داشــــــته باشـــد. بــــــا ایـــن اوصـــاف بـــا حــــــذف ارز ترجیحـــی 
قیمــــــت كاالهــــــای اساســـی و ضــــــروری مـــردم یـــک بــــــاره افزایـــش 4 
تــــــا 5 برابـــری را تجربـــه خواهـــد كـــرد و جمعیـــت زیـــر خـــط فقـــر و 

خــــــط فقـــر مطلــــــق افزایـــش خواهــــــد یافـــت.

ــی برای  دوگانگ
ــی ارز ترجیحــ
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درخت تو گر بار دانش بگیرد                به زیر آوری چرخ نیلوفری را
بــرای پیشــرفت جامعــه در همــه اعصــار ، ارتقــای دانــش و تربیــت نســل بعــدی در مهمتریــن 
جایــگاه اســت . آنانــی كــه بــه ایــن بــاور و دیــدگاه واال دســت مــی یابنــد كــه بــرای توســعه و 
تعالــی جامعــه بایــد بــه ســمت و ســوی نهادینــه كــردن دانــش و تاســیس جایگاهایــی اهتمــام 
ورزنــد تــا طالبــان علــم در فراگیــری هــای خــود بیابنــد آنچــه كــه در پــی آننــد ، راســت قامتــان 
ــرای  ــد كــه ب ــه وضــوح مــی بینن ــی را ب ــا چشــم ســوم خــود فردای ــی هســتند كــه ب و عارفان
دیگــران تمــام تصورشــان از فــردای غــرق در دانــش كشــور یــک فضــای مــه آلــود و ناپیــدا و 

حتــی ناممکــن اســت .
ایــن بنــای دانــش ســاختن را در طــول تاریــخ بــرای نمونــه و شــاهد مثــال بــه ســه ضلــع مثلــث 
یــادآوری میکنــم نــا همــگان بداننــد عارفــان و خیریــن كــه دل و دیــن و عقــل و هــوش خــود را 
یکجــا بــکار بســتند چــون بــه ســرانجام نیــک كــرده خــود بــاور دارنــد از هیــچ انجامی شــان باک 

نباشــد و بــر هیــچ عقوبتــی جــز رضــای ایــزد و مــردم نمــی اندیشــند .
ــن  ــام رشــید الدی ــه ن ــده ب ــران مــا عالمــی ارزن ــع اول ؛  بیــش از 700 ســال پیــش در ای ضل
فضــل اهلل همدانــی كــه راه ســعادت و پیشــرفت جامعــه  خویــش را ارتقــا ســطح دانــش و تربیــت 

عالمانــی بــرای اداره امــور فــردا میدانســت دســت بــه كار بزرگــی زد و در عرضــه شــود.
ــد جــای گرفته اســت، در  ــا و بلن ــی باصف ــه كــوه ســرخاب در محل ــه كــه در دامن ــن مجموع ای
ــگاران و  ــه نوشــته تاریخ ن ــا ب ــا شــد. بن ــرن هفتــم هجــری بن ــا اواخــر ق ــرن هشــتم ی ــل ق اوای
جهانگــردان بــزرگ، دارای پهنــاوری بســیار و ســاختمان های گوناگــون همچــون مســجد 
ــرای آرامــگاه خواجــه رشــیدالدین  ــه و گنبــدی ب و مدرســه و بیمارســتان )دارالشــفا( و كتابخان
بوده اســت. ایــن مجموعــه ماننــد بیشــتر شــهرهای كهــن، حصــار و بارویــی بــزرگ داشته اســت. 
از مضمــون نامــه ای كــه خــود خواجه رشــیدالدین فضــل اهلل بــه دو پســرش درباره ســاختمان این 
بنــا نوشــته، چنیــن برمی آیــد كــه در آن زمــان ربــع رشــیدی در جایــگاه دانشــگاهی بــوده كــه 
از هــر دانشــی در آنجــا شــعبه ای راه انــدازی شــده بــود و شــش هــزار دانشــجو در آن تحصیــل 
می كردنــد و خواجــه اوقافــی بــرای تکمیــل كتابخانــه و مدرســه و نشــر كتــب و تأمیــن هزینــه 

زندگــی و محصــان علــوم مختلــف اختصــاص داده بــود.
اوحــدی مراغــه ای در جام جــم خــود كــه آن را بــه تشــویق خواجــه غیاث الدیــن محمــد فرزنــد 
خواجــه رشــیدالدین فضــل اهلل ســروده در توصیــف مدرســه ربــع رشــیدی، چنیــن سروده اســت:

ای در علم و خانه دستور
چشم بد باد زآستان تو دور
رفته بر خط استوا عرشت

همدم خطه بقا فرشت
برده ابداعیان كن فیکون

چارحدت ز شش جهت بیرون
شد سعادت طایه بر تبریز
تا فکندی تو سایه بر تبریز

هركه رخ در رخ سپاس نهاد
در جهان این چنین اساس نهاد

بنایــی كــه شــیخ فضــل اهلل همدانــی ســاخت و در آن 
ــم روز را  ــش و عل ــوم ، دان ــن خــاک و ب ــدان ای ــه فرزن ب
ارزانــی داشــت خــود نمــودی از دانشــگاه گندی شــاپور 
یــا جندی شــاپور یکــی از مراكــز علمــِی مهــِم در زمــان 
ــر آز آن در  ــش ت ــال پی ــه 1000 س ــود ك ــانیان ب ساس

ــی  ــز آموزش ــتانی ترین مراك ــروزی  از باس ــتان آم خوزس
دانشــگاه  ایــن  در  میگردیــد.  محســوب  خاورمیانــه 
ــی در حوزه هــای پزشــکی، فلســفه، الهیــات و  آموزش های
علــوم ارائــه می شــد و ایــن آموزش هــا بــر اســاس ســنت 
زرتشــتی و ایرانــی، و همچنیــن بــا بهــره بــردن از ســنت 

ــود .  ــی و هنــدی ب یونان
ضلــع دوم ؛ حبیــب الجــوردی و محمــد تقــی برخــوردار 
دوتــن از كارآفرینــان برجســته كشــورمان و مشــهور زمــان  
ــا همــکاری شــماری از اعضــای هیــات  در ســال 1348 ب

علمــی دانشــکده بازرگانــی و مدیریــت دانشــگاه هــاروارد، نمونــه مشــابه ای از ایــن دانشــگاه را در 
تهــران بــا نــام »مركــز مطالعــات مدیریــت« بــرای تربیــت نســل جدیــد مدیــران و كارشناســانی 

كــه بــا علــوم روز دنیــا آشــنا باشــند، بنیــان گذاشــتند .
ــن و  ــی كارآفری ــه از خاندان ــب الجــوردی ك ــراوان حبی ــری ف ــاش و پیگی ــا ت ــب ب ــن ترتی بدی
بــازرگان بــود در دوره ای كــه رشــد صنعتــی و اقتصــادی ایــران بــا حضــور و همکاری شــركت های 
خارجــی و مشــاركت بخــش خصوصــی میســر شــده بــود،  بــا الهــام از دانشــگاه هــاروارد آمریــکا، 

كشــورمان بــه دنبــال بومی ســازی مدیریــت در داخــل رفــت .
تأســیس ایــن مركــز در دورانــی صــورت گرفــت كــه اقتصــاد و صنایــع ایــران رو بــه رشــد بــود 
و نخبــگان در ایــران بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد كــه بــرای ادامــه رشــد اقتصــادی و صنعتــی 

ایــران بایــد بــه پــرورش نیــروی بومــی مدیریــت پرداخــت.
 تــا پیــش از انقــاب 1357 حبیــب الجــوردی در همان جــا بــه آمــوزش سیاســت گذاری عمومــی 
ــد  ــی اداره می ش ــت امنای ــورت هیئ ــه ص ــود و ب ــی ب ــه غیردولت ــن موسس ــد . ای ــغول بودن مش
ــی پــس از وقــوع انقــاب، كــه امــوال و كارخانجــات افــرادی همچــون حبیــب الجــوردی و  ول
محمدتقــی برخــوردار توســط انقابیــون مصــادره شــد موسســه »هــاروارد« نیــز تصــرف و تنهــا 

یــادگار از آن دوره شــاید نــام پــل مدیریــت باشــد كــه هنــوز بــه آن منطقــه اطــاق میشــود .
ضلــع ســوم ؛ مهنــدس احمــد ضرابیــه، كارآفریــن و رادمــرد صنعــت ایــران كــه حکــم پــدری 
بــرای بیــش از ده هــا هــزار كارگــر و پرســنل شــاغل در حــوزه صنعــت و اقتصــاد كشــورمان و 
ُحکــم بزرگــی بــر یــک شــهر و كشــور دارد در شــهر یــزد كــه دارالعبــاد مــی خواننــدش ســنگ 
بنــای مجتمــع آموزشــی را بنیــان گذاشــته در حــد بهتریــن آكادمــی هــای روز دنیــا . در ایــن 
مجمــع عظیــم آموزشــی كــه وظیفــه تربیــت نســل جدیــد و پرورانــدن مدیــران آینــده كشــور را 
دارد مــی تــوان در همــه ســازه هــای آن از كاس هــا گرفتــه تــا كارگاه ، از ســالن همایــش تــا 
نمایــش ، از آزمایشــگاه تــا كتابخانــه ، از ســالن هــای ورزشــی تــا آموزشــی  و  ...شــاهد باشــی 
كــه بــا یــک دیســپلین و هنــر معمــاری ســازگار بــا منطقــه و شــهر در كنــار توجــه بــه امتســفر 
مــورد نیــاز فضاهــای آموزشــی طــوری مجتمــع آموزشــی ســامان  دارد متولــد مــی شــود كــه 
شــک نــداری محیطــی بــرای آمــوزش تشــکیل یافتــه و پدیــد آمــده كــه از بــاد و بــاران نبینــد 
گزنــد . مثلــی هســت معــروف كــه میگوینــد تا ســه نشــود بــازی نشــود  و شــاید بتوان بــه جرات  
ادعــا كــرد كــه اگــر ربــع رشــیدی یــا هــاروارد ایرانــی دیگــر بــه همــان ســبک و ســیاقی كــه 
مدنظــر سازندگانشــان بــود  نیســتند ولــی مکتــب و مامنــی  فرهنگی آموزشــی از یــک كارآفرین 
نامــی در ایــران دوســت داشــتنی پــا بــه عرصــه خواهــد 
گذاشــت كــه نــه ســرمای تبریــز و نــه گرمــای اهــواز و 
نــه حتــی جنــگ و انقــاب آنــرا كــم اثــر خواهــد كــرد.

ــت  ــرار اس ــه ق ــد ك ــز بدانی ــما نی ــم و ش ــی دان ــن م م
تــا محصــان برگزیــده یــا بــه عبارتــی مدیــران آینــده 
ــی  ــت در مجتمع ــال راح ــا خی ــا ب ــن ج ــور در ای كش
كــه از بهتریــن مجتمــع هــای آموزشــی پایتخــت هــم 
ــد و  ــش بپردازن ــم و دان ــه كســب عل ــر اســت ب مجهزت

ــوند. ــده ش آبدی
ظریفــی مــی گفــت از ماصــدرا فقــط فروشــگاه 

گوشــتش را مــی شناســیم و نــه چیــز دیگــر!!!
ــه شــهر یــزد داشــتم   در ســفری كــه همیــن اواخــر ب
ــه  ضلــع ســوم ســاخت مجموعــه عظیــم آموزشــی را ب
ــرای  ــخصی ب ــد ش ــه ش ــا هزین ــه ب ــدم ك ــت دی عینی
ــه همــت  ــا ت تبــت ب اعتــای اندیشــه از ب بســم اهلل ت
رادمــردی بنــام محمــد ضرابیــه قــد راســت میکنــد كــه 
ــم  ــه فه ــم ب ــت و ه ــیدی اس ــع رش ــای رب ــم وارث بن ه

ــاروارد. ــت ه مدیری
یــزد بخــود مــی بالــد كــه یــک خیراندیــش كارآفریــن بــا 
هزینــه شــخصی پــی تاســیس مجتمعــی آموزشــی رفتــه 
ــا اســت كــه در  ــی همت ــک و ب ــه ت ــه در آســیای میان ك
ــه قیــد حیــات زیــن مثلــث و ضلــع  شــمارگان آینــده ب

ســوم بیشــتر خواهیــم نوشــت.

سه ضلع یک مثلث

برای تربیت نسل جوان و مدیران آینده کشور

خیرین  یادگارهایی از خود باقی می گذارند که نه تنها هیچ وقت 
فراموش نمی شود، بلکه، سینه به سینه و نسل به نسل به دیگران 

نیز منتقل می شود.
آنها که مکتب و مدرسه و مجتمع آموزشی می سازند  تا نسل بعدی بر 
سطح دانش و علم خود بیافزاید آنچنان کاری سترگ انجام میدهند 
که برایش مصداق و نمونه ای در کار نیک دیگر که همسان و هم وزن 

آن باشد نمی توان قیاس آورد.
سالم به استاد محمد ضرابیه و سالم به وسعت قلب های مهربانی که  

سازنده بلندترین برج های عاطفه و امید هستند  .
بایست تمام قد به احترام شما اسوه های مهر و بزرگی ، تعظیم کرده و 

دست های پر مهرتان را بوسه باران  کرد .
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هنر مدیریت

قریب به یک دهه از اباغ سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری می 
گذرد و در این یک سال آخر نیز معظم اله تاكید بسیاری بر پیمودن گام دوم انقاب با مدیران جوان  
جهادی و ارزشی دارند كه در این میان از جمله موارد مهمی كه می بایست مورد تاكید جدی قرار 
گیرد و در پژوهش ها به عنوان یک نقطه كانونی به آن توجه شود پرورش و حمایت از مدیران نخبه و 

جوانی می باشد كه بتوانند برای هر مشکلی یا راهی بیابند یا راهی بسازند.
این اقدام نخبه سازی و جانشینی پروری از این رو حائز اهمیت می باشد كه بهترین نتیجه  و عایدی 

را این مدیران تازه نفس می توانند برای مردم این مرز پرگهر ارمغان آورند.
در جنگ همه جانبه تحمیلی بر كشورمان براثر بدخواهی دوئل استعار گری و زیادخواه كه تحریم های 
پی در پی را چاشنی هر اقدامی كرده اند میدان جنگ اقتصادی یکی از مهمترین جبهه هاست كه 
برای ظفرمند شدن در آن بایست به فرماندهانی كاردان و كاربلد اقتدا كرد تا بتوانیم در این نبرد سخت 
شاهد پیشرفت و خودكفائی كشورمان باشیم. در این میان مدیران بازارشناس – بخوانید فرماندهان 
حاضر در میدان- كه با شناسایی نقاط ضعف و تهدید و تبدیل آن به قوت و فرصت با دو بال تعهد 
و تخصص بتوانند در هر منصبی نقطه اوج را برای سازمان و دستگاهی كه در آن مدیریت می كنند 
حاصل آورند نیاز حیاتی و ضروری می باشد كه رهبر انقاب به درستی بر آن تاكید داشته و در دولت 
خدمت به مردم دكتر رئیسی به نظاره نشستیم و هستیم تا در اعتماد بر جوانان متعهد و متخصص 

و سپردن كارها به دست اهلش در همه عرصه های گوناگون باز تعریف های جدید صورت گیرد. 
دكتر امیرعلی نعمت الهی از این قبیله مدیران كاردان است كه نشان داده هنر مدیریت را خوب می 
داند و در گواه این مدعا همین بس كه در صنعت شوینده دچار هزاران مشکل از جمله تامین مواد 
اولیه و افزایش چند صد درصدی قیمت آن ، رشد سرسام آور و هزینه ای مرتبط با تولید، تحریم 
های بین المللی ، سركوب قیمت ها، عدم در اختیار گذاشتن تسهیات با بهره مناسب و ... توانسته با 
ایجاد تمهیدهای راهگشا و كارساز منجمله تشکیل كمیته های ریسک، جهش تولید ، صادرات ، برنامه 
ریزی، بازاریابی و البته سركشی مدام به واحدهای تولیدی در شركت های تابعه به واقع حمایت از تولید 

را با پشتیبانی و مانع زدائی ها تجلی و عیان سازد.
به عنوان یک پیشکسوت مطبوعاتی بر این باورم كه مدیریت اجرائی دكتر امیرعلی نعمت الهی در كنار 
مدیران و معاونانش اگر چون گذشته با حمایت سهامداران عمده و اعضای هیات مدیره توانمند و كار 
كشته شركت همراه باشد بدون شک هولدینگ صنعت شوینده را به عنوان متخصص ترین هولدینگ 
سامت محور می تواند در جهت حصول افتخار ملی و تجلی نام پرآوازه ایران در جای جای جهان 
آنچنان تالو بخش سازد كه همه توجهات را به خود معطوف سازد. كار بزرگ، مردان و مدیرانی بزرگ 

می خواهد و من لم یشکر الخالق كه در »بیدسیم« ما نمادی و نمودی از آن را داریم.
در بعد جهانی و در سال 2021 نیزبسیاری از اركان هنر مدیریت دنیای امروزه فرو ریخت و از سامتی 
عمومی تا اعتماد به بازار ها، دولت و آدم ها، به چالش كشیده شد. بورس ایران نیز در سال 2021 یا 
همان بازه زمانی پایان پائیز 1399 تا پایان پائیز 1400 دستخوش تحوالتی گردید كه با تجربه 60 
ساله حضورم در بازار شک دارم كه بتوان برای آن مصداقی پیدا كرد. شاید برای آن رشد بادكنکی 
شاخص 2 میلیون بورس علی رغم دعوت چندباره مسئولین برای حضور مردم امثال منی كه بیش از 
نیم قرن در رسانه و بازار بوده ام افت شاخص حتمی بود ولی این ریزش سهمگین بطوری كه تا ماه 

حضور نخبگان برای اعتالی ایران اسالمی

ها بعد هم نتوان برای آن آینده ای حداقلی تصور كرد غیرقابل پیش بینی.  افت شاخص باعث شد 
كه سرمایه خیل عظیمی از هموطنان آب رود و مردم ساده دعوت شده به بورس ببینید در جایی كه 
قرار بود تاالر شیشه ای با سرمایه های آنها هم چرخ تولید و سرمایه گذاری را روان كند و هم به آنها 
كه به بازارهای موازی ارز و سکه و خانه و ماشین – بخوانید داللی- نرفته اند عایدی مناسب برساند 

یک سراب بوده است.
اتفاقهای نامتعارف و نامباركی كه در مجامع بورسی و فرابورسی اتفاق افتاد و كار به درگیری لفظی و 
فیزیکی و ... رسید تنها قله یخ بیرون زده این سیر حوادث ناگوار بود. به عنوان یک اهل قلم و پژوهشگر 
اقتصادی معتقدم حتی در این طوفان سهمگین بورس كه خیلی ها به آب افتادند و حتی عده ای 
را با تاسف غرق كرد اگر ناخدایی قابل در راس مجموعه ها و یا مجامع بود كه یارو یاور سکانداران 
شركت می گشت می شد هیجانات را كنترل كرد تا به سبیل آرامش رفت و در یک فضای تعاملی و 
گفتمان صادقانه كه از دل آن راهبرد و راهکار بیرون بیاید سهامدار خرد را با سهامدار عمده آشتی داد. 
متاسفانه در مجامع بسیاری كه چه امسال و چه سال گذشته حاضر و ناظر بودم این اتفاق نیفتاد و 
من این اشکال را در عدم متانت، شخصیت و جامع فکری روسای جلسه و پنل نشینان به كرات دیدم.
سخن كوتاه كنم، به مجمع پاكسان كه شاید هر روز من و شما یک محصول آن را از بامداد تا شامگاه 
مصرف می كنیم سهامدار خرد حاضر و سهامدار عمده ناظر ، در یک فضایی صمیمانه با یک مدیریت 
منسجم به گفتمان نشسته و جلسه با هنر مدیریت به بهترین شکل برگزار و نتیجه خوبی حاصل 
شد. وقتی مقام معظم رهبری در اولین سخنان پیرامون تبیین گام دوم انقاب اسامی در بیت گفت 
كه جوانان به میدان بیایند و با علم و عمل خود بانی پیشرفت و آرامش كشور شوند به جناب مسعود 
پزشکیان كه صبح روز قبل آن رئیس مجلس بود گفتم جوانان امروز مدیران جهادی هستند كه هم 
دانش روز دارند هم تجربه مکفی چرا كه روزگار، روزگار تحول است و این تحول در جوانان پرورانده 
شده انقاب ما نمودی عینی دارد. سری به نشانه تاكید تکان داد و گفت من هم باور دارم جوانان 
امروزه از ما جوانان دیروز داناتر و متعهدتر هستند یاد جمله ای كه دكتر شهید و آزاده چمران در پاسخ 
سوالی مبنی بر اینکه تعهد اولی تر است یا تخصص افتادم كه جواب داد آدم متعهد در جایی نمی 

نشیند كه تخصص آنرا نداشته باشد.
برای دكتر امیر علی نعمت الهی و برای یکی دوجین از این مدیران جوان ولی آبدیده كه در جبهه 
جنگ اقتصادی خالصانه و خاضعانه ، هنر مدیریت را عینیت بخشیدند و با یک چیدمان هنرمندانه و 
ناب در مدیران و معاونین  زیر مجموعه بانی و الگویی شدند برای نیل به موفقیت، این مو سپید رسانه و 
بازار، بهترین ها را آرزومند و برای كشور كه همگی آبادانی و آزادی آنرا خواهانیم برترین ها را خواستارم. 
مخلص كام آنکه غیر مدیریت شایسته و بایسته و تذكرات كارساز و راهگشای مدیرعامل 
»بیدسیم« در مقام ریاست مجمع  شركت های تابعه، كه مقالی دیگر میخواهد، از روزی كه      
بانک ها سهام دار توسعه صنعتی بهشهر شدند و مجمع ساالنه به 48 ساعت طول كشید تا امروز 
كه پاكسان در ساعت مقرر با سطوح باال میزبانی و دانش یک مدیر آگاه به روند تولید و حقوق 
سهام دار خرد و كان و در حضور مدیران ارشد این مدیر گام دومی و جهادی- بخوانید دكتر 
امیرعلی نعمت الهی - به اداره جلسه پرداخت و مرا كه در 76 سالگی هستم و خاطره 60 ساله 

پاكسان و 50 ساله مطبوعات را دارم  ، مجمع پاكسان شوری دیگر برانگیخت.
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رکورد شکنی سود در»شوینده«

۵ استاندارد بین المللی، رهاورد هلدینگ »بیدسیم« از ممیزی خارجی 
ـــع  ـــعه صنای ـــویندۀ توس ـــت ش ـــت صنع ـــركت مدیری ـــی ش ـــتانداردهای مدیریت اس
ــه  ــود ازجملـ ــای موجـ ــزی فرایندهـ ــس از ممیـ ــام( پـ ــهامی عـ ــهر )سـ بهشـ
مشـــتری مداری، مدیریـــت كیفیـــت، امنیـــت اطاعـــات، آمـــوزش و…  و 
 ISO ,10015 ISO    انطبـــاق آن هـــا بـــا اســـتانداردها، موفـــق بـــه كســـب

شـــد.  9001  ISO  ,10004  ISO  ,10002  ISO  ,27001
ــهم  ــود سـ ــۀ خـ ــركت های زیرمجموعـ ــطۀ شـ ــه به واسـ ــی كـ ــاد مالـ ــن نهـ ایـ
ـــا اخـــذ  ـــازار صنعـــت شـــویندۀ كشـــورمان را داراســـت، ب بیـــش از 10 درصـــدی از ب
ـــن  ـــده ای مطمئ ـــرای آین ـــرمایه گذاران ب ـــهام داران و س ـــش س ـــا نویدبخ ـــن ایزوه ای
ــانگر ایمـــن،  ــزو در ســـطوح گوناگـــون نشـ ــتانداردهای ایـ ــه اسـ اســـت، چراكـ
قابـــل اعتمـــاد و باكیفیـــت بـــودن محصـــوالت و خدمـــات ارائه شـــده از ســـوی 
ســـازمان ها و شركت هاســـت و به ویـــژه دریافـــت گواهی نامه هـــای مربوطـــه 
ــای  ــاق فرایندهـ ــر انطبـ ــرمایه گذاری بیانگـ ــی و سـ ــاد مالـ ــک نهـ ــوی یـ از سـ
ــا  ــی بـ ــاد مالـ ــاری آن نهـ ــی و… جـ ــت اطاعاتـ ــی، امنیـ ــی، آموزشـ مدیریتـ
ـــر  ـــی مختص ـــد، توضیحات ـــه می آی ـــه در ادام ـــت. آنچ ـــی اس ـــتانداردهای جهان اس
ـــت. ـــیم اس ـــگ بیدس ـــوی هلدین ـــده از س ـــای كسب ش ـــک از ایزوه ـــورد هری در م

9001 ISO سیستم مدیریت کیفیت
اســـتاندارد ایـــزو 9001 را اســـتاندارد سیســـتم مدیریـــت كیفیـــت می نامنـــد، 
بدیـــن معنـــی كـــه ایـــن اســـتاندارد بـــه دنبـــال ایجـــاد ســـازوكاری اســـت 
ــی  ــت به معنـ ــد؛ مدیریـ ــت كنـ ــازمان مدیریـ ــر سـ ــت را در سراسـ ــه كیفیـ كـ
برنامه ریـــزی، كنتـــرل، هدایـــت و نظـــارت اســـت و در ایـــزو 9001، ایـــن 

ــود. ــام می شـ ــت انجـ ــور كیفیـ ــا محـ ــا بـ اقدام هـ
27001 ISO سیستم مدیریت امنیت اطالعات

تأمیـــن امنیـــت اطاعـــات نیـــاز حیاتـــی هـــر ســـازمانی اســـت. یـــک نظـــام 
اســـتاندارد و كارآمـــد مدیریـــت امنیـــت اطاعـــات )ISMS(، ضمـــن مقابلـــه 
ـــع  ـــه وقای ـــش ب ـــه و واكن ـــازمان را در مواج ـــی س ـــی، آمادگ ـــدات امنیت ـــا تهدی ب
امنیتـــی احتمالـــی تضمیـــن می كنـــد. ایـــزو 27001 یکـــی از مهم تریـــن 

ــتم های  ــزی سیسـ ــرا و ممیـ ــی، اجـ ــرای طراحـ ــی بـ ــتانداردهای بین المللـ اسـ
مدیریـــت امنیـــت اطاعـــات بـــه شـــمار مـــی رود.

10015 ISO  سیستم مدیریت موثر فرایند آموزش
ــت و در  ــاره اسـ ــورد اشـ ــتاندارد مـ ــی اسـ ــز از اركان اصلـ ــوزش نیـ ــث آمـ بحـ
آن بـــه هـــر نـــوع پیشـــرفت علمـــی و كســـب مهـــارت از ســـوی كاركنـــان، 
توجـــه فراوانـــی شـــده اســـت. ایـــزو 10015 اســـتانداردی اســـت آشـــنا بـــرای 
ســـازمان هایی كـــه از ابـــزار كیفیـــت مربـــوط بـــه ایـــزو اســـتفاده می كننـــد؛ 
ـــزو  ـــی ای ـــتاندارد یعن ـــد اس ـــواده جدی ـــی خان ـــم فرایندگرای ـــاس مفاهی ـــر اس ـــرا ب زی
ـــی،  ـــرده و “آگاه ـــل ك ـــتاندارد 9001 را تکمی ـــزو 10015 اس ـــد. ای 9001 می باش
ـــرد  ـــر كارب ـــکاری ب ـــی آش ـــد و راهنمای ـــود می یاب ـــتر نم ـــوزش” بیش ـــی و آم تونای

آن اســـت.
10002 ISO سیستم مدیریت شکایات مشتریان

در صورتی كـــه فراینـــد رســـیدگی بـــه شـــکایات بـــه درســـتی انجـــام شـــود، 
ـــا خصوصـــی( افزایـــش  ـــدازه )خـــواه دولتـــی ی ـــار و شـــهرت ســـازمان در هـــر ان اعتب
ـــک  ـــی ی ـــرای طراح ـــی ب ـــزو 10002:2014 راهنمای ـــتاندارد ای ـــت. اس ـــد یاف خواه
ـــتری  ـــکایات مش ـــه ش ـــیدگی ب ـــد رس ـــرای فراین ـــد ب ـــش و كارآم ـــازوكار اثربخ س
ــارت  ــاری( و حتـــی در تجـ ــاری و غیرتجـ ــازمان ها )اعـــم از تجـ در تمامـــی سـ
الکترونیـــک اســـت. از دیـــدگاه هلدینـــگ »شـــوینده« مشـــتریان از مهم تریـــن 
ــان  ــنهادهای ایشـ ــکایات و پیشـ ــرات و شـ ــتند و نظـ ــازمان هسـ ــان سـ ذی نفعـ

ـــت. ـــت را داراس ـــی از اهمی ـــۀ باالی درج
10004 ISO سیستم مدیریت رضایت مندی مشتریان

ـــات  ـــتریان از خدم ـــت مش ـــه رضای ـــتیابی ب ـــرای دس ـــی ب ـــن الملل ـــتانداردی بی اس
ـــت و  ـــده اس ـــی گردی ـــن و طراح ـــا تدوی ـــركت ه ـــا و ش ـــازمان ه ـــدات س و تولی
ـــتریان،  ـــای مش ـــدی نیازه ـــه بن ـــق طبق ـــتاندارد از طری ـــن اس ـــری ای ـــه كارگی ب
باعـــث حركـــت شـــركت بـــه ســـمت مشـــتری مـــداری و رضایـــت مشـــتریان 

می گـــردد.

ـــی  ـــی منته ـــع بهشـــهر در ســـال مال ـــت شـــوینده توســـعه صنای ـــت صنع شـــركت مدیری
ـــال ســـود محقـــق ســـازد  ـــه ازای هـــر ســـهم 2814 ری ـــق شـــد ب ـــه 1400/09/30 موف ب

ـــش داشـــته اســـت. ـــل 21 درصـــد افزای ـــدت مشـــابه ســـال قب ـــه م ـــه نســـبت ب ك
ـــر  ـــغ ب ـــزارش بال ـــورد گ ـــی م ـــال مال ـــركت در س ـــن ش ـــی ای ـــص تلفیق ـــروش خال ف
ـــارد  ـــته )25,074 میلی ـــال گذش ـــه س ـــبت ب ـــه نس ـــوده ك ـــال ب ـــارد ری 40,532 میلی

ریـــال( نشـــانگر رشـــد 62 درصـــدی می باشـــد. 
ـــال  ـــگ در س ـــن هلدین ـــی، ای ـــت صنعت ـــازمان مدیری ـــمی س ـــار رس ـــق آم ـــا طب ضمن
ـــوالت  ـــروه محص ـــركت های گ ـــن ش ـــروش را در بی ـــۀ دوم ف ـــته رتب ـــی 1399 توانس مال

ـــد.  ـــود كن ـــیمیایی از آن خ ش
شـــایان ذكـــر اســـت  »بیدســـیم« بـــه عنـــوان یـــک هلدینـــگ تخصصـــی مـــواد 
ــوده  ــور بـ ــوینده كشـ ــازار شـ ــهم بـ ــهم 13 درصـــدی از كل سـ ــوینده دارای سـ شـ
و در ســـال مالـــی مـــورد گـــزارش توانســـته اســـت بـــا یـــک مدیریـــت منســـجم و 
ســـازماندهی در جهـــش تولیـــد و صـــادرات شـــركت هـــای تابعـــه نقـــش اساســـی 

داشـــته باشـــد.
ـــون و  ـــد هام ـــم، مرواری ـــیمی ق ـــی ش ـــاینا، آل ـــاش، س ـــان، گلت ـــای پاكس ـــركت ه ش
ـــت  ـــگ مدیری ـــه هلدین ـــای تابع ـــركت ه ـــه ش ـــهر از جمل ـــع بهش ـــعه صنای ـــاران توس ی

ـــند. ـــی باش ـــوینده م ـــت ش صنع
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توضیح کوتاهی در مورد مرکز نوآوری و انتقال فناوری شرکت مدیریت صنعت شوینده 
بفرمایید؟

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری )دامه بركاته( و همجنین تاكید ریاست محترم جمهوری 
در جلسه معرفی اعضاء كابینه به مجلس به منظور تغییر رویکرد دولت از اقتصاد سنتی به اقتصاد 
دانش بنیان و همچنین سیاست ها و راهبردهای كان گروه توسعه ملی در حوزه نوآوری ،مركز 
نوآوری و انتقال فناوری مدیریت صنعت شوینده در 11 محور كان در جلسه شماره 67 هیئت 

مدیره با اكثریت آراء تصویب و آغاز به كار كرد.
از جمله محورهای كان رسالت مركز می توان به :

1( تحقیق و توسعه مدرن صنعت و دانشگاه ، انتقال تکنولوژی و نوآوری سازمانی 
2( رصد خانه فناوری و نوآوری در حوزه آینده پژوهی صنعت شوینده 

3( شتاب دهندۀ كاالی تند مصرف FMCG  و مالی 
4( ارتقاء،یکپارچه سازی و پایش )مانیتورینگ(مستمر زنجیره ارزش و تآمین 

)VC( ایجاد صندوق سرمایه گذار ی خطر پذیر )5
Big Project  6( ابر طرح های صنعت شوینده

7( رویدادهای بین المللی صنعت شوینده 
 اقدمات انجام شده و در دست اقدام مرکز نوآوری و انتقال فناوری  را نام ببرید؟

1:ایجاد مركز نوآوری و انتقال فناوری هلدینگ صنعت شوینده 
PITCH 2:برگزاری اولین رویداد فناورانه كشوری صنعت شوینده به صورت

3:تفاهم نامه مشترک با شركت نوآوران توسعه ملی 
4:برگزاری هفت شب فناورانه 

5:تفاهم نامه مشترک با سازمان مدیریت صنعتی
6:ساختارسازی فناوری و نوآوری در شركت های تابعه

7:تامین زیرساخت بخش شتاب دهی و رشد مركز نوآوری هلدینگ  صنعت شوینده
8:تدوین و ویرایش سند استراتژی هلدینگ صنعت شوینده و شركت های تابعه 

9:ایجاد رصدخانه فناوری صنعت شوینده
10:تفاهم نامه مشترک و آغاز فعالیت اجرایی با ستاد ویژه فناوری های نانو و شبکه تبادل فناوری

11:تفاهم  نامه مشترک و آغاز فعالیت اجرایی با معاونت علمی ریاست جمهوری
12:تفاهم نامه مشترک با صندوق پژوهش های فناورانه و نوآورانه

13:آغاز عملیات اجرایی تعریف 20 رساله دكتری و ارشد و 10دوره پسادكتری متناسب با نیاز 
صنعت شوینده با همکاری صندوق پژوهش های فناورانه و نوآورانه

فنی و  دانشگاه  با همکاری  و تخصصی كارگری  اپراتوری  14:برگزاری  دوره های كوتاه مدت 
حرفه ای

15:ایجاد كنسرسیوم بین المللی فناوری و نوآوری در حوزه شوینده
16:شبکه سازی مركز نوآوری و انتقال فناوری با كلیه دانشگاه های برترداخلی

17:شبکه سازی مركزنوآوری و انتقال فناوری با دانشگاه های برترخارجی
18:ارتباط با پارک های علم و فناوری تركیه، مالزی...

19:تعریف 3تا 7 پروژه مشترک و هم افزا در حوزه فناوری نانو با مشاركت تبادل فناوری و ستاد نانو
20:احصاء نیازها جهت تعریف Big Project ابر پروژه های هلدینگ صنعت شوینده

21:شبکه سازی با صنایع بهداشتی و آرایشی داخلی

توسعه  های  و  تحقیق  پیشنهادهای  وارداتی،  اولیه  مواد  لیست  فنی،  چالش های  22:احصاء 
شركت های تابعه و غربال گری

23:ایجاد دبیرخانه دائمی مركز نوآوری و انتقال فناوری
24:رایزنی با شركت های دارویی و شبکه سازی جهت تولید محصوالت پزشکی- بهداشتی

ICT25:ایجاد زیرساخت و بسترسازی حوزه
26:تفاهم نامه مشترک با دانشگاه آزاد كشور

27:به روزرسانی سایت هلدینگ صنعت شوینده
28:پیگیری اجرایی سازی سامانه فروش آناین محصوالت بهداشتی آرایشی و...

29:پیگیری جاری سازی ISO های مختلف در شركت های تابعه
30:پیگیری ایجاد زیرساخت و پلتفرم امن حفظ حقوق مادی و معنوی

31:تدوین تقویم ساالنه برگزاری همایش ها، رویدادها و سمینار های تخصصی
از نظر شما سرفصل های آسیب شناسی و موانع توسعه و جاری سازی نوآوری در گروه 

شوینده چه مسائلی می باشند؟
1:تفکیک نبودن بودجه های مربوط به پژوهش ،فناوری،نواوری ،تحقیق و توسعه

2:تعیین ساز و كار و ساختار نوآوری مشخص
3:در نظرگیری بخشی از سود ساالنه هر شركت به صورت ویژه جهت توسعه نوآوری

4:عقب ماندگی فرهنگ در حوزه نوآوری
5(نبود سند استراتژیک تحقیق و توسعه هر شركت به صورت ویژه و با چشم انداز مشخص

6(كنترل و نظارت بر بودجه های تحقیق و توسعه وجلوگیری ازانحراف تخصیص ردیف بودجه 
های مربوط به حوزه نوآوری و تحقیق و توسعه به حوزه های دیگر

7(نبود سند استراتژی حوزه فناوری اطاعات ) در حال تهیه (
 ICT 8(توسعه و یکپارچه سازی زیر ساخت حوزه

LOOP 9(تبدیل چرخه تولید و فروش خطی به چرخه تولید و فروش
)جایزه   نوآوری  حوزه  در  ها  مشوق  نظرگیری  ودر  پیشنهادات  نظام  بیشتر  10(بارورسازی 

مسابقه-...(
11(شفاف سازی فرآیندهای بازرگانی، توسعه پلتفرم های خرید و فروش و جلوگیری از واردات 

محصوالت مشابه داخلی 
12(كاهش هزینه تولید محصوالت )استفاده از محصوالت نانو-بومی سازی مواد اولیه ...(

PLATFORM 13(توسعه و الزام شركت ها به فعالیت در بستر پلت فرم ها
14(نبود توجه ویژه به حوزه طراحی صنعتی، بسته بندی و چاپ

15(تولید محصوالت سبز
16(تولید محصوالت قابل رقابت و دارای استانداردهای الزم جهت صادرات به اروپا و حوزه خلیج 

فارس ....
17(تولید محصوالت متناظر با تحقیقات و مطالعات بازار

18(رصدفناوری و آینده پژوهی
19(تعامل با دانشگاهها و شركت های دانش بنیان

20( نبود شتاب دهنده كاالهای تند مصرف و مالی ) فین تک (
21(ورود به حوزه اقتصاد دیجیتال

22(فروش و توزیع های آناین

رییس مرکز نوآوري و انتقال فناوري هلدینگ صنعت شوینده 

حمایت عملی از ایده های فناورانه و دانش بنیان ها

چرخه حمایت از ایده های نوین و دانشی تا مرحله تبدیل شدن به محصوالت  قابل عرضه به بازار، رسالت اصلی واحدهای نوآوری و انتقال فناوری است . از 
طرفی موفقیت مراکز نوآوری مستلزم پژوهشهای بنیادی و در نهایت همکاری مراکز دانشگاهی، دولت و صنعت در جهت طراحی محصوالت جدیدی میباشد 
که بتوان بر اساس دستاوردهای این تحقیقات آنها را به بازار عرضه کرد . از این رو، مدیران مراکز نوآوری با هدف حمایت از ایده های خالقانه - با چشم انداز 
توسعه فن آفرینی - از طریق ایجاد بسترهای حمایتی مناسب، زمینه پرورش ایده های نو و کاربردی را به عنوان نخستین گام چرخه فراهم می آورند . از آنجا 
که مراکز نوآوری نقش مهمی در توسعه دانش بنیادی و در نهایت تبدیل آن به ثروت ایفا می کنند.  در هلدینگ بیدسیم به عنوان بزرگترین هلدینگ تخصصی 
صنعت شوینده کشور،با دستور دکتر نعمت الهی مدیرعامل مجموعه یک مرکز نوآوری تاسیس شده که در آن بطور جدی به مقوله آینده پژوهی صنعت شوینده 
و اهتمام به شرکت های دانش بنیان پرداخته میشود . در این مورد با دکتر علي شجاعي که رییس مرکز نوآوري و انتقال فناوري شرکت مدیریت صنعت شوینده 

توسعه صنایع بهشهر میباشند مصاحبه ای خواندنی داشتیم .
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23(سخت گیری یشتر در استخدام نیروهای انسانی، بویژه در واحدهای )تحقیق و توسعه و فنی( 
24(تعریف ساز و كار منسجم تعریف – احیاء – اجرا و نظارت بر پروژه 

25(توجه به موضوع  پرورش نیروهای مبتکر، خاق و متخصص
26(ایجاد تحقیق و توسعه مشترک بیدسیم با دانشگاه های برترداخلی و خارجی – صنایع داخلی 

و خارجی
و  مهارتی  معتبر  صدورگواهی نامه های  و  مهندسی  نرم افزارهای  خارجی،  زبان های  27(آموزش 

آموزشی با همکاری دانشگاه ها و موسسات معتبر داخلی و خارجی  
اقدامات مرکز نوآوری برای جاری سازی نوآوری مطابق برنامه های کالن گروه توسعه 

ملی و شرکت توسعه صنایع بهشهر را تشریح بفرمایید؟
- پیگیری، نظارت و الزام تحقیق و توسعه شركت های تابعه به ارائه و پیش بینی برنامه های خود 

در جهت بومی سازی و كاهش هزینه تولید محصوالت 
- پیگیری، نظارت و الزام تحقیق و توسعه شركت های تابعه به احیاء، تعریف، معرفی یا ارتقاء تولید 

محصوالتی با قابلیت توسعه صادرات 
- تدوین سند استراتژیک تحقیق و توسعه هر شركت به صورت تفکیک شده یا گنجانده شدن 
اسناد  در  ملی  توسعه  گروه  كان  های  سیاست  راستای  در  توسعه  و  تحقیق  های  استراتژی 

استراتژیک هر شركت.
- در حوزه بودجه : از تمامی شركت ها خواسته شده است كه از این پس ردیف بودجه های مربوط 
به حوزه نوآوری ،پژوهش ،فناوری و تحقیق و توسعه را به صورت تفکیک شده و با قابلیت رصد 
سوددهی و بازدهی از طریق واحدهای مالی هلدینگ مدیریت صنعت شوینده و توسعه صنایع 
بهشهر پیش بینی و در دستور كار قرار دهند و در مقاطع مختلف سال این بخش از صورت های 

مالی مورد ارزیابی جدی توسط واحد مالی و مركز نوآوری شركت  قرار خواهند گرفت.
- پیاده سازی و یکپارچه سازی مدیریت دانش در شركت ها 

- بهم رسانی، سرمایه گذاری و حمایت از ایده ها و محصوالت فناورانه شركت های دانش بنیان 
به تعامل رسیده با شركت های تابعه 

- توسعه تحقیقات بازار و یکپارچه سازی بازاریابی و برندینگ 
- پیگیری  توسعه و رشد استفاده از پلتفرم  های آناین موجود 

- تعامل بیشتر با دانشگاه های برتر و اكوسیستم فناوری و نوآوری كشور و استفاده از ظرفیت های 
مشترک شركت به پخش و شركت های تابعه درجهت ورود به حوزه فروش آناین 

- بسترسازی ،ارتقاء ویکپارچه سازی حوزه ict  در تمامی مولفه ها و....
از جمله اقداماتی است كه طی 6ماه گذشته صورت پذیرفته است.

در خصوص جذب ایده های فناورانه و نوآورانه اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور تا 
کنون مرکز نوآوری چه اقداماتی را انجام داده است؟

امیراكبیر  صنعتی  دانشگاه  و  توسعه  نوآوران  شركت  همکاری  با  كشوری  رویداد  دو  تاكنون   
اولین رویداد فناورانه صنعت شوینده كشور تاریخ 1400/06/30 در  از  برگزارگردیده است كه 
سالن اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی برگزار و از 31 طرح برگزیده شده تعداد 5 طرح به 

عنوان طرح های نهایی انتخاب گردیده است.
دانشگاه  باشند  می  آن  معنوی  حامی  تنها  تابعه  های  شركت  و  هلدینگ  كه  دوم  رویداد  در 
صنعتی امیركبیر اقدام به برگزاری و فراخوان شركت های فناور تحت عنوان چهارمین رویداد 
كشوری صنعت آرایشی ،بهداشتی و دارویی با كارگزاری شركت ایده  بازار در تاریخ 1400/12/01 

نموده است.كه در مجموع 17 طرح برگزیده مورد ارزیابی نمایندگان شركت های تابعه مدیریت 
صنعت شوینده قرار گرفته اند و انشاهلل  بزودی طرح های برگزیده فرایند بهم رسانی با شركت های 

تابعه و مركزنوآوری هلدینگ را طی خواهند نمود.
استراتژی شما برای توسعه نوآوری در هلدینگ مدیریت صنعت شوینده و شرکت های 

تابعه چیست؟
ببینید نوآوری مفهومی جامع با قابلیت بسط به تمامی اركان، حوزه ها ، بخش ها و فرایندها 
را دارد.اما آنچه ما دنبال میکنیم در كوتاه مدت و میان مدت؛ نوآوری در بخش هایی است 
كه سیاست گذار های كان  مثل گروه توسعه ملی و شركت توسعه صنایع بهشهر و همچنین 
هلدینگ مدیریت صنعت شوینده مطابق با نقشه راه و اهداف استراتژیک خود به صورت ساالنه 
دنبال میکنند. شایان ذكر است كه مركز فقط 6 ماه از آغاز به كار آن می گذرد ،اما مطابق با 
نقشه راه و سند استراتژیک هلدینگ مدیریت صنعت شوینده ،استراتژی امسال مركز نوآوری 
افزایش سهم محصوالت  بیشتر تمركز به جهش صادرات،كاهش بهای تمام شده محصوالت، 
نوآوری شده، بهره مندی از ابزارهای نوین مالی و فناوری های نوآورانه ماندد حوزه های فین 
تک و سرمایه گذاری خطر پذیر از محل سود انباشته، آینده پژوهی، عمق بخشی نوآوری به 
های  در شركت  نوآوری  كردن  تابعه، ساختارمند  های  و شركت  سازمان  تر  پایین  های  الیه 
تابعه، بسترسازی، ایجاد و ارتقاء زیر ساخت های حوزه ict، جاری سازی فرهنگ نوآوری در 
گروه شوینده، ایجاد هسته های اولیه فناور بین دانشگاه ها و شركت های تابعه، شبکه سازی با 
دانشگاه ها ،سازمان ها و نهادهای مرتبط با حوزه نوآوری، معرفی مركز به اكوسیستم نوآوری 
و فناوری كشور،كمک به یکپارچه سازی مدیریت بازاریابی و برندینگ، معرفی ظرفیت شركت 
های تابعه و هلدینگ به دانشگاه ها و اكوسیستم فناوری و نوآوری و...از جمله موارد مهم برنامه 

های امسال هستند.
چه  مدیریت صنعت شوینده  فناوری شرکت  انتقال  و  نوآوری  مرکز  آتی  های  برنامه 

مواردی می باشد؟ 
1:راه اندازی و توسعه شتاب دهنده صنعت شوینده 
2:تحقیق و توسعه مشترک با شركت های خارجی

3:توسعه و صادرات دانش فنی 
4:برگزاری كمپ های استارتاپی برای شناسایی استعدادها و تشکیل تیم های استارتاپی 

5:ایجاد و توسعه رصدخانه فناوری 
6:آینده پژوهی و بهینه كاوی عام و تخصصی شوینده 

7:ایجاد جریان یکپارچه و مرتبط متشکل از R&D و نواوری 
8:ایجاد دبیرخانه دائمی شركت های دانش بنیان 

9:پیاده سازی سیستم جامع مدیریت نوآوری 
10:ایجاد ساختارتعامل با مراكز آموزشی و پژوهشی 

در پایان اگر مطلبی مانده است درخدمت هستیم؟
بنده به نوبه خودم تقدیر و تشکر دارم از مدیرعامل محترم جناب آقای دكتر امیرعلی نعمت الهی 
و همچنین هیئت مدیره محترم هلدینگ مدیریت صنعت شوینده بخاطر نوع نگاه و جدیتی كه 
در اجرایی سازی طرح ایجاد مركز نواوری و انتقال فناوری و همچنین پیگیری هایی كه با نگاه 
جهادگرانه طی 6 ماه اخیر در خصوص جاری سای نوآوری در گروه مدیریت صنعت شوینده 

داشته اند .
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در سـال مالی گذشـته منتهی بـه 1400/9/30 به سـرپنجه هنر مدیـران جهادی و بازارشـناس و 
راهبردهـای آنهـا در معدود شـركت هایی شـاهد بودیم علی رغم تحریم هـا، گرانی بی حد و حصر 
مـواد اولیـه، سـركوب قیمـت های محصـوالت نهایی و ... این شـركت ها توانسـتند هـم در زمینه 
تولیـد و هـم صادرات نقشـی مهم ایفا كرده و سـهم خـود را در بازار ارتقاء دهنـد به طوری كه متد 

مدیریـت آنهـا الگویی بـرای دیگر مدیران دركسـب موفقیت و نیل به تعالی قـرار گرفت. 
یکـی از ایـن مدیـران زبـده و برنامـه محـور كـه بـه 
شایسـتگی هرچـه تمامتـر توانسـت شـركت را در قلـه 
افتخار و دسـتیابی به توفیقات بی شـمار رهنمون سـازد 
و ایـن موفقیت هـا محدود به یک مرتبـه و یک بُعد ویک 
عنـوان نشـود و بتوانـد با كسـب عناوین شـركت برتر در 
حوزه هـای  تولیـد، ارایه محصوالت جدیـد، دریافت تنها 
مـدال افتخارصادركننـده تاریخ صنعت شـوینده كشـور، 
روابـط عمومـی برگزیـده، جزو 100 شـركت برتـر ایران 
و... بـر ایـن گفتـه مهر تایید بزند كه خواسـتن توانسـتن 
اسـت و چـون ایرانـی بخواهـد و فعل خواسـتن را صرف 
سـازد ایـن طلیعـه جـان افـزا و روح افـزا خواهد بـود كه 
»ما می توانیم« دكتر حسـن بقائی در سـکانداری شركت 

پاكسـان بوده اسـت . 
شـهادت گفتـه ما قـرار گرفتن شـركت پاكسـان بـر تمام 
قلـه ها و سـکوهای شـركت های برتـر و ممتـاز در این ایام 
سـخت اقتصادیسـت كه بـه قـول امـام خامنه ای)مدظله( 
سـرداران جنـگ اقتصادی و سـربازان آنهـا در جبهه تولید 
در ایـن كـوران جنـگ اقتصـادی توانسـتند با وجـود همه 
محدویت هـا در عملکـرد، آنچنـان حماسـه و شـاهکاری 
بیافریننـد كـه دوسـت و دشـمن بر تـاش این مدیـران و 

كاركنـان انقابـی و ارزشـی  صحـه می گذارنـد.
مدیرعامل پاكسـان بـرای حصـول افتخار و نقـش آفرینی 
مؤثرتر مجموعه ای خوشـنام كه بیش از 60 سـال اسـت با 
برندهـای آنها زندگی می كنیـم و در این دو سـال درگیری 
بـا بیمـاری كرونا بیـش از پیـش در كنارمان برای عبـور از 
ایـن دوران سـخت اپیدمـی بـوده و هست....نقشـه هایی نو 
و مبتکرانه داشـته تا پاكسـان، تجلـی از خدمـت و نوآوری 

باشـد و جایزه بـاران گردد. 
وی همـه توانمنـدی عملـی و دانـش علمـی خـود را بـه 
كار بسـت تـا نقـش خـوش سـامت محـوری پاكسـان 
درخشـان تر شـود. وقتـی حـدود 20 مـاه پیش ایـن مدیر 
الیـق بـا این تفکـر و بینـش وارد مجموعه گردیـد كه باید 

از ظرفیت های موجود و مغفول مانده در شـركت اسـتفاده گردد و باید این نگاه را داشـته باشـیم 
كـه همـه چیـز 100 درصـد بهتر شـود و با ایـن رویکرد و راهبـرد جایزه پشـت جایـزه را در مقام 
یـک مدیـر خـدوم و كارآفرین درو می كند یعنی مشـارالیه با یک شـناخت كامل بـه دنبال تحول 
بخشـی و سـوق به سـوی تعالی دادن مجموعه بوده اسـت كه بحمداله به آن دسـت یازیده اسـت.

این مدیر توانمند كه در سـنگرهای پیشـین خدمت هم نشـان داده بود كه با هنر مدیریت خاص 
در كنار توجه به رفع مشـکات تولید و رفع موانع فروش داخلی و خارجی بر شـفافیت و انسـجام 

و هم افزایی بین شـركت های هلدینگ اهتمام ویژه داشـته و دارد. 

بی شـک در ایـن میـان حضور یـک واحد روابط عمومـی و ارتباطات كارآمد و فعال كه با اشـرافیت 
و تعامل باال با رسـانه و اصحاب رسـانه، نقش اطاع رسـانی و بازنشـر توفیقات و دسـتاوردهای این 
شـركت را برای پاكسـان تعریفی جدید نمود و بانی آن شـد تا نام پاكسـان و جهاد صادقانه مدیران 
و پرسـنل آن بیش از بیش درصدر اخبار بشـیند شایسـته و بایسـته آن اسـت كه مورد توجه دیگر 

روابط عمومی ها قـرار گیرد.
مجمـع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سـهام شـركت 
پاكسـان )سـهامی عام( مـورخ 1400/12/14 در محـل 
كیلومتر 15 اتوبان كرج بلوار پژوهش پژوهشـگاه پلیمر و 

پتروشـیمي ایران سـالن مشـاهیر برگزار گردید.
در ایـن مجمـع كه بـا حضـور 72/24 درصد سـهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سـازمان 
بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونی برگزار 
گردیـد، ریاسـت مجمـع برعهـده دكتـر امیرعلي نعمت 
الهـي بـود، كه جنابـان یـزدان كرمـي و همایـون باقري 
طـادي در مقـام نظـار اول و دوم و آقای  حسـن بقائي به 

عنوان دبیـر مجمع انتخـاب گردیدند.
درادامـه بـا قرائت گزارش هیات مدیـره به مجمع مربوط 
بـه اهـم فعالیت هـای صـورت پذیرفتـه در طـی سـال 
مالـی منتهـی بـه 1400/09/30 و پس از اسـتماع گزارش 
حسـابرس و بـازرس قانونـی، مجمـع نشـینان بـا طنیـن 
صلـوات خـود ضمـن  تصویـب صورتهـای مالـی و تنفیذ 
معامات مشـمول ماده 129 و با تقسـیم سـود 700 ریال 

بـه ازای هر سـهم بـه كار خـود پایـان دادند.
دكتـر امیرعلـی نعمت الهـی رئیس مجمع در ابتـدای این 
جلسـه با خیرمقدم به حاضرین در مجمـع و تبریک اعیاد 
شـعبانیه اعام نمود كه سیاست هلدینگ همواره حمایت 
از مدیران موفق و ارزشـمندی می باشـد كه با شـهامت و 
ریسک پذیری قبول مسئولیت كردند تا بتوانند در سخت 
ترین روزهای اقتصادی در جبهه تولید، یاری رسـان مردم 
و كشـور باشـند. وی بـا اشـاره به اینکه پاكسـان در سـال 
مالـی گذشـته كه مشـکات متعددی بـر صنعت تحمیل 
شـد توانسـت عملکردی موفق داشته باشداز كلیه مدیران، 
معاونیـن و كاركنان خـدوم و پرتاش این مجموعه عظیم 
قدیمـی كه توانسـته علـی رغم تمـام دشـواریها در تولید، 

فـروش و صـادرات موفق عمل كنند تشـکر نمود.
مدیرعامل پاكسـان نیـز در ابتدای گزارش خود با تشـریح 
تاریخچـه ای از شـركت پاكسـان و اینکه قدمت پاكسـان 
چیزی در حدود 60 سـال اسـت و ما یکی از برندهای با سـابقه و خوشـنام در حوزه تولید شـوینده 
در كشـور هسـتیم افزود: برندهای این مجموعه سـرمایه مهمی محسـوب می شـود. دكتر حسن 
بقائی خاطرنشـان كرد: سـال مالی مورد گزارش در راسـتای توسـعه برند و افزایش توان رقابتی در 
بازار داخلی و افزایش نفوذ در بازارهای صادراتی نسـبت به تکمیل سـبد محصوالت پاكسـان اقدام 

نمودیـم كـه ایـن رویکرددر میزان سـود و نتیجه عملکردمان نقش موثری داشـت.
مدیرعامـل »شپاكسـا« در ادامه ثبت ركورد تولیـد 136/386 تن محصول، ثبت ركـورد 133/545 
فـروش تحقـق درآمـد 25 هزار میلیارد ، تحقق 12/5 میلیـون دالر صادرات، تحقـق درآمد 7 هزار 

60 سال افتخار 
 پیشگام در ایران، خوشنام در منطقه

پاکسان 2021 با جهش تولید، رشد درآمدها، افزایش صادرات و برنامه روشن آتی

پاکسان خوشبختانه در سال ۲0۲1 توانست در یک رکورد 
شکنی بزرگ تولید 386/ 136 تن از محصوالت را حاصل 
در سال  تولیدات  این  میزان  که  است  در حالی  این  کند. 
میزان  به   ۲01۹ سال  در  و  تن   1۲8/015 میزان  به   ۲0۲0

1۲6/47۲ تن بوده است.
طبق آمار ارائه شده میزان فروش محصوالت پاکسان در 
سال ۲0۲1 نیز 544/ 133تن بوده است یعنی هرچه در این 
سال تولید شده تقریبا به فروش رسیده است و این حاکی 
از حفظ و ارتقای سهم پاکسان از بازار شوینده کشور است.
این  در  بقائی  حسن  دکتر  سکانداری  به  پاکسان  شرکت 
سال مالی، عالوه بر تامین نیازهای داخلی مردم توانست 
حدود 1۲/5 میلیون دالر صادرات محصوالت داشته باشد 
بر  را  های خود  برنامه  های صادراتی  ادامه سیاست  در  و 
مبنای افزایش عمق حضور در ۲4 کشور تدوین نماید تا 
این مجموعه بتواند با فروشی پایدار، از افزایش سهم بازار 

در این کشورها برخوردار باشد.
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میلیارد ریالی بخش محصوالت صنعتی، افزایش متناسـب نرخ حق لیسـانس محصوالت، افزایش 
73 درصـدی درآمدهـای عملیاتـی ، افزایـش 2 درصدی فـروش صادراتی ، افزایـش 128 درصدی 

فروش محصوالت صنعتی 
را گوشـه ای از دسـتاوردهای شـركت در سـال مالی مورد گزارش برشـمرد و تصریح كرد عملکرد 
حاضر در شـرایطی محقق شـد كه ریسـک های زیادی از جمله ریسـک نوسـانات نرخ ارز، تحریم، 
نوسـانات قیمت مواد اولیه و ریسـک های موجود برای تامین مواد اولیه در بخش تولید و بازرگانی 

حاكم بوده اسـت. 
وی افـزود: بـا وجود تمام این ریسـک ها خوشـبختانه در سـال مالـی مورد گـزارش خطوط تولید 
پاكسـان بـدون توقـف به تولید خـود ادامه داد و توانسـتیم ركوردهـای خوبـی را در بخش تولید و 

فروش به ثبت برسـانیم.
مدیـر بـا تجربـه و شـناخته شـده كشـورمان در ادامـه بـا بیـان اینکـه ایـن مجموعـه بـه 
عنـوان برتریـن تولیـد كننـده مـواد اولیـه صنعـت شـوینده كشـور، از سـال مالی گذشـته 
بـرای بهبـود كیفیـت فراینـد تولیـد، طرح و توسـعه و بهسـازی خطـوط تولید مـواد اولیه 
صنعـت شـوینده را در دسـتور كار قـرار داد و موفق شـد بخش اعظم این طـرح را عملیاتی 
كنـد اضافـه نمـود: بـا توجـه بـه ارزش و سـابقه برندهـای شـركت و برنامه هایی كـه برای 
ارتقـاء كیفیـت تولیـدات، افزایـش راندمـان، كاهـش هزینه ها، تطبیـق واحدهـای تولیدی 
بـا اسـتانداردهای زیسـت محیطـی و كنتـرل بهـای تمـام شـده داریـم نیـاز بـه روزآوری 
تجهیـزات تولیـد مطابـق با اسـتاندارد هـای روز دنیا وجـود دارد كه بخاطـر همین موضوع 

نیازمنـد تامیـن منابـع الزم بـرای اجـرای طرح ها هسـتیم.
مدیرعامـل پاكسـان در ادامـه گـزارش مبسـوط خـود تعـدادی از مزیـت هـای رقابتـی 
و  خوشـنام  برندهـای  كنـار  در  كـرد:  تاكیـد  و  برشـمرد  را  مجموعـه  ایـن  محصـوالت 
محصـوالت بـا كیفیـت از دیگـر مزیت هایـی كـه در پاكسـان نسـبت بـه سـایر رقبـا وجود 
دارد خطـوط تولیـد مـواد اولیه بـرای تهیه محصول نهایی اسـت. به گفتـه وی این خطوط 
بـا توجـه بـه قدمتـی كه دارنـد باید نوسـازی شـوند و این نوسـازی هـا با هدف بـاال بردن 
كیفیـت مـواد اولیـه، بـاال بـردن بهـره وری و تولیـد منطبـق با ظرفیـت های تعریف شـده 

در دسـتور كار اسـت.
دكتـر بقائـی كـه پیـش از این مسـئولیت هایی مانند مشـاور معـاون وزیر اقتصـاد و دارایی 
در امـور بانک هـا، بیمه هـا، مدیرعامـل و نایب رئیس هیـات مدیره هلدینـگ مدیریت طرح 
و توسـعه آینـده پویا)بانـک ملـی ایـران(، مدیركل منابـع انسـانی و پشـتیبانی وزارت امور 
اقتصـاد و دارائـی، معـاون مدیرعامـل گروه خودروسـازی سـایپا در امـور بازرگانی، مشـاور 
عالـی رئیـس كل گمـرک ایـران، معـاون رئیـس كل گمـرک ایـران در امـور برنامه ریزی و 
بین الملـل، معـاون رئیـس كل گمرک ایـران در امور توسـعه مدیریت منابع، مشـاور رئیس 
كل گمـرک ایـران و مدیـركل گمـركات تهـران، مدیـركل گمرک شـهریار، تبریر و مشـهد 
و رئیـس گمـرک سـرخس را برعهـده داشـته اسـت در خصوص بهـای تمام شـده و قیمت 
هـای محصـوالت گفـت: در حـدود 92 درصـد از بهـای تمـام شـده محصـوالت مـا را مواد 
اولیـه تشـکیل می دهد كه شـاهد نوسـانات بسـیاری در  قیمـت مواد اولیه  در سـال مالی 
مـورد گـزارش بودیـم و ایـن امـر هزینه تمام شـده مـا را افزایـش داد و طبیعتاً بر حاشـیه 
سـود مـا نیـز اثـر گـذار بـود. وی تاكیـد كـرد با توجـه به نـوع قیمـت گـذاری محصوالت 
شـوینده مذاكـرات بسـیاری بـرای اصـاح قیمـت هـا متناسـب با شـرایط تورمـی صورت 
پذیرفتـه و مـا انتظـار داریـم شـاهد اعـام نرخ هـای جدید در اوایل سـال 1401 باشـیم.

دكتـر بقائـی در فـرازی دیگـر از گـزارش خـود با اشـاره به اینکه پاكسـان مدیون به تمام كسـانی 
اسـت كه چرخ شـوینده را در این شـركت روان كردند تا بهداشـت و سـامتی همگانی و عمومی 
شـود افـزود: بـا توجـه به افزایش نـرخ مواد اولیه و به تبع آن كاهش حاشـیه سـود شـركت ها، در 
راسـتای حفـظ حقوق سـهامداران مکاتبـات و پیگیری هـا در جهت اخذ افزایـش نرخ محصوالت 

در حال انجام اسـت.

مدیرعامـل توانمند پاكسـان در خصوص تخفیف ها نیـز گفت: با توجه به رقابت هایی كـه در بازار 
فروش موجود اسـت به منظور افزایش رقابت و پیاده سـازی اسـتراتژی های فروش شـركت های 
تولید كننده مواد شـوینده در جهت حفظ و ارتقای سـهم خود از بازار با تخفیف و دامپینگ سـعی 
مـی كند تا سـهم خـود را دربین مصـرف كنندگان افزایش دهنـد ولی با تمهیـدات و رویکردهای 
منطقـی كـه اتخـاذ كردیـم این موضوع به نسـبت سـال قبل مدیریـت گردیـد و مبلـغ آن را از 9 
درصـد بـه 8 درصد تخفیف رسـاندیم. به گفته دكتـر بقائی پیرامون مطالعـات و همچنین تعامل 
بیشـتر بـا شـركت و همچنین تحت نظـارت هلدینـگ مذاكرات بسـیار خوبی در جریان اسـت تا 

دغدغه هـای شـركت پاكسـان در این موضوع نیز حـل گردد.
مدیرعامـل پاكسـان در بخش دیگری از گفته های خود خاطر نشـان كرد: یکـی از تاكیدات اصلی 
مـا تولیـدات صـادرات محـور اسـت به گونـه ای كه عـاوه بر داشـتن نگاه ویـژه به موضـوع تولید 
بتوانیـم هـم نیازهای داخل كشـور را رفـع و هم امکان صـادرات را نیز به وجود بیاوریـم كه در این 
زمینه پاكسـان یکی از پیشـرو و موفق ترین عملکردها را داشـته اسـت و توانسـت در امسال مدال 

افتخـار صـادرات را به خـود اختصاص دهد.
دكتـر بقائـی همچنیـن در حاشـیه ایـن مجمـع تاكیـد كـرد: مـا در تاش هسـتیم كـه كیفیت 
محصوالت و قیمت آنها را به نفع مصرف كنندگان تقویت كنیم. به گفته وی محصوالت شـركت 
های تابع هلدینگ صنعت شـوینده از بهترین مواد اولیه سـاخته می شـوند و قیمت فعلی آنچنان 
همخوانـی بـا كیفیـت محصوالت مـا ندارد اما بـا این حال تاش كـرده ایم تا با مذاكرات سـودمند 
بـا انجمـن شـوینده و سـازمان حمایت، نـرخ های اصاحـی برای واقعی شـدن قیمت شـوینده را 
كلید بزنیم این اتفاق بسـیار مباركی برای شـركت های شـوینده كه بیشترین سهم را در گسترش 

بهداشـت علی الخصوص در دوران سـخت درگیری كرونا داشـتیم می باشـد. 
وی در بخـش پایانـی صحبت های خود كاهش بهای تمام شـده ارتقای بهـره وری نوآوری، حمایت 
از شـركت های دانش بنیان، بازسـازی و نوسـازی خطوط، اهتمام به شـفافیت هم افزایی بیشـتر 
در راسـتای دسـتورالعمل های سـهامدار عمده را جزو راهبردها و رویکردهایی برشـمرد كه باید در 

شـركت های تابعه به آن توجه اساسـی شـود.
توسـعه زیرسـاخت ها و اسـتفاده بردن از تمام پتانسیل مجموعه برای اشـتغالزایی ، ارزش آفرینی، 
بازسـازی و نوسـازی خطـوط و دسـتگاه ها، اهتمام بـه امر رفاه پرسـنل ، بومی سـازی دانش فنی 
و تکنولـوژی، تعمیـر قطعات و دسـتگاه ها با كمک متخصصان و كارشناسـان خود شـركت ، بهره 
بـردن از تمـام ظرفیـت تولید ، كسـب مدال افتخار صادرات گسـترش بـازار فروش خارجـی به 24 
كشـور، كسـب عنوان یکی از 100 شركت برتر ایران، دریافت تقدیرنامه دو ستاره از جایزه مدیریت 
مالی ، كسـب تندیس زرین اجاس سراسـری مدیران ارزش آفرین و ... تنها گوشـه ای از افتخارات 
ایـن شـركت در سـال گذشـته بوده اسـت به قولی می تـوان ادعا كـرد كه این شـركت با مدیریت 

جهادی خود در سـال مالی گذشـته جایزه باران شـده اسـت.
رعایـت دقیق پروتکل های بهداشـتی، اسـتقبال خوب سـهامداران بـرای حضور در 
مجمـع، پخش یک تله فیلـم زیبا و کامل که بخوبی توانمندی های شـرکت پاکسـان 
در آن بـه تصویر کشـیده شـده بود، حضـور مدیران ارشـد هلدینگ توسـع صنایع 
بهشـهر و هلدینگ بیدسـیم و شـرکت های تابعـه، توضیحات تکمیلـی دکتر بقائی 
پیرامون توفیقات شـرکت در سـال مالی مورد گزارش، پاسـخگویی جناب اسـمعیلی 
مـرد مالـی شـرکت پیرامـون ابهامـات بـازرس و حسـابرس قانونی که حسـاب های 
شـفاف وی و شـرکت را تأیید کرده بودند، شـفافیت و دقت در پاسخگویی به سواالت 
سـهامداران حاضـر در مجمـع و ناظر به صـورت برخـط، رونمایی از محصـول جدید 
پاکسـان در پایان مجمع سـاالنه، برگزاری مجمـع فوق العاده جهت افزایش سـرمایه، 
تاکیـد رئیس مجمع مبنی بر تـالش جهادگونه کلیه ارکان مجموعـه و نهایت تعامل و 
همـکاری جنـاب کریمی مدیـر فرهیخته روابط عمومی شـرکت که در جهت بازنشـر 
اخبـار مجمـع صمیمانـه با اصحاب رسـانه همـکاری داشـتند از نـکات خواندنی این 

بود. مجمع 
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پیام هیات مدیره
ـــاله  ـــک س ـــرد ی ـــزارش عملک ـــه گ ـــق ارائ ـــر توفی ـــار دیگ ـــه ب ـــا را ك ـــد یکت ـــپاس خداون س
ـــاش  ـــه ت ـــد آنک ـــت و امی ـــی داش ـــا ارزان ـــرم را برم ـــهامداران محت ـــه س ـــره ب ـــات مدی هی
ـــت  ـــب رضای ـــده موج ـــیم ش ـــای ترس ـــت ه ـــداف و ماموری ـــتای اه ـــه در راس ـــن مجموع ای

ـــد.  ـــوده باش ـــم نم ـــرم را فراه ـــهامداران محت ـــژه س ـــه وی ـــان ب ـــه ذینفع ـــر كلی خاط
در ایـــن مســـیر پـــر چالـــش اطمینـــان داریـــم كـــه شـــما ســـهامداران گرامـــی بـــر 
اوضـــاع فعلـــی اقتصـــادی كشـــور و مشـــکات و معضـــات پیـــش روی صنعـــت بـــه 

خوبـــی آگاهیـــد.
لذا مواردی را به اختصار به استحضار میرسانیم:

مـــرور کلـــی بـــر وضعیـــت و تحـــوالت ایـــن صنعـــت در ســـال مالـــی 
مـــورد گـــزارش

ـــی  ـــی و صادرات ـــدف داخل ـــای ه ـــددی در بازاره ـــات متع ـــت اتفاق ـــه گذش ـــالی ك در س
ـــد.  ـــذار بودن ـــر گ ـــركت تأثی ـــن ش ـــب و كار ای ـــر كس ـــه ب ـــد ك ـــان رخ دادن ـــركت پاكس ش

در بازارهای صادراتی عمده اتفاقات عبارت بودند از: 
رشد 25 برابری درآمد ریالی و تحقق كامل بودجه 

در بازارهای داخلی چالشهای عمده اتفاقات عبارت بودند از: 
ـــف  ـــده در محصـــوالت مختل ـــد كنن ـــه صـــورت تولی ـــی ب ـــای داخل ـــف( ورود جـــدی رقب ال

ـــوینده  ش
ب( كاهش قدرت خرید خانوارها

 ج( توسعه شبکه فروشگاه های زنجیره ای در كشور
 د(افزایش ریسک سرمایه گذاری در بازار

 و( بی ثباتی بازار ارز
ـــی  ـــال مال ـــی آن در س ـــت رقابت ـــت و وضعی ـــركت در صنع ـــگاه ش ـــر جای ـــی ب ـــرور كل م

ـــزارش ـــورد گ م
ـــارم  ـــه چه ـــا در رتب ـــا رقب ـــه ب ـــان در مقایس ـــركت پاكس ـــروش كل، ش ـــاژ ف ـــاس تن براس
ـــرخ  ـــودن ن ـــاال ب ـــن ،ب ـــوزه تامی ـــکات ح ـــه مش ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــت. ك ـــه اس ـــرار گرفت ق
ارز و همچنیـــن تحریـــم هـــای علیـــه ایـــران بـــا تـــاش و همـــکاری همـــه پرســـنل 
ـــت  ـــته اس ـــری نداش ـــل تغیی ـــال قب ـــه س ـــبت ب ـــگاه نس ـــن جای ـــركت ای ـــش ش زحمتک

بیان استراتژی شرکت 
ـــره ور و  ـــرد به ـــی، عملک ـــد اجتماع ـــداری و تعه ـــتری م ـــوینده، مش ـــت ش ـــری صنع رهب

ـــود. ـــد ب ـــرای خواه ـــه گ نتیج
ـــده و  ـــن ش ـــداف تعیی ـــه اه ـــتیابی ب ـــزان دس ـــركت ومی ـــرد ش ـــر عملک ـــی ب ـــرور كل م
ـــای  ـــت ه ـــد از فعالی ـــارت بودن ـــزارش عب ـــورد گ ـــی م ـــال مال ـــم در س ـــتاوردهای مه دس
تبلیغاتـــی بـــا هـــدف مخاطـــب قـــراردادن نســـل جـــوان از طریـــق طراحـــی برنامـــه 

ـــی ،  ـــای ورزش ـــازی ه ـــرت و ب ـــری كنس ـــای اسپانس ه
ـــردن  ـــد ك ـــر و رص ـــت بهت ـــت مدیری ـــازار جه ـــات ب ـــروژه تحقیق ـــازی پ ـــاده س ـــرا و پی اج

ـــازار  ـــات ب ـــم تحقیق ـــط تی ـــازار توس ب
ـــت  ـــای دوس ـــوینده ه ـــات ش ـــی و تحقیق ـــا طراح ـــازار، ب ـــهم ب ـــردن س ـــرای باالب ـــاش ب ت

ـــط زیســـت دار محی
بیان ریسکهای عمده شرکت 

ـــرخ  ـــدد ن ـــای متع ـــات و محوره ـــت موضوع ـــركت در تح ـــه ش ـــی ك ـــک های ـــروح ریس مش
ـــدی،  ـــای تولی ـــاده ه ـــه و نه ـــواد اولی ـــای م ـــت ه ـــرخ ارز، قیم ـــانات ن ـــهیات، نوس تس
ـــای  ـــت ه ـــی و قیم ـــط داخل ـــرات ضواب ـــی( و تغیی ـــن الملل ـــل خارجی)بی ـــدات عوام تهدی
ـــز  ـــا نی ـــزارش ه ـــر گ ـــای دیگ ـــوده و در بخـــش ه ـــای خارجـــی، مطـــرح ب ـــی رقب جایگزین

ـــت. ـــده اس ـــان گردی بی
 درخاتمـــه ضمـــن ابـــراز قدردانـــی وتشـــکر ازكلیـــه كاركنـــان شـــركت كـــه درایـــن 

ـــامتی ،  ـــد، س ـــوده ان ـــره ب ـــت مدی ـــاور هیئ ـــارو ی ـــواره ی ـــیب هم ـــراز و نش ـــیر پرف مس
شـــادكامی وبهـــروزی همـــگان را از درگاه ایزدمنـــان مســـئلت مـــی نمائیـــم

اطالعات برنامه های آتی مدیریت
1- مدیریـــت برنـــد بـــا هـــدف حفـــظ و ارتقـــا جایـــگاه برندهـــای شـــركت بعنـــوان 
مهمتریـــن دارائـــی نامشـــهود ســـازمان بـــا توجـــه بـــه چابـــک ســـازی وتغییـــرات 

ســـاختار فـــروش بـــا اســـتفاده از روشـــهای نویـــن در شـــركت بـــه پخـــش
ـــی،  ـــوالت صنعت ـــی، محص ـــوالت صادرات ـــات، محص ـــد )مایع ـــوالت جدی ـــق محص 2- خل

)...
3- توسعه بازار محصوالت صادراتی

4- پروژه راه اندازی پاكسان صنعتی
ــته)به علـــت  ــون پیوسـ ــتم صابـ ــاد سیسـ ــیون و ایجـ ــازی پلنـــت سولفوناسـ 5- نوسـ
ــات  ــیون اقدامـ ــوط سولفوناسـ ــژه خطـ ــه ویـ ــركت بـ ــدی شـ ــوط تولیـ ــت خطـ قدمـ
ـــرار  ـــره ق ـــات مدی ـــتور كار هی ـــه روز در دس ـــزات ب ـــد تجهی ـــازی و خری ـــی بهس اصاح
ـــدام  ـــده اق ـــن كنن ـــایی تامی ـــه شناس ـــبت ب ـــوص نس ـــن خص ـــه درای ـــت ك ـــه اس گرفت

گردیـــده اســـت).
ـــوالت  ـــی- محص ـــوالت صنعت ـــات - محص ـــش مایع ـــد در بخ ـــوالت جدی ـــق محص 6- خل

ـــی صادارت
7- ســـرمایه گـــذاری و ایجـــاد زیرســـاخت هـــای الزم بـــرای بهبـــود بســـته بنـــدی 

محصـــوالت
ـــا  ـــده و ب ـــام ش ـــای تم ـــش به ـــت كاه ـــوالت در جه ـــیون محص ـــری فرموالس 8- بازنگ

ـــت ـــا كیفی ـــظ و ارتق حف
9- اجـــرای طـــرح بهبـــود تصفیـــه پســـاب صنعتـــی مطابـــق بـــا آخریـــن اســـتاندارد 

هـــای ســـازمان محیـــط زیســـت
برنامه های آتی مدیریت

 - برنامه ریزی استراتژیک برند با هدف
ــي  ــن دارائـ ــمند تریـ ــوان ارزشـ ــود بعنـ ــاي موجـ ــگاه برندهـ ــا جایـ ــظ و ارتقـ - حفـ

ــازمان  ــهود سـ نامشـ
-  افزایش سهم بازار داخلي 

-  خلق برند و محصول جدید
- برنامه ریزی و طراحی اجرای طرح های جدید شامل

- توســـعه ي تولیـــد مـــواد اولیـــه صنعـــت شـــوینده بهداشـــتي و آرایشـــي در قالـــب 
اســـتراتژي هـــاي یکپارچـــه ســـازي رو بـــه عقـــب 

-  بهبود و بهینه سازي محیط كار با هدف افزایش نشاط و سامت كاركنان 
-  راه اندازي پروژه پاكسان صنعتي 

- برنامـــه ریـــزي و اجـــراي پلنـــت فیلـــم راكتـــور سولفوناســـیون و صابـــون پیوســـته 
)طـــرح افزایـــش ســـرمایه(

ـــن  ـــا آخری ـــق ب ـــي مطاب ـــاب صنعت ـــه پس ـــود تصفی ـــرح بهب ـــراي ط ـــزي و اج ـــه ری - برنام
ـــت  ـــط زیس ـــازمان محی ـــتانداردهاي س اس

-  توسعه زیر ساخت هاي اطاعاتي و داشبورد مدیریتي
- فروش داخلی و صادراتی

- توسعه محصول / بازار در بخش صادرات )برنامه ریزي جهش صادراتي)
ــي و  ــوالت داخلـ ــدي محصـ ــته بنـ ــت بسـ ــا كیفیـ ــت ارتقـ ــذاري جهـ ــرمایه گـ - سـ

ــي  صادراتـ
-  توسعه سبد محصوالت/ برند)مایعات شوینده اركید و پوش)

- بکارگیري مدل هاي جدید فروش )شبکه اي، توسعه ي نمایندگي ها و ...(
 نو آوري و بازنگري فرمول با رویکرد كاهش بهاي تمام شده و ارتقا كیفیت
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مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سـهام شـركت پاكسـان )سـهامی عام( مورخ 1400/12/14 در 
محل كیلومتر 15 اتوبان كرج بلوار پژوهش- پژوهشـگاه پلیمر و پتروشـیمي ایران سـالن مشـاهیر 

تشکیل گردید.
در ایـن مجمـع كه با حضـور 72/24 درصد سـهامداران حقیقـی و حقوقی، اعضای هیـات مدیره، 
حسـابرس و بازرس قانونی و نظارت سـازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد، ریاست مجمع برعهده 
آقـای امیـر علي نعمت الهي بود كه جنابان یـزدان كرمي و همایون باقري طـادي درمقام نظار اول 

و دوم و آقای حسـن بقائي  به عنوان دبیر مجمع انتخاب شـدند.
بـه گفتـه مدیرعامـل پاكسـان مجوز ایـن افزایش سـرمایه از محل سـود انباشـته و مـازاد تجدید 
ارزیابـی دارایـی هـا صرفـا طبقـه زمیـن از سـازمان بـورس اوراق بهادار اخذ شـده كه سـهم سـود 
انباشـته در ایـن افزایش سـرمایه 2119 میلیارد ریال و سـهم تجدید ارزیابـی 8141 میلیارد ریال 

می باشـد.
دكتـر حسـن بقائی بـا اعام اینکه: پاكسـان با هدف اصاح سـاختار مالی ، توسـعه و بروز رسـانی 
خطـوط تولیـد صابون در راسـتای افزایش بهره وری، جلوگیری از كاهـش تولید محصول و رقابت 
پذیری محصول با سـایر برندها و جلوگیری خروج نقدینگی از شـركت این برنامه را در دسـتور كار 
قـرار داد ه اسـت تصریح كرد: این افزایش سـرمایه در تحقق برنامه هـای مدنظر كوتاه مدت- میان 

مدت و بلندمدت ما نقشـی اساسـی دارد.
در پایـان و بـا رای اكثریـت سـهامداران حاضـر در مجمع این افزایش سـرمایه بـا توجه به معافیت 
مالیاتی كه در بودجه سـال 1401  مطرح شـده، مبنی بر معافیت مالیاتی افزایش سـرمایه از محل 
سـود انباشـته، به دو بخش تقسـیم شـد و در این مجمع صرفا بخش اول افزایش سـرمایه از محل 
مـازاد تجدیـد ارزیابـی به تصویب رسـید كه در حـدود 853 درصد بود و مابقی افزایش سـرمایه به 
منظـور بهـره منـدی از مزیت قانونـی این نوع افزایش سـرمایه كه حدود 40 میلیـارد تومان صرفه 

جویـی مالیاتی برای شـركت به همراه دارد، به سـال بعد موكول شـد.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

1- گـزارش توجیهی مورخ 1400/09/28 هیات مدیره شـركت پاكسان)سـهامي عام( درخصوص 
افزایـش سـرمایه آن شـركت از مبلـغ 1/080 میلیـارد ریـال بـه مبلـغ 11/340 میلیارد ریـال )به 
میـزان 10/260 میلیـارد ریـال معـادل 950 درصد(، مشـتمل بـر صورتهای مالی فرضی سـالهای 
مالـی 1401 لغایـت 1403 و سـایر اطاعات مالی فرضی كه پیوسـت می باشـد، طبق اسـتاندارد 
حسابرسـی »رسـیدگی بـه اطاعـات مالی آتـی« مورد رسـیدگی این موسسـه قرار گرفته اسـت. 
مسـئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شـركت می باشـد. 
2- گـزارش مزبـور در اجـراي تبصره 2 مـاده 161اصاحیه قانون تجـارت و با هدف توجیه افزایش 
سـرمایه شـركت از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت )صرفا طبقه زمین( و سـود انباشـته 
تهیه شـده اسـت. این گزارش توجیهی بر اسـاس مفروضاتی مشـتمل بر مفروضات ذهنی درباره 
رویدادهـای آتـی و اقدامـات مدیریت تهیه شـده اسـت كه انتظار نمـی رود لزوما بـه وقوع بپیوندد. 
در نتیجـه، به اسـتفاده كننـدگان توجه داده می شـود كه این گزارش توجیهی ممکن اسـت برای 

هدفهایی جز هدف توصیف شـده در باال مناسـب نباشـد.
3- شـركت در نظر دارد افزایش سـرمایه را از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها)صرفا طبقه زمین( 
به مبلغ 8/141 میلیارد ریال و سـود انباشـته به مبلغ 2/119 میلیارد ریال جمعا به مبلغ 10/260 
میلیـارد ریـال بـا هدف اصاح سـاختار مالـی در راسـتای مفاد مـاده )14( قانون حداكثر اسـتفاده 
تـوان تولیدی و خدماتی كشـور و حمایـت از كاالی ایرانی مصـوب 1398/02/15 و آیین نامه های 
مصوب هیات وزیران و همچنین اجرای طرح توسـعه واحد صابون سـازی و جلوگیری از نقدینگی 

شـركت انجـام نماید. در ایـن ارتباط موارد زیر قابل ذكر اسـت:
1-3- مبلغ 8/141 میلیارد ریال مازاد تجدید ارزیابی محاسـبه شـده برای داراییهای ثابت مشـهود 
شـركت صرفـا بـه تجدیـد ارزیابی تمامی زمینهای شـركت اسـت كه توسـط هیات كارشناسـان 
رسـمی دادگسـتری در تاریـخ 1400/09/16 جمعـا بـه مبلـغ 8/450 میلیـارد ریال ارزیابی شـده 
كـه در گزارشـهای مزبـور درخصـوص وضعیت، نـوع مالکیت، متراژ زمین اظهار نظر شـده اسـت.
2-3- مبلـغ 2/119 میلیـارد ریـال از محل سـود انباشـته با هدف سـرمایه گـذاری در انجام طرح 
توسـعه واحـد صابون سـازی و جلوگیری از خـروج نقدینگی بر مبنای پیـش فاكتورهای دریافتی 
از خریـداران داخلـی و خارجـی بـا نرخ تسـعیر ارز بـرآوردی 325/000 ریال رای هر یـورو بوده كه 
تغییـرات نـرخ ارز به دلیل شـرایط خاص اقتصادی كشـور در تاریخ تهیه این گزارش برمحاسـبات 

مزبور موثـر خواهد بود.
4- به نظر این موسسه:

الـف- براسـاس رسـیدگیهای انجام شـده و توضیحات مندرج در بنـد)1-3( فوق، افزایش سـرمایه 
شـركت به مبلغ 8/141 میلیارد ریال در رعایت ماده )14( قانون حداكثر اسـتفاده از توان تولیدی 
و خدماتـی كشـور و حمایت از كاالی ایرانی مصـوب 1398/02/15 و آیین نامه های مصوب هیات 

وزیران بامانع اسـت.
ب- براسـاس رسـیدگی به شـواهد پشـتوانه مفروضات و توضیحات منـدرج در بنـد )2-3( فوق و 
بـا فـرض تحقـق مفروضات و سـایر مبانی پیش بینی شـده منـدرج در گزارش توجیهی پیوسـت 
درخصوص افزایش سـرمایه از محل سـود انباشـته به مبلغ 2/119 میلیارد ریال، این موسسـه به 
مواردی برخورد نکرده اسـت كه متقاعد شـود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش 
توجیهـي فراهـم نمـي كند. به عـاوه، به نظـر این موسسـه، گزارش توجیهی یاد شـده براسـاس 

مفروضات به گونه ای مناسـب تهیه و طبق اسـتانداردهای حسـابداری ارائه شـده اسـت.
5- اطاعات سـال مالی منتهی به 30 آذرماه 1400 مندرج در گزارش توجیهی پیوسـت براسـاس 
اطاعـات مالـی 11 ماهـه واقعی و یک ماهه برآوردی بوده كه مورد حسابرسـی قرار نگرفته اسـت.

6- در رعایـت اباغیـه مـورخ 1399/03/07 سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بابت نکات تکمیلی در 
ارزیابی داراییها جهت افزایش سـرمایهف در نظریه هیات كارشناسـان رسـمی دادگستری گزارش 
توجیهی پیوسـت به اصالت اسـناد مالکیت و عدم وجود محدودیت در نقل و انتقاالت اشـاره نشده 
اسـت. همچنین درخصوص تامین بخشـی از افزایش سـرمایه از محل سـود انباشـته، مانده سـود 
انباشـته منتهی به 1399/9/30 كه توسـط این موسسه حسابرسی شـده به مبلغ 4/099 میلیاردر 
یال اسـت كه با اعمال سـود سـهام مصوب مجمع عمومی عادی سـالیانه مورخ 1399/12/19 به 
مبلـغ 1/350 میلیـارد ریال، مانده سـود انباشـته پس از كسـر سـود سـهام مصوب به شـرح فوق 
بـه مبلـغ 2/749 میلیـارد ریال می باشـد. براسـاس الزامات سـازمان بـورس و اوراق بهـادار به نظر 
این موسسـه، انتقال مبلغ 2/119 میلیارد ریال از محل سـود انباشـته به حسـاب سرمایه از كفایت 

الزم برخوردار اسـت.
7- تـا تاریـخ تهیه این گزارش ، صورتجلسـه هیات مدیره مـورخ 1400/03/08 درخصوص تعیین 

سـمت اعضای هیات مدیره در اداره ثبت شـركت ها به ثبت نرسـیده اسـت.
8- بدیهـی اسـت اجـرای افزایش سـرمایه شـركت مـی باید با رعایـت مبانی پیش بینی شـده در 
مـوارد مربوطه اصاحیه قانون تجارت، قانون حداكثر اسـتفاده اسـتفاده از تـوان تولیدی و خدماتی 
كشـور و حمایـت از كاالی ایرانـی مصـوب 1398/02/15 و آیین نامه های مصوب هیـات وزیران و 

دریافـت مجوز از سـازمان بـورس و اوراق بهادار صـورت پذیرد.
هدف از انجام افزایش سرمایه 

هـدف شـركت پاكسـان )سـهامی عـام( از افزایش سـرمایه موضـوع این گـزارش به شـرح زیر می 
باشد: 

- اجـرای طـرح توسـعه واحـد صابون سـازی: با توجه به قدمت بیش از 50 سـال شـركت و نیاز به 
بهسـازی و سـاخت واحدهای تولیدی جهـت باالتر رفتن توان و ظرفیـت تولید و همچنین امکان 
رقابـت پذیری با محصوالت شـوینده برتر، شـركت پاكسـان در نظـر دارد واحدهـای تولید صابون 

خـود را با تجهیزات و تکنولـوژی جدید جایگزین نماید. 
-  اصـاح سـاختار: اصـاح سـاختار مالـی شـركت و اصـاح سـاختار سـرمایه و بهبود تـراز مالی 
شـركت یکی از مواردی اسـت كه در جهت دسـتیابی به اهداف بلند مدت شـركت همواره مدنظر 
مدیریت شـركت می باشـد. افزایش نرخ تورم در اقتصاد كشـور ازیک سـو و واقعی تر شـدن نرخ 
ارز در سـال هـای اخیـر از سـوی دیگر باعث ایجـاد فاصله بین ارزش واقعـی دارایی ها با بهای تمام 
شـده تاریخـی كـه در دفاتر منعکس گردیده اسـت در نتیحـه اطاعات صورت هـای مالی با بهای 
تمام شـده تاریخی كه مبنای اخذ تصمیمات اقتصادی می باشـند، كارایی الزم را نخواهد داشـت. 
لـذا شـركت هـا مجازند بـر مبنای اسـتانداردهای حسـابداری دارایی هـای خود را تجدیـد ارزیابی 
نماینـد تـا گزارشـات مالی بتواند تصـور بهتر و به هنگام تـری از وضعیت مالی شـركت ارائه نماید. 
اكنـون بـا توجـه به فراهم شـدن ظرفیت قانونی مـاده 14 قانون حداكثر اسـتفاده از تـوان تولیدی 
و خدماتی كشـور و حمایت از كاالی ایرانی مصوب 15 اردبهشـت 1398 مجلس شـورای اسامی، 
شـركت در نظـر دارد دارایـی هـای ثابت )صرفا طبقه زمین( را به منظور اصاح سـاختار مالی خود 

تجدید ارزیابی نماید. 
با عنایت به موارد عنوان شـده شـركت پاكسـان )سـهامی عام( در نظر دارد به منظور اجرای طرح 
هـای توسـعه مذكـور ، جلوگیری از خـروج نقدینگی شـركت و همچنین اصاح سـاختاری مالی 
سـرمایه خـود را از مبلـغ 1/080/000 میلیون ریال به مبلـغ 11/340/000 میلیون ریال )به میزان 

10/260/000 میلیـون ریـال( معـادل 950 درصد افزایش دهد.

افزایش سرمایه 8۵3 درصدی 

برای پاکسان موفقیت ها ادامه خواهد داشت
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با تیراژ باال نموده كه تولید تیوپ های خمیردندان، بطری های پت و تزریق مواد پاستیکی از 
این جمله اند . تولید ادوات فوق عاوه بر ایجاد سود آوری، باعث كاهش هزینه های باالسری و 

كاهش قیمت تمام شده محصوالت می گردد.
بهبود  پروژه های  نهایی در شركت  تولید محصوالت  به ظرفیتهای موجود  با توجه  همچنین 
اجرا  نیازهای شركت همواره در حال  با  متناسب  تولیدی  و خطوط  ماشین آالت  در  مستمر 

می باشد.
سرپرست شركت گلتاش درفراز دیگری از گزارش خود با عنوان اینکه، توسعه مداوم چرخه 
برای  بازارگشایی  و  فعلی  محصوالت  در  بازار  سهم  توسعه  كنار  در  فروش  و  تامین  تولید- 
محصوالت جدید، افزایش سودآوری كل فروش و خلق برندهای معتبر در توسعه محصوالت 
برندگلتاش جزو اهداف اصلی و كانی می باشد كه با 
یک تاش فراوان و انسجام مثال زدنی تحت مدیریت 
هلدینگ های باال دستی توسعه صنایع بهشهر و شركت 
مدیریت صنعت شوینده مصمم به اجرای آن می باشیم 
افزود: طبق تاكیدات مدیران ارشد هلدینگ در مباحث 
مدیریت هزینه ها ، كنترل بهای شده، جهش در تولید 
و صادرات به دنبال آن هستیم یک سودآوری مناسب 

را برای سهامداران و ذینفعان حاصل سازیم.
محصوالت  بازار  اینکه  ابراز  با  بهرام خسروی  مهندس 
بوده و  به شدت رقابتی  بازار  بهداشتی و شوینده یک 
آن  در  متنوع  برندهای  با  خارجی  و  داخلی  تولیدات 
بازار  لذا حفظ سهم  افزود:  باشند  فعالیت می  مشغول 
محصوالت  كیفی  بهبود  مستلزم  بازار  سهم  افزایش  و 
گستردگی  به  توجه  با  طرفی  از  و  بوده  آنها  توسعه  و 
بازارهای هدف داخل كشور و صادراتی تحقیق و بررسی 
از  بهبود شبکه پخش  و  بازار  بازار، توسعه  بازار، تحلیل 
می  بازار  در  فعال  های  شركت  های  چالش  مهمترین 

باشد .
به گفته وی شركت گلتاش در این راستا با وجود واحد 
R&D كار آمد، دائما در حال بهبود كیفی محصوالت 
و ایجاد تغییرات بسته بندی بوده و نظر به وجود شركت 
پتانسیل  از  بهشهر  صنایع  توسعه  گروه  در  پخش  های 
ابزارهای  از  استفاده  با  و  جسته  بهره  موجود  های 
توزبع  تقویت شبکه  در حال  مالی  و  تبلیغات  بازاریابی، 
فضای  در  ایجاد شده  تغییرات  به  توجه  با  و  بوده  خود 
كسب و كار و توسعه فروشگاه های زنجیره ای و از امکان 

به وجود آمده حداكثر استفاده را خواهد نمود .
بر توسعه  به گفته وی در بخش توسعه محصول عاوه 
در سطح محصوالت موجود، تولید كرم در طراحی جدید 
بازار می  نیز آغاز و وارد  برندهای آرومکس و سیو  با  و 
شود و برای تولید و عرضه تنوع های محصول فوق برنامه 
پخش  تقویت  با  متناسب  و  مرور  به  كه  گردیده  ریزی 
دندان  یافت. در ضمن محصوالت خمیر  توسعه خواهد 
در چهار تنوع با برند دنتامکس با طراحی جدید نیز انجام 

شده كه آن هم در شرف ورود به بازار است. 
انتخاب   1400 سال  در  كشور  اقتصاد  و  صنعت  نامی  چهره  عنوان  به  كه  خسروی  مهندس 

گردیده است
ادامه عملیات بهسازی و نوسازی ماشین آالت و تجهیزات، تامین نقدینگی مورد نیاز از طریق 
تسهیات بانکی مناسب و افزایش بهره وری را سه ركن اصلی برشمرد كه مدیریت جدید به 
پایانی صحبت  بود. سرپرست شركت گلتاش در بخش  جد دنبال عملیاتی كردن آن خواهد 
های خود ضمن تشکر از اعتمادی كه مدیریت هلدینگ دكتر حسین معین زاد و دكتر امیرعلی 
نعمت الهی داشته و فردی را از داخل گلتاش برای سرپرستی شركت انتخاب كرده اند افزود: 

مجمع عمومی عادی و فوق العاده شركت گلتاش در مورخه 1400/12/7 در سالن همایشات 
شركت پاكسان تشکیل شد.

در این مجمع كه با حضور بیش از 77 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای داود حمزه بود، كه جنابان مجید نژوری و همایون باقری در مقام نظار اول و دوم 

و آقای مهندس بهرام خسروی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در 
طی سال مالی منتهی به 1400/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول 

ماده 129 با تقسیم سود 250 ریال به ازای هر سهم به 
كار خود پایان دادند.

خیرمقدم  با  مجمع  این  ابتدای  در  مجمع  ریاست 
گفتن به مدیران ارشد هلدینگ توسعه ملی، هلدینگ 
شركت  مدیره  هیات  اعضای  و  مدیران  شوینده، 
جلسه  در  حاضر  ذینفعان  و  سهامداران  و  تابعه  های 
مشکات  شدن  برطرف  با  كه  كرد  امیدواری  ابراز 
 ، اولیه  مواد  قیمت  كاهش  منجمله  شوینده  صنعت 
نرخ  اصاح  و  كاالها  صادرات  بر  حاكم  معضات  رفع 
محصوالت، ترتیبی انجام شود كه منافع ذینفعان بیش 

از پیش تامین گردد.
اینکه گلتاش در  با تشریح  ادامه سرپرست شركت  در 
فعالیت  فردی  بهداشت  محصوالت  اصلی  گروه  چهار 
گروه  در  تنوع  ایجاد  و  طراحی  های  پروژه  و  داشته 

محصوالت موجود دائما در دست اقدام است افزود : در 
سال مالی مورد گزارش گروه محصوالت آرایشی ) كرم 
طراحی  و  برندها  با  دستشویی  مایعات  و  خمیردندان   )
های جدید به تولیدات شركت اضافه و در آستانه ورود 

به بازار می باشند .
مهندس بهرام خسروی خاطرنشان كرد: شركت گلتاش 
در بین شركت های فعال صنعت شوینده با حجم فروشی 
محصولی  های  گروه  در  ریال  میلیارد   11/207 معادل 
شامپو، خمیردندان، مایع دستشویی و صابون به ترتیب 
نظر  از  شركت  این  و  داشته  قرار   2 و   3  ،1  ،3 رده  در 
وضعیت تکنولوژی در تولید خمیردندان، صابون، شامپو 
و مایع دستشویی جزء شركت های برتر كشور قرار دارد.

با فروش در  مالی گذشته گلتاش  به گفته وی در سال 
توانست  داخل  بازار  در  محصول  تن   50/991 مجموع 
سهم حدود 12 درصدی خود را از بازار حفظ كند و در 
مبحث صادرات نیز علیرغم مشکات فراوان و محدودیت 
به  محصول  تن   2/339 از  بیش  فروش  به  موفق  ها 

كشورهای هدف خارجی گردید.
با  كه  نکته  این  شدن  یادآور  ضمن  گلتاش  مدیریت 
و  منابع  مصرف  كاهش  شاهد  شده  اندیشیده  تمهیدات 
انرژی ها » آب، گاز و انرژی الکتریکی « بوده و خواهیم 

بود از برنامه های مدون خود برای افزایش بهره وری و بهینه سازی امور سخن راند و اضافه 
عملیاتی،  افزایش سود  و  رقابتی  مزیتهای  ایجاد  لزوم  و  بازار  رقابتی  به شرایط  توجه  با  كرد: 
شركت اقدام به برنامه ریزی تولید برخی از مواد اولیه مورد نیاز خود نموده كه عاوه بر كسب 
ادامه  نیز  آتی  روند در سال  این  و  نیز گردیده  نهایی  افزایش كیفیت محصوالت  باعث  سود، 

خواهد یافت.
به گفته مهندس خسروی از سوی دیگر با توجه به سهم باالی قیمت تمام شده ادوات بسته 
بندی در تولید محصوالت نهایی، شركت اقدام به ایجاد ظرفیتهای تولیدی در ادوات بسته بندی 

گزارش از شرکت های تابعه»بیدسیم«

گلتاش ؛ محصوالت متنوع  با برندهایی خوشنام

پیشتردر پست های مختلف  که  بهرام خسروی  مهندس 
مدیر پروژه، مدیر تولید، معاونت تولید و بهره برداری در 
اکنون سکاندار  بوده و  به خدمت  شرکت گلتاش مشغول 
شرکت می باشد با اشاره به اینکه علیرغم افزایش بسیار 
زیاد مواد اولیه، هزینه های سرباره و پرسنلی، خرید ادوات 
بسته بندی و عدم افزایش نرخ محصوالت تولیدی متناسب 
را متوقف نکرده و توانستیم  و... ما خطوط تولید  با تورم 
عرضه  بازار  به  گذشته محصول  تولیدات سال  با  همسان 
که  است  ویژگی هایی  از  بازار  سهم  حفظ  افزود:  داریم 
ما  که  چرا  بود  امیدوار  آن  به  کنونی  شرایط  در  می تواند 
مشتریان وفادار و سهم خود را از بازار از دست نداده ایم 
و این بستر مناسبی است که در سال آتی با یک مدیریت 
را  خوبی  سود  بتوانیم  شده  تمام  بهای  کاهش  و  منسجم 

شناسایی کنیم.
بطور کلی دیدگاه حاکم بر شرکت مبین آن است که اکنون 
گلتاش در مسیری درست و مناسب در حال حرکت بوده تا 
بتواند در سال مالی آتی برای سهامداران خود یک ارزش 

آفرینی و سودآوری خوب داشته باشد.



17 پرتیراژتریــن نشــریه اقتصــادی کشــور | ماهنامــه اقتصــاد و بیمــه | شــماره 135 | اســفند 1400| 

پتانسیل باالی منابع انسانی، دارائی ها و برند خوشنام گلتاش می تواند باعث اعتای هر چه 
بیشتر این شركت در بازار سرمایه و صنعت شوینده شود.

با  داود حمزه ریاست مجمع و مدیر امور مجامع گروه توسعه صنایع بهشهر در ادامه مجمع 
تصریح اینکه مهندس خسروی از مدیران تاشگر و برنامه محور می باشد كه بخوبی با نقاط 
ضعف و قوت مجموعه گلتاش آشنا است افزود: با شناختی كه ایشان از فرصت ها و تهدیدها 
مربوط به صنعت شوینده و شركت گلتاش دارد امیدواریم در مباحث، ارتقاء كیفیت محصوالت، 
كاهش ریسک های تامین، وصول مطالبات، افزایش بهره وری و استفاده از مزیت های رقابتی 

مجموعه شاهد یک جهش در عملکردها و موفقیت ها باشیم.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، حضور مدیران ارشد گروه توسعه صنایع بهشهر در مجمع، 
گیری  پی  بر  مبنی  مجمع  رئیس  تاكید  باشد  مجمع  برگزاری  از  سهامداران  خوب  استقبال 
باال  با سود  بانکی  اعتبارات و تسهیات  افزایش  از  برای وصول مطالبات و جلوگیری  مجدانه 
جهت تامین سرمایه در گردش، ارائه توضیحات تکمیلی مهندس یزدان كرمی و اعضای هیات 
مدیره ، پاسخگویی اركان هیات رئیسه و اعضای هیات مدیره هلدینگ بیدسیم به سواالت و 
نقطه نظرات سهامداران و ذینفعان به طور دقیق و مستند، تاكید سرپرست گلتاش و رئیس 
مجمع مبنی بر اینکه برای برند سازی و تبلیغات بایست با برنامه تر عمل كرد و توجه شود 
كه تبلیغات هزینه نیست بلکه یک سرمایه گذاری است، اعام خرید یک كارخانه در شهرک 
صنعتی مباركه جهت تولید محصوالت برند گلبو، تصریح اینکه خط قرمز هلدینگ، عدم رعایت 
صرفه و صاح ذینفعان می باشد برنامه ریزی مدیریت برای جهش در تولید همزمان با واقعی 

شدن نرخ فروش و زمان پیک مصرف محصوالت شوینده از نکات خواندنی این جلسه بود .
پیام هیات مدیره

كشور  در  اشتغال  ایجاد  و  تاش  و  كار  عرصه  در  خدمت  توفیق  كه  سپاس  را  یکتا  خداوند 
مدیره،  هیات  تاش  سال  یک  نتیجه  كه  امیدواریم  و  داشت  ارزانی  ما  به  را  ایران  عزیزمان 
مدیران و كاركنان صدیق و تاشگر شركت گلتاش ) سهامی عام ( مورد رضایت پروردگار و شما 

سهامداران ارجمند قرار گیرد.
در سال مالی مورد گزارش، وضعیت اقتصادي كشور از ثبات برخوردار نبوده و در همه زمینه ها 
دست خوش تغییرات زیاد بود، لیکن به دلیل رقابت شدید در بازار محصوالت بهداشتی داخلی 
و حضور كمرنگ محصوالت خارجی، شرایط ویژه اي در بازار حاكم بود و شركت براي حفظ 
سهم بازار خود نسبت به تقویت حضور در فروشگاه هاي زنجیره اي و استفاده از طرح هاي 
ترویج فروش و همچنین اعطاي تخفیفات در سطح بازار عمده فروشی اقدام نموده و به دلیل 
تغییرات شرایط تامین مواد اولیه، افزایش نرخ فروش محصوالت، تغییرات شدید نرخ و شرایط 
تخصیص ارز و ایجاد جذابیت صادرات از طریق بازارچه هاي مرزي، شركت نسبت به تعدیل 

تخفیفات فروش اقدام نموده.
استفاده بهینه از منابع و ارتقاء شاخص هاي بهره وري از یک سو و ارزش افزوده ایجاد شده 

ناشی ازتولید مواد اولیه و لوازم بسته بندی در داخل شركت از دیگر سو موجب گردید كه به 
لطف خدا و به مدد تاش تمامی همکاران ارجمند و پرتاشمان، شركت گلتاش بتواند تعهدات 

مالی خود به همه ذینفعان را در حد مطلوب انجام دهد.
در سال مالی  مورد گزارش، تولید محصوالت بهداشتی با 5/9 درصد كاهش به میزان 53/874 
تن، فروش مقداري با 9 درصد كاهش به میزان 53/340 تن و فروش ریالی با 37 درصد افزایش 
به مبلغ 11/207  میلیارد ریال نسبت به سال مالی قبل تحقق یافت، سود خالص طی سال 

مالی با 50 درصد كاهش به مبلغ 1/025 میلیارد ریال رسیده است.
در پایان، بار دیگر تاش مجدانه و دلسوزانه تمامی همکارانمان در سطوح مختلف به عنوان 
بزرگترین سرمایه شركت گلتاش ) سهامی عام ( را ارج می نهیم و از درگاه ایزد یکتا تندرستی 

و شادكامی همگان را خواستاریم.
دریافت لوح تقدیر:

شركت گلتاش طی سال مورد گزارش موفق به دریافت لوح تقدیر از وزارتخانه ها و سازمان 
هاي مختلف به شرح زیر شده است:

- دریافت نشان سبز برای صابون های آرومکس
-  دریافت نشان برتر جشنواره ملي یکصد واحد مشتري مدار 

-  دریافت نشان صادركننده نمونه استان اصفهان 
-  دریافت نشان مدیر شایسته سال ایران 

برنامه های آینده شرکت
پیش بینی اجرای طرح های سرمایه ای

سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای پروژه ها برای سال مالی منتهی به 1401/09/30 )طبق 
بودجه مصوب( به قرار زیر می باشد:

مبلغ- میلیون ریالشرحردیف

160/000تکمیل تاسیسات و تجهیزات شركت گلبو و آرومکس1

40/000افزایش ظرفیت ساخت مایع دستشویي2

3N70 1/281/320ساخت پروژه تولید تگزاپون

112/000خرید پلودر و خشک كن مبدل حراراتي و تجهیزات صابون 400/000 دالر4

40/000بهبنه سازي سالن ها و ساختمان اداري5

215/600خرید دستگاه بهاي تزریق درب و بادكن بطري پت همراه با قالب 770/000 دالر6

20/000تجهیزات و زیر ساخت پدافند غیرعامل7

10/000خرید دستگاه بادكن دستی8

120/000افزایش ظرفیت بخار و آب تصفیه9

50/000افزایش ظرفیت ساخت شامپو10

40/000خرید 2 دستگاه سلفون زن خمیردندان11

2/000تجهیزات واحد تحقیق و توسعه12

20/000افزایش ظرفیت هوای فشرده13

40/000تکمیل واحد بتائین14

100/000اتوماسیون واحد صابون و مخازن تانک فارم15

2/250/920جمع



ــفند 1400 ــماره 135 | اس ــه | ش ــاد و بیم ــه اقتص ــور | ماهنام ــادی کش ــریه اقتص ــن نش 18 | پرتیراژتری

ـــهامی  ـــم )س ـــیمی ق ـــی ش ـــركت آل ـــهام ش ـــان س ـــالیانه صاحب ـــادی س ـــی ع ـــع عموم مجم
ـــت  ـــت صنع ـــركت مدیری ـــد ش ـــش تولی ـــالن جه ـــل س ـــورخ 1400/11/24 درمح ـــاص( م خ

ـــد. ـــوینده برگزارگردی ش
ـــره ، حســـابرس و  ـــات  مدی ـــت ســـهامداران ، اعضـــاء هی ـــا حضوراكثری ـــه ب ـــن مجمـــع ك در ای
ـــی  ـــت  اله ـــی نعم ـــده دكترامیرعل ـــر عه ـــع ب ـــد، ریاســـت مجم ـــزار گردی ـــی برگ ـــازرس قانون ب
ـــی  ـــم حـــاج نایب ـــام نظـــاراول و دوم و كری ـــژوری در مق ـــد ن ـــری و مجی ـــون باق ـــه همای بود،ك

ـــد. ـــوان دبیرمجمـــع انتخـــاب گردیدن ـــه عن ب
ـــه  ـــوط ب ـــل مرب ـــط مدیرعام ـــع توس ـــه مجم ـــره ب ـــات مدی ـــزارش هی ـــت گ ـــا قرائ ـــه ب درادام
ـــس  ـــه 1400/9/30 و پ ـــی ب ـــی منته ـــال مال ـــی س ـــه درط ـــورت پذیرفت ـــای ص ـــم فعالیته اه
ـــوات  ـــن صل ـــا طنی ـــینان ب ـــع نش ـــی، مجم ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــزارش حس ـــتماع گ از اس
ـــا  ـــاده 129، ب ـــمول م ـــات مش ـــذ معام ـــی و تنفی ـــای مال ـــب صورته ـــن تصوی ـــود ضم خ

ـــد.    ـــان دادن ـــود پای ـــه كارخ ـــهم ب ـــه ازای هرس ـــی ب ـــود 1000ریال ـــیم س تقس
 همچنیـــن موسســـه حسابرســـی رازدار بـــه عنـــوان حســـابدار اصلـــی و موسســـه 
ـــی  ـــال مال ـــرای س ـــدل ب ـــی الب ـــازرس عل ـــابرس و ب ـــوان حس ـــه عن ـــرد ب ـــی راهب حسابرس

آتـــی انتخـــاب گردیدنـــد .
 درابتـــدای مجمـــع دكتـــر امیرعلـــی نعمـــت الهـــی ضمـــن گرامیداشـــت مـــاه مبـــارک 
ـــریف و  ـــان ش ـــم از كاركن ـــا تکری ـــامی ، ب ـــکوهمند اس ـــاب ش ـــروزی انق ـــاه پی ـــب و م رج
ـــته  ـــردی شایس ـــتند عملک ـــی توانس ـــا سختکوش ـــه ب ـــم ك ـــیمی ق ـــی ش ـــركت آل ـــاعی ش س

ـــل آورد. ـــه عم ـــد تقدیرب ـــل كنن ـــزارش حاص ـــورد گ ـــی م ـــال مال درس
ـــورس  ـــوزدر ب ـــركت هن ـــن ش ـــد ای ـــه هرچن ـــد براینک ـــا تاكی ـــه ب ـــع در ادام ـــس مجم ریی
وارد نشـــده اســـت امـــا مصمـــم بودیـــم كـــه مجمـــع را درموعـــد مقـــرر و درشـــفافیت 
ـــیم«  ـــهادارهلدینگ »بیدس ـــش از ده هزارنفرس ـــم بی ـــه معتقدی ـــرا ك ـــم چ ـــل برگزاركنی كام
بطورغیرمســـتقیم ســـهامداراین شـــركت هســـتند و حـــق دارنـــد كـــه از عملکـــرد ایـــن 
ـــته  ـــان داش ـــردی درخش ـــی عملک ـــدید رقابت ـــته دربازارش ـــه توانس ـــق ك ـــه موف ـــركت تابع ش

ـــوند. ـــد خبردارش باش
ــم  ــیمی قـ ــی شـ ــركت آلـ ــل شـ مدیرعامـ
ـــان  ـــه بی ـــود ب ـــل خ ـــزارش مفص ـــز در گ نی
ــد  ــوه خریـ ــركت ، نحـ ــه ای ازشـ تاریخچـ
مـــواد اولیـــه، میـــزان تولیـــد، فـــروش، 

ــت .  ــودآوری پرداخـ ــد و سـ درآمـ
بـــه  نایبـــی  حـــاج  كریـــم  مهنـــدس 
اشـــاره بـــه اینکـــه تولیـــدات مـــا شـــامل 
و  صنعتـــی  گریدهـــای  در  گلیســـیرین 
ــید  ــرب، اسـ ــید چـ ــواع اسـ ــتی، انـ بهداشـ
ــزا  ــویا، كلـ ــرب سـ ــید چـ ــک و اسـ اروئیـ
اســـت افـــزود: ماموریـــت مـــا تولیـــد و 
تامیـــن مـــواد اولیـــه صنایـــع بهداشـــتی ، 
ـــن  ـــگ و رزی ـــت رن ـــوینده ، صنع ـــع ش صنای
میباشـــد و در راســـتای نقـــش آفرینـــی 
ـــره  ـــای زنجی ـــه ه ـــی ازحلق ـــوان یک ـــه عن ب
ارزش در گـــروه توانســـتیم بخـــش عمـــده 
ای ازنیـــاز مـــواد اولیـــه شـــركتهای تابعـــه 
هلدینـــگ مدیریـــت صنعـــت شـــوینده 
ــاینا را  ــاش و سـ ــان، گلتـ ــه پاكسـ منجملـ
ــن  ــزارش تامیـ ــورد گـ ــی مـ ــال مالـ درسـ

ــم. كنیـ

ـــال  ـــه 2س ـــبت ب ـــود را نس ـــدات خ ـــزان تولی ـــتیم می ـــته توانس ـــال گذش ـــه وی درس ـــه گفت ب
گذشـــته بطـــور چشـــمگیری افزایـــش دهیـــم و از2هـــزار و500تـــن بـــه 10هزارتـــن 

ـــانیم. برس
ـــدی  ـــش 9درص ـــود افزای ـــزارش خ ـــری از گ ـــراز دیگ ـــم در ف ـــیمی ق ـــی ش ـــل آل مدیرعام
ـــد  ـــدی تولی ـــش 27درص ـــید چرب،افزای ـــد اس ـــدی تولی ـــیرین،افزایش 72درص ـــد گلیس تولی
ـــال  ـــی 4س ـــاژی درط ـــی تن ـــدی فروش ـــش از55درص ـــن بی ـــد میانگی ـــی، رش ـــه صنعت پی
ـــود  ـــدی س ـــد 320درص ـــوالت ، رش ـــی محص ـــروش ریال ـــدی ف ـــش 233درص ـــر، افزای اخی
ـــص و افزایـــش چشـــمگیربازده  ـــاء حاشـــیه ســـود ناخال ـــص ، كاهـــش بهـــای شـــده ، ارتق خال
حقـــوق صاحبـــان ســـهام از59 درصـــد بـــه 102درصـــد را گوشـــه ای ازدســـتاوردهای 

ـــمرد. ـــه 1400/9/30 برش ـــی ب ـــی منته ـــال مال ـــركت درس ش
ـــران  ـــه مدی ـــاش كلی ـــدد از ت ـــا تقدیرمج ـــع ب ـــه مجم ـــی در ادام ـــت اله ـــی نعم دكترامیرعل
ـــی  ـــد كیف ـــی درتولی ـــش خوب ـــد جه ـــته ان ـــه توانس ـــم ك ـــیمی ق ـــی ش ـــدوم آل ـــنل خ و پرس
ـــا و  ـــری كرون ـــه گی ـــوردرگیر هم ـــت كش ـــاد و صنع ـــه اقتص ـــی ك ـــم درحال ـــی را آنه و كم
ـــه  ـــه هرچ ـــا عرض ـــه م ـــرد: برنام ـــح ك ـــد تصری ـــان بیاورن ـــه ارمغ ـــود ب ـــم ب ـــکات تحری مش

ـــد.  ـــورس می باش ـــرمایه و ب ـــق در بازارس ـــركت موف ـــن ش ـــریعتر ای س
ـــه  ـــعه گرایان ـــای توس ـــه ه ـــدرت از برنام ـــا ق ـــه ب ـــام اینک ـــا اع ـــیم« ب ـــل »بیدس مدیرعام
ـــا  ـــد م ـــزود : تاكی ـــرد اف ـــم ك ـــت خواهی ـــد حمای ـــهامداران باش ـــع س ـــه مناف ـــی ب ـــه منته ك
ـــا  ـــد ت ـــان می باش ـــه خودم ـــای تابع ـــركت ه ـــن ش ـــجام بی ـــی و انس ـــم افزای ـــاء ه ـــر ارتق ب
ـــای  ـــا و ارتق ـــه ه ـــش هزین ـــد در كاه ـــم بتوانن ـــب ه ـــی مناس ـــه تعامل ـــک رابط ـــداوم ی درت
ـــن  ـــی تامی ـــه خوب ـــان را ب ـــع ذینفع ـــم مناف ـــد و ه ـــل كنن ـــر عم ـــودآوری بهت ـــد و س تولی

ـــازند . س
ـــده ،  ـــام ش ـــای تم ـــت به ـــا و مدیری ـــه ه ـــش هزین ـــرد ؛ كاه ـــان ك ـــع خاطرنش ـــس مجم ریی
ـــردن از  ـــره ب ـــور ، به ـــی كش ـــه صنعت ـــز پی ـــن مرك ـــه معتبرتری ـــم ب ـــیمی ق ـــی ش ـــل آل تبدی
ـــه  ـــت ك ـــتهای دول ـــه سیاس ـــه ب ـــا توج ـــیرین ب ـــد گلیس ـــش در تولی ـــم جه ـــت مغتن فرص
در اقدامـــی ارزشـــمند وارادت گلیســـرین را 
ـــی  ـــت ، رایزن ـــرده اس ـــوع ك ـــور ممن ـــه كش ب
ــش  ــا افزایـ ــتا بـ ــی همراسـ ــای مدیریتـ هـ
جلوگیـــری  جهـــت  شـــركت  عملکـــرد 
از ورود پالـــم بـــه كشـــور ،  تحـــرک و 
ــر  ــال دفتـ ــزوم انتقـ ــتر و لـ ــی بیشـ پویایـ
مركـــزی تهـــران بـــه قـــم، اخـــذ تضامیـــن 
و وثایـــق كافـــی و معتبـــر بـــا هماهنگـــی 
ـــت  ـــت صنع ـــركت مدیری ـــی ش ـــد حقوق واح
شـــوینده ، پیگیـــری مجدانـــه وصـــول 
ــرای  ــی در اجـ ــرعت بخشـ ــات ، سـ مطالبـ
ـــی  ـــت در عملیات ـــای توســـعه و جدی طـــرح ه
ـــش  ـــع افزای ـــزاری مجم ـــات برگ ـــدن مقدم ش
ــی  ــت هایـ ــن اولویـ ــرمایه را از مهمتریـ سـ
مـــی باشـــد كـــه مدیریـــت آلـــی شـــیمی 
قـــم میبایســـت در ســـال مالـــی آتـــی بـــا 
جدیـــت بـــه دنبـــال حصـــول آن باشـــد .

ــی  ــش پایانـ ــیم در بخـ ــل بیدسـ مدیرعامـ
شـــدن  اجرایـــی  خودبـــر  صحبتهـــای 
سیاســـتهای اصلـــی گـــروه توســـعه ملـــی 
، شـــركت صنعتـــی بهشـــهر و ســـهامداران 
ـــم  ـــوینده اع ـــت ش ـــت صنع ـــگ مدیری هلدین

  گزارش از شرکت های تابعه»بیدسیم«

افزایش 320 درصدی سود آلی شیمی قم
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از عمـــده و خـــرد حقیقـــی و حقوقـــی بـــرای بهبـــود همـــه جانبـــه فرآیندهـــا وتعالـــی 
ـــتمرار  ـــاهد اس ـــا ش ـــن رویکرده ـــال ای ـــا اعم ـــود: ب ـــح نم ـــرد و تصری ـــد ك ـــازمانی تاكی س
ـــم  ـــم خواهی ـــی ه ـــالهای آت ـــم در س ـــیمی ق ـــی ش ـــی آل ـــودآوری و ارزش آفرین ـــش س جه

بـــود .
ـــر  ـــن تقدی ـــود ضم ـــای خ ـــی صحبته ـــش پایان ـــز در بخ ـــی نی ـــاج نایب ـــم ح ـــدس كری مهن
ــاو سیاســـتهای نوآورانـــه  ــا رویکردهـ ــر امیرعلـــی نعمـــت الهـــی كـــه بـ ویـــژه از دكتـ
ـــی ســـازد و  توانســـت نقـــش رهبـــری یـــک هلدینـــگ تخصصـــی در صنعـــت شـــوینده را تجل
ـــد  ـــکل ده ـــه ش ـــركتها تابع ـــن ش ـــی را بی ـــجام مثالزدن ـــب و انس ـــی مناس ـــه تعامل ـــک رابط ی
ـــود  ـــد ، س ـــروش ، درآم ـــد ، ف ـــای تولی ـــه عملکرده ـــم  در هم ـــیمی ق ـــی ش ـــر آل ـــزود : اگ اف
ـــور  ـــد كش ـــت و تولی ـــق در صنع ـــه ای موف ـــت نمون ـــره وری و... توانس ـــعه ، به آوری ، توس
ـــش روی  ـــع را ازپی ـــه موان ـــوده ك ـــتی ب ـــران باالدس ـــای مدی ـــت ه ـــایه حمای ـــردد در س گ
ـــش  ـــم از نق ـــه بازه ـــد ك ـــته ان ـــان داش ـــه هایم ـــتیبانی را از برنام ـــت پش ـــته و نهای ـــا برداش م

ـــژه دارم . ـــکر وی ـــره تش ـــات مدی ـــای هی ـــیم« و اعض ـــل »بیدس ـــه مدیرعام داهیان
پیام هیئت مدیره 

ـــابگران از  ـــد و حس ـــتودن او عاجزن ـــخنوران از س ـــه س ـــدی را ك ـــتایش خداون ـــپاس و س س
ـــد. ـــده ان ـــق او درمان ـــگران از ادای ح ـــوان و تاش ـــای او نات ـــت ه ـــمارش نعم ش

ـــت  ـــا عنای ـــه م ـــاش را ب ـــت كار و ت ـــه فرص ـــم ك ـــی گوئی ـــپاس م ـــبحان را س ـــد س خداون
ـــیمی  ـــی ش ـــركت آل ـــاله ش ـــرد یکس ـــزارش عملک ـــم گ ـــیار مفتخری ـــروز بس ـــوده و ام فرم
قـــم را كـــه نتیجـــه همـــت و تـــاش هیئـــت مدیـــره، مدیـــران و كاركنـــان و كارگـــران 
ـــرم  ـــای محت ـــهامداران و اعض ـــتحضار س ـــه اس ـــد را ب ـــی باش ـــركت م ـــن ش ـــختکوش ای س

مجمـــع عمومـــی عـــادی ســـالیانه شـــركت برســـانیم.
ـــا  ـــتیبانی ه ـــد ، پش ـــال تولی ـــی ( س ـــه العال ـــری )مدظل ـــم رهب ـــام معظ ـــه مق ـــالی ك در س
ـــا  ـــذاری و ب ـــدف گ ـــن ه ـــام از ای ـــا اله ـــد ، ب ـــوده ان ـــذاری فرم ـــا نامگ ـــی ه ـــع زدای و مان
ـــا  ـــود و ب ـــای موج ـــدی ه ـــه توانمن ـــه ب ـــا تکی ـــیلها و ب ـــا و پتانس ـــت ه ـــری ظرفی ـــه كارگی ب
ـــایه  ـــز در س ـــركت ج ـــن ش ـــی ای ـــت و ارزش آفرین ـــه موفقی ـــاور ك ـــن ب ـــخ برای ـــاد راس اعتق
مشـــتری مـــداری و اســـتفاده بهینـــه از منابـــع و ارتقـــای شـــاخص هـــای بهـــره وری و 
ـــركت را  ـــن ش ـــم ای ـــاش نمودی ـــد، ت ـــد ش ـــق نخواه ـــت محق ـــا كیفی ـــوالت ب ـــد محص تولی
ـــد و  ـــکاران ارجمن ـــی هم ـــاش تمام ـــدد ت ـــه م ـــال و ب ـــد متع ـــات خداون ـــف و عنای ـــه لط ب

ـــم. ـــرار دهی ـــودآوری ق ـــی و س ـــیر ارزش آفرین ـــمان در مس ـــر تاش پ
علیرغـــم اینکـــه در ســـال مالـــی مـــورد گـــزارش ، بـــه دلیـــل تحریـــم هـــای ظالمانـــه 
ـــکل  ـــروز مش ـــت ارز و ب ـــانات قیم ـــه ، نوس ـــواد اولی ـــت م ـــش قیم ـــاهد افزای ـــمنان ، ش دش
ـــردش  ـــرمایه در گ ـــی و س ـــود نقدینگ ـــا ) كمب ـــایر محدودیته ـــه و س ـــواد اولی ـــن م در تأمی
مـــورد نیـــاز و فرســـودگی تجهیـــزات و دســـتگاههای موجـــود ( عملکـــرد ســـال مالـــی 
ـــركت  ـــن ش ـــته ای ـــال گذش ـــرد س ـــا عملک ـــه ب ـــاه 1400 در مقایس ـــه 30 آذرم ـــی ب منته
ـــش  ـــص و افزای ـــود خال ـــب س ـــدی در كس ـــی و تولی ـــگاه صنعت ـــن بن ـــش ای ـــانگر درخش نش

ـــد. ـــی باش ـــركت م ـــود ش ـــدی س ـــش از 300 درص بی
مقـــدار فـــروش بـــا 38 درصـــد رشـــد از 7149 تـــن در ســـال 99 بـــه 9901 تـــن و 
ـــد  ـــد رش ـــا 133 درص ـــال ب ـــون ری ـــدی از 693/434 میلی ـــوالت تولی ـــروش محص ـــزان ف می
بـــه 1/619/343 میلیـــون ریـــال و ســـود عملیاتـــی شـــركت از 89/345 میلیـــون ریـــال 
ـــه 204/581  ـــال ب ـــون ری ـــص از 63/007 میلی ـــود خال ـــال و س ـــون ری ـــه 266/932 میلی ب

ـــت. ـــیده اس ـــال رس ـــون ری میلی
ـــركت  ـــرم ش ـــران محت ـــت مدی ـــکاری و حمای ـــکر از هم ـــر و تش ـــن تقدی ـــتا ضم ـــن راس در ای
توســـعه صنایـــع بهشـــهر و هلدینـــگ مدیریـــت صنعـــت شـــوینده و شـــركتهای گـــروه 
ـــای  ـــركت ه ـــی رود ش ـــار م ـــاش ،انتظ ـــان و گلت ـــركتهای پاكس ـــرم ش ـــران محت ـــژه مدی بوی
ـــواد  ـــن م ـــره تآمی ـــن در زنجی ـــرار گرفت ـــه و ق ـــواد اولی ـــی از م ـــن بخش ـــت تأمی ـــروه فرص گ
ـــی  ـــركت آل ـــرای ش ـــکاری را ب ـــی و هم ـــم افزای ـــای ه ـــت ه ـــروه و فرص ـــركتهای گ ـــه ش اولی

ـــد. ـــم نماین ـــم فراه ـــیمی ق ش
رویکـــرد راهبـــردی مدیریـــت شـــركت اســـتمرار حركـــت در مســـیر ارزش آفرینـــی بـــا 
برنامـــه ریـــزی بـــرای مدیریـــت بهـــای تمـــام شـــده، توانمندســـازی ســـرمایه انســـانی، 
ـــدف  ـــا ه ـــعه ب ـــو آوری و توس ـــدی، ن ـــوالت تولی ـــی در محص ـــوع بخش ـــان، تن ـــش راندم افزای
بهبـــود مســـتمر كیفیـــت و هـــم افزایـــی در گـــروه بـــزرگ توســـعه صنایـــع بهشـــهر و 
ـــوینده  ـــت ش ـــال در صنع ـــای فع ـــركت ه ـــایر ش ـــوینده و س ـــت ش ـــت صنع ـــگ مدیری هلدین

ـــد. ـــی باش ـــور م ـــتی كش ـــن و بهداش ـــگ و رزی و رن
در پایـــان، خداونـــد مهربـــان را شـــاكریم كـــه فرصـــت خدمـــت و تـــاش را در عرصـــه 
جهادگونـــه تولیـــد و فعالیـــت اقتصـــادی بـــه مـــا ارزانـــی فرمـــوده و انشـــاءاهلل در پرتـــو 
عنایـــات الهـــی و تـــاش هـــای مجدانـــه تیـــم مدیریتـــی و همـــکاران ســـخت كـــوش 
شـــركت بتوانیـــم در ســـال مالـــی آینـــده نیـــز گـــزارش و كارنامـــه موفقـــی را تقدیـــم 

ســـهامداران نمائیـــم.
ـــزرگ  ـــوان ب ـــه عن ـــان را ب ـــکاران عزیزم ـــی هم ـــوزانه تمام ـــاش دلس ـــر ت ـــان باردیگ در پای
ـــت  ـــی موفقی ـــد باریتعال ـــاده و از خداون ـــم را ارج نه ـــیمی ق ـــی ش ـــركت آل ـــرمایه ش ـــن س تری
ـــران  ـــز ای ـــریف و عزی ـــردم ش ـــرای م ـــت ب ـــر و برك ـــراز خی ـــالی پ ـــزون و س ـــات روزاف و توفیق

ـــم. ـــی نمایی ـــئلت م ـــد مس ـــت و تولی ـــه خدم ـــران عرص ـــاش گ ـــه ت ـــامی و هم اس
 خدایا چنان كن سرانجام كار كه تو خشنود باشی و ما رستگار.

برنامه های آتی
- افزایـــش ســـرمایه شـــركت ازمبلـــغ 140،020 میلیـــون ریـــال بـــه مبلـــغ500،000 

میلیـــون ریـــال
GC خرید و تجهیز آزمایشگاه به دستگاه های رنگ سنج و -

- تعمیر و اصاحات اساسی خطوط تولید
- تولید محصوالت جدید )اسید استئاریک...(

- خرید سیستم نرم افزارمالی
- خرید دیزل ژنراتور

ـــدف  ـــا ه ـــا ب ـــا و ریبویلره ـــه و بویلره ـــوط لول ـــازن و خط ـــینگ مخ ـــو ترس ـــق كاری - عای
ـــرژی ـــارف ان ـــش مص كاه

- احداث ساختمان اداری در محیط كارخانه
- احداث سوله جهت بسته بندی اسید استئاریک

- خرید زمین جهت توسعه محیط كارخانه شركت آلی شیمی قم
- اجرای طرحهای توسعه از قبل هیدروژناسیون و گلیسیرین بهداشتی و دارویی

ـــی از  ـــه بازیافت ـــواد اولی ـــیرین از م ـــرود گلیس ـــتحصال ك ـــت اس ـــذاری در جه ـــرمایه گ - س
ـــر ـــوئیت وات ـــون و س ـــاب صاب ـــل پس قبی
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ــهامی عام(  ــاینا )س ــركت س ــهام ش ــان س ــالیانه صاحب ــادی س ــی ع ــع عموم مجم
مــورخ 1400/11/20 در محــل كیلومتــر 8 اتوبــان فتــح ســالن همایشــات شــركت 

پاكســان برگــزار گردیــد.
ــی ،  ــا حضــور 77/81 درصــد ســهامداران حقیقــی و حقوق ــن مجمــع كــه ب در ای
اعضــاء هیــات مدیــره، نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، حســابرس و بازرس 
ــی نعمــت الهــی   ــر امیرعل ــده دكت ــد، ریاســت مجمــع برعه ــزار گردی ــی برگ قانون

ــژوری در  ــود، كــه همایــون باقــری و مجیــد ن ب
ــی  ــر مســعود مدن ــام نظــار اول و دوم و دكت مق

بــه عنــوان دبیــر مجمــع انتخــاب گردیدنــد.
ــه  ــا قرائــت گــزارش هیــات مدیــره ب درادامــه ب
ــم  ــه اه ــوط ب ــل مرب ــط مدیرعام ــع توس مجم
فعالیتهــای صــورت پذیرفتــه در طــی ســال 
مالــی منتهــی بــه 1400/09/30 و پــس از 
ــی،  ــازرس قانون اســتماع گــزارش حســابرس و ب
مجمــع نشــینان بــا طنیــن صلــوات خــود 
ضمــن تصویــب صورتهــای مالــی و تنفیــذ 
معامــات مشــمول مــاده 129 ، بــا تقســیم 
ــه كار  ــهم ب ــه ازای هرس ــی ب ــود 200 ریال س

ــد . ــان دادن ــود پای خ
نعمــت  امیرعلــی  دكتــر  مجمــع  ابتــدای  در 
ــاه  ــام اهلل دهــه فجــر وم ــک ای الهــی ضمــن تبری
مبــارک رجــب و گرامیداشــت یــاد و خاطــره 
ــا  ــان ب ــتان زنج ــازان و آزادگان اس ــهدا ، جانب ش
ــاینا  ــه س ــش مجموع ــران زحمتک ــم كارگ تکری
ــربازان  ــتند س ــف توانس ــی مضاع ــا تاش ــه ب ك
باشــند  اقتصــادی  جنــگ  در  ســنگر  خــدوم 
ــره  ــات مدی ــس هی ــل آورد  . رئی ــه عم ــر ب تقدی
ــه  ــوینده در ادام ــت ش ــت صنع ــگ مدیری هلدین
ــه  ــی ك ــهامداران و مدیران ــه س ــدم ب ــا خیرمق ب
ــرده و  ــل زحمــت ك ــا تقب ــرایط كرون ــم ش علیرغ
ــا  ــراز امیــدواری كــرد ب ــد اب ــه مجمــع آمــده ان ب
ــب  ــرای متناس ــه ب ــی ك ــا و مذاكرات ــی ه رایزن
ســازی قیمــت محصــوالت شــوینده بــا توجــه بــه 
افزایــش سرســام آور مــواد اولیــه كــه بیــش از 88 
ــامل  ــول را ش ــده محص ــام ش ــت تم ــد قیم درص
میشــود ، در حــال انجــام وپیگیــری اســت بتــوان 
ــا  ــوینده ه ــرای ش ــبی را ب ــت مناس ــاح قیم اص
ــد  ــدگان و تولی ــت مصــرف كنن ــازمان حمای از س
ــز  ــاینا نی ــت س ــرد . سرپرس ــذ ك ــدگان اخ كنن
ــه بیــان تاریخچــه ای  درگــزارش مفصــل خــود ب
ــای  ــزارش ه ــون گ ــت و پیرام ــركت پرداخ از ش

مالــی اعــم ازمیــزان تولیــد، فــروش و ســودآوری در ســال مالــی گذشــته بــه ارایــه 
ــت . ــی پرداخ توضیحات

دكتــر مســعود مدنــی بــا بیــان اینکــه علیرغــم تمــام ســختی هــا و گرانــی مــواد 
ــازار خــود را حفــظ كنیــم افــزود :هــم اكنــون در مایــع  اولیــه توانســتیم ســهم ب

ظرفشــویی ســهم 7 درصــدی ،در مایــع البســه ســهم 12 درصــدی و در محصــوالت 
پــاک كننــده و اســپری ســهم خوبــی از بــازار داریــم و مصمــم هســتیم بــا اجــرای 
راهبردهــای مــد نظــر هلدینــگ و بــه یــک ســودآفرینی درخورنــام شــركت درســال 

آینــده دســت یابیــم .
ــي شــركت از  ــاي رقابت ــت ه ــه ســایر مزی ــا اشــاره ب ــاینا ب سرپرســت شــركت س
ــي  ــاي صادرات ــي آب ، وجــود زیرســاخت ه ــع زیرزمین ــه مناب ــل دسترســي ب قبی
، قابلیــت تولیــد هــم زمــان چندیــن محصــول 
متفــاوت در زمینــه شــوینده هــاي خانگــي و… 
، از برنامــه ریــزي بــراي راه انــدازي پــروژه 
تولیــد سولفوناســیون و مــواد اولیــه مــورد نیــاز 
صنعــت شــوینده در ســاینا اظهــار داشــت كــه 
ــاال  ــازمانهاي ب ــت  س ــود حمای ــورت وج در ص
ــد  ــرح تولی ــار الزم، ط ــب اعتب ــتي و تصوی دس
بــه  پایــان ســال 1401  تــا  سولفوناســیون 

ــد. ــرداري برس ــره ب ــه به مرحل
ــزارش  ــری از گ ــش دیگ ــی در بخ ــعود مدن مس
اینکــه طبــق  و  بــازار  خــود حفــظ ســهم 
ــال  ــه دنب ــركت ب ــگ ، ش ــتورالعمل هلدین دس
ــد  ــود میباش ــوالت خ ــادرات محص ــش ص افزای
ــان  ــمرد و خاطرنش ــی برش ــای اصل ــت ه را اولوی
ــود  ــردم ، وج ــد م ــدرت خری ــش ق ــرد : كاه ك
ــن  ــه ای ــی ك ــات فراوان ــدی و تخفیف ــای ج رقب
شــركتها بــرای فــروش محصــوالت خــود در نظــر 
ــه كار را  ــت ك ــواردی اس ــه م ــد از جمل میگیرن

ــد . ــخت میکن ــازار س ــهم ب ــظ س ــرای حف ب
مدیرعامــل  الهــی،  نعمــت  امیرعلــی  دكتــر 
كــه  شــوینده،  صنعــت  مدیریــت  هلدینــگ 
ــع  ــت درجم ــده داش ــر عه ــع را ب ــت مجم ریاس
بنــدی مباحــث مطــرح شــده یکــی از مهمتریــن 
ــام  ــای تم ــش به ــاینا را كاه ــای س ــت ه اولوی
ــت  ــت و گف ــا دانس ــه ه ــش هزین ــده و كاه ش
ابــاغ  هولدینــگ  اســتراتژی  راســتای  در   :
جابجایــی دفتــر تهــران بــه خــود كارخانــه انجــام 
ــن  ــب بخشــی بی ــرای تناس ــی ب ــات خوب و توافق
ــول  ــی محص ــت نهای ــه و قیم ــواد اولی ــت م قیم
ــن  ــع همچنی ــس مجم ــت . ریی ــورت پذیرف ص

ــرد :  ــان ك خاطرنش
-كاهش بهای تمام شده

-اهتمام به جهش صادرات
- نظارت،استیضاح و پیگیری  

-اقدامات نوآورانه و دانش بنیان
-شفافیت و اجرای كامل قوانین و مقررات

-انسجام بخشی و هم افزایی بیشتر درون گروهی
-پیاده سازی و اجرایی كردن استراتژیهای هولدینگ

-اطاع رسانی كامل ، به موقع و مطلوب به سهامداران

گزارش از شرکت های تابعه»بیدسیم«

مجمع عمومی عادی سالیانه ساینا برگزارشد

با  ساینا  شرکت  اینکه  تصریح  با  مدنی  مسعود  مهندس 
بیش از چند دهه سابقه تولید در سایه همت و تالش همه 
مدیران و کارکنان متعهد توانسته هم اکنون در کنار سایر 
بنام گلی، گلی پالس،  برندهای خوشنامی  با عرضه  رقبا، 
پریمکس، سپید، برف، رخشا و ارکید در گروه محصوالت 
خاطرنشان  بدرخشد  کشور  شوینده  و  بهداشتی  صنایع 
دانش  تولید  حرفه ای،  رفتار  پایدار،  گذاری  سرمایه   کرد 
خدمات  ارائه  رقبا،  با  تعامل  بخشی،  اثر  کارآیی،  محور، 
کلیه  با  مشارکت  و  هم افزایی  و  ساالری  شایسته  برتر، 
از  شرکت  متعالی  اهداف  به  دستیابی  جهت  در  ذینفعان 
جمله چشم اندازهای پیش روی ماست که ضمن استعانت 
از خداوند بزرگ، با تالش جمعی بدان دست خواهیم یافت .                                                                                                                                
شرکت  رقابتي  هاي  مزیت  به  اشاره  با  شرکت  سرپرست 
 ، مدرن  دستگاههای   ، متخصص  انسانی  منابع  قبیل  از 
دسترسي به منابع زیرزمیني آب ، وجود زیرساخت هاي 
صادراتي ، قابلیت تولید هم زمان چندین محصول متفاوت 
در زمینه شوینده هاي خانگي و… ، از برنامه ریزي براي 
مورد  اولیه  مواد  و  سولفوناسیون  تولید  پروژه  اندازي  راه 
امیدواري  نیاز صنعت شوینده در ساینا خبر داد و اظهار 
نمود که در صورت وجود حمایت  سازمانهاي باال دستي و 
تصویب اعتبار الزم، طرح تولید سولفوناسیون تا پایان سال 

1401 به مرحله بهره برداري برسد.
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- پاسخگویی و تکریم ذینفعان علی الخصوص سهامداران حقیقی 
مهمتریــن رویکردهــا و سیاســتگذاری هــای مــا بــرای نیــل بــه تعالــی و پیشــرفت 

در شــركت هــای تابعــه میباشــد .
بــه گفتــه مدیرعامــل »بیدســیم« توجــه ویــژه بــه امــر تبلیغــات هدفمنــد باعــث 
ــای  ــای بِرنده ــد ارتق ــم در بُع ــازارو ه ــعه ب ــد توس ــم در بُع ــه ه ــد ك ــد ش خواه
شــركت ســاینا اتفــاق هــای خوبــی رقــم بخــورد و ایــن شــركت بتوانــد ســهم خــود 

ــازار و ســودش را افزایــش دهــد . از ب
ــاری  ــن ب ــزاری اولی ــتی ، برگ ــای بهداش ــکل ه ــق پروت ــت دقی  رعای
مجامــع شــرکت هــای تابعــه بیدســیم توســط هلدینــگ شــوینده کــه 
ــی و  ــم افزای ــرای ه ــگ ب ــن هلدین ــت ای ــع مدیری ــگاه جام ــانگر ن نش
انســجام بخشــیدن بیــن شــرکت هــای زیرمجموعــه مــی باشــد، تاکیــد 
ــده  ــهامدار عم ــوان س ــه عن ــا ب ــه م ــر اینک ــی ب ــع مبن ــس مجم رئی
ــن راه  ــیم و در ای ــی باش ــهامداران م ــک س ــک ت ــدار ت ــادم وامانت خ
ــا  ــر خــود وظیفــه مــی دانیــم کــه کلیــه فرآیندهــا و فعالیــت هــا ب ب
ــن  ــه و صــالح شــرکت و ذینفعــان صــورت گیــرد و در ای رعایــت صرف
مهــم هــم نظــارت مســتمر و هــم اســتیضاح را مدنظــر داریــم، برگــزاری 
ــای  ــی از اعض ــه در آن یک ــره ک ــات مدی ــد هی ــای جدی ــات اعض انتخاب
هیــات مدیــره جدیــد بــا تعامــل ســهامداران عمــده از شــرکت صنایــع 
شــیمیایی ایــران انتخــاب گردیــد در صورتــی کــه ســهامداربیش از 60 
درصــدی شــرکت ســاینا شــرکت توســعه صنایــع بهشــهر مــی باشــد 
ــه ،  ــن جلس ــته ای ــزاری شایس ــع در برگ ــه ارکان مجم ــکاری کلی ،هم
ــه  پاســخگویی دقیــق و مســتند دکتــر نعمــت الهــی واعضــای پنــل ب
ــه  ــر ب ــع و ناظ ــر در مجم ــهامداران حاض ــات س ــواالت و ابهام ــه س کلی
ــه  ــای آتی ــه ه ــرای برنام ــع ب ــی جام ــریح گزارش ــط ، تش ــورت برخ ص
ســاینا، توضیحــات نماینــده ســازمان بــورس و تصریــح رئیــس مجمــع 
مبنــی بــر تشــکیل کمیتــه هــای  وصــول مطالبــات و تســهیالت جهــت 
دریافــت معوقــات شــرکت و دریافــت وام وتســهیالت موردنیــاز از بانــک 
هــا بــا کمتریــن بازدهــی ، اعــالم رشــد بیــش از ۲0 درصــدی صــادرات 
ــرای  شــرکت ، تاکیــد دکتــر نعمــت الهــی براهتمــام جــدی مدیــران ب
ــه  ــرد و ارای ــاء عملک ــا و ارتق ــت ه ــعه فعالی ــا و توس ــود فراینده بهب
ــم  ــاالنه در نظ ــع س ــک مجم ــی ی ــه ، برپای ــق ماهان ــهای دقی گزارش
ــه  ــالی هرچ ــرای اعت ــا ب ــق و کارگش ــای  دقی ــه راهکاره ــل و ارای کام
بهترعملکــرد شــرکت کــه رضایتمنــدی ســهامداران پُرشــمار در مجمــع 
ــه  ــای تابع ــرکت ه ــل ش ــران عام ــمار مدی ــور پرش ــت و حض را در داش
و مدیــران ارشــد هلدینــگ توســعه صنایــع بهشــهر منجملــه آقایــان 
ــکات  ــه از ن ــی در جلس ــر فاطم ــزه و دکت ــر حم ــن زاد، دکت ــر معی دکت

ــود .  جالــب ایــن مجمــع ب
پیام هیات مدیره 

حمــد و ســپاس خداونــد متعــال كــه بــه مــا فرصتــي دوبــاره داد تــا گــزارش خــود 
در خصــوص فعالیتهــا و وضــع عمومــي شـــركت طـــي ســال مالــي گذشــته را كــه 
ــي شــده و در چارچــوب اساســنامه  ــه اهــداف پیــش بین ــه منظــور دســتیابي ب ب
صــورت پذیرفتــه اســت ، بـــه اســتحضار برســانیم واطمینــان میدهیــم كــه شــركت 
ســاینا همــواره خــود را مفتخــر و متعهــد بــه رعایــت ضوابط و مقـــررات و ملـــزم به 
حفــظ و صیانــت منافــع همــه افــراد ذینفــع میدانــد و ایــن راه را بــا جدیــت ادامــه 
خواهــد داد. افتخــار مــا تحقــق خواســته هـــاي بـــه حــق مشــتریان، همراه بــا ارائه 

خدمــات و محصــوالت متنــوع در صنعــت شــوینده میباشــد. 

شـــركت ســـاینا بـــه منظـــور كســـب شـــرایط برتـــر در رقابـــت ، بـــا اســـتفاده 
ـــات موجـــود اقــــدام بــــه تــــدوین برنامــــه هـــاي مناســـب  ـــع و امکان بهینـــه از مناب
ـــاء  ـــراي ارتق ـــوده و ب ـــري نم ـــم گی ـــازي و تصمی ـــم س ـــود تصمی ـــتاي بهب در راس
ـــش  ـــان واكن ـــش زم ـــات ، كاه ـــوالت و خدم ـــت محصـ ـــزایش كیفیـ ـــي و افـ بازده
نســـبت بـــه نیـــاز مشـــتریان ، شناســـایي محدودیتهـــا ، رفــــع تنگناهــــا ، شناســــایي 
ـــاي  ـــي فعالیته ـــب و ارزیاب ـــزوده مناس ـــدون ارزش اف ـــاي ب ـــه ه ـــذف هزینـ و حـ
ـــه  ـــین برنامـ ـــوده و همچنـ ـــوثر بـ ـــر عملکـــرد شـــركت مـ ـــه انجـــام آن ب ـــد ك جدی
ریـــزي در جهـــت پژوهـــش ، تحقیقـــات و آمـــوزش نیـــروي انســـاني ، نمـــوده 
ـــاي  ـــاخت ه ـــاد زیرس ـــازي و ایج ـــا بسترس ـــان م ـــاش كاركن ـــترین ت ـــت و بیش اس
الزم بـــراي بهبـــود كمـــي و كیفـــي محصـــوالت وعرضـــه محصـــوالت جدیـــد ، 
متناســـب بـــا نیـــاز هـــاي مشـــتریان بـــوده بـــه طـــوري كـــه در ســـال مالـــي 
ـــي ،  ـــي كنون ـــال مال ـــده در س ـــام ش ـــازیهاي انج ـــات و بسترس ـــه اقدام ـــي نتیج آت
بــــه نتیجــــه خواهــــد رســــید و محصـــوالت جدیـــد و متنـــوع بـــا برندهـــاي جدیـــد و 
ـــه  ـــازار مصـــرف عرضـ ـــاز ب ـــا نی ـــرو متناســـب ب ـــت بهت ـــا كیفی ـــي ب محصـــوالت فعل
ـــن گـــزارش ماحظـــه مـــي فرماییـــد  ـــه درای ـــتاوردهایي ك خواهــــد شـــد . دس
ـــاد  ـــص، اعتمـ ـــاش و متخص ـــکاران پرت ـــران وهم ـــه مدی ـــاش خالصان ـــه ت نتیج
ـــم  ـــد داری ـــت. امی ـــوده اس ـــد ب ـــهامداران ارجمن ـــي س ـــرم و همراه ـــتریان محت مش
ـــار،  ـــات افتخ ـــي موجب ـــت ایرانـ ـــا كیفیـ ـــول ب ـــد محص ـــا تولی ـــن راه ب ـــداوم ای در ت
ســـرافرازي و بهـــره وري بیشترشـــركت ســـاینا را فراهـــم آورده و ســـهمي هـــر 

چنــــد كوچــــک در راه خودكفــــایي و بالندگـــي ایـــران عزیـــز برداریـــم . 
ــهامداران  ــاي س ــا و رهنموده ــا حمایته ــار دارد ب ــره انتظ ــات مدی ــان هی در پای
محتــرم و بــا تکیــه بــر الطــاف خداونــد متعــال گـــام هـــاي موثــر و مفیــدي بــراي 

ــاي شــركت برداشــته شــود. رشــد و ارتق
ــروه محصــول  ــدي 4 گ ــد و بســته بن ــه درتولی ــن مجموع ــر اســت ای ــه ذك الزم ب

ــي باشــد: ــل م ــه شــرح ذی ــک آن ب ــه شــرایط تکنولوژی ــت دارد ك فعالی
1 -در تکنولــوژي تولیــد مایعــات ظرفشــویي فراینــد آن از خطــوط تمــام اتوماتیــک 
از مرحلــه بطــري گــذاري تــا بســته بنــدي محصــول توســط ماشــین آالت مــدرن 

بهــره منــد مــي باشــد .
ــین آالت  ــق ماش ــد از طری ــط تولی ــه خ ــات البس ــد مایع ــوژي تولی 2 -در تکنول

ــود . ــي ش ــتفاده م ــم اس ــق حج ــرل دقی ــدرن و كنت م
3 -در تولیــد محصــوالت پــاک كننــده هــا بــا ماشــین آالت بســیار مــدرن كــه بــه 
ــده اســت فرآینــد تولیــد صــورت  طــور انحصــاري در ایــن مجموعــه نصــب گردی

مــي گیــرد.
ــل را  ــه مراح ــک كلی ــام اتوماتی ــوط تم ــپري خط ــوالت اس ــد محص 4 -در تولی

ــد. ــي ده ــش م پوش
اهم پروژه هاي انجام شده شرکت به قرار زیر مي باشد:

1- نصب و راه اندازي خط شامپو
2- نصب و راه اندازي خط تولید مایع دست

3- توسعه تجهیزات واحد آزمایشگاه 
4- نوسازي خطوط تولید مایعات پاک كننده

پروژه هاي در مرحله طرح ریزي : 
1- اصاح سیستم فاضاب و بهبود افزایش ظرفیت سپتیک پساب

2- تولید محصوالت شركت با نامهاي تجاري جدید
3- تولید مایع دستشویي

4-  تولید فوم ریش 5
5- تولید خوشبو كننده هوا
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مجمع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سـهام شـركت مروارید هامون )سـهامی خاص( مورخ 
1400/11/30 درمحل سـالن جهش تولید شـركت مدیریت صنعت شـوینده برگزارگردید.

در ایـن مجمـع كـه بـا حضوراكثریـت سـهامداران ، اعضاء هیـات  مدیره ، حسـابرس و بازرس 
قانونـی برگـزار گردیـد، ریاسـت مجمع بـر عهـده دكترامیرعلی نعمـت  الهی بود،كـه همایون 
باقـری و مجیـد نـژوری در مقـام نظـاراول و دوم و شـهریار محمدی راد به عنـوان دبیرمجمع 

انتخـاب گردیدند.
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیـات مدیـره بـه مجمـع توسـط مدیرعامـل مربـوط بـه اهـم 
فعالیتهـای صـورت پذیرفتـه درطـی سـال مالـی منتهـی بـه 1400/9/30 و پـس از اسـتماع 
گـزارش حسـابرس و بـازرس قانونـی، مجمـع نشـینان بـا طنیـن صلـوات خود ضمـن تنفیذ 

معامـات مشـمول مـاده 129، بـا تصویـب صورتهـای مالـی بـه كارخـود پایـان دادنـد.   
همچنیـن موسسـه حسابرسـی نواندیشـان بـه عنـوان حسـابدار اصلی و موسسـه حسابرسـی 
شـاهدان بـه عنوان حسـابرس و بـازرس علی البدل برای سـال مالـی آتی انتخـاب گردیدند .

 درابتـدای مجمـع دكتـر امیرعلـی نعمـت الهـی ضمن گرامیداشـت مـاه مبارک رجـب و ماه 
پیـروزی انقـاب شـکوهمند اسـامی ، اقتصـاد مقاومتـی را یکـی از راهبردهـای ارزشـمندی 
دانسـت كـه بـرای عبـور از دوران سـخت بایـد بـه آن تاسـی كـرد .سرپرسـت جدید شـركت 

هامـون بـه عنـوان مدیـری مجـرب و جهـادی نام بـرد كه
رییـس مجمـع در ادامـه بـا تاكیـد براینکـه اقتصـاد مقاومتـی مـد نظر مقـام معظـم رهبری 
یـک موضـوع مهـم و اساسـی اسـت كه بایـد در كلیه عملکـرد و اقدامـت مسـئولین ومدیران 
نصـب العیـن قـرار گیـرد افـزود : حضـور و نقـش آفرینـی شـركت مرواریـد هامون بـه عنوان 
مجموعـه بـزرگ تولیـد مواد شـوینده در اسـتان محروم سیسـتان و بلوچسـتان یـک غنیمت 
ارزشـمند مـی باشـد كـه در موضوعـات اشـتغال زایـی ، ارزش سـازی و كارآفرینی مـی تواند 

تجلـی واقعـی از عملکـرد یـک مجموعـه بـا راهبرد اقتصـاد مقاومتی باشـد . 
سرپرسـت شـركت مرواریـد هامـون  نیـز در گـزارش مفصـل خـود بـه بیـان تاریخچـه ای 
ازشـركت ، نحـوه خریـد مـواد اولیـه، میـزان تولیـد، فـروش، درآمـد و سـودآوری پرداخـت . 
مهنـدس شـهریار محمـدی راد بـه اشـاره بـه اینکـه افزایـش تـوان تولیـد انـواع پودرهـای 
شـوینده بـرای پاسـخگویی بـه نیازهـای منطقه ای هـدف اصلی شـركت می باشـد از مناطق 
جنوب ، شـمال شـرق و جنوب شـرق كشـورو همچنین كشـورهای افغانسـتان ، پاكسـتان ، 

عـراق و كشـورهای حـوزه خلیـج فـارس بـه عنـوان مقاصـد صادراتی شـركت نـام برد .
مدیـر ارشـد شـركت در ادامـه افزایش قیمـت مواد اولیـه ، زیاد شـدن هزینه هـای گمركی ، 
دشـواری در دسترسـی بـه منابـع تامیـن كننده قطعـات فنی و ادوات بسـته بنـدی و افزایش 
هزینـه هـای پرسـنلی را عواملـی برشـمرد كـه در عملکـرد سـال مالـی مـورد گـزارش حائز 
اهمیـت بـوده انـد و اضافـه كـرد : افزایـش درآمدهـای عملیاتی و حفظ بـازار هـای صادراتی 
و فـروش خارجـی شـركت علیرغـم تحریـم هـای ناجوانمردانـه علیه  كشـورمان و مشـکات 

حـادث شـده در كشـورهای همسـایه نشـان میدهـد بـا یـک برنامه ریزی مناسـب مـی توان 
بـرای سـال مالی جدید مجموعه توامان سـودآوری چشـمگیر و ارزش آفرینـی را متصور بود .

بـه گفتـه شـهریار محمـدی راد اهتمام به مقولـه ارتقای كیفیـت ، تنوع بخش بـه محصوالت 
و تبلیغـات موضوعات اساسـی اسـت كـه مدیریت در سـال آتی به آن توجه ویـژه ای معطوف 
خواهـد شـد چـرا كـه الزمه  توسـعه و حضور قـوی تر در بازار شـدید رقابتی صنعت شـوینده 

مسـتلزم افزایـش سـرمایه گـذاری در حوزه های افزایـش كیفیت و برندینگ می باشـد. 
سرپرسـت شـركت مرواریـد هامـون در فـرازی دیگـر از گـزارش خـود ضمـن تشـکر از نـگاه 
خـاص مدیریـت هلدینـگ بـه این شـركت از تشـکیل كمیته هـای تولیـد، فـروش وبازاریابی 
جهـت پیشـبرد اهـداف و پیشـرفت مجموعـه خبـر داد و گفت : بـا توجه به رویکـرد مدیریت 
هلدینـگ و برنامـه هـای مـدون ترسـیم شـده مطمئنـا در سـال  مالی آتـی بـه بودجه پیش 

بینـی شـده دسـت خواهیـم یافت . 
دكترامیرعلـی نعمـت الهـی در ادامـه مجمـع بـا تقدیـر از تـاش كلیـه مدیـران و كاركنـان 
متعهـد و متخصـص مجموعـه مرواریـد هامـون از لـزوم اصاح فرآیندهـا و سـاختارها در این 
شـركت سـخن گفـت و تصریـح كـرد : پتانسـیل بـاالی خـود مجموعـه و حضـور كنونی یک 
مدیـر مجـرب و بازارشـناس در راس شـركت باعـث میشـود كه نسـبت به توسـعه همه جانبه 

شـركت بسـیار خـوش بین باشـیم . 
مدیرعامـل » بیدسـیم « بـا اعـام اینکـه با قـدرت از برنامـه های توسـعه گرایانه كـه منتهی 
بـه تامیـن منافـع سـهامداران باشـد حمایـت خواهیـم كـرد افـزود : تاكیـد مـا بـر هماهنگی 
كامـل مدیریـت ایـن مجموعـه بـا هولدینـگ در پیاده سـازی یـک نقشـه راه مناسـب و قابل 
دسـتیابی میباشـد تـا بـا كاهـش هزینـه هـا و ارتقـای تولید و سـودآوری ، شـاهد باشـیم كه 

منافـع ذینفعـان بـه خوبـی تامین می گـرددد .
رییس مجمع خاطرنشان كرد ؛ 

برنامـه ریـزی بـرای واگـذاری سـهام بـه شـركت بـه كارگـران ، توسـعه بازارهـای خارجـی و 
گرفتـن سـهم بـازار مناسـب ، جهـش درصـادرات و ارزآوری ، حضـور موثرتـر در بازارهـای 
داخلـی بـا ارتقـای كیفیـت ، رعایت شـفافیت و قانونمـداری در كلیه تصمیم هـای قابل اتخاذ 
، اسـتفاده از تسـهیات بانکـی متناسـب بـرای تامیـن نقدینگـی مـورد نیـاز بطـور مطلـوب ،  
دسـتوركار قرارگرفتـن تبدیـل دارایی های سـاكن به منابع مولد ، مشـاركت و نظارت بیشـتر 
هیـات مدیـره بر كلیـه امور در جهت پیشـبرد فرآیندهـای مدنظر هولدینـگ ،مدیریت هزینه 
هـا و كنتـرل بهـای تمـام شـده ، تسـریع در بهـره بـرداری از طرح هـای توسـعه ای ، انتقال 
دفتـر تهـران بـه خـود كارخانـه ، ضابطـه مند كـردن نحـوه تبلیغـات و هدایا ، اخـذ تضامین 
و وثایـق كافـی و معتبـر بـا هماهنگـی واحـد حقوقـی شـركت مدیریـت صنعـت شـوینده ، 
پیگیـری مجدانـه وصـول مطالبـات ، سـرعت بخشـی در اجـرای طـرح های توسـعه و جدیت 
در عملیاتـی شـدن مقدمـات برگـزاری مجمـع افزایـش سـرمایه را از مهمتریـن اولویت هایی 

گزارش از شرکت های تابعه»بیدسیم«

صورتهای مالی شرکت مروارید هامون تصویب شد
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مـی باشـد كـه مدیریـت مرواریـد هامـون میبایسـت در سـال مالـی آتی بـا جدیت بـه دنبال 
حصول آن باشـد .

دكتـر امیرعلـی نعمـت الهـی همچنیـن بـر پیگیـری حقوقی  كلیـه اقدامـات انجام شـده كه 
منجـر بـه ضـرر و زیـان به شـركت گردیـده اسـت و ارائه گـزارش های مسـتند سـه ماهه به 
هولدینـگ را از هیـات مدیـره شـركت خواسـتار شـد و افـزود : مدیریـت بایـد تمـام تاش و 
تـوان خـود را بـه این مهم معطوف سـازد كـه با ارزیابی هـای دقیق و هماهنگی بـا هولدینگ 

بتوانـد بـه چشـم انـداز ترسـیمی و بودجـه پیش بینی شـده دسـت یابد .
مدیرعامـل هولدینـگ شـوینده در بخـش پایانـی صحبتهـای خود اجرایی شـدن سیاسـتهای 
اصلـی گـروه توسـعه ملـی ، شـركت صنعتی بهشـهر و سـهامداران هلدینـگ مدیریت صنعت 
شـوینده اعـم از عمـده و خـرد ، حقیقـی و حقوقـی ، بـرای بهبـود همـه جانبـه فرآیندهـا 
وتعالـی سـازمانی تاكیـد كـرد و تصریح نمود: بـا اعمال این رویکردها شـاهد اسـتمرار جهش 

سـودآوری و ارزش آفرینـی شـركت مرواریـد هامـون در سـالهای آتـی خواهیـم بود .
مهنـدس شـهریار محمـدی راد نیـز در بخـش پایانـی صحبتهـای خود ضمـن تقدیـر ویژه از 
دكتریـن امیرعلـی نعمـت الهـی كه با یـک مدیریت جهـادی و تمـام وقت همـه عملکردهای 
تولیـد ، فـروش ، درآمـد ، سـود آوری ، توسـعه ، بهـره وری و دیگـر امور شـركت هـای تابعه 
را بـا دقـت پیگیـری میکنـد خاطرنشـان كـرد: منطبـق بـا سیاسـت هـای مدبرانـه مدیریـت 
هولدینـگ از یـک سـو برای پیشـرفت و توسـعه این مجموعه تـاش خواهیم كرد و از سـوی 
دیگـردر جهـت پاسـخگویی بـه مطالبـات برحق و دغدغـه ها ، تمـام رئوس برنامـه های خود 

را بـا هماهنگـی هولدینـگ » بیدسـیم « پیـش خواهیم برد.
پیام هیات مدیره:

سپاس بیکران خدایی را كه اول و آخر وجود است. شکر گزار نعمات یگانه خالقی هستیم كه 
با الطاف بی حدش به ما فرصتی داد تا بعنوان سربازان و خادمان صنعت این مرز و بوم، در 
سالی كه به فرموده رهبر فرزانه ی انقاب ، سال جهش تولید نام گذاری شده است، با وجود 
تمامی نامایمات اقتصادی ، فشارهای ناشی از تحریم ها و افزایش مستمر بهای مواد اولیه و 
سایر ادوات ، با حمایت سهامداران و هم فکری مدیران و پرسنل زحمتکش شركت مروارید 
هامون، بتوانیم با عبور از بحران های مختلف و متعدد، این مجموعه را به ساحل امن و آرامش 
برسانیم . متاسفانه شركت در سالی كه گذشت با بحران های شدید اقتصادی و مدیریتی رو به 
رو شد و این امر باعث افت فروش در بازارهای هدف و در نهایت منجر به زیان شركت گردید 
كه انشااهلل در سال پیش رو با عنایت پروردگار و تاش مدیریت و پرسنل زحمت كش سعی بر 

خروج از زبان و دستیابی به بازارهای از دست رفته داخل و خارج می باشیم. 
بـی تردیـد شـركت مرواریـد هامـون در تـاش اسـت تـا بـا تـاش مضاعـف تیـم مدیریت و 
كاركنـان شـاغل در شـركت و بـا بهـره گیـری از حمایـت هـای هیـات مدیـره ، بـا ارتقـای 
سـطح مسـئولیت پذیـری ، افزایش انسـجام كار تیمـی ، افزایش عملکرد سیسـتمی بر مبنای 
فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات ، الـزام بـه پاسـخگویی بـه مشـتریان و ایجـاد هماهنگـی و 
یکپارچگـی بیشـتر بین همه ی سـطوح مختلف شـركت ، به صورت مسـتمر بـر روند افزایش 
كیفیـت محصـوالت خـود ، تولیـد كاالهای جدیـد ، تکمیل سـبد محصوالت و بهبـود هر چه 

بیشـتر رونـد عرضـه ی محصـوالت خـود بـه افزایش سـهم بـازار شـركت ، بیفزاید.
اهم اقدامات انجام شده در شرکت مروارید هامون:

در سـال مالـی منتهـی بـه 1400/09/30 اقدامـات بسـیاری توسـط تیـم مدیریت و پرسـنل 
زحمتکـش مرواریـد هامـون انجـام گرفتـه اسـت كـه در زیر برخـی از موارد آن اشـاره شـده 

ست. ا
- اتمام ساخت سوله و بهره برداری آن:

شـركت مرواریـد هامـون بـا توجـه بـه عـدم وجـود فضـای انبـارش بـرای شـركت اقـدام بـه 
سـاخت سـوله بـه مسـاحت 2800 متـر مربع نمـوده بود كـه مراحل سـاخت و بهـره برداری 

آن بـه پایان رسـید.
- افزایش ولتاژ برق كارخانه مروارید هامون از 200 كیلووات به 400 كیلو وات

- برق كشی و برق رسانی سوله انبار جدید كارخانه مروارید هامون
- خرید یک دستگاه كمپرسور هوا جدید جهت كارخانه مروارید هامون

- قفسـه بنـدی سـوله انبـار جدید كارخانـه مروارید هامـون جهت چیدمان اقام بسـته بندی 
از قبیل: كیسـه و جعبـه و كارتن و ...

- اتصال سقف انبارهای قدیمی كارخانه مروارید هامون به سوله انبار جدید
- برگزاری نوزدهمین مراسم سالگرد تاسیس شركت مروارید هامون

- مدیریت برندینگ:
ارتقـای كیفـی، بازطراحـی فرموالسـیون و بسـته بنـدی محصوالت جـاری )5 برنـد از 7 برند 

موجـود( در راسـتای پیـاده سـازی اصـول و چارچوب مدیریـت برندینگ
)تعریـف هویـت برند، شـخصیت سـازی برنـد، تصویرسـازی، معماری برنـد، ارتباطـات برند و 

...( بـا توجـه بـه نیازهـا ، سـایق و ذائقـه بازارهای هدفگذاری شـده.
- توجه به بازار فروش داخل:

بـا توجـه بـه اینکه عمـده فعالیت شـركت مروارید هامـون، صادرات به دو كشـور افغانسـان و 
عـراق می باشـد لذا در سـال مالـی منتهی به 1400/9/30 تصمیم بر سـهم خواهی بیشـتری 
از بـازار فـروش داخلـی گرفتـه شـده اسـت كـه موفقیتهـای قابـل توجهـی را در ایـن زمینه 
شـاهد مـی باشـیم در سـالهای گذشـته این شـركت فقـط اقدام به فـروش داخلی بـه صورت 
بسـیار محـدود در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان نمـوده اسـت ولـی با بررسـی دقیق بـازار و 
حضـور قدرتمندانـه شـاهد افزایـش فـروش روز افـزون مـی باشـیم كه سـعی شـد عـاوه بر 
بازار اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در سـایر اسـتان های همجوار)خراسـان جنوبی – كرمان 

و هرمـزگان( نیز فعالیت بیشـتری داشـته باشـیم.
- بازارسازی در کشورهای آسیاس میانه و کشورهای همجوار:

ایـن شـركت عـاوه بـر صـادرات به كشـورهای افغانسـتان، پاكسـتان و عـراق توجـه ویژه ای 
بـرای صـادرات بـه كشـورهای سـوریه، تاجیکسـتان، تركمنسـتان، گرجسـتان، آذربایجـان و 

ارمنسـتان و همچنیـن تركیـه نموده اسـت.
همچنیـن موفـق بـه تامین مواد اولیه از منابع نزدیک به اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان شـده 

ایـم كـه باعث كاهش هزینه های خرید این شـركت شـده اسـت. 
- مدیریت برندینگ و ایجاد برندهای جدید جهت حضور در بازار داخلی و صادراتی

در راسـتای افزایـش برندها و تنوع بیشـتر مشـتری هـا و عاملین فروش محصـوالت صادراتی، 
سـه برنـد سـلمان، راحیـل و گلفام طراحی مجـدد گردیدند و بـه بازار فروش اضافه شـده اند.

اهم برنامه های شرکت در حوزه های مختلف در سال مالی آتی:
بازرگانی:

- افزایش سهم بازار محصول و برند در بازارهای داخلی و صادراتی
- طرح ریزی و اجرای برنامه تولید محصوالت جدید در راستای تکمیل سبد كاالیی

- برنامه ریزی جهت تبدیل پخش شاهرگی به پخش مویرگی در مناطق همجوار استان
- برنامـه ریـزی و اجـرای برنامـه هـای ترویـج و تشـویق مبتنـی بـر مقـدار فروش بـه منظور 
افزایـش سـطح وفـاداری مشـتریان میانی، افزایش سـطح خرید محصوالت توسـط نمایندگان 

فـروش و ایجـاد زمینـه بـرای تبدیل مشـتریان بالقوه بـه بالفعل.
- شناسایی منابع جدید تامین جهت ایجاد قدرت چانه زنی در خرید

- كارشناسـی و طراحـی مجـدد ادوات بسـته بنـدی در راسـتای انطبـاق بیشـتر بـا ذائقـه 
مشـتریان و همراسـتا بـا سیاسـتهای برندینـگ

تولید:
- نصب و راه اندازی خط تولید و بسته بندی سفیدكننده

- تولید و بسته بندی پودرهای شستشوی لباس در اوزان زیر 5 كیلوگرم
مالی:

بـا توجـه بـه زیانده بودن شـركت در سـال مالی مـورد گـزارش ورود به فرابـورس فعا امکان 
پذیر نمی باشـد

روابط عمومی و تبلیغات:
- طراحی بسته بندی های جدید

- تبلیغات سبدمحصوالت جدید مروارید هامون به منظور دریافت سهم بیشتر بازار داخلی
- برنامه ریزی جهت پروموشن های تبلیغاتی

- تدوین برنامه راهبردهای ارتباطی شركت مروارید هامون
انبار:

- ساخت باكس پالت به میزان مورد نیاز جهت استفاده بهینه از فضای انبار
- استفاده از نوار نقاله جهت تسهیل انتقال محصول به انبار 
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ملـی  توسـعه  گـذاری  عـادی سـالیانه صاحبـان سـهام شـركت سـرمایه  مجمـع عمومـی 
)سـهامی عام( مـورخ 1400/12/11 در محـل مركـز همایشـهاي بیـن المللـي الزهـرا )سـالن 

نـور( برگـزار گردیـد.
در ایـن مجمـع كـه بـا حضـور 87/83 درصـد سـهامداران حقیقـی و حقوقـی ، اعضـاء هیات 

بهـادار،  اوراق  و  بـورس  سـازمان  نماینـده  مدیـره، 
حسـابرس و بـازرس قانونـی برگـزار گردیـد، ریاسـت 
مجمـع برعهـده آقـای عبـاس بابـاگل زاده  بـود، كـه 
جنابـان عبـاس مالمیـر و غامرضـا عباسـی در مقـام 
عاقـه  حسـین  مهنـدس  آقـای  و  دوم  و  اول  نظـار 

منـدان بـه عنـوان دبیـر مجمـع انتخـاب گردیدنـد.
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیـات مدیـره بـه مجمع 
مربـوط بـه اهـم فعالیتهـای صـورت پذیرفتـه در طی 
از  پـس  و   1400/09/30 بـه  منتهـی  مالـی  سـال 
اسـتماع گـزارش حسـابرس و بـازرس قانونـی، مجمع 
تصویـب  طنیـن صلـوات خـود ضمـن   بـا  نشـینان 
تنفیـذ معامـات مشـمول مـاده  و  مالـی  صورتهـای 
129 و بـا تقسـیم سـود 1/600 ریالـی بـه ازای هـر 

سـهم بـه كار خـود پایـان دادنـد.
گـزارش  ابتـدای  در  منـدان  عاقـه  حسـین  مهنـدس 
جامـع خـود ضمـن تشـریح اینکـه بـا توجـه بـه شـیوع 
تـورم  رشـد  شـاهد  گذشـته  سـال  در  كرونـا  اپیدمـی 
بیـش از انچـه مـورد انتظـار در كل جهان بودیـم ولی با 
واكسیناسـیون گسـترده جهانی در اواخر سـال 2021 و 
2022 شـاهد گشـتیم كه دوبـاره اقتصـاد جهان حركت 
رو بـه رشـد خـود را بـاز گرفت افـزود: در اقتصـاد ایران 
نیـز همیـن روند حکمفرما بود و در سـال 1400 شـاهد 
بودیـم كـه نوسـانات نـرخ ارز و ادامـه تحریم هـای بین 
المللـی و نحـوه اختصـاص بودجـه باعـث گردیـد كـه 
بـازار سـرمایه ایـران نیـز دسـتخوش نوسـانات زیـادی 
گـردد. مهنـدس حسـین عاقـه منـدان كـه در كارنامه 
سـرمایه گذاری  شـركت های   عاملـی  مدیـر  وی،  كاری 
اقتصـاد و سـرمایه گذاری جامـی و  نواندیشـان دنیـای 
مدیریت سـرمایه گذاری شـركت سـرمایه گذاری توسـعه 
اعـام  بـا  می شـود  دیـده  وتجارت)وصنعـت(  صنعـت 
اینکـه شـاخص بـورس به عنـوان میـزان الحـراره، حال 
و روز اقتصـادی در كشـورمان مطـرح بـوده و هرچنـد 
در ایـن میـان نـرخ ارز، نـرخ تـورم، اسـتمرار تحریـم ها 
، بودجـه ریـزی، مالیـات و متغیـر هـای دیگـر در رشـد 
یـا كاهش شـاخص دخیـل می باشـند خاطرنشـان كرد 
كـه در سـال مالـی گذشـته بواسـطه، خـروج نقدینگـی 
توسـط حقوقـی هـا و حقیقـی و مشـکات دیگـر باعث 
شـد كـه شـاخص بـورس بیـش از آنچـه تصور می شـد 
افـت چشـمگیری  داشـته باشـد. بـه گفتـه وی در ایـن 
میـان شـركت هـای سـرمایه گذاری كـه تحلیـل دقیق 
و كارشناسـی از بـازار داشـته انـد بـا كمتریـن انحـراف 
از پیـش بینـی هـای صـورت پذیرفتـه توانسـتند از این 
بحـران عبـور كننـد. بـه گفتـه وی یکـی از این شـركت 

هـا كـه توانسـت بـا مدیریـت خـوب از ایـن دوره گـذر كنـد شـركت »وتوسـم« بـود كـه بـا 
پرتفـوی خوبـی  كـه از شـركت هـای شـیمیایی، معدنـی ، فلـزی و چنـد رشـته ای داشـت 
توانسـت یـک سـود افـزون بـر 1000 میلیـاردی را بـرای ذینفعـان خـود بـه ارمغان بیـاورد.

سـکاندار شـركت در ادامـه با اعـام اینکه سـرمایه گذاری های شـركت »وتوسـم« همواره بر 

اسـاس تحلیـل صورتهای مالی)به صورت گذشـته نگر( و برآورد سـود سـالهای آتـی با عنایت 
بـه پیـش بینـی هـا و برآوردهـای كارشناسـی نسـبت بـه تمامی مـوارد اثرگـذار بـر عملکرد 
مالـی شـركتهای هـدف )بـه صـورت آینده نگـر( انجام گرفته اسـت اضافـه كرد: فلـذا اهتمام 
شـركت سـرمایه گـذاری در صنایعی اسـت كـه مزیت رقابتی داشـته و سـود نقـدی پایداری 

بـرای شـركت به ارمغـان آورند.
به گفتـه مهندس عاقه مندان راهبـرد كان مدیریت 
 Allocation( پرتفـوی تخصیـص دارایـی راهبـردی
Asset Strategic( شـركت سـرمایه گـذاری توسـعه 
ملـی در سـال مالـی 1400 بـا عنایت به سـهم صنایع 
در بـازار سـرمایه و بـا توجـه بـه مزیـت هـای رقابتـی 
صنایـع در اقتصـاد كشـور اجرایـی گردیـد و در ایـن 
راسـتا، افزایـش وزن صنعـت شـیمیایی ، حفـظ وزن 
صنعـت فلـزات اساسـی، كاهـش وزن صنعـت بانکـی 
و بهبـود انتخـاب سـهام در صنایـع هدف مـورد توجه 

اساسـی قـرار گرفت. 
مدیر ارشـد شـركت كه سـابقه سـال ها فعالیـت در بازار 
سـرمایه ایـران را داشـته و پیـش از ایـن، عضـو هیـات 
فرانسـه  و  ایـران  سـرمایه گذاری  شـركت های  مدیـره 
بـوده اسـت همچنیـن با اشـاره بـه اینکـه در سـال مالی 
مورد گـزارش درآمدهای عملیاتی شـركت 10.371.077 
میلیـون ریال و سـود عملیاتی نیـز 10.226.234 میلیون 
ریـال بـوده اسـت اضافـه كـرد: در حـال حاضـر شـركت 
سـرمایه گـذاری گروه توسـعه ملـی 58.27درصـد، بانک 
گـذاری  سـرمایه  صنـدوق  26.74درصـد،  ایـران  ملـی 
اختصاصـی بازارگردانـی توسـعه ملی 1.17درصد و سـایر 
سـهامداران 13.82درصـد از سـهام شـركت را در اختیـار 

دارند.
وی بـا بیان اینکه: »وتوسـم« در صنعت مذكـور معادل 3 
درصـد از مجمـوع ارزش بورس و فرابورس را تشـکیل می 
دهد و بدون در نظر گرفتن شـركت های سـرمایه گذاری 
اسـتانی، بـه لحـاظ سـرمایه، شـركت سـرمایه گـذاری 
توسـعه ملـی پانزدهمین شـركت حاضـر در ایـن صنعت 
اسـت افـزود: در پایـان آذر مـاه 1400 جایگاه شـركت در 
صنعـت از نظـر ارزش بـازار در رتبه چهاردهم قرار داشـته 
و سـهم ارزش بـازار شـركت از ارزش جـاری كل صنعـت 
طـی سـال مالـی مـورد گـزارش 2.06 درصد بوده اسـت. 
بـا توجه بـه وضعیت بازار در سـال مالی اخیـر، ارزش كل 
بـازار صنعـت سـرمایه گـذاری افـت 24 درصدی داشـته 
اسـت. این در حالی اسـت كـه كاهش ارزش بازار شـركت 
سـرمایه گذاری بدون احتسـاب سود تقسـیمی 14 درصد 
بـوده كه كمتـر از افت ارزش بازار صنعت سـرمایه گذاری 

است.
رعایت دقیـق پروتکل های بهداشـتی، اسـتقبال 
خوب سـهامداران از برگزاری مجمع، پاسـخگویی 
دقیـق و مسـتند بـه تمـام سـواالت سـهامداران 
حاضـر در مجمـع و ناظـر به صـورت برخط، پخش 
یـک مونشـن گرافیـک جامـع و جالب از شـرایط 
اقتصادی جهان ، کشـور و شـرکت، تایید حسـابهای شـفاف معاونت پاکدسـت مالی 
مجموعـه توسـط حسـابرس و بـازرس قانونـی و نهایت حرمـت نهی و لطـف جناب 
بابـاگل زاده و مهنـدس عالقه مندان نسـبت به اصحاب رسـانه و همـکاری صمیمانه 
کلیـه ارکان شـرکت برای پوشـش خبری جلسـه از نـکات خواندنی ایـن مجمع بود.

برنامه های مدیریت برای تعالی و توسعه
تقسیم سود 1600 ریالی به ازای هر سهم شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

مهندس حسین عالقه مندان مدیرعامل خوش فکر »وتوسم« با اعالم 
اینکه: در سال مالی گذشته علیرغم سیر نزولی بازار سرمایه متاثر از افت 
انتظارات تورمی و سیاستهای انقباضی پولی و مالی دولت به خصوص 
انتشار قابل توجه اوراق بدهی جهت تأمین بودجه دولت، حرکت شرکت 
جهت بهبود ترکیب سبد دارایی ها و افزایش وزن سهام سود محور 
تداوم یافت تصریح کرد در نتیجه این اقدامات بازدهی خالص ارزش 
دارایی های شرکت با احتساب سود نقدی پرداختی در وضعیتی بهتر 
از بازدهی شاخص بورس قرار گرفته و عالوه بر آن امکان مدیریت 

نقدینگی جهت پرداخت تعهدات سود سهام فراهم آمد.
ذینفعان،  برای  دارایی  تخصیص  بهترین  سهامداران،  سرمایه  رشد 
سرمایه گذاری راهبردی صنایع پرسود، بازدهی مورد انتظار منطبق با 
ریسک صورت پذیرفته و متنوع سازی سبد دارائیها در دکترین کاری 

حسین عالقه مندان در»وتوسم« نقش جدی دارد.
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی)سهامی عام( از جمله شرکت های 
تابعه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ایران )سهامی عام( بوده 
که در زمینه سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها، خرید و فروش 
سهام و اوراق مشارکت فعالیت می کند این شرکت در سال مالی گذشته 
که شاهد سقوط عجیب و غریب شاخص بودیم با یک مدیریت ریسک و 
تحلیل فنی قوی توانست ضمن بهینه سازی پرتفوی خود از این طوفان 
سقوط سهمگینی با حداقل خطر عبور کند و برای سال آتی مترصد 
باشد تا با بهره بردن از سرمایه گذاری های سودمندش بتواند در کنار 
ارزش افرینی یک سود عالی نیز برای سهامداران خود به ارمغان بیاورد.

وجود کمیته ریسک جهت مدیریت ریسک و تحلیل تحوالت اقتصادی، 
کمیته حسابرسی جهت فرآیندهای کنترل داخلی و وجود کمیته 
سرمایه گذاری جهت شناسایی فرصت های سرمایه گذاری مناسب 
اضالع مثلثی هستند که به کمک آنها سکاندار شرکت سرمایه گذاری 
توسعه ملی در بازار پرتالطم اقتصادی کشورمان توانسته در جهت 

پیشبرد اهداف شرکت به آن ها اتکاء کند.  
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پیام مدیرعامل
شـركت سـرمایه گـذاری توسـعه ملـی )وتوسـم( عنـوان یـک شـركت سـرمایه گـذاری پویـا 
و خوشـنام پذیرفتـه شـده در بـازار بـورس اوراق بهـادار تهـران افتخـار دارد كـه در راسـتای 
گسـترش مشـاركت عمومـی در سـرمایه گذاری هـای مولد قدم برداشـته و یکـی از نهادهای 

فعـال در بـازار سـرمایه ایـران می باشـد.
وتوسـم بـا مـدد گرفتـن از هدایـت و حمایت سـرمایه گذاری گـروه توسـعه ملی و اسـتفاده از 
سـرمایه هـای ارزشـمند انسـانی حضـور اثرگذاری در عرصه سـرمایه گـذاری های متنـوع بازار 
داشـته و بـر مبنـای اهـداف راهبـردی تدویـن شـده همـگام بـا سـایر اجزای بـازار سـرمایه در 
تحقق توسـعه اقتصادی كشـور و رشـد بخش واقعی اقتصاد از جایگاه ویژه ای برخوردار اسـت.
شـركت براسـاس نقشـه راه هوشـمند خـود بـه مدیریـت سـبد سـرمایه گـذاری هـا بـا نـگاه 

متنـوع سـازی پرتفـوی و مدیریـت انـواع ریسـک خواهـد پرداخـت.
شـركت مصمـم اسـت علیرغـم محدودیـت هـای اقتصادی كشـور و شـرایط ناشـی از تحریم 
هـای ظالمانـه دشـمنان خارجـی بـه حداكثـر سـازی منافـع و ارزش آفرینـی پایـدار بـرای 

سـهامداران و ذینفعـان خـود بپـردازد.
امیـد اسـت حاصل تاش هـای مجموعه همکاران شـركت قریـن توفیقات حضـرت حق بوده 

و همـواره عنایـات الهی در مسـیر تحقق اهداف شـركت شـامل حال ما باشـد.

پیام هیأت مدیره 
هیـأت مدیـره و مدیریـت شـركت مفتخـر اسـت كه بـه عنـوان امانتـدار سـهامداران محترم, 
حفـظ و ارتقـاء ارزش دارایـی سـهامداران را بـه عنـوان یـک وظیفـه دنبـال نمـوده و در ایـن 
راسـتا بـر مدیریـت سـرمایه گـذاری در یـک چهارچـوب علمـی و هوشـمند بـا تاكیـد بر هم 
افزایـی و تعامـل سـازنده بـا سـهامداران عمـده اهتمام داشـته اسـت. در سـال مالی گذشـته 
علیرغـم سـیر نزولـی بازار سـرمایه متاثر از افت انتظـارات تورمی و سیاسـتهای انقباضی پولی 
و مالـی دولـت محتـرم بویـژه انتشـار قابـل توجـه اوراق بدهـی جهـت تأمیـن بودجـه دولت، 
حركـت شـركت جهـت بهبود تركیب سـبد دارایـی ها و افزایش وزن سـهام سـودمحور تداوم 
یافـت. در نتیجـه ایـن اقدامـات بازدهـی خالص ارزش دارایی های شـركت با احتسـاب سـود 
نقـدی پرداختـی در وضعیتـی بهتـر از بازدهـی شـاخص بـورس قـرار گرفتـه و عـاوه بـر آن 
امـکان مدیریـت نقدینگـی جهـت پرداخـت تعهـدات سـود سـهام فراهم آمـد. بر این اسـاس 
گـزارش حاضـر در برگیرنـده اهـم فعالیتها و اقدامات شـركت در سـال گذشـته جهـت بهبود 

سـبد دارایـی هـا و ارتقـاء نقدشـوندگی آنها می باشـد. 
هیـأت مدیـره معتقد اسـت تمامی افتخارات و موفقیتهای كسـب شـده, در سـایه حمایت های 
بیدریغ و با پشـتوانه سـهامداران محترم حاصل شـده و لذا تعامل مطلوب و اسـتفاده از نظرات 
و انتقادات سـازنده سـهامداران محترم بی شـک چراغ راه بهبود مسـتمر وضعیت آتی شـركت 
اسـت. در ایـن راسـتا بهـره منـدی از نظـرات و رهنمودهای شـما عزیـزان را ارج نهـاده و آن را 

بسـتری یگانـه جهـت بهبود فرآیندهـای تصمیم گیری و كسـب رضایتمندی عزیزان سـهامدار 
میدانیـم. در پایـان شـایان ذكـر اسـت مدیریت شـركت بـر خود فـرض میداند طبق رسـالت و 
وظایـف خـود با افتخار، پذیرا و پاسـخگوی سـهامداران محترم بوده و مقدم سـهامداران محترم 

كـه همـواره قرین خیـر و بركت برای شـركت بوده اسـت را گرامـی میدارد.
اهم اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش

1- حفـظ نسـبی ارزش واقعـی دارایـی هـا از طریـق ایجـاد تـوازن مناسـب بیـن بازدهـی و 
ریسـک سـرمایه گـذاری هـا و بهبـود وزن سـهام بـا سـود نقـدی در پرتفـوی 

2- افزایش نقدشوندگی سهام پرتفوی و كاهش وزن سهام كنترلی و غیرفعال پرتفوی
3- كسـب رتبـه بلندمـدت +A رتبه كوتاه مـدت A1 و دورنمای پایدار از شـركت رتبه بندی 

اعتباری برهان در سـال مالی 1400 
4- توسعه نظام ارزیابی عملکرد پرتفوی

5- رصد نسبتهای كلیدی در بازار سرمایه 
6- مشاركت در افزایش سرمایه شركتهای سرمایه پذیر

7- حضـور مؤثـر و فعـال در مجامـع عمومـی و فـوق العـاده شـركت هـای سـرمایه پذیـر در 
جهـت حفـظ و صیانـت از سـرمایه گذاری های انجام شـده بورسـی و غیر بورسـی بـه منظور 

انجـام وظایـف قانونی

8-  برقـراری ارتباطـات مؤثـر با شـركت سـرمایه گذاری گروه توسـعه ملی و سـایر سـهامداران در 
سـطوح مدیریتی و كارشناسـی به منظور هماهنگی هر چه مطلوبتر در پیشـبرد اهداف مجموعه.

9-  پیگیری دریافت مطالبات از شركتهای سرمایه پذیر و مدیریت نقدینگی
10- انتشار گزارشات تحلیلی و اقتصادی 

برنامه های آینده شرکت
1- توسعه هوشمند مدیریت پرتفوی و ارزیابی عملکرد آن 

2- بهـره گیـری از فرصت های سـرمایه گذاری سـودآور بـا همکاری و هم افزایـی در خانواده 
بـزرگ گروه توسـعه ملی

3-  بهبود مدیریت نقدشوندگی پرتفوی و كاهش اثر ریسک سیستماتیک بر ارزش آن
جایگاه شرکت در صنعت

شـركت سـرمایه گـذاری توسـعه ملـی طبـق گـروه بنـدی صنایـع شـركت هـای بورسـی در 
صنعـت »سـرمایه گـذاری هـا« فعالیـت ی كنـد. صنعـت مذكور معـادل 3 درصـد از مجموع 
ارزش بـورس و فرابـورس را تشـکیل مـی دهـد. بـدون در نظـر گرفتن شـركت های سـرمایه 
گذاری اسـتانی، به لحاظ سـرمایه، شـركت سـرمایه گذاری توسـعه ملی پانزدهمین شـركت 
حاضـر در ایـن صنعـت اسـت . در پایـان آذرمـاه 1400 جایـگاه شـركت در صنعـت از ارزش 
بـازار در رتبـه چهاردهمین قرار داشـته اسـت. سـهم ارزش بـازار شـركت از ارزش جاری كل 

صنعـت طـی سـال مالـی مـورد گـزارش، 2/06 درصد بوده اسـت.
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مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام شركت بازرگانی و تولیدی مرجان كار »سهامی عام« مورخ  
1400/11/27 در محل خیابان شیخ بهایي جنوبي، سالن همایش پویش  تشکیل شد.

در این مجمع كه با حضور بیش از 50/52 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار ، حسابرس و بازرس قانونی شركت برگزار شد ریاست مجمع با آقای محمد اسدي 
بود كه آقای اسمعیل ملکي و خانم عذرا بیاني در مقام نظار اول و دوم و آقای حمیدرضا آزادي به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1400/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 160 ریالی به ازای هر 

سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر حمیدرضا آزادی در ابتدای گزارش خود با تشریح اینکه این شركت با پشتوانه نیروهای متخصص بومی 

و دستگاه های مجهز به فن آوری روز نقش اساسی در تامین 
مصالح ساختمانی مورد نیاز كشور دارد افزود: در طول این 
یکسال و نیم كه در این شركت حضور داشته ام سعی وافر كردیم 
با بهینه سازی امور، كاهش بهای تمام شده و ارتقاء فرآیندها 
»كمرجان« را در یک روند رو به رشد و دارای شیب صعودی در 
بازدهی برای سهامداران و ذینفعان قرار دهیم. به گفته وی در 
راستای توسعه فعالیت ها و با تاش خستگی ناپذیر و مجاهدت 
كاركنان، خط دوم خود را كه به نام خط ترک معروف است و 
در هفته تنها یک روز كاری داشت را به صورت جدی وارد مدار 
تولید كردیم و توانستیم با راه اندازی آن به مقدار قابل توجهی 
تولید خود را فزونی ببخشیم. این مدیر با تجربه و كاردان صنعت 
كشورمان اضافه كرد: خط خرپا را با ساخت یک دستگاه توسط 
متخصصان خود شركت راه اندازی كردیم و نمونه آزمایشی را هم 
تولید كردیم و مترصد هستیم براساس نظر كارشناسی بصورت 

تجاری وارد بازار شویم. 
نقاشی و اورهال مخازن سوخت، تجهیز منابع، انجام عملکردهای 
عمرانی قابل توجه در بخش های مختلف و واحدهای گوناگون 
شركت حتی در شهرهای دیگر منجمله گرگان كه مهمانسرای 
شركت در آنجا بطور شایسته ای بازسازی گردید و مورد بهره 
برداری قرار گرفت، برنامه ریزی برای بررسی دقیق نسل جدید 
بهای  در جهت كاهش  آنها  از  برداری  بهره  و  ها  خشک كن 
تمام شده، بهسازی، نوسازی، تعمیر قطعات و دستگاه ها توسط 
متخصصان و افراد فنی خود شركت، ارتقای بهره وری، اهتمام 
جدی به واحد تحقیق و توسعه، كنترل هزینه و مدیریت بهای تمام 
شده، ایفای شایسته مسئولیت اجتماعی منجمله كمک به افراد 
بی بضاعت و كمک به مدرسه سازی، انجام اقدامات رفاهی متعدد 
برای بهبود رفاه پرسنل منجمله اختصاص كمک معیشت- كارآنه 
و امکانات ورزشی، تکریم بازنشستگان و اعام اینکه شركت مرجان 
كاربیش از 30 درصد نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشته 
و بواسطه بهینه سازی خط یک و راه اندازی خط 2 توانسته است 

بیش از 15 میلیون تن افزون بر پیش بینی عملکرد داشته باشد گوشه ای از دستاوردهای شركت بود كه در 
جمع به سمع و نظر سهامداران رسید.

دكتر حمیدرضا آزادی در بخش پایانی صحبتهای خود با تاكید بر این مهم كه با طراحی، ساخت، نصب و راه 
اندازی نوار انتقال ضایعات و محصوالت درجه دوم ،توانستیم این ضایعات را نیز با قیمت خوب در بازارهای مورد 
نیاز عرضه كنیم كه این امر باعث افزایش سودآوری مان گردید، پیرامون همراهی با برنامه های دولت در نهضت 
ساختمان سازی نیز گفت: ما در برنامه جهش مسکن در استان گلستان، خراسان و دیگر استانهای همجوار 

نقش اساسی خواهیم داشت.
شایان ذكر است بدین ترتیب روند رو به رشد و صعودی درآمد خالص از مبلغ 228/506 به مبلغ 481/957 
میلیون در سال مالی مورد گزارش افزایش یافته است و همچنین سود عملیاتی از مبلغ 97/717 میلیون 
در سال گذشته به مبلغ 164/858 میلیون در سال مالی مورد گزارش ارتقاء یافت. با پیاده سازی و اجرائی 
شدن برنامه های مدنظر مدیریت، این شركت توانست سود خالص خود را بیش از 80 درصد ارتقاء دهد و از 
سود خالص 96/389 میلیونی در سال منتهی به 1399/9/30 به مبلغ 167/465 میلیون در سال منتهی به 

1400/09/30 نائل آید.
رعایت دقیق پروتکل بهداشتی، تقدیر ویژه رئیس مجمع از عملکرد درخشان مدیریت عامل مبنی 

بر نگاه چند جانبه و کارکرد عالی در رشد و پیشرفت همه زمینه های مرجان کار، نگاه ویژه مدیریت 
به امر رفاه پرسنل و توجه به آسایش منابع انسانی به عنوان با ارزش ترین دارائی سازمان، عملکرد 
جهادی مدیرعامل و پرسنل خدوم در نیل به کارنامه ای موفق، جهش تولید و رشد سودآوری عالی، 
نهایت تعامل و همکاری کلیه ارکان مجموعه مرجان کار علی الخصوص دکتر حمیدرضا آزادی 
مدیرعامل و دکتر کیان ارثی رئیس هیات مدیره با اصحاب رسانه، تشریح برنامه های راهبردی 
برای آتیه شرکت، تایید حسابهای شفاف مجموعه توسط حسابرس و بازرس قانونی، پاسخگویی 
دقیق و مستند به سواالت سهامداران و ذینفعان حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط از نکات 

خواندنی این مجموعه بود که حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود. 
پیام هیات مدیره

در طي چند سال گذشته تولیدكنندگان محصوالت سفالي از نظر افت و خیز بازار مسیر پرفراز و نشیبي را طي 
نمودند علیرغم افزایش تعداد كارخانجات تولید مصالح ساختماني ، ساخت و ساز مسکن كاهش قابل توجهی 
داشت و تعدادی از كارخانجات ناچار به تعطیلی و یا كاهش 
ساعت و شیفت كاری و اخراج كارگران خود گردیدند. با گذشت 
بیش از پنج سال شرایط نامساعد در بخش مسکن ، روند كاهش 
فروش محصوالت ساختماني كماكان ادامه داشته و علیرغم 
افزایش هزینه ها به دلیل شرایط اقتصادی و تحریم ها ،شركت 
های تولید كننده در طی این مدت به ناچار جهت ادامه فعالیت و 
تامین نقدینگی خود به طور مستمر و داوطلبانه نسبت به كاهش 
قیمت فروش تولیدات خود اقدام نموده اند ولی به دلیل برتری 
اتوماسیون خط تولید، در این شركت نسبت به رقبا و كاهش 
دخالت انسان در زمینه تولید و به كار گیری نیروی انسانی كمتر 
و وجود كوره تونلی، باال بودن سرعت تولید ودارابودن منابع مالی 
و انسانی با تجربه و مدیریت مناسب منابع و عملیات ، ساختمانها 
، ماشین آالت ، تجهیزات و خدمات پشتیبانی ، در طی این 
سال ها نسبت به كارخانجات رقیب ثبات بیشتری داشته ، خط 
قدیم تولید محصوالت سفالی را كه به دلیل برتری اتوماسیون 
نسبت به رقبا و تجهیزات بازیافت حرارتی ، مصرف انرژی در 
این واحد تولیدی نسبت به مصرف انرژی واحدهای تولیدی رقبا 
پایین تر می باشد و مصرف انرژی كمتر و بهره وری بیشتری را 
دارد با ظرفیت كامل تولید و خط دوم تولید بلوک سفالی تیغه 
كه مصرف انرژی و نیروی انسانی بیشتری را داشته از اول سال 
1394 متوقف و نیروی آن مرخص گردیدند تا با بهبود شرایط 
مجددا« راه اندازی گردد و به همین صورت مطابق سال گذشته 
از خط تولید خرپا نیز استفاده نگردید. این شركت همگام با سایر 
كارخانجات با تغییرات قیمت محصوالت در بازار، قیمتهای خود 
را تعدیل نموده ولی بدلیل كیفیت برترو حضوراثر بخش در بازار 
،كنترل كیفیت ، اعتبار و شهرت و حسن سابقه به عنوان برترین 
شركت درشمال كشور، محصوالت تولیدی خود را با نرخ فروش 
باالتر از سایر كارخانجات عرضه مینماید. بدین علت این شركت 
مزیت نسبی نسبت به سایر كارخانجات از نظر قیمت تمام شده 
محصول داشته ، با اینحال شرایط ركود بازار در سال های گذشته ادامه داشت و در سال مالی جاری به دلیل 
بهبود شرایط بازار و رونق در ساخت و ساز مسکن شركت وضعیت بهتری را داشت و باعث گردید افزایش 
قیمت محصوالت در چندین مرحله صورت پذیرد و امکان فروش تمام محصوالت تولیدی و محصوالت دپو 
شده میسر گردید در شرایط فعلی این روند رونق بازاركماكان ادامه دارد و اعضای هیات مدیره و مدیران اجرایی 
تاش خود را معمول می دارند تا خللی در امور جاری و برنامه های پیش بینی شده بوجود نیاید و تولید و 

فروش محصوالت كماكان با قدرت ادامه یابد.
برنامه های آینده شرکت

الف( اجرای سیاست های تشویقی برای عاملین و توسعه فعالیت های پیشبرد فروش جزء برنامه های استراتژی 
شركت انتخاب گردیده و لذا جهت گسترش دامنه فروش محصوالت در بازارهای هدف شركت در نظر دارد 
عاملین فروش را مورد ارزیابی مجدد قرار داده و با اتخاذ سیاست های فوق، تعداد عاملین را توسعه داده و به 

منظور ایجاد انگیزه در آنها و باال بردن میزان فروش راهکارهای تشویقی بیشتری را اعمال نماید.
ب( تولید محصوالت جدید با هماهنگی واحد های تولید، كنترل كیفیت و مدیریت كارخانه مستمرا در دست 
مطالعه قرار گرفته و جهت انطباق محصوالت جدید با شرایط ماشین آالت به جهت تولید انبوه برنامه ریزی 

میگردد.
ج( برنامه ریزی برای آموزش نیروهای متخصص .

حرکت در یک روند صعودی

مرجان کار، پیشتاز در بهره وری، سودآوری و ارزش آفرینی

لج
 خ

دی
مه

مهندس حمیدرضا آزادی با اعالم اینکه یک معدن بیش از 7 هکتاری را که 
مشرف به کارخانه است و یک معدن ۲000 متری را نیز خریداری و در حال 
بهره داری از آن با اخذ مجوز هستیم افزود: با خریداری این معادن شرکت 
برای مواد اولیه خود تا ۲0 سال تامین گردید و یا بقولی با خرید این معادن، 
تهیه مواد اولیه برای »مرجان کار« بیمه گردید. به گفته این مدیر جهادی 
همچنین با رویکرد مدیریت ارشد مبنی بر خرید یک دستگاه تخصصی و 
بومی سازی قطعات مورد نیاز آن بدست توانمند متخصصان داخلی قسمت 
قابل توجهی در اختصاص ارز برای خرید قطعات صرفه جویی خواهد گردید.

مدیرعامل مرجان کار در فرازی دیگر از گزارش جامع خود تاکید کرد: بدین 
ترتیب ما به توانایی تولید آجرهایی دست خواهیم یافت که این آجرها هم 
در داخل ساختمان و هم در نمای سازه ها مورد استفاده قرار می گیرد چرا 
که هم زیبا و شکیل و مقاوم هستند و هم در نصب به مالت کمتری نیاز 
دارد.مرجان کار در سال مالی مورد گزارش هم در تولید و هم سودآوری یک 

جهش مناسب را حاصل کرد.
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العاده صاحبان سهام شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامی عام( مورخ  مجمع عمومی فوق 
1400/12/02 در محل سالن مجموعه فرهنگي ورزشي تاش تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 72/64 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، حسابرس و 
بازرس قانونی و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای محمد علي میرزا 
كوچک شیرازي بود كه جنابان امیرحسین نادري و مرتضي شباني كوهستاني درمقام نظار اول و دوم و آقای 

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

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

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام(
در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 18 مهر ماه 1400 هیات مدیره شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي 
عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 100/000 میلیارد ریال به مبلغ 300/000 میلیارد 
ریال ، مشتمل بر صورتهای سود و زیان فرضی، صورت وضعیت مالی فرضی، تغییرات در حقوق مالکانه 
فرضی، جریان های نقدی و فرضی و یادداشت های توضیحی همراه كه پیوست می باشد، طبق استاندارد 
حسابرسی »رسیدگی به اطاعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت 

گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت می باشد. 
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه 
شركت از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته و یا صرف سهام با سلب حق 
تقدم و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه و سود انباشته به منظور جبران مخارج انجام شده و 
مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر، تامین مخارج مورد نیاز جهت اجرای طرح های 
افزایش ظرفیت كارخانه های گندله سازی 1 و 2، خرید دارایی های سرمایه ای و تامین بخشی از سرمایه در 
گردش مورد نیاز شركت، تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات 
ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. 
در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز 

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

مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- در رعایت تبصره 2 ماده 161 اصاحیه قانون تجارت، هیات مدیره شركت می بایسد عاوه بر گزارش 
توجیهی افزایش سرمایه ، گزارشی در خصوص امور شركت از بدو سال مالی جاری ارائه نماید. در این ارتباط 

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1400 شركت ارائه شده است.
5- با توجه به اظهار نظر این موسسه در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی 
سال منتهی به 1399/12/30 شركت و تقسیم سود مصوب مجمع عمومی عادی سال مالی مذكور، مانده 
سود انباشه برای افزایش سرمایه از این محل به مبلغ 60/000 میلیارد ریال از كفایت الزم برخوردار است.

6- تحقق افزایش سرمایه شركت، منوط به كسب مجوزهای الزم از سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله 
تاییدیه موضوع قانون افزایش سمایه شركت های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران از طریق 

صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 29 مرداد 1399 خواهد بود.
7- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعي 
احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار 

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

شركت در سال 1398 به منظور مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر به منظور اجرای 
طرح های توسعه ای در شركت های فرعی و وابسته و جبران مخارج مشاركت در افزایش سرمایه شركت 
های سرمایه پذیر، تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید سنگ آهن، اجرای طرح های توسعه 
مشتمل بر: پروژه بازیابی آب و پروژه توسعه و ارتقاء كیفیت خطوط كنسانتره 5 و 6 و 7 اقدام به افزایش 
سرمایه از مبلغ 48/000/000 میلیون ریال به مبلغ 100/000/000 میلیون ریال )معادل 108/33 درصد( 
، نماما از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران نموده است. مجوز افزایش سرمایه شركت از 

سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1398/12/14 صادر گردید.
طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت مورخ 1399/02/09 در مرحله اول، افزایش 
سرمایه از مبلغ 48/000/000 میلیون ریال به مبلغ 74/400/000/000 میلیون ریال مورد موافقت قرار 
گرفت و اختیار عملی نمودن مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ 74/400/000 میلیون ریال به مبلغ 
100/000/000 میلیون ریال به مدت یک سال به هیات مدیره تفویض گردید. افزایش سرمایه شركت از 
مبلغ 48/000/000 میلیون ریال به مبلغ 74/400/000 میلیون ریال در تاریخ 1399/09/03 در اداره ثبت 

شركت ها به ثبت رسیده است.
طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت مورخ 1399/12/26 ، براساس مجوز افزایش 
سرمایه شركت از سوی سازمان بورس اوراق بهادار مورخ 1399/12/12، تمدید مهلت انجام افزایش سرمایه 
مرحله دوم تفویض شده به هیات مدیره ) از مبلغ 74/400/000 میلیون ریال به مبلغ 100/000/000 
میلیون ریال( از یک سال به دو سال مورد موافقت قرار گرفت و در تاریخ 1400/01/08 به تصویب هیات 

مدیره رسید.افزایش سرمایه مذكور در تاریخ 1400/07/11 در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسیده است.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شركت معدنی و صنعتی گل گهر ) سهامی عام(، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح 
زیر می باشد.

1- جبراِن مخارِج انجام شده بابت مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

با توجه به برنامۀ ارائه شـده، شـركت معدنی و صنعتی گل گهر  )سهامی عام( در نظر دارد سـرمایۀ خود را 
از مبلغ100/000/000 میلیون ریال به مبلغ 200/000/000 میلیون ریال)بالغ بر 100/000/000 میلیون 
ریال معادل 100 درصد(، از محل سود انباشته، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به شرح زیر 

افزایش دهد:
- مبلغ 60/000/000 میلیون ریال )معادل 60 درصد( از محل سود انباشته.

- مبلغ 40/000/000 میلیون ریال)معادل 40 درصد( از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
برنامه هاي شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 

افزایش سرمایه فعلی به منظور »بازیافِت مشاركت انجام شده در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر« 
صورت می پذیرد. در صورِت عدِم انجاِم افزایش سرمایه با توجه به خروِج منابع از شركت و تقسیم سود 

بین سهامداران؛ اخذ تسهیات مالی بلندمدت با نرِخ 24 درصد در سال 1401 پیش بینی گردیده است.

رویش باورها در دل کویر

افزایش سرمایه گل گهر مصوب مجمع گرفت
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مهندس سید محمدحسین زینلی؛ مدیری برای تمام فصول و اعصار

مجمـع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سـهام شـركت 
كویرتایـر )سـهامی  عـام( در تاریـخ 1400/12/11 در 
خیابـان شـریعتي باالتـر از چهـارراه قدوسـي روبـروي 
پیامبـر  فرهنگـي  ورودي 11مجتمـع  اندیشـه  پـارک 

اعظـم )ص( تشـکیل شـد. 
درصـدی   72/42 حضـور  بـا  كـه  مجمـع  ایـن  در 
سـهامداران حقیقـی و حقوقـی ، اعضـاء هیـات مدیره، 
نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و 
بـازرس قانونـی برگزار گردید، ریاسـت مجمـع برعهده 
آقـای محمـد اسـدي بود، كه خانـم غزاله تیمـا و آقای 
اسـمعیل ملکـي در مقام نظـار اول و دوم و آقای سـید 
محمـد حسـین زینلي بـه عنـوان دبیر مجمـع انتخاب 

گردیدند.
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیـات مدیـره بـه مجمـع 
مربـوط بـه اهـم فعالیتهـای صـورت پذیرفتـه در طـی 
سـال مالـی منتهـی بـه 1400/09/30 و پس از اسـتماع 
گـزارش حسـابرس و بـازرس قانونـی، مجمع نشـینان با 
طنیـن صلـوات خـود ضمـن  تصویـب صورتهـای مالـی 
و تنفیـذ معامـات مشـمول مـاده 129 با تقسـیم سـود 
700 ریـال بـه ازای هـر سـهم بـه كار خود پایـان دادند.
مهنـدس زینلـی در ابتـدای گـزارش خـود بـا تشـریح 
 cuv اینکـه كویرتایـر بزرگتریـن تولیـد كننده تایرهـای
و SUV مـی باشـد افـزود: با تنوع مطلـوب از محصوالت 
توانسـته ایم 19 درصد از سـهم تایرسـواری كشـور و در 
مجمـوع 17 درصـد از كل صنعـت تایر كشـور را به خود 
اختصـاص دهیـم. مدیرعامـل كویرتایـر بـا تبییـن اینکه 
از رینـگ 16 بـه بـاال بخـش عمـده سـهم بـازار بـرای 
كویرتایـر مـی باشـد و خودروهایـی كـه بصورت شاسـی 
بلنـد از كارخانـه هـا بیـرون مـی اینـد با السـتیک های 
كویرتایـر بـه بـازار عرضـه مـی شـوند افـزود: كویرتایر با 
تولیـد سـاالنه 700هـزار حلقـه تایـر رینـگ 16 تـا 20 
بزرگ تریـن  به عنـوان  شاسـی بلند  خودروهـای  ویـژه 
شـركت فعـال در ایـن عرصه مطـرح اسـت. وی از تولید 
20 سـایز تایـر جدیـد در سـایزهای 16 تا 20 متناسـب 
بـا نیـاز صنعـت خـودرو كشـور و بـازار خبـر داد و افزود: 
درحال حاضـر بیـش از 20 سـایز تایـر بـرای خودروهـای 
SUV طراحـی و تولیـد شـده وعـاوه بـر آن كویرتایـر 
درحال حاضـر بـا 10 خودروسـاز كشـور بـرای تامین تایر 
خودروهـای شاسـی بلند تولیـد داخـل قـرارداد همکاری 

دارد.
 مهنـدس زینلـی همچنیـن از اعـام آمادگـی كویرتایـر 
در  داخلـی  موردنیـاز خودروسـازان  تایـر  تامیـن  بـرای 
تمامـی رینگ هـا از 13 تـا 20 خبـر داد و تاكیـد كـرد: 
ایـن محصـوالت بـا دانـش فنـی كامـا بومـی و ایرانـی 
تولیـد و بـا اطمینان از كیفیـت باالی محصـوالت، تولید 

گردند. مـی 
ایـن مدیـر بـا تجربـه بـا اشـاره بـه اینکـه مـا بـا جمـع آوری منابـع انـدک بـه سـمت انجـام 
كارهـای بـزرگ حركـت داشـته ایـم و طـی 25 مرحلـه افزایـش سـرمایه توانسـته ایـم یـک 

پکیـج كامل سـرمایه گذاری درخشـان در تمـام زمینه 
هـا از جملـه جهـش در زیرسـاخت هـا و دارائـی های 
شـركت داشـته باشـیم اضافـه كـرد: كویرتایـر یکی از 
قطـب های تولید كننده تایر سـواری در سـطح كشـور 
بـوده و در حـوزه تایرهـای شاسـی  بلنـد بـا سـهم 58 
درصـدی از كل تولیـد كشـور، اولین تولیـد كننده این 

نـوع تایرهـا می باشـد.
مهنـدس زینلـی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا یـک رونـد رو 
بـه رشـد صعـودی در تولیـد توانسـته ایم از سـال 98 
تاكنـون بیـش از 43 درصـد تولیـد خـود را افزایـش 
دهیـم افـزود: بـرای سـال 1401 یـک رشـد بیـش از 
22 درصـدی را در تولیـد پیـش بینـی كـرده ایـم. وی 
در ادامـه خاطرنشـان كـرد امـروز بـه ازای هـر نفر 23 
تـن تایـر در شـركت كویرتایـر تولید می شـود در حالی 
كـه ایـن رقـم پیشـتر 17 تـن هـب ازای هـر نفـر بـوده 
اسـت و ایـن حاكـی از بهینه سـازی و رشـد بهـره وری 

در شـركت می باشـد.
ایـن مدیـر برجسـته كـه در پانزدهمیـن همایـش ملـی 
السـتیک ایـران بواسـطه حسـن تدبیـر، برنامـه ریـزی 
منسـجم ، سـازماندهی موثـر ومدیریـت ارزشـمندش و 
بـه خاطـر فعالیت های چشمگیر،كوشـش پیگیـر همراه 
بـا صداقـت واهتمـام در جهـت رفع مشـکات ومسـائل 
صنعـت تایـر كشـور بـه عنـوان پیشکسـوت وفرهیختـه 

صنعـت تایـر كشـور مـورد تحلیـل قـرار گرفتـه بود.
در ادامـه گـزارش كامـل خود با اشـاره به اینکـه تاكنون 
سـاخته  كارخانـه  ایـن  در  پخـت  پـرس  دسـتگاه   15
تمـام  گفـت:  اسـت  قرارگرفتـه  بـرداری  بهـره  ومـورد 
مراحـل طراحـی وسـاخت این پـرس ها توسـط مدیران 

وكارشناسـان ایـن شـركت انجـام شـده اسـت .
بـه گفتـه مهنـدس سـیدمحمد حسـین زینلـی بهـای 
تمـام شـده هرپـرس پخـت تایـر سـاخت كویرتایـر 5 
هرپـرس  ریالـی  جویـی  صرفـه  و  بـوده  میلیاردتومـان 
كویرتایـر  و  باشـد  مـی  تومـان  میلیـارد  تایـر2  پخـت 
مفتخـر اسـت اعـام دارد درحـال حاضـر و هـر 45 روز 
یـک دسـتگاه پرس پخت بـا تکیه بردانش و تـوان بومی 

در ایـن مجموعـه سـاخته شـده مـی شـود.
مدیرعامـل شـركت كویرتایـر همچنین تصریـح كرد: در 
طـی سـال هـای اخیـر 13 دسـتگاه پِـِرس پخـت تایـر 
توسـط كویرتایـر سـاخته شـده بـود كـه بـا راه انـدازی 
دو دسـتگاه تعـداد پـرس هـای پخـت داخلـی سـازی 
شـده بـه 15دسـتگاه رسـیده و بـه بركت ایـن تاش در 
مسـیر خودكفایـی ، تولید تایـردر این كارخانـه روزانه تا 

13هزارو300حلقـه افزایـش داشـته اسـت.
 مهنـدس زینلـی  بـا بیان اینکه سـاخت 21 پرس پخت 
دیگـر در برنامـه اجرایـی مـا قـرار دارد اضافه كـرد: باور 
به توان و پتانسـیل مهندس و تکنسـین های داخلی راه 
بـرون رفـت از وابسـتگی  و نیـاز مـی باشـد و مـی تواند طلیعه سـاز هـر چه زودتـر خودكفایی 

و اسـتقال كشـورمان در همه زمینه ها باشـد.

فخر صنعت کشور

مهندس زینلی یک مدیر تمام عیار است که چه در روزهای حضورش 
در مجلس و چه روزهایی که در مقام یک مشاور ارشد به هلدینگ های 
بزرگ کشورمان مشاوره می داد و چه در روزهایی که بزرگترین کارخانه 
تایر کشور را بنیان گذاری می کرد می دانست که چگونه باید نقشه 
راه داشت و فرصت ها و تهدیدها را درک کرد تا به مسیر درست رفت 
این کارآفرین، سیاستمدار و فرمانده ارشد جبهه تولید در طی ده ها 
مدیریت جهادی خود به نحوی برنامه و اسلوب داشته و طوری سیاست 
گذاری کرده و رویکرد انتخاب نموده که بقول معروف بنای ساخت او از 

باد و باران گزند نبیند.
کویرتایر یکی از قطب های صنعت تایر منطقه می باشد که هر روزه 
میزبان وزیر و نماینده مجلس و استاندار و ... می باشد و هر رئیس 
جمهوری که به مسند می نشیند می داند یکی از مفاخر صنعت میهن 
شرکت کویرتایر و یکی از مسلم ترین مدیران ارزشی و بی تکرار کشور 
این موسپید و روسفید جامعه و اقتصاد می باشد که حکم مدیری بر 

صنعت تایر و یک اقتصاد دارد.
کویرتایر امروز افتخار صنعت تایر کشور و نماد علم و صنعت خراسان 
جنوبی است و طی سال ها فعالیت ارزشمند و تولید با کیفیت همواره 
پله های ترقی، تعالی و پیشرفت را به عنوان سازمانی پویا و رو به رشد 
پیموده و اینک می رود تا با تکیه بر توانمندی مدیران، کارشناسان و 
کارکنان ساعی و ارزشمند خویش و با تولید محصوالت با کیفیت 
همچون گذشته در صنعت تایر کشور پیشتاز باشد. .نقش بی بدیل 
مهندس محمد حسین زینلی در مقام بنیان گذار و موسس این مجتمع 
عظیم در دوره ای و اعتال بخش و توسعه دهنده این شرکت  در این 
دوره اخیر باعث شده از این مدیر قوی به عنوان موتور محرک توسعه 
کار آفرینی دراستان نام برده و درزمینه های مختلف همواره مورد 
مشورت دولتمردان ، دست اندرکاران و .... باشد .  در کنار کمک به 
تامین نیاز داخلی و خودکفای در صنعت تایر ،رونقی که این مجتمع در 
منطقه پیرامونی خود ایجاد و ایجاب کرده است بستری شده تا جوانان 
و افراد جویای کار مامنی بیابند ارزنده تا در سنگر تولید سربازازان جبهه 
اقتصادی باشند .براساس آخرین آمارهای رسمی 16 درصد از شاغالن 
بخش صنعت استان و 34 درصد شاغالن شهر بیرجند در مجموعه کویر 

تایر مشغول به کارهستند.
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مدیرعامـل »پکویـر« در ادامـه گـزارش خـود بـا تبیین ایـن مطلب كهبـا تمهیدات اندیشـیده 
شـده مدیریتـی از لحـاظ وزنـی 1/5 درصـد رشـد در فروش داشـته ایـم و بخشـی از محصول 
در انبـار را نیـز امسـال فروختـه ایـم از انباشـت انبارهـا و تاطم بـازار، رشـد 89 درصدی نرخ 
مـواد اولیـه، ممنوعیـت صـادرات و از دسـت رفتـن بازارهای صادراتـی و سـركوب قیمت های 
فـروش بـه عنـوان عوامـل مهـم دخیل در شـرایط بازار تایر كشـور در سـال گذشـته نـام برد.

سـکاندار كویرتایـر بـا اعـام اینکه مبلغ فروش امسـال شـركت نسـبت بـه پارسـال نزدیک به 
دو برابـر شـده اسـت تصریـح كـرد: این مهم در سـایه تـاش مجاهدگونـه كلیه اركان شـركت 
از جوانـان تاشـگر بومـی تـا كارشناسـان متعهـد و متخصـص و مدیـران و معاونیـن كاردان و 
كاربلـد حاصـل شـده اسـت. به گفتـه وی نمـودار مقایسـه ای میانگین قیمـت كیلوگرم فروش 
بیـن شـركت كویرتایـر و دیگـر تایرسـازها حاكـی از آن اسـت این شـركت با كیفیـت مطلوب 
محصـوالت، تنـوع تولیـدات، بهـره وری و راندمان توانسـته رتبـه یک را با فاصله ای چشـمگیر 

نسـبت بـه دیگـر رقبا به خـود اختصـاص دهد.
اقتصـاد دان و سیساسـتمدار قدیمـی كشـورمان بـا بیـان اینکه ایـن مجموعه بـا 7 ركورد ملی 
وانحصـاری منحصـر بـه فرد ، دسـتاوردهای ماندگار در 23 سـال فعالیت پرافتخار خود كسـب 
كـرده اسـت اظهـار داشـت: جایـگاه اولیـن تولید كننـده تایـر سـبز و همچنین اولین سـازنده 

پـرس پخت در كشـور از آن ماسـت.
مهنـدس  زینلـی در ادامـه گـزارش جامـع خـود بـا تاكیـد بـر اینکـه بـا صراحـت اعـام مـی 
كنـم در حـوزه تایـر سـواری كشـور را بـی نیـاز از خریـد تکنولـوژی كـرده ایـم گفـت : 31 
سـایز مختلـف تایـر را بـدون اتـکا بـه تکنولـوژی خارجـی طراحـی كـرده ایـم و بـه همیـن 
دلیـل درجشـنواره علمـی نـوآوری محصـول برتـر ایرانی كـه هرسـاله برگزارمیشـود حائز رتبه 

برترهسـتیم.
وی ارزش افـزوده سـهم كویرتایـردر بخـش صنعـت را 30 درصـد عنـوان كردوگفت: در سـال 
گذشـته كـه بـا عنوان سـال جهـش تولید نامگذاری شـده بـود با رشـد 40 درصـدی  درتولید 
سـربلند بـوده ایـم و در امسـال هـم كه رهبـری آن را بـه نام حمایـت از تولید با پشـتیبانی ها 
و مانـع زدائـی هـا نامگـذاری كرد تمـام هم و غم خـود را مبنی بـر برطرف كـردن موانع تولید 

و پشـتیبانی از تولید قـرار دادیم.
مدیرعامـل »پکویـر« همچنیـن اتـکاء بـه دانش بومی و داخلی سـازی طی 8 سـال گذشـته را 
از اعجـاز خلـق شـده در ایـن كارخانه دانسـت و گفت:25 درصد سـود سـال گذشـته كویرتایر 

ناشـی از ایـن اقدام بوده اسـت.
 cuv مهنـدس زینلـی در بخـش پایانـی گـزارش خـود طـرح تولیـد 14 هزار تـن تایرسـواری
 TBR و افزایـش ظرفیـت تـا 45 هـزار تـن و طـرح تولیـد 50 هـزار تـن تایرهـای suv و
و OTR را جـزء طـرح هـای توسـعه شـركت برشـمرد كـه باعـث تکمیـل سـبد محصـوالت 
شـركت، افزایـش تولیـدات، اشـتغالزایی و یـک سـودآوری پایـدار بـرای ذینفعـان مـی گـردد. 
بـه گفتـه مهنـدس زینلـی طـرح جدیـد تولیـد تایرهـای بـزرگ دامـپ تـراک هـای معدنـی 
وتایرهـای ماشـین آالت راه سـازی وسـاختمانی و تایرهـای اتوبوسـی وكامیونـی آل اسـتیل با 
ظرفیـت50 هزارتنـی فرصتـی بسـیار مغتنم اسـت تـا شـركت كویرتایر بتوانـد نیاز تایـر برای 
شـركت هـای معدنـی و خـودروی آنهـا را تامیـن كنـد و در ایـن مسـیر نیـز كشـور را بـه یک 

خودكفایـی برسـاند.
انتخـاب كویرتایـر بعنـوان شـركت دانـش بنیـان، واحـد پژوهـش برتـر كشـور، واحـد ارزش 
آفرینـی در جشـنواره حاتـم، طـرح برتـر و حائـز تقدیرنامـه كمیته علمـی، واحد صنعتی سـبز 
و دوسـتدار محیـط زیسـت، كسـب لوح تقدیـر بخاطر تولیـد تایر سـبز، برگزیده برای 4 سـال 
متوالـی بـه عنـوان محصـول برتر ایران و كسـب جایزه شـركت نـوآور از مهمتریـن افتخارات و 

دسـتاوردهای شـركت كویرتایـر در سـال مالی گذشـته بوده اسـت.  
ختـم كام آنکـه شـركت كویرتایر با سـکانداری مهندس محمد حسـین زینلی همـواره پویایی 
و نوآوری را محور اصلی سیاسـت های اسـتراتژیک خویش قرار داده اسـت. این شـركت از بدو 
تاسـیس تاكنـون همـواره منشـاء تحـوالت علمی چشـمگیری در صنعت تایر كشـور بـوده كه 

افتخـار پیشـتازی در دسـتیابی به تکنولـوژی تولید تایرهای رادیال سـیمی از آن جمله اسـت. 
براسـاس رویکـرد مهنـدس زینلی در بسـط و گسـترش خدمات بـه عموم هموطنـان ، همواره 
طرح ریـزی سیاسـت های اجرایـی و تشـکیاتی كویرتایـر بـر پایه اصـل مترقی مشـتری مداری 
و بـا هـدف تأمیـن خواسـته های تصریحـی و تلویحـی مشـتریان و مصـرف كننـدگان عزیـز با 

بهره گیـری از مفاهیـم نویـن مدیریـت صنعتی صورت گرفته اسـت .
رعایـت دقیـق پروتـکل هـای بهداشـتی، حضـور چشمگیرسـهامداران قدیمـی 
شـرکت در جلسـه، قرائت یک گزارش جامع و مبسـوط از عملکرد و دسـتاوردهای 
شـرکت توسـط مهنـدس زینلـی مدیـر فرهیخته کشـورمان کـه به حـق از ذخایر 
مدیریت کشـور می باشـد ، تشـویق ممتـد سـهامداران حین پخش کلیـپ تجلیل 
از مهنـدس زینلـی در همایـش صنعت تایر کشـورکه چهره پرتـالش وی را در دوره 
هـای مختلف و در کنار روسـای جمهور سـابق نشـان مـی داد، تشـریح بهره بردن 
از پتانسـیل شـرکت و توانمندی متخصصان داخلی در سـاخت دسـتگاه های پخت 
و بومـی سـازی دانـش فنی صنعـت تایر، پاسـخگویی دقیق و مسـتند به سـواالت 
سـهامداران حاضـر در مجمـع و ناظر بـه صورت برخـط ، تقدیر ویـژه رئیس مجمع 
از مدیریـت جهـادی و ارزشـمند مهنـدس زینلـی در کویرتایـر و نهایـت تعامـل 
کلیـه ارکان شـرکت منجملـه مدیر روابط عمومی شـرکت بـا اصحاب رسـانه برای 
پوشـش خبـری مجمـع ، تاییـد حسـابهای شـفاف و کلیـن مدیرمالـی پاکدسـت 
مجموعه توسـط حسـابرس و بـازرس قانونی شـرکت و ارائـه توضیحاتـی پیرامون 
آخریـن افزایـش سـرمایه شـرکت از نـکات خواندنی این مجمـع بود کـه حیفمان 

آمد به اسـب قلم سـپرده نشـود.
پیام هیات مدیره

سـپاس و سـتایش پـروردگار منـان را كـه با عنایـات و توجهت خـود و بـا اراده و تاش یکایک 
اعضـای هیئـت مدیره وكاركنان سـخت كـوش و همچنین حمایـت و اعتماد سـهامداران عزیز 
توانسـتیم در سـالی كـه از سـوی مقـام معظم رهبـری )مد ظله العالی( سـال تولید پشـتیبانی 
هـا و مانـع زدایـی هـا« نامیـده شـد. افتخـار خدمـت رسـانی در شـركت كویرتایـر را داشـته 
باشـیم امیـد اسـت در سـال مالـی جدیـد همچـون گذشـته، بتوانیـم ضمـن تعامل سـازنده با 
سـهامداران محتـرم، پیـش برنده اقداماتی برای پایدارسـازی سـود شـركت و ایجـاد توازن بین 
منافـع ذینفعـان كلیـدی باشـیم به طوریکـه با هدف گـذاری مناسـب جهت تحقق بخشـیدن 
بـه رسـالت اصلـی شـركت كـه همانا حفـظ و افزایـش ثـروت سـهامداران محترم، رشـد پایدار 
سـودآوری شـركت و تعالـی كاركنان شـركت اسـت، سـهمی در تحقـق اهداف ملـی در عرصه 
اقتصـاد كشـور نیز داشـته باشـیم. هیات مدیره شـركت كویر تایـر امیدوارند در حـد بضاعت و 
تـوان خویـش توانسـته باشـند از امانتـی كـه سـهامداران به ایشـان سـپرده اند به نحو احسـن 
حفـظ و حراسـت و بـرای ایشـان و سـایر ذینفعـان شـركت ارزشـهای مسـتمر و بلنـد مـدت 

ایجـاد نمایند. 
در سـال مالی كه گذشـت، صنعت تایر ایران ، سـال بسـیار پرچالشـی را پشـت سـر گذاشـت ، 
بـه طوریکـه ادامـه رونـد تحریم هـای اقتصـادی و تنگناهای تهیه مـواد اولیـه و قطعات یدكی 
و رونـد روز افـرون قیمـت ایـن مواد ، از یک سـو و سـركوب قیمـت تایرهای سـواری در طول 
سـال مالـی و دسـتور منـع صـادرات از سـوی دیگـر و در كنـار پاندمـی ویـروس كرونـا اغلـب 
واحدهـای تولیـدی در ایـن صنعـت را بـا مشـکل مواجـه نموده اسـت كـه منحصرا به بررسـی 

ایـن انـرات ، بـر فضای كسـب و كار صنعـت تایر مـی برداریم
تحریم ها: 

صنعـت تایـر به شـدت به تحریم ها حسـاس اسـت چرا كه بررسـی هـا نشـان داده این صنعت 
از نظـر فنـاوری و دانـش فنی 100 درصد و از نظر ماشـین آالت 80 درصـد و از بعد مواد اولیه 
حـدود 40 درصـد بـه خـارج وابسـتگی دارد. بنابراین می توان مدعی شـد شـرایط تحریمی به 

شـدت وضعیـت صنعت را تحـت تأثیر خود قـرار می دهد. 
كاهـش درآمدهـای ارزی كشـور ، ناشـی از كاهـش فـروش نفت ) در شـرایط تحریـم ( از یک 
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سـو و بلوكـه شـدن درآمدهـای ارزی دولـت در خـارج از مرزها ) بـه دلیل تحریم هـای بانکی 
و مشـکات نقـل و انتقـاالت پولـی ) از سـوی دیگـر ، باعـث رشـد نـرخ ارز در كشـور گردیده 
اسـت و از آنجـا كـه نزدیـک به 40 درصـد مواد اولیـه تایرهای رادیـال تولیـدی )از نظر وزنی( 
مربـوط بـه مـواد اولیـه وارداتـی مـی باشـند رشـد نـرخ ارز ) بـا توجـه به عـدم تخصیـص ارز 
ترجیحـی در صنعـت تایـر ( عمـا هزینـه ریالـی مواد اولیـه وارداتـی را به شـدت افزایش داده 
اسـت. كـه طوالنـی بـودن زمان تخصیـص ارز نیـز عما باعـث افزایـش موجودی هـای انبار و 
لـزوم افزایـش سـرمایه در گـردش از محـل تسـهیات و افزایش هزینـه های مالی در شـركت 

های تولیـدی گردیده اسـت.
- نوسانات قیمت نفت: 

صنعـت تایـر از جملـه صنابـع مهم در زنجیـره ارزش صنعت خـودرو و صنعت حمـل و نقل به 
حسـاب مـی آیـد و از آنجـا كـه حـدود 60 درصـد از مـواد اولیه مـورد مصرف در ایـن صنعت 
را مشـتقات نفتـی تشـکیل مـی دهنـد، برخـورداری از منابـع نفتـی ، ایـران را بـه یکـی از 

مسـتعدترین كشـورها در صنعـت تایـر تبدیـل كرده اسـت.
از آنجایـی كـه نوسـانات قیمـت نفت بیشـترین تاثیـر را بر قیمـت محصوالت پتروشـیمی می 
گـذارد ایـن موضـوع بـر قیمـت مـواد پتروشـیمی كـه از مـواد اولیـه اصلـی صنعت السـتیک 

اسـت، تاثیر بسـزایی دارد.
شرایط اقتصادی :

بررسـی مجموعـه فاكتورهـای اقتصادی مرتبط با معیشـت مـردم ) درامد خانـوار ، تورم ،حجم 
نقدینگـی ، تولیـد ناخالـص داخلـی و... ( نشـان میدهنـد كه قـدرت خرید مردم در سـال های 
اخیـر تضعیـف گردیـده كـه ایـن موضـوع تاثیـر مسـتقیم بـر سـطح تقاضـا در خرید خـودرو، 
كاهـش میـزان مسـافرت هـا و... دارد كـه در كنـار این موضوع ، بـا توجه به اینکـه كارخانجات 
تولیـدی خـودرو بـا قیمـت گـذاری دسـتوری و مشـکات هزینـه هـای مالـی سـنگین روبـرو 
هسـتند هرگونـه تغییـر در تولیـدات شـركت های خودرویـی تقاضای تایـر را در این بخش هم 

تحـت تاثیـر قرار مـی دهد.
در ایـن سـال ادامـه روند كاهش سـطح صادرات نفتی و مشـکات ناشـی از تحریم هـا و پایین 
بـودن درآمدهـای ارزی بیـش از پیـش موجبات كاهش نقدینگـی های ارزی را فراهم سـاخت 
بـه گونـه ای كـه تقریبا تمامی طـرح های توسـعه ای كارخانجات در این صنعت تحت الشـعاع 
قـرار گرفتنـد و ماحصل تاشـهای باقیمانده صنعـت و صرف تامین ارز ، تخصیـص ارز و تامین 

حداقلـی مـواد اولیـه داخلی و خارجی برای سـرپا نگهداشـتن تولید شـده بود .
- واردات تایرهـای کـم کیفیـت و ارزان خارجـی و احتسـاب تعرفـه واردات بـا ارز 

: جیحی تر
 موضـوع دیگـری كـه صنعـت تایر همیشـه با آن دسـت و پنجه نرم مـی كنـد واردات تایرها و 

السـتیک هـای چینـی با قیمـت پاییـن در بازار مصرف می باشـد
ظرفیـت اسـمی 10 كارخانـه تولیـد تایـر ایـران فریب بـه 400 هزار تن در سـال اسـت كه به 
دلیـل مشـکات مختلـف صنعت، ظرفیت تولیـد واقعی آنها ) با احتسـاب تولید انـواع تایرهای 
غیـر خودرویـی اعـم از دوچرخـه و موتور سـیکلت و..( حدودا بین 280 تا 300 هزار تن اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت كـه نیـاز كشـور بـه انـواع تایـر حـدود 340 هـزار تن می باشـد كـه این 

كسـری تولیـد داخلی از طریـق واردات تامین می شـود. 
نکتـه حائـز اهمیـت . ایـن موضـوع مـی باشـد كـه عمـده كسـری تولیـد در كشـور در گـروه 
تایرهـایTBR ,OTR  مـی باشـد و عما واردات تایرهای رادیال سـواری كـه عمدتا تایرهای 
چینـی مـی باشـند كـه بـا قیمت مناسـب تـر و بعضـا شـرایطی در بازار بـه فروش می رسـند 
بـه بـازار ایـن گـروه محصولی آسـیب وارد مـی نمایـد . و هر چند طی سـال های اخیـر ظاهرا 
بـا وضـع تعرفـه 40 درصـدی ) در خصـوص واردات تایرهـای سـواری ( سـعی در حمایـت از 
تولیـد داخـل وجود داشـته اسـت امـا نکته قابل تامـل این موضوع مـی باشـد ، در حالی كه از 
اردیبهشـت 99 عمـا تخصیـص ارز ترجیحـی در صنعـت تایـر ایران حـذف گردیده امـا تعرفه 

واردات تایرهـای وارداتـی كمـاكان بـا نـرخ ارز ترجیحـی 4200 تومانـی محاسـبه می گردد.
قیمت های دستوری محصوالت :

یـک عامـل اثـر گـذار بر سـودآوری شـركت هـا در صنعت تایـر، نرخ گـذاری دسـتوری فیمت 
هـا در ایـن صنعـت می باشـد. بـه طوریکه قیمت هـا در این صنعت . توسـط سـازمان حمایت 

از مصـرف كننـدگان تعیین می شـوند.
 هرچنـد كـه افزایـش نـرخ دالر قیمـت نفـت ، افرایـش دسـتمزدها ، تـورم سـایر هزینـه های 
سـربار و... محـرک افرایـش قیمـت در صنعـت تایـر مـی باشـند امـا با بررسـی روند نـرخ های 
صنعـت مشـخص گردیـده كـه افزایـش قیمـت تایـر معمـوال بـا تاخیـر اتفـاق مـی افتنـد. به 
طوریکـه علـی رغـم افزایـش قیمـت مـواد اولیـه از آبـان 99 تـا پایـان سـال مالـی منتهـی به 
آذر 1400 هیـج مجـوز افزایـش قیمـت بـرای تایرهـای رادیال سـواری صـادر نگردیده اسـت.

 دستور منع صادرات تایر و از دست رفتن سهم بازار در کشورهای هدف : 
 هرچنـد مجموعـه پیگیری ها و تاشـهای شـركت همسـوبا انجمـن صنفی صنعـت تایر ایران 
در خصـوص امـکان ایجـاد صـادرات بـرای بخـش از محصـوالت واصـاح نـرخ پایـه صادراتی ، 

نهایتـا منتـج بـه ابـاغ مصوبـه وزارت صمـت در 1400/09/30 مبنـی بر امکان صـادرات برای 
بخشـی از تولیـدات داخلـی گردیـد امـا عمـا منـع صـادرات طـی چنـد سـال اخیـر، باعث از 

دسـت رفتـن بـازار هـدف صادراتـی در صنعت تایـر گردید.
بهای حامل های انرژی و افت تولید ناشی از قطع برق: 

افـت تولیـد ناشـی از قطـع بـرق و گاز صنعـت تایـر در سـال مالـی 1400 بـه مراتـب نسـبت 
بـه سـال گذشـته افزایـش یافتـه اسـت ایـن در حالـی اسـت كه رشـد هزینـه هـای پرداحتی 
بابـت انـرژی نیـز بیـش از 62 درصد نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل آن رشـد یافته اسـت .

 شیوع ویروس کرونا: 
دو سـال مالـی 1399 و 1400 در شـركت كویـر تایر بـا پاندمی ویروس كرونا در دنیا و كشـور 
همزمـان بـود كـه ریسـک هـا و مخاطـرات ناشـی از شـیوع ویـروس كرونا در سـه حـوزه زیر، 

شـركت كویرتایـر و صنعـت تایر ایـران را تهدیـد نمود  : 
الف( تهدید سالمت کارکنان و به تبع ریسک کاهش تولید 

ب( ریسک ناشی از کاهش مراجعات حضوری افراد در جامعه برای خرید تایر
ج( تحدید اندازه بازار ناشی از کاهش مسافرت ها و تردد 

شـركت كویـر تایـر بـه جهت مدیریت ریسـک ناشـی از شـیوع ویـروس كرونـا اقدامـات زیر را 
پیگیـری نمود:

 الف( تهدید سالمت کارکنان و به تبع ریسک کاهش تولید:
 شـركت كویـر تایـر بـه منظـور حفظ سـامت كاركنـان و كاهش ریسـک افت تولید ناشـی از 
عـدم حضـور كاركنـان از اولیـن روزهای شـیوع ویـروس كرونا در كشـور مطرح بـود، بافاصله 
سـتاد مقابلـه بـا ویـروس كرونـا در شـركت كویـر تایر تشـکیل داد تـا بـا اقدامات پیشـگیرانه، 
آمـوزش پرسـنل، افزایـش مراقبت های بهداشـتی در كلیه سـطوح، توزیع ماسـک، دسـتکش، 
الـکل و... الـزام بـه رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی، رعابت فاصلـه اجتماعـی، افزایـش تعداد 
سـرویس هـای ایـاب و ذهـاب، تجهیـز مبـادی ورودی به كلیـه امکانات شناسـایی بیمـاران و 

... ایـن تهدیـد را دفـع نماید.
ب( ریسک ناشی از کاهشی مراجعات حضوری افراد در جامعه برای خرید تایر:

در ایـن رابطـه شـركت كویرتایـر به منظور ثبـات بازار و حفظ سـامت مصرف كننـدگان تایر، 
بـه توسـعه فروشـی اینترنتـی خدمـت بزرگی را بـه جامعه مصرف كننـدگان تایر ارائـه نمود تا 
ایـن خدمـت از سـوی معاونـت علمی و فنـاوری ریاسـت جمهوری و دانشـگاه صنعتی شـریف 
در جشـنواره نـوآوری محصـول برتـر ایرانی به عنـوان خدمت برتـر در سـال 99 معرفی گردد.

ج( تحدید اندازه بازار ناشی از کاهش مسافرت ها و تردد:
سیاسـت شـركت كویرتایـر در این رابطه توسـعه سـبد محصوالت، بـا طراحی، تولیـد و معرفی 
سـایزهای جدیـد SUV, CUV مـی باشـد كـه عمدتـا این تایرهـا از طریق واردات در كشـور 
تامیـن مـی شـدند. در حقیقـت كویرتایـر با شناسـایی كمبودهـای بـازار، تامیـن و جایگزینی 
واردات را در حـوزه تایرهـای شاسـی بلنـد برنامـه ریزی كرد بـه گونه ای كه هـم اكنون بخش 

اعظمـی از بـازار ایـن تایرهـا را در اختیار دارد. 
 شـركت كویرتایر به منظور دسـتیابي به مقیاس اقتصادی در تولید با اعتماد به دانش مهندسـین 
و تاش نیروهای خدوم داخل شـركت، اقدام به سـاخت ماشـین آالت و تجهیزات )دسـتگاه های 
پـرس بخـت و ماشـین آالت تایرسـازی، ایکـس و...( و اصـاح و بهبود برخی از تجهیـزات قدیمی، 
تولیـد نمـوده بـه طوریکه توانسـته ظرفیـت تولید خـود را از 26/639 تن بـه 31/225 تـن در آذر 
1399 افزایـش دهـد و انشـاء...  بـا اجـرای طـرح توسـعه 14 هزارتنـی ظرفیـت تولید خـود را 50 

درصـد افزایـش داده كـه تـا اواخر سـال آینده بـه مرز 45 هزار تن در سـال برسـد.
در ایـن سـال علـی رغـم همـه مشـکات صدراالشـاره ، اهتمـام هیـات مدیـره شـركت كویـر 
تایـر ، در حفـظ منافـع سـهامداران از طریـق هـدف گـذاری راهبـردی، پیگیـری برنامـه ها و 
نظـارت مسـتمر بـر عملکرد شـركت و پـروژه های توسـعه ای و حمایت همه جانبه از شـركت، 
احتـرام بـه سـرمایه انسـانی ارزشـمند و ارزش آفریـن و بکارگیـری اصـول مدیریـت راهبردی 

بـوده اسـت. بـه طوریکه:
- بـا شـنایی بـه موقـع تهدیدها، ریسـک هـا و اندازه گیری و كنترل سـطح ریسـک هـا و ارائه 

برنامه پوششـی بـه هنگام
- بهبود مسـتمر انضباط مالی شـركت و شـفافیت و اطاع رسـانی مسـتمر از عملکرد شـركت 
و تعامـل سـازنده بـا ذینفعـان اعـم از سـهامداران، كاركنان، سـازمان و شـركت بـورس، بانکها 

حسابرس و 
- برگـزاری منظـم و مسـتمر جلسـات عـادي و فـوق العـاده هیـات مدیـره و مشـاركت فعـال 

هیـأت مدیـره در كمیتـه هـای تخصصـی معامـات، ریسـک، حسابرسـی داخلـی 
و بـا عنایـت بـه هـدف گذاری اتجام شـده درسـال مالی مورد گزارش، سـود خالص شـركت به 

مبلـغ 2,909.551 میلیـون ریال با رشـد138 درصدی همراه بوده اسـت . 
برنامه های آینده شرکت

پیـش بینـی تولیـد در سـال بعـد از نظـر وزنی 20 درصـد و از نظر تیـراژ 15 درصد نسـبت به 
عملکـرد واقعی سـال مالـی 1400 افزایش دارد.
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چالشها و راهکارهای نیروگاه دماوند به منظور تامین پایداری تولید برق

مدیرعامــل شــركت مالــک نیــروگاه دماونــد در گفت وگویــی خواندنــی بــا خبرنــگاران بــه 
چالش هایــی اشــاره كــرد كــه بــرای دســتیابی بــه چشــم انــداز ترســیمی مدیریــت ارشــد 
وجــود دارد و بزرگتریــن آن هــا را چنــان كــه در ســایر نیروگاه هــای كشــور نیــز وضوحــا 
قابــل مشــاهده اســت، بحــث كمبــود نقدینگــی  دانســت كــه خــود ناشــی از عــدم وصول 
به موقــع مطالبــات نیــروگاه از محــل فــروش بــرق اســت و ایــن مســاله بــرای بزرگتریــن 
نیــروگاه كشــور بــا توجــه بــه حجــم بــاالی نقدینگی مــورد نیــاز به نحــو اولی مشکل ســاز 

ست. ا
بــه گفتــه دكتــر كبیــری؛ تعمیــرات گســترده ای كــه در ســال 1400 در پیــش رو داریــم و 
در ادامــه تعمیــرات انجام شــده در ســال 1399،  شــامل تعمیــرات LTE در دو واحد گازی،  
تعمیــراتHGPI در دو واحــد دیگــری گازی و تعمیــرات نیمــه اساســی در یــک واحــد 
بخــار می شــود، قطعــا نیــاز بــه نقدینگــی بســیار زیــادی دارد تــا واحدهــای ایــن نیــروگاه 
بتواننــد بــا تمــام ظرفیــت در پیــک مصــرف بــرق ســال 1401 فعالیــت كننــد. ایــن در 
حالــی اســت كــه كمبــود نقدینگــی فشــار زیــادی بــه نیروگاه هــا حتی صرفــا بــرای انجام 
ــه  ــار می گــذارد، ب امــورات نیروگاه هــا وارد می كنــد. نقدینگــی كــه وزارت نیــرو در اختی
انــدازه بهره بــرداری و تعمیــرات اساســی نیروگاه هــا هــم نیســت و صرفــاً در حــد پرداخــت 
ــن  ــی از عمده تری ــن یک ــت، بنابرای ــروگاه اس ــاغل در نی ــنل ش ــتمزد پرس ــوق و دس حق

چالش هــا، وصــول مطالبــات نیروگاه هــا و پرداخــت وجــه بــرق فروختــه شــده اســت.
كبیــری بــه عنــوان دومیــن چالشــی كــه نیــروگاه دماونــد در ســال های گذشــته بــا آن 

ــه  ــن ك ــا ای ــتان ب ــد: در تابس ــد و می افزای ــاره می كن ــود آب  اش ــه كمب ــد، ب ــه ش مواج
سیســتم مدیــا در نیــروگاه نصــب شــده بــود، امــا آب كافــی بــرای بهره بــرداری از كل ایــن 
ظرفیــت كــه بــه انــدازه یــک واحــد گازی بــود، وجــود نداشــت. بــا پی گیری هایــی كــه 
در ســال های اخیــر )ســال 1399 و 1400( انجــام شــد، موفــق شــدیم آب ســد ماملــو را 
بــه نیــروگاه برســانیم و امســال در اواســط تیــر مــاه، كلیــه واحدهــای نیــروگاه كمبــود آب 
نداشــته باشــند و سیســتم مدیــا بــا حداكثــر ظرفیــت خــود بــه مــدار آمــد كــه چیــزی 
در حــدود 180 مــگاوات بــه ظرفیــت نیــروگاه اضافــه كــرد. امیــد اســت كــه در تابســتان 
ســال  های بعــد نیــز بــا ایــن اقــدام، نیــروگاه دماونــد بــا حداكثــر ظرفیــت خــود در مــدار 

قــرار گیــرد.  
ســومین چالــش نیــز بــه گفتــه ایــن عضــو ســندیکای شــركت های تولیدكننــده بــرق، 
ــد: خصوصــا طــی  ــان می كن ــن خصــوص بی ــه در ای ــود ســوخت اســت ك بحــث كمب
ســال های اخیــر در زمســتان و معمــوال بعــد از اواســط آذر مــاه، نیــروگاه دماونــد دچــار 
كمبــود ســوخت می شــود و در نتیجــه بخشــی از ظرفیــت نیــروگاه امــکان تولید نداشــته  
اســت. بــا توجــه بــه ایــن كــه غالــب نیروگاه هــای حرارتــی كشــور بــا ایــن مســاله بــه 
صــورت جــدی روبــه رو هســتند، ضــرورت دارد كــه حاكمیــت فکــری بــرای آن كنــد و 
محدودیــت ســوخت را مدیریــت كنــد تــا تامیــن بــرق مشــتركان از طریــق شــبکه دچــار 
مشــکل نشــود. ایــن یکــی از مخاطراتــی اســت كــه صنعــت بــرق، بــه خصــوص نیــروگاه 

دماونــد بــا توجــه بــه حساســیتی كــه دارد بــا آن مواجــه اســت.

پاکدشت  شهدای  مگاواتی   ۲860 نیروگاه  در  تولید  آمادگی  حفظ  جهت  به  شده  انجام  های  ریزی  برنامه  راستای  در  اینکه  تصریح  با  کبیری  دکتر 
))دماوند((، از ابتدای سال جاری تعمیرات 100 هزار ساعته )) LTE (( دو واحد گازی با موفقیت انجام شده است افزود : تعمیرات HGPI  دو واحد گازی 
دیگر در حال انجام است و  همچنین تعمیرات اساسی یک واحد بخار نیز تا پایان  سال توسط پرسنل شرکت مدیریت تولید برق دماوند انجام خواهد 
گرفت . به گفته این مدیر شناخته شده و محقق صنعت برق که سوابق اجرایی چشمگیری در این سه دهه در شرکتهای متعدد داشته است در بازدید 
های 4000 ساعته و 8000 ساعته واحدهای نیروگاه نیز، گروه مکانیک محفظه های احتراق،اگزوز، پره های ردیف اول و آخر توربین و سیستم های جانبی، 
گروه الکتریک بریکرهای داخل مسا، ترانس اصلی و تغذیه داخلی، ژنراتور، باطریخانه، GCB و ترانسهای خشک وگروه ابزار دقیق فلیم ها، فرمان دادن 
اکچویتور، سیستم اطفا حریق CO2 و کارتهای کنترلی مورد بازدید قرار گرفته و در صورت رویت مشکل و یا پیش بینی آن در جهت رفع عیب و یا 

پیشگیری از بروز احتمالی اقدام گردیده است .
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وقتی از فعاالن بخش خصوصی تولیدكننده برق درباره مهم ترین چالش های آن ها در فروش برق 
تولیدی شان طی فصول سرد سال جویا می شویم، خبر از مسائلی می دهند كه ناشی از ساختار نادرست در 

بازار برق و بورس انرژی، به عنوان دو بازار اصلی معامات انرژی برق است.
مواردی چون »تعیین نشدن یک مدل مشخص قیمت گذاری در بازار برق« و »عدم شفافیت در نحوه 
تخصیص سوخت طی فصول سرد سال« از جمله عواملی است كه به گفته محمدباقر عبایی، معاون 
برنامه ریزی و بازار برق شركت تولید نیروی برق دماوند عما ناكارآمدی بازارهای معامات انرژی برق را برای 

كشف قیمت موجب شده است.
وی معتقد است خصوصا با ورود نیروگاه های دولتی به بورس انرژی »عما نیروگاه ها و خریداران دولتی 
تعیین كننده قیمت در آن هستند و نیروگاه های خصوصی چاره ای جز پیمودن راه دولتی ها ندارند« و در 
گفت وگو با »نیرو و سرمایه« بخشی از راهکار برون رفت از این شرایط را در استقال عملکرد شركت های 

توزیع  به عنوان خریدار، در بورس انرژی می داند كه مشروح آن را در ادامه خواهید خواند:

در حال حاضر چه روش هایی در بازار برق و بورس انرژی ایران برای تعیین قیمت مورد استفاده 
قرار می گیرد و به نظر شما آیا این روش ها و پیاده سازی آن ها در شرایط کنونی مناسب هستند؟ 
چه سازوکاری را برای بهبود این شرایط پیشنهاد می فرمایید و آیا مصادیق یا مستنداتی دارید 
مبنی بر این که رقابت سالم و برابری بین نیروگاه های دولتی و حتی بین نیروگاه های غیر دولتی 

اتفاق نمی افتد؟
در خصوص روش تعیین قیمت در بورس انرژی و بازار برق باید به تفکیک بررسی صورت گیرد. در بازارهای 
دنیا دو روش كلی قیمت گذاری وجود دارد كه یکی پرداخت بر مبنای پیشنهادی  Pay-As-Bid و دیگری 

Uniform است كه در بازار برق ایران مورد نخست انتخاب شده و در حال اجرا است.
عمده ترین مشکل در بازار برق ایران عدم شفافیت و تعیین نشدن یک مدل مشخص قیمت گذاری برای 
اطاع سرمایه گذاران و ذی نفعان این بازار است. در چنین محیط مبهمی معموال تمایلی به سرمایه گذاری 
وجود ندارد و این یکی از بزرگترین چالش های موجود در صنعت برق كشور است. البته میزان شفافیت 
در دوره خرید تضمینی، بیشتر است، اما پس از آن ابهاماتی مثا در باره مدل خرید برق نیروگاه  ها در بازه  
پس از خرید تضمینی وجود دارد. چه بسا كه در چند سال اخیر هم شاهد بودیم هیات تنظیم بازار برق 
بعد از پنج سال ثبات و سکون در قیمت های بازار برق كه موجب لطمات بسیاری به اقتصاد تولید برق 
شد، قیمت ها را آن هم با روشی كاما مبهم و بدون ارائه مدلی برای آینده تغییر داد. این در حالی است كه 
طبق ظرفیت قانونی كه در برنامه ششم توسعه بوده است، نهاد تنظیم گر مهمتر از تعیین قیمت باید ضوابط 

قیمت گذاری را هم مشخص كند.
از سوی دیگر اساسا در بورس انرژی بحث قیمت گذاری مطرح نیست چون در فضای »عرضه و تقاضا« 
قیمت كشف می شود، در نتیجه موضوعات مطرح در بورس انرژی با مسائل قیمت گذاری در بازار برق كاما 
متفاوت است. با این حال این دو بازار موازی هستند و قطعا به یکدیگر سیگنال می دهند؛ در شرایط فعلی 
كه بیش از 90 درصد برق نیروگاه ها در بازار عمده فروشی برق معامله می شود، قیمت های آن بازار سیگنال 
سقف قیمت های بورس انرژی را تعیین می كند. بنابراین قیمت ها در این دو بازار به همدیگر وابسته است و 
هر تصمیم رگوالتور درخصوص قیمت گذاری در بازار عمده فروشی برق، اثرش را به طور مستقیم در بورس 

انرژی می گذارد.
 در بازار برق قیمت گذاری نیروگاه ها به صورت روزانه و طی رقابت بین نیروگاه های حاضر در بازار صورت 
می گیرد، به طوری كه هر فروشنده ای كه قیمت رقابتی تر داشته باشد، در این رقابت پذیرفته می شود. 
ساختار عرضه در بورس انرژی براساس رقابت طراحی شده است، اما چرا قیمت های كشف شده در بورس 

انرژی با بهای تمام شده واقعی برق اختاف قابل توجهی دارد.
 چنان كه گفته شد در بورس عرضه و تقاضا تعیین كننده قیمت هستند، بنابراین اگر انتقادی به قیمت هایی 
كه در بورس كشف می شود داشته باشیم، باید ریشه اش را در عرضه و تقاضا ببینیم. مساله ای كه وجود 
دارد این است كه نسبت عرضه و تقاضا در بورس منطقی نیست؛ از یک طرف بیش از 40 تا 50 درصد از 
ظرفیت كلیه نیروگاه هایی كه در شبکه موجود هستند مجاز به عرضه در این بازار هستند، اما از سوی دیگر 
تقاضا در این بازار، صنایع باالی پنج مگاوات را شامل می شود كه ظرفیت بالقوه  ای كمتر از 30 درصد كل 
شبکه را دارند. بخش عمده ای از این 30 درصد، صنایع انرژی بِر مشمول بند »ز« تبصره 15 قانون بودجه 
هستند كه پس از اجرای نرخ گذاری این صنایع براساس بند مذكور، انگیزه ای برای خرید برق از بورس انرژی 
این مشتركین به شدت كاهش یافته است. بنابراین در بازاری كه عرضه به شدت زیاد و تقاضا پایین است، 

كشف قیمت از واقعیات آن صنعت دور خواهد شد.
اگرچه در سال جاری شركت توانیر قول مساعدی برای تزریق نقدینگی به شركت های توزیع به منظور خرید 
برق از نیروگاه ها ارائه كرد و پس از چند سال در پایان شهریور ماه حدود 500 میلیارد ریال به شركت های 
توزیع تخصیص داد، اما در عمل پس از گذشت دو ماه از این تخصیص، تنها 40 درصد از این منابع را 
شركت های توزیع صرف خرید برق از بورس انرژی كردند كه این نشانه عدم وجود اراده جدی در شركت 
توانیر به منظور حمایت از كشف قیمت واقعی برق در بورس انرژی است. درصورتی كه براساس بند »ب« 
ماده 44  قانون برنامه ششم توسعه وزارت نیرو موظف شده بوده است كه قیمت خرید برق را از سازوكار 
بورس تعیین كند. امسال در سال پایانی برنامه ششم توسعه هستیم و هیچ اقدام اجرایی در این خصوص 

صورت نگرفته است.
 از طرف دیگر قیمت های بورس متاثر از سیگنال هایی است كه از بازار موازی خودش، یعنی بازار برق 
دریافت می كند. وقتی دولت در بازار برق مطالبات فروشندگان برق را به موقع پرداخت نمی كند، این مساله 
در بازار نقدی كه بورس انرژی است با ارائه قیمت های پایین از سوی فروشندگان اثر خود را نشان می دهد.
در فصول سرد و در شرایطی كه مقررات محدودیت سوخت حاكم می شود، آنچه كه در میزان فروش 
نیروگاه ها و تولیدشان خیلی مهم است تقسیم سوخت و نوع سوختی است كه به نیروگاه ها تخصیص پیدا 
می كند؛ اگر به نیروگاهی سوخت گاز داده شود در اولویت اول تولید و اگر سوخت مایع داده شود در اولویت 
دوم تولید قرار می گیرد و اگر هم سوخت نداشته باشد، اصا امکان تولید وجود ندارد و در بازار هم پذیرفته 

نمی شود، بنابراین نمی تواند درآمد »انرژی« داشته باشد.

بر این اساس بحث برقراری عدالت بین نیروگاه های دولتی یا غیر دولتی در فصول سرد سال، 
بیش از هر چیز در نحوه تخصیص سوخت نیروگاه ها مطرح است و با توجه به بحرانی که در 
حوزه تامین سوخت در کشور داریم، نهادهایی باید به صورت مستقل این مساله را بررسی کنند 

که آیا عدالت در تقسیم سوخت بین نیروگاه های دولتی و خصوصی واقعا برقرار است یا خیر.
 البته پاسخ این پرسش را در حال حاضر نمی توان به صورت مستند داد، چون اطاعاتی كه در مورد تقسیم 
سوخت نیروگاه ها هست به صورت عمومی منتشر نمی شود و شركت مدیریت شبکه برق هم از انتشار این 
اطاعات خودداری می كند. این در حالی است كه اگر در بازار برق شفافیت بیشتری در چنین اطاعاتی 
داشتیم، پی گیری، تحلیل و ارزیابی بحث عدالت در تخصیص سوخت بین نیروگاه های دولتی و خصوصی 
حتی توسط بازیگران بازار به راحتی امکان پذیر بود. منطقا در شرایطی كه در منابع سوخت محدودیت داریم، 
برای این كه امکان تولید حداكثری انرژی وجود داشته باشد تخصیص سوخت باید به نیروگاه هایی باشد كه 
راندمان باالتری دارند. از لحاظ اقتصادی نباید همه نیروگاه ها از این موضوع متاثر باشند و در مقررات بازار، 

محدودیت سوخت باید به صورت عادالنه ای لحاظ شود.

آیا طی این یک سال اوضاع بهتر یا بدتر شده یا اصال تحرکاتی نداشته و به نظر شما در بلندمدت 
آیا حضور نیروگاه های دولتی به این رقابت بیشتر لطمه خواهد زد یا راهکار و سازوکاری وجود 

دارد که بشود شرایط رقابت را کنترل و مناسب تر کرد؟
بورس انرژی از سال 1392 راه اندازی شد. در آن زمان نیروگاه های دولتی مجاز به عرضه نبودند و خریداران 
صرفا شركت های توزیع بودند. در آن شرایط یکی از اهداف اصلی از راه اندازی بورس انرژی كشف قیمت 
واقعی برق بود؛ ولی شکل گیری بورس انرژی در شرایطی اتفاق افتاد كه خریداران خصوصی در این بازار 
حضور نداشتند و خریداران دولتی شركت های توزیع بودند كه به صورت متمركز توسط شركت توانیر 

مدیریت می شدند و از سمت تولید هم تنها نیروگاه های غیر دولتی در این بازار  حضور داشتند.
بنابراین در شرایطی كه نیروگاه های غیر دولتی كمتر از 20 درصد مطالبات خود را از بازار دریافت می كردند، 
كاركرد بورس انرژی از كشف قیمت واقعی برق به یک »بازار پول و تامین مالی« تبدیل شد، تا جایی كه 
در حال حاضر به عنوان محلی برای كشف ارزش پول در صنعت برق شناخته می شود. نیروگاه ها برای این 
كه بتوانند نقدینگی جاری خود را برای پرداخت حقوق و نگهداری نیروگاه ها جبران كنند، مجبور بودند 
برق تولیدی خود را با هر قیمتی كه موجب تسریع در خرید آن شود، در بورس عرضه و تامین مالی كنند. 
بنابراین عرضه برق نیروگاه ها به عنوان یک كاال و فروش آن با قیمت واقعی در بورس انرژی امکان پذیر نبوده 
است. این امر سبب شد قیمت هایی كه در این بازار شکل می گیرد بیش از 30 تا 50 درصد كمتر از قیمت 

فروش آن محصول در بازار عمده فروشی باشد.
 بر این اساس می توان گفت بورس انرژی كاركرد اصلی مورد انتظارش را نداشته است، تا جایی كه اواخر 

نیروگاه های غیر دولتی در گردونه رقابت نابرابر
محمدباقر عبایی، معاون برنامه ریزی و بازار برق شرکت تولید نیروی برق دماوند
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سال 1398 كه به سبب مصوبه شركت توانیر تزریق نقدینگی كافی به شركت های توزیع و در نتیجه به 
بورس انرژی صورت نگرفت و كا معامات در این بازار متوقف شد. پس از راه اندازی مجدد معامات با 
حضور صنایع باالی پنج مگاوات از ابتدای سال 1399، جهت گیری فضای عرضه و تقاضا به این سمت 
بوده است كه خریداران صنعتی و خصوصی در بورس انرژی فعال شده اند و شركت های توزیع به عنوان 
نهادهایی كه از نظر ما در واقع دولتی حساب می شوند، دیگر منابعی برای خرید از بورس انرژی نداشته اند.

بنابراین فضای بورس انرژی در سال 1399 معامله بین نیروگاه های خصوصی و خریداران خصوصی بود. 
البته در سال 1399 تعداد اندكی از خریداران مذكور در بورس انرژی حضور داشتند و در نتیجه حجم 
معامات بسیار كاهش یافت، اما از اواسط آن سال كه با مصوبه هیات وزیران كلیه صنایع باالی پنج مگاوات 
ملزم شدند از بورس خریداری كنند، شرایط بازار كاما متفاوت شد و داشت روند این معامات در بورس 
انرژی به اهداف اصلی این بازار نزدیک می شد. از ابتدای اردیبهشت سال جاری نیز كلیه صنایع باالی پنج 
مگاوات ملزم شدند كه برق خود را از بورس بخرند در غیر این صورت به عنوان مشترک، با حداكثر قیمت 
بازار برق با آنها معامله می شد. در این فضا كه از اردیبهشت 1400 شکل گرفت، خریداران، خصوصی 
بودند و فروشندگان هم تنها نیروگاه های خصوصی بودند و هنوز نیروگاه های دولتی و خریداران دولتی 
)شركت های توزیع( ورود نکرده بودند. به این ترتیب از ابتدای اردیبهشت، قیمت های مبادالت برق در 
بورس انرژی با روندی منطقی و مناسب در حال نزدیک شدن به قیمت های موجود در بازار برق بود؛ تا این 
كه اواخر شهریور و اوایل مهر ماه سال جاری با تزریق 500 میلیارد ریال نقدینگی به شركت های توزیع، 
حضور خریداران دولتی را در بازار زنده كرد. در این شرایط دوباره معامات شركت های توزیع با نحوه ارزیابی 
و دخالتی كه شركت توانیر به عنوان مجمع شركت های توزیع با مدل انگیزشی یک سویه ای كه برای این 

شركت ها تعریف كرده كه در واقع مصداق بیشتر بودن قدرت بازار در سمت خریدار است، شکل گرفت.
در چنین شرایطی ذهنیت شركت های توزیع هنوز در فضایی بود كه انتظار داشتند همچون سال های 
گذشته، در بورس انرژی 30 تا 40 درصد پایین تر از قیمت بازار برق خریداری كنند؛ در صورتی كه در 
تابلوی صنعتی )فروش برق به صنایع(، معامات طی چند ماه قبل بین 10 تا 20 درصد كمتر از قیمت 

بازار شکل گرفته بود.
 در این میان نیروگاه های دولتی هم شروع به معامله در بورس كردند؛ به این ترتیب با ورود شركت های 
توزیع نیروگاه های دولتی هم با همان قیمت های قدیم شروع به فروش برق تولیدی خود به شركت های 
توزیع كردند كه این امر باعث شد قیمت های فروش برق نیروگاه های غیر دولتی به صنایع نیز ناگهان 20 تا 

25 درصد در بورس انرژی كاهش پیدا كرد.

بر این اساس وقتی خریداران و فروشندگان در بخشی از مبادالت بورس انرژی هر دو دولتی 
بودند، شاهد کاهش قیمت در آن بخش بودیم که اثرش را در تابلوی قیمت صنعتی هم گذاشت 
و قیمت صنایع هم به مراتب کاهش پیدا کرد؛ در شروع این روند شکست قیمت نه نیروگاه های 
خصوصی دخالت داشتند و نه خریداران خصوصی و این امر نتیجه معامالت دو طرفه دولتی بود.

به بیان بهتر یکی از چالش های بورس انرژی این است که عمال نیروگاه ها و خریداران دولتی 
تعیین کننده قیمت در آن هستند و نیروگاه های خصوصی چاره ای جز پیمودن راه دولتی ها 
ندارند، در حالی که نیروگاه های دولتی انگیزه های اقتصادی بخش خصوصی را نخواهند داشت. 
با این اوضاع و احوال نیروگاه های دولتی و خصوصی حدود 50 الی60 درصِد تقاضا، اجازه فروش دارند، 
اما خریداران در این بازار صرفا صنایع هستند. كا مصرف صنایع 30 تا 35 درصد است و به شركت های 
توزیع نیز نقدینگی جدیدی تزریق نشده است و حتی پیش از گذشت دو ماه تنها 40 درصد از منابع خود 

را خریداری نمودند.
چالش دیگری كه در معامات بورس وجود دارد حضور غیر مستقل شركت های توزیع نیروی برق در این 
بازار است، حال آن  كه شركت توانیر نباید در معامات بورس مداخله كند و باید اجازه بدهد شركت های 
توزیع به صورت مستقل تصمیم گیری كنند، برای این منظور الزم است كه در ارزیابی عملکردی كه مستمرا 
توسط شركت های توانیر از شركت های توزیع صورت می گیرد، موضوع نرخ خرید برق توسط این شركت ها 
لحاظ نشود، زیرا در این ارزیابی هر مدلی كه در نظر گرفته شود، موجب سیگنال دهی به رفتار شركت های 
توزیع در بورس انرژی خواهد شد كه این یکی از مصادیق اعمال قدرت بازار و شركت توانیر در عملکرد 

شركت های توزیع است.
از سوی دیگر طبق قانون بودجه امسال برق صنایع انرژی بر با نرخ قرارداد خرید تضمینی با آنها حساب 
می شود كه عما این موضوع هم بدل به چالش دیگری در بورس انرژی برای نیروگاه های غیر دولتی شده 
است؛ چرا كه به عنوان مثال مشترک بزرگی چون فوالد مباركه با مصرف هزار مگاوات كه تا پیش از این 
بیشترین حجم خرید را در بورس انرژی از نیروگاه های خصوصی انجام می دادند، بعد از این مصوبه دیگر 

انگیزه ای برای خرید مستقیم از بورس نداشت و این حجم از تقاضا، از بورس خارج شد.

عالوه بر تغییراتی که اشاره شد، دو تغییر دیگر هم در سازوکار بوررس انرژی در دستور کار 
قرار دارد؛ نخست الزام مشترکین با مصرف باالی 1 مگاوات برای تامین برق از طریق این بازار 
و دوم آن که نیروگاه های دولتی و خصوصی ملزم می شوند 5 درصد از برق تولیدی خود را 

حتما در بورس عرضه کنند. با توجه به این که گفته می شود قرار است این میزان تا حتی 70 
درصد افزایش یابد، تاثیر آن بر ساز و کارهای بورس و بر اقتصاد نیروگاه های غیر دولتی چه 

خواهد بود؟
مصوبه 20 مهر ماه سال 1399 هیات وزیران كلیه صنایع باالی پنج مگاوات را برای خرید از بورس اجبار 
كرده است. در بند دو این مصوبه آمده است طی دو سال آینده كلیه مشتركین باالی یک مگاوات ملزم 

شوند برق مورد نیاز خود را از طریق بورس تامین كنند.
 حقیقت آن است كه اكنون با وجود گذشت بیش از یک سال از این مصوبه، هیچ نتیجه عملی از سوی 
وزارت نیرو برای اجرای آن نمی بینیم. اما اگر این اقدام صورت بگیرد، سبب ورود بخش عمده ای از تقاضا 
به بورس انرژی می شود كه اثرش را در بازار خواهد گذاشت و امید به كشف قیمت واقعی در بورس بسیار 

زیاد می شود.
اما از سوی دیگر هر گونه الزام و اجباری در هر بازار، باعث خروج آن از نقطه بهینه و كارا می شود؛ بنابراین 
مصوبه هیات تنظیم بازار برق كه با وضع جرایمی الزام می كند حداقل پنج تا 30 درصد از ظرفیت مورد 
نیاز یا تولیدی شركت های توزیع به عنوان خریدار و نیروگاه ها به عنوان فروشندگان عمده در بورس تقاضا 
یا عرضه شود، مصوبه ای بود كه به نظر بنده اول باید زیرساخت هایش آماده می شد و با فضای بازار مناسب 
و كارا، خود بازیگران به این تصمیم اقتصادی می رسیدند كه بخش معینی از برق مورد نیاز یا تولید خود را 

مستقیم در بورس معامله كنند و خروجی بهتری از این بازار حاصل می شد.
ایراد اساسی مصوبه 348 هیات تنظیم بازار برق این بود كه اگر نیروگاه ها به تعهد خود عمل نمی كردند، 
مشمول كاهش درآمد می شدند و بخشی از درآمد آمادگی خود را از دست می دادند. این كاهش درآمد به 
معنای این است كه برق خریداری شده در بازار ارزان شود و سود این موضوع هم به جیب شركت های توزیع 
و در سطح باالتر شركت توانیر می رفت. اما در سمت مقابل اگر شركت های توزیع تعهد خود مبنی بر خرید 
30 درصد از مصرف خود را از بورس انجام نمی دادند، هیچ اتفاقی برای این شركت ها نمی افتاد چون بر 
اساس این مصوبه گفته شده حداكثر قیمت متوسط بازار برق و متوسط بورس انرژی به عنوان ماک جریمه 

برای شركت های توزیع تلقی می شود.
 این در حالی است كه قیمت بورس قطعا پایین تر از قیمت متوسط بازار است و حداكثر متوسط بازار و 
بورس هم به قیمت متوسط بازار می رسد كه در شرایط كنونی هم شركت های توزیع با قیمت متوسط بازار 
برق مورد نیاز خود را می خرند؛ بنابراین شركت های توزیع هیچ انگیزه ای برای اجرای تعهدات خود ندارند 
و عدم اجرای آن  هم هیچ ضمانت اجرایی برای آنها به صورت عملی و مالی ندارد. این امر یک طرفه بودن 
مصوبه 348 هیات تنظیم بازار را نشان می دهد كه كاما ناعادالنه نوشته شده و هم شركت تولید نیروی برق 

دماوند و هم سندیکا پیگیر این موضوع است كه مصوبه اصاح  و شرایط عادالنه شود.
مساله دیگر این است كه باید تقاضای بالفعلی در بورس انرژی وجود داشته باشد تا تعهدات نیروگاه ها اجرا 
شود؛ در صورتی كه شركت توانیر تزریق نقدینگی به شركت های توزیع ندارد و شاید شركت های توزیع 
نخواهند برقشان را از بورس انرژی تأمین كنند و اینجا در این مصوبه كاما ابهام وجود دارد كه اگر خریداری 
وجود نداشته باشد آیا تعهد شركت های نیروگاهی عرضه در این بازارها تلقی می شود یا خیر؟! نیروگاه دماوند 
استفساریه ای از هیات تنظیم بازار برق گرفت كه فقط عرضه با قیمت های منطقی می تواند مصداق انجام 
تعهدات نیروگاه ها باشد. البته هنوز برای اجرای این موضوعات دستورالعملی توسط وزارت نیرو تصویب نشده 
كه این اتفاق بیافتد یا نیافتد و لذا هنوز این مصوبه به منصه اجرا نرسیده چون دستورالعمل اجرایی برایش 
نیامده است. به نظر من هر گونه اجباری به خرید یا فروش در یک بازار خاص می تواند اشتباه باشد و می تواند 

هم به تولیدكننده ها و هم به مصرف كننده ها و در نهایت به صنعت برق آسیب بزند.

آیا گفته شما در مورد تعیین کف قیمت هم صادق است؛ یعنی آیا تعیین کف قیمت در بازه های 
زمانی مختلف را به عنوان روشی که موجب رقابتی برابر بین نیروگاه ها در بورس شود، مناسب 

می دانید و یا آن را یک »سازوکار اجبار« قلمداد می کنید که به بازار آسیب می زند؟
اگر بازار در فضایی باشد كه نقدینگی حاصل از فروش برق همه نیروگاه ها به صورت عادالنه پرداخت شود؛ 
یعنی فروش برق چه در بازار برق و چه در بورس انرژی تفاوتی در نحوه پرداخت ایجاد نکند، وزارت نیرو نیز 
برق نیروگاه هایی كه در بازار برق می فروشند را به موقع و طبق قراردادشان پرداخت كند و از سوی دیگر 
تمام مشتركینی كه در شبکه هستند اجبار داشته باشند برق مورد نیازشان را از بورس انرژی خریداری 

كنند، به نظر من هیچ نیازی به تعیین كف قیمت در بورس انرژی بازار وجود ندارد.
اما در این شرایط كه وزارت نیرو در بازار عمده فروشی به تعهد قراردادی خودش به موقع عمل نمی كند، تمام 
مشتركین اجبار به خرید از بورس ندارند، بخشی از تقاضا حذف شده است و در بازار موازی عمده فروشی 
)بورس انرژی( هم پرداخت ها به موقع انجام نمی شود و از طرف دیگر نیروگاه های دولتی انگیزه اقتصادی 
برای فروش ندارند و صرفا برای تامین هزینه های جاری خودشان برق را در بورس انرژی در رقابت با 
نیروگاه های خصوصی می فروشند، به نظر من در این فضا تعیین كف قیمت می تواند بجا باشد. به طوری 
كه سبب نیل به هدف اصلی بورس انرژی و حتی بند ب ماده )44( برنامه ششم توسعه می شود كه كشف 
قیمت واقعی برق بوده و در برنامه ششم توسعه هم بر آن تاكید شده است. به عبارت دیگر در شرایط كنونی، 

تعیین كف قیمت در بازارهای مبادالت برق سبب صیانت از صنعت برق می باشد.
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ایجاد گروه »پیشرانان پیشرفت ایران« نشان دهنده امنیت سرمایه گذاری در کشور

مردمی کردن اقتصاد کشور با ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه

ترکیب سهامداران؛ ویژگی مهم »گروه پیشرانان پیشرفت ایران«

رئیس جمهور در آیین آغاز عملیات اجرایی ۴8 پروژه بزرگ صنعتی کشور:

در بخش دیگر این مراسم، دكتر سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن اشاره به 
سرمایه گذاری 200 هزار میلیارد تومانی برای اجرای 48 طرح بزرگ صنعتی كشور، تركیب سهامداران را 
یکی از ویژگی های منحصر به فرد در اجرای این طرح ها عنوان كرد و گفت: پروژه های نیمه تمام زیادی در 
كشور وجود داشت كه با توجه به توان مالی و فنی مناسب این سهامداران، ان شااهلل شاهد انجام  طرح ها در 

بازه زمانی تعیین شده خواهیم بود.
دكتر فاطمی امین؛ در ادامه به اجرای عملیاتی معدن »جانجا« در استان سیستان و بلوچستان اشاره كرد 
و با تاكید بر واگذاری بخشی از سهام این پروژه به مردم منطقه، توجه به كل زنجیره و رعایت توازن در 
سرمایه گذاری را یکی از مزایای این طرح عنوان كرد و سرمایه گذاری جدید در حوزه صنعت و معدن را 

شرط مهم برای حفظ و ارتقاء رشد تولید در این حوزه دانست.
گفتنی است مراسم امضای اسناد و تفاهم نامه های مربوط به اجرای 48 پروژه بزرگ صنعتی كشور توسط 
مدیران عامل شركت های سرمایه گذار و مجری با حضور رئیس جمهور، وزرای صمت، نفت و اقتصاد، رئیس 

كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی و مدیران عامل »گروه پیشرانان پیشرفت ایران«  برگزار شد.
شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ، شركت معدنی و صنعتی گل گهر، مجتمع فوالد مباركه، 
شركت ملی صنایع مس ایران، شركت معدنی و صنعتی چادرملو و شركت گروه گسترش نفت و گاز 
پارسیان به عنوان »گروه پیشرانان پیشرفت ایران« مسئولیت سرمایه گذاری در این 48 پروژه بزرگ صنعتی 

در 13 استان كشور و با سرمایه گذاری معادل 14 میلیارد دالر را بر عهده دارند.

رئیس جمهور در آیین آغاز عملیات اجرایی 48 پروژه بزرگ صنعتی كشور با تاكید بر وظیفه تسهیل گری 
و حمایتی دولت از فعالیت های اقتصادی گفت: پیام گروه »پیشرانان پیشرفت ایران« به برای سرمایه گذاران 

و شركت های خارجی، امنیت سرمایه گذاری و ضمانت سود است.
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در آیین آغاز عملیات اجرایی 48 پروژه بزرگ صنعتی كشور نیز ضمن تقدیر 
از فعاالن اقتصادی، دستیابی به رشد 8 درصدی را منوط به افزایش بهره وری، تولید و اشتغال عنوان كرد 
و با اشاره به هم افزایی و هماهنگی ایجاد شده در گروه »پیشرانان پیشرفت ایران«، آن را یک تجربه موفق 
در راستای انجام كارهای بزرگ توصیف كرد و پیام آن را پویایی، امید، ایستادگی، اعتماد به نفس عنوان 
كرد كه به سرمایه گذاران خارجی، امنیت سرمایه گذاری و ضمانت سود را نشان می دهد و موجب همراهی 

آن ها می شود.
رئیس جمهور همچنین اساس اقتصاد اسامی را تولید و كار اعام كرد و با تاكید بر ایجاد فضای مناسب 
كسب و كار برای فعاالن اقتصادی  و تسهیل گری و حمایت را از وظایف دولت خواند و تهیه نقشه پیشرفت 

صنعت را یک امر ضروری دانست.

مدیر عامل شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با اشاره به ضرورت هدایت سرمایه های خرد به 
حوزه تولید و همچنین یادآوری ماهیت شركت های سهامی عام پروژه، ایجاد شركت های سهامی عام پروژه 

را راهی مناسب برای مردمی كردن اقتصاد كشور دانست.
دكتر امیرحسین نادری در آیین آغاز عملیات اجرایی 48 پروژه بزرگ صنعتی كشور، ضمن گرامی داشت 
ایام دهه فجر، در توضیح فعالیت شركت »ومعادن« گفت: فعالیت شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و 
فلزات در راستای سرمایه گذاری با استفاده از منابع و ثروت های موجود در كشور و هدایت این سرمایه ها به 

حوزه های دارای ظرفیت است.
مدیر عامل شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از آغاز عملیات اجرایی طرح های متعدد در منطقه 
كشور خبر داد و تصریح كرد: منابع و ذخایر بسیار غنی آهن و پلی متال كه در غرب كشور وجود دارد و 
شركت »ومعادن« موفق شده است سرمایه گذاری خوبی در حوزه فوالد در این منطقه و در استان های 

كردستان، همدان و آذربایجان غربی داشته باشد.
ادامه ضمن قدردانی از حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای این  دكتر نادری در 
طرح ها گفت: با توجه به حمایت های وزارت صمت و نیز همراهی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت 
و سرمایه گذاری خوبی كه در این منطقه تعریف كردیه ایم پیش بینی می كنیم تا 2.5 سال آینده شاهد 

دستاوردهای خوبی در حوزه تولید و همینطور اشتغالزایی در این منطقه باشیم.
وی در ادامه صحبت های خود به برنامه های شركت »ومعادن« در منطقه شرق كشور پرداخت و با یادآوری 
تشکیل بزرگترین كنسرسیوم تاریخ معدنی كشور گفت: این كنسرسیوم با توان مالی و فنی قوی كه 
دارد به دنبال فعال كردن معادن بزرگ و به ویژه طا و مس در شرق كشور است و امیدواریم با توجه به 

سرمایه گذاری كه در این منطقه انجام می شود ان شاءاهلل مشکات اقتصادی این منطقه خاتمه یابد.
فعالیت و سرمایه گذاری در حوزه عناصر نادر خاكی از دیگر مواردی بود كه مدیر عامل »ومعادن« در 
سخنرانی خود به آن اشاره كرد و با توضیح اینکه این عناصر در آینده صنعت نقش اساسی و استراتژیک 
دارند، افزود: سرمایه گذاری در حوزه عناصر نادر خاكی به خصوص در حوزه لیتیوم، نیکل و كبالت به عنوان 
فلزات استراتژیک و نیاز آینده صنعت ضروری است و این مهم در برنامه های شركت »ومعادن« تعریف شده 
است؛ و با توجه به توانایی دانشمندان، جوانان نخبه و ظرفیت علمی كشور در آینده ای نزدیک خبرهای 

خوبی را در حوزه فرآوری این عناصر اعام خواهیم كرد.
دكتر نادری همچنین از سرمایه گذاری و ساخت یک اسکله در منطقه جنوب كشور و توسعه زیرساخت های 
حمل و نقل ریلی توسط »ومعادن« خبر داد و افزود: با توجه به اینکه سهم عمده نقل و انتقال مواد معدنی 
به مربوط حمل و نقل ریلی است برنامه ریزی برای احداث سه هزار كیلومتر خط راه آهن جدید به شبکه 
ریلی كشور در دستور كار گرفت و با اجرای این طرح سرعت حمل ریلی بازرگانی كشور را از چهار كیلومتر 

به 9 كیلومتر ارتقا پیدا می كند كه اقدام مهمی در راستای توسعه صنعتی كشور است.
مدیر عامل شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در پایان صحبت های خود با تاكید بر اینکه ایجاد 
شركت های سهامی عام پروژه مسیری مناسب برای مردمی كردن اقتصاد كشور است، به تجربه موفق 
تاسیس شركت تجلی اشاره كرد و اذعان داشت: با توجه به ظرفیت قانونی كه این شركت ها دارند می توانند 
با جذب سرمایه ها و ثروت های خرد و كان و هدایت آن ها به سمت فرصت های اقتصادی كه دولت ایجاد 
می كند، می توان فعالیت های اقتصادی مهمی را در كشور اجرا كرد و عاوه بر هدایت نقدینگی به سمت 

تولید، مردم را نیز از منافع آن منتفع كرد.
گفتنی است مراسم امضای اسناد و تفاهم نامه های مربوط به اجرای 48 پروژه بزرگ صنعتی كشور توسط 
مدیران عامل شركت های سرمایه گذار و مجری با حضور رئیس جمهور، وزرای صمت، نفت و اقتصاد، رئیس 

كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی و مدیران عامل »گروه پیشرانان پیشرفت ایران« برگزار شد.
شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، شركت معدنی و صنعتی گل گهر، مجتمع فوالد مباركه، 
شركت ملی صنایع مس ایران، شركت معدنی و صنعتی چادرملو و شركت گروه گسترش نفت و گاز 
پارسیان به عنوان »گروه پیشرانان پیشرفت ایران« مسئولیت سرمایه گذاری در این 48 پروژه بزرگ صنعتی 

در 13 استان كشور و با سرمایه گذاری معادل 14 میلیارد دالر را بر عهده دارند.
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توزیع ثروت و رونق اقتصادی با اجرای ۴8 طرح  بزرگ صنعتی
مدیرعامل شرکت  سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 

مدیـــر عامـــل شـــركت  ســـرمایه گذاری توســـعه معـــادن و فلـــزات بـــا تاكیـــد بـــر 
ـــاز  ـــه آغ ـــان، ب ـــوالد جه ـــده ف ـــد كنن ـــر تولی ـــور برت ـــن 10 كش ـــران در بی ـــگاه ای جای
ـــروت،  ـــع ث ـــرد و توزی ـــاره ك ـــور اش ـــی كش ـــزرگ صنعت ـــروژه ب ـــی 48 پ ـــرای عملیات اج
رونـــق اقتصـــادی، محرومیت زدایـــی و افزایـــش اشـــتغال را از جملـــه دســـتاوردهای 

آن برشـــمرد.
ـــران«  ـــرفت ای ـــرانان پیش ـــروه »پیش ـــه گ ـــان اینک ـــا بی ـــادری« ب ـــین ن دكتر»امیرحس
از هفـــت شـــركت بـــزرگ كشـــور شـــامل شـــركت ســـرمایه گذاری توســـعه معـــادن 
ــی  ــی و صنعتـ ــركت معدنـ ــو، شـ ــی چادرملـ ــی و صنعتـ ــركت معدنـ ــزات، شـ و فلـ
ـــركت  ـــران و ش ـــس ای ـــع م ـــی صنای ـــركت مل ـــه، ش ـــوالد مبارك ـــع ف ـــر، مجتم گل گه
گـــروه گســـترش نفـــت و گاز پارســـیان می شـــود، اظهـــار داشـــت: بـــا توجـــه بـــه 
محدودیت هـــای توســـعه ســـرمایه گذاری در كشـــور مقـــرر شـــد هـــر شـــركت در 

حـــوزه تخصصـــی خـــود اقـــدام بـــه ســـرمایه گذاری كنـــد.
مدیرعامـــل شـــركت  ســـرمایه گذاری توســـعه معـــادن و فلـــزات بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــزات  ـــادن فل ـــعه مع ـــه توس ـــرمایه گذاری در زمین ـــركت، س ـــن ش ـــی ای ـــوزه تخصص ح
و صنایـــع معدنـــی اســـت، خاطرنشـــان كرد: ایجـــاد و بهبـــود زیرســـاخت ها، توســـعه 
ــتانتره از برنامه هایـــی  كارخانجـــات و افزایـــش تولیـــدات از جملـــه گندلـــه و كنسـ

ـــد. ـــد ش ـــام خواه ـــده انج ـــال آین ـــه در 2 س ـــت ك اس
وی در ادامـــه از ســـرمایه گذاری »ومعـــادن« در اســـتان های غربـــی كشـــور در 
ـــركت  ـــه ش ـــر توج ـــد ب ـــا تاكی ـــر داد و ب ـــتان خب ـــوالد كردس ـــع ف ـــرح صنای ـــب ط قال
ــوالد و  ــره فـ ــای زنجیـ ــه كل حلقه هـ ــزات بـ ــادن و فلـ ــعه معـ ــرمایه گذاری توسـ سـ
ـــدف  ـــا ه ـــتان ب ـــوالد كردس ـــع ف ـــركت صنای ـــرح ش ـــرای ط ـــت: اج ـــره ارزش، گف زنجی
ـــور، از  ـــرب كش ـــه غ ـــوالد در منطق ـــفنجی و ف ـــن اس ـــد آه ـــروژه تولی ـــل پ ـــرا و تکمی اج

دیگـــر برنامه هـــای »ومعـــادن« اســـت.
ــای  ــور فرصت هـ ــرای كشـ ــا بـ ــال تحریم هـ ــه اعمـ ــان اینکـ ــا بیـ ــادری بـ ــر نـ دكتـ
فراوانـــی را ایجـــاد كـــرده اســـت، بیان داشـــت: در ســـال های گذشـــته ایـــن رونـــد 
ـــرار  ـــی ق ـــدات ایران ـــدگان و تولی ـــار تولیدكنن ـــران در اختی ـــازار ای ـــا ب ـــده ت ـــب ش موج

بگیـــرد كـــه فرصـــت طایـــی محســـوب می شـــود.
ــر در زنجیـــره ارزش فـــوالد  ــوان مثـــال در ســـال های اخیـ ــه عنـ ــزود: بـ وی افـ
ســـرمایه گذاری هایی انجـــام شـــده تـــا محصوالتـــی تولیـــد كنیـــم كـــه در زنجیـــره 
ـــدی  ـــه بع ـــه حلق ـــد و ب ـــور باش ـــاز كش ـــورد نی ـــوده و م ـــرف ب ـــل مص ـــوالد قاب ارزش ف

بـــرای تولیـــد آهـــن اســـفنجی و فـــوالد تحویـــل داده شـــود.
ـــت  ـــی دول ـــزرگ صنعت ـــروژه ب ـــن 48 پ ـــرد: اجـــرای ای ـــد ك ـــادن« تاكی ـــل »ومع مدیرعام
موجـــب افزایـــش اشـــتغال و توزیـــع ثـــروت می شـــود كـــه مزیت هـــای فراوانـــی را 

ـــراه دارد. ـــه هم ـــور ب ـــرای كش ب
ـــت،  ـــی اس ـــوالت خارج ـــا محص ـــت ب ـــل رقاب ـــی قاب ـــدات داخل ـــه تولی ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــزو 10  ـــت آورده و ج ـــه دس ـــی را ب ـــه جهان ـــوالد رتب ـــت ف ـــران در صنع ـــرد: ای تصریح ك
ـــورهای  ـــر كش ـــا دیگ ـــت ب ـــکان رقاب ـــت و ام ـــوزه اس ـــن ح ـــان در ای ـــر جه ـــور برت كش

ـــده را دارد. تولیدكنن
دكترنـــادری بـــا اعـــام اینکـــه در حـــال حاضـــر بـــه كشـــورهایی ماننـــد عـــراق، 
ـــه  ـــم ك ـــادرات داری ـــا ص ـــی مرزه ـــل نزدیک ـــه دلی ـــارس ب ـــج ف ـــوزه خلی ـــتان و ح افغانس
ـــارت در  ـــش تج ـــاهد افزای ـــادرات، ش ـــعه ص ـــا توس ـــد و ب ـــته باش ـــداوم داش ـــم ت امیدواری
ـــر  ـــق كمت ـــركت ها در مناط ـــن ش ـــت ای ـــعه و فعالی ـــزود: توس ـــیم اف ـــه باش ـــن زمین ای
توســـعه یافتـــه كشـــور، محرومیت زدایـــی را بـــه همـــراه خواهـــد داشـــت و یـــک 

اقـــدام بـــزرگ اقتصـــادی بـــرای كشـــور محســـوب می شـــود.
ـــم  ـــند چش ـــون س ـــن پیرام ـــورمان همچنی ـــت كش ـــه دار صنع ـــه و رزوم ـــا تجرب ـــر ب مدی
انـــداز 1404 بـــا تاكیـــد بـــر وجـــود ســـرمایه های علمـــی و تـــوان فنـــی ممتـــاز 
كشـــور، وجـــود زیرســـاخت های الزم و تامیـــن نهاده هـــای اولیـــه تولیـــد را شـــرط 
ـــت:  ـــمرد و گف ـــدن برش ـــش مع ـــند 1404 در بخ ـــم انداز س ـــداف چش ـــق اه ـــم تحق مه

ـــرداری،  ـــازه بهره ب ـــودن ب ـــی ب ـــن و طوالن ـــی آه ـــازار جهان ـــرایط ب ـــه ش ـــه ب ـــا توج ب
ــت؛ در  ــده اسـ ــن شـ ــرمایه گذاری تضمیـ ــک سـ ــوزه یـ ــن حـ ــرمایه گذاری در ایـ سـ
ـــری  ـــات موث ـــی اقدام ـــزرگ معدن ـــای ب ـــته بنگاه ه ـــال های گذش ـــی س ـــا ط ـــور م كش
را در جهـــت توســـعه ایـــن بخـــش و گســـترش و حفـــظ بازارهـــای جهانـــی انجـــام 
ـــوالد  ـــده ف ـــد كنن ـــر تولی ـــور برت ـــزء 10 كش ـــتیم ج ـــروز توانس ـــه ام ـــد به طوریک داده ان
خـــام در جهـــان باشـــیم؛ امـــا بـــرای حفـــظ دســـتاوردهای حاصـــل شـــده و ادامـــه 
ــزی و  ــاز روز، برنامه ریـ ــرایط و نیـ ــا شـ ــق بـ ــد مطابـ ــیر بایـ ــن مسـ ــت در ایـ حركـ
ـــرا  ـــاف، اج ـــات، اكتش ـــف مطالع ـــول مختل ـــودن فص ـــر ب ـــرد و زمانب ـــرمایه گذاری ك س

و بهره بـــرداری را مـــورد توجـــه قـــرار داد.
ـــوالد  ـــره ف ـــای زنجی ـــن حلقه ه ـــوازن بی ـــد و ت ـــی تولی ـــادن« هماهنگ ـــل »ومع مدیرعام
را یکـــی از اصـــول مهـــم بـــرای شـــکوفایی و افزایـــش درآمـــد دانســـت و ضمـــن 
ـــرات  ـــد تغیی ـــی رون ـــرد: بررس ـــح ك ـــزوده تصری ـــره ارزش اف ـــه زنجی ـــه ب ـــر توج ـــد ب تاكی
ـــی  ـــی داخل ـــت های معدن ـــاح سیاس ـــر و اص ـــزوم تغیی ـــر ل ـــدن ب ـــوزه مع ـــی در ح جهان
تاكیـــد دارد و الزم اســـت بـــا ســـرمایه گذاری مناســـب عـــاوه بـــر افزایـــش تولیـــد 
ــا در  ــد ارزش كامودیتی هـ ــل از رشـ ــد حاصـ ــی از درآمـ ــا، بخشـ و كاهـــش هزینه هـ
ـــعه  ـــرآوری و توس ـــره ف ـــل زنجی ـــد، تکمی ـــر جدی ـــایی ذخائ ـــاف و شناس ـــش اكتش بخ

ــم. ــرمایه گذاری كنیـ ــل سـ ــل و نقـ ــاخت های حمـ زیرسـ
دكتـــر نـــادری توجـــه و ســـرمایه گذاری در كل زنجیـــره را یکـــی از راهبردهای»ومعـــادن« 
ـــتای  ـــزات، در راس ـــادن و فل ـــعه مع ـــرمایه گذاری توس ـــركت س ـــزود: ش ـــرد و اف ـــام ك اع
ایجـــاد تـــوازن و تولیـــد متناســـب بیـــن حلقه هـــای مختلـــف زنجیـــره، برنامه هـــای 
ــعه  ــرآوری و توسـ ــرداری، فـ ــی، بهره بـ ــایی و پی جویـ ــه شناسـ ــددی از مرحلـ متعـ
ــاف  ــوزه اكتشـ ــرمایه گذاری در حـ ــتور كار دارد؛ سـ ــی را در دسـ ــای بین المللـ بازارهـ
ـــور  ـــرب ش ـــات اكتشـــاف در غ ـــد، توســـعه عملی ـــد 10 دســـتگاه اكتشـــافی جدی ـــا خری ب
ـــاز  ـــا آن آغ ـــان ب ـــتان و همزم ـــوالد كردس ـــل و ف ـــافی اردبی ـــای اكتش ـــب پروژه ه در قال
ـــن  ـــون تُ ـــج میلی ـــد پن ـــرای تولی ـــره ب ـــدی زنجی ـــای بع ـــی در حلقه ه ـــات اجرای عملی
كنســـانتره، پنـــج میلیـــون تُـــن گندلـــه، ســـه میلیـــون تُـــن آهـــن اســـفنجی و در 
ـــات  ـــر اقدام ـــور از دیگ ـــرب كش ـــوالد در غ ـــی ف ـــول نهای ـــن محص ـــون تُ ـــت 2 میلی نهای

ـــت. ـــادن« اس ـــركت »ومع ش
بـــر اســـاس توضیحـــات مدیـــر عامـــل شـــركت ســـرمایه گذاری توســـعه معـــادن و 
فلـــزات، پیگیـــری جهـــت آغـــاز عملیـــات اكتشـــاف و ایجـــاد پلنت هـــای مختلـــف 
ـــون  ـــه 350 میلی ـــذاری اولی ـــا ســـرمایه گ ـــدن مـــس و طـــای »جانجـــا« ب ـــد در مع تولی
ــا  ــرقی بـ ــتان های شـ ــی در اسـ ــای معدنـ ــعه فعالیت هـ ــت توسـ دالر در گام نخسـ
همـــکاری و مشـــاركت شـــركت های بـــزرگ معدنـــی و برنامه ریـــزی بـــرای توســـعه 
ــی  ــون یورویـ ــرمایه گذاری  79 میلیـ ــتان ها، سـ ــن اسـ ــی در ایـ ــای معدنـ فعالیت هـ
بـــرای تکمیـــل فـــاز دوم نیـــروگاه ســـمنان جهـــت دســـتیابی بـــه ظرفیـــت 750 
ـــق وزارت  ـــرای تواف ـــتای اج ـــه در راس ـــم نام ـــتین تفاه ـــوان نخس ـــه عن ـــرق ب ـــگاوات ب م
ـــی،  ـــد نیروگاه ـــت جدی ـــگاوات ظرفی ـــزار م ـــاد 10 ه ـــرای ایج ـــرو ب ـــت و وزارت نی صم
ـــاء  ـــور ارتق ـــه منظ ـــور ب ـــوب كش ـــی در جن ـــه معدن ـــواد فل ـــمند م ـــه هوش ـــداث پایان اح
ـــرعت  ـــش س ـــتای افزای ـــور در راس ـــی كش ـــبکه ریل ـــعه ش ـــی و توس ـــل دریای ـــل و نق حم
ـــت  ـــادن« جه ـــم »ومع ـــای مه ـــر طرح ه ـــور از دیگ ـــی كش ـــی بازرگان ـــل ریل ـــل و نق حم

ـــت. ـــور اس ـــی كش ـــع معدن ـــکوفایی صنای ـــعه و ش توس
ـــرفت  ـــرانان پیش ـــروه »پیش ـــذاری گ ـــرمایه گ ـــا س ـــور ب ـــی كش ـــزرگ صنعت ـــروژه ب 48 پ
ایـــران« در 13 اســـتان و 27 شهرســـتان اجـــرا خواهنـــد شـــد و 11 میلیـــارد دالر 
ـــزی و پتروپاالیشـــی،  ـــی، فل ـــن محصـــول معدن صـــادرات ســـالیانه، تولیـــد 54 میلیـــون ت
ـــزار  ـــاد 21 ه ـــرداری و ایج ـــس از بهره ب ـــالیانه پ ـــد س ـــارد دالر درآم ـــادل 20 میلی مع
ـــای  ـــا و ظرفیت ه ـــه مزیت ه ـــتقیم از جمل ـــغل غیرمس ـــزار ش ـــتقیم و 64 ه ـــغل مس ش

ایـــن پروژه هـــای عظیـــم پـــس از بهره بـــرداری اســـت.
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مجمع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سـهام شـركت سـرمایه گذاری سـپه )سـهامی عام( مورخ 
1400/11/25 در محـل مجموعه فرهنگي و ورزشـي تـاش برگزار گردید. 

در ایـن مجمـع كـه بـا حضـور 83/48 درصـدی سـهامداران حقیقـی و حقوقـی ، اعضـاء هیات 
مدیره، نماینده سـازمان بورس و اوراق بهادار، حسـابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاسـت 
مجمـع برعهـده آقـای  وحیـد خاشـعي ورنامخواسـتي بـود، كـه آقـای اسـمعیل ملکـي  و خانم  
مهدیـه حیـات مقـدم  در مقـام نظـار اول و دوم و آقـای محمدجـواد سـلیمي بـه عنـوان دبیـر 

مجمـع انتخـاب گردیدند.
درادامـه بـا قرائت گـزارش هیات مدیـره به مجمع مربوط بـه اهم فعالیتهای صـورت پذیرفته در 
طـی سـال مالـی منتهی به 1400/09/30 و پس از اسـتماع گزارش حسـابرس و بـازرس قانونی، 
مجمـع نشـینان بـا طنیـن صلـوات خـود ضمـن  تصویـب صورتهـای مالـی و تنفیـذ معامـات 

مشـمول مـاده 129 بـا تقسـیم سـود 1/100 ریـال به ازای هر سـهم بـه كار خود پایـان دادند.
مدیرعامـل شـركت سـرمایه گـذاری سـپه در گـزارش جامـع خـود بـا تشـریح اینکه بیشـترین 

سـهم از ارزش پرتفـوی دوره سـال مالـی مجموعـه بـه 
ترتیـب صنایـع اسـتخراج كانـه هـای فلزی، شـیمیایی 
فلـزات اساسـی و چنـد رشـته ای صنعتـی بـا 43، 20، 
16، 12 درصـد مـی باشـد افزود: به بیشـترین سـهم از 
ارزش بـازار بـورس در پایـان سـالی مالی شـركت نیز به 
ترتیب صنایع شـیمیایی، فلزات اساسـی، استخراج كانه 
هـای فلـزی بـا 25، 18 و 10 بوده اسـت و این حاكی از 
یـک رونـد خـوب در شناسـایی بازارهای هدف سـرمایه 

گـذاری توسـط ایـن مجموعه می باشـد.
سـرمایه  پرتفـوی  هـای  شـركت  تریـن  بـزرگ  وی 
گـذاری سـپه را بـه ترتیـب شـامل صنعتـی و معدنـی 
گل گهـر )كگل( بـا سـهم 21 درصد، صنعتـی و معدنی 
چادرملـو )كچـاد( بـا سـهم 19 درصـد، گـروه مدیریت 
سـرمایه گـذاری امیـد )وامیـد( بـا سـهم 10/6 درصد ، 
ملـی صنایـع مـس ایـران )فملی( بـا سـهم 9/2 درصد، 

پتروشـیمی پردیـس )شـپدیس( بـا سـهم 9/8 درصـد، 
فـوالد مباركـه اصفهـان (فـوالد( 5/5 درصـد و گسـترش 
نفـت و گاز پارسـیان )پارسـان( بـا سـهم 5/1 درصـد از 

ارزش روز در تاریـخ 30 آذرمـاه 1400 برشـمرد . 
سـال  در  اینکـه  تصریـح  بـا  همچنیـن  سـلیمی  دكتـر 
مالـی مـورد گـزارش مبلـغ 10/431/180میلیـون ر یـال 
سـود سـرمایه گـذاری حاصل شـده اسـت افزود شـركت 
هـای چادرملـو، گل گهـر، شـركت سـرمایه گـذاری مهـر 
)غیربورسـی(، سـرمایه گذاری امید، پتروشـیمی فناوران، 
گسـترش نفت و گاز پارسـیان، فـوالد مباركه، ملی صنایع 
مـس ایـران و پتروشـیمی جم، بیشـترین سـود حاصل از 
سـرمایه گـذاری ها را عاید شـركت نموده انـد اضافه كرد:
وی بـا خاطـر نشـان كـردن ایـن نکته كـه عاوه بـر مواد 

فـوق، حجم كل معامات سـهام شـركت در سـال مالـی 1400 مجموعـا معـادل 20/713/599 
میلیـون ریـال بـوده اسـت كـه مبلـغ 5/390/250 میلیـون ریال سـود حاصل از فروش سـرمایه 
گـذاری هـا را برای شـركت ایجـاد نموده اسـت اضافه كرد: در نهایت شـركت توانسـت به درآمد 
عملیاتـی بـه مبلـغ 15/881/797 میلیـون ریال و سـود خالص بـه مبلـغ 15/681/110میلیون 

ریـال )بـه ازای هـر سـهم 1/307 ریال( دسـت یابد.
بـه گفتـه مدیرعامـل سـرمایه گـذاری سـپه بدیـن ترتیـب سـود خالص شـركت اصلی درسـال 

جاری با رشـد 48 درصدی از مبلغ 10/580/807 میلیون ریال سـال گذشـته به 15/681/110 
میلیـون ریال و در حسـابهای تلفیقی با رشـد 40 درصـدی از مبلـغ 10/582/445 میلیون ریال 

به مبلـغ 14/855/963 میلیون ریال رسـیده اسـت.
بدیـن ترتیـب نسـبت ارزش پرتفـوی بورسـی شـركت سـرمایه گـذاری سـپه بـه درآمدهـای 
عملیاتـی »وامیـد«  رو بـه رشـد بـوده و از 104% درصـد در انتهای سـال مالـی 98 به %197 

درصـد در انتهـای سـال مالـی 99 افزایش داشـته اسـت
شـایان ذكـر اسـت طبـق اولیـن بودجه، سـود و زیان شـركت سـرمایه گذاری سـپه برای سـال 
مالـی منتهـی بـه 09/30 /1400 برابـر بـا 14/375/875 میلیـون ریـال پیش بینـی گردیده بود 
كـه بـا تمهیـدات ویـژه  مدیریت و یک انسـجام عالـی در عملکرد در پایان سـال مالـی، عملکرد 

واقعـی منتـج بـه كسـب 15/681/110 میلیون ریال سـود خالـص گردید. 
ایـن مدیـر برجسـته اقتصـادی كشـورمان در ادامـه بـا تبییـن ایـن نکته كـه با توجه بـه محیط 
بسـیار پویـا در بـازار سـرمایه و نیـاز بـه پایـش و رصـد مسـتمر گـزارش هـای اقتصـادی كان، 
اخبـار  اقتصـادی،  اخبـار  هـا،  شـركت  هـای  گـزارش 
سیاسـی، اطاعات بازار سـرمایه شامل حجم معامات و 
روند معامات و ... تیم تحلیلی شـركت سـرمایه گذاری 
سـپه در سـال مالـی منتهـی بـه 30 آذرمـاه 1400 بـا 
ثبـت بیـش از 297 مـورد خریـد و فـروش طـی 240 
روز كاری بـه طـور متوسـط روزی 1 تصمیـم خریـد یـا 
فـروش اتخـاذ نموده اسـت افـزود: اثر تصمیمـات مورد 
اشـاره در ثبت بازدهـی 19/5 درصدی پرتفوی بورسـی 
بـازار سـرمایه  بازدهـی منفـی 8 درصـدی  در مقابـل 
خـود را نشـان داده اسـت. وی خاطرنشـان كـرد كـه 
تعـدد تصمیمـات خریـد یـا فـروش فـوق تنهـا مربوط 
بـه معاماتـی اسـت كـه مـورد تأیید تیـم تحلیلـی قرار 
گرفتـه اسـت و تصمیماتـی كـه منجـر بـه خریـد یـا 
فروش نشـده اند را شـامل نمی شـود. دكتر سـلیمی در 
فـرازی دیگـر از گـزارش خـود بـا اشـاره به اینکـه مبلغ 
خالـص خرید و فروش »وسـپه« طی سـال مالی گذشـته 
بـه ترتیـب برابـر بـا 12/272/048 میلیـون ریـال خریـد 
و 8/441/551 میلیـون ریـال فـروش و مجموعـا مبلـغ 
20/713/599میلیـون ریـال )متوسـط روزانـه 86/366 
میلیـون ریـال( بـوده اسـت افـزود: بدیـن ترتیـب معادل 

11 درصـد از پرتفـوی مـا در گـردش بـوده اسـت.
كسـب رتبـه سـوم در بـازده قیمـت سـهم برای سـرمایه 
گذاری سـپه در سـال تحقق یافته اسـت كه این شـركت 
در بین شـركت های سـرمایه گذاری از لحاظ ارزش بازار 

دارای رتبـه 5 و از لحـاظ سـرمایه در رتبـه 6 قرار دارد.
ارزش روز پرتفوی بورسـی شـركت مبلغ 186/086/831 
میلیـون ریال می باشـد كه نسـبت بـه بهای تمام شـده، 
مـازاد ارزشـی معـادل بـا 158/110/200میلیـون ریـال 
دارد. از منظـر تركیـب دارایـی هـا، بیش از 91 درصد ارزش روز پرتفوی شـركت سـرمایه گذاری 
سـپه را صنایـع بـزرگ و بـا پتانسـیل همچـون اسـتخراج كانـه هـای فلـزی، صنایع شـیمیایی، 

فلـزات اساسـی و شـركت هـای چندرشـته ای صنعتی تشـکیل مـی دهد. 
رعایـت دقیـق پروتکل های بهداشـتی، ارائه گزارش جامع از دسـتاوردهای سـرمایه 
گذاری سـپه توسـط مدیرعامل با تجربه شـرکت، اسـتقبال خوب از برگـزاری مجمع 
توسـط ذینفعـان ، پاسـخگویی دقیق و شـفاف به تمام سـواالت سـهامداران حاضر 

سودآوری پایدار

دکترین موفق محمدجواد سلیمی در سرمایه گذاری سپه

دکتر محمدجواد سلیمی با تصریح اینکه مجموعه ارکان »وسپه« به 
صورت مستمر در جهت بهینه و متوازی سازی ترکیب پرتفوی، کاهش 
سطح ریسک ها، افزایش بازدهی مورد انتظار و شناسایی موقعیت 
های مناسب سرمایه گذاری اهتمام ورزیده اند افزود: در حالی که 
بازدهی بازار بورس اوراق بهادار در بازه زمانی بین ۲0 آذر 13۹۹ تا 
30 آذرماه 1400 برابر با منفی هشت درصد بود بازده شرکت سرمایه 

گذاری سپه در همین بازه زمانی برابر با 1۹/5 درصد بوده است.
به گفته این مدیر برجسته بازار سرمایه، بازدهی پرتفوی »وسپه« 
نسبت به بازدهی کل بورس در حدود ۲8 درصد بیشتر حاصل گردیده 
که با تمهیدات و سیاستهای مدون مدیریتی مصمم هستیم این روند 
سودآوری پایدار و ارزش آفرینی را با اتخاذ تمهیدات ویژه مدیریتی و 

اجرائی کردن آنها برنامه های مدنظر استمرار ببخشیم.
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در مجمـع و ناظـر بـه صورت برخط، تایید حسـابهای شـفاف و پاک مجموعه توسـط 
حسـابرس و بـازرس قانونـی، تقدیـر ویژه رئیـس مجمـع از عملکرد مدیریت ارشـد 
و کارکنـان متعهـد و متخصـص »وسـپه«، حرمـت نهی شایسـته به اصحاب رسـانه 
و نهایـت تعامـل و همـکاری کلیـه ارکان شـرکت منجمله جنـاب بهمـن عزیزیان با 
خبرنـگاران بـرای پوشـش خبـری ایـن جلسـه از نـکات خواندنـی مجمع بـود که 

حیفمـان امد به اسـب قلم سـپرده نشـود.
پیام هیات مدیره

هئیـت مدیره شـركت بـه عنوان نمایندگان سـهامداران محترم مفتخر اسـت در طی سـال مالی 
منتهی به 30 آذر 1400 گام كوچکی جهت بیشـینه سـازی ثروت سـهامداران برداشـته و روند 
رشـد سـودآوری شـركت را همانند گذشـته ادامـه داده و ركوردهای گذشـته را نیـز ارتقاء دهد. 
بـا وجـود تـداوم رونـد افـت و ركـود بـازار سـرمایه در طی سـال گذشـته، كاهش سـطح قیمت 
سـهام بسـیاری از شـركت هـا و خـروج نقدینگـی سـرمایه گـذاران از بـازار ، برای شـركت های 
سـرمایه گـذاری امتـداد رونـد سودسـازی گذشـته به مراتب دشـوارتر شـد، به نحوی كـه از بین 
28 صنعـت موجـود در بـازار سـرمایه تنهـا چهـار صنعـت از آنهـا توانسـتند بازدهـی مثبـت به 
ثبت برسـانند. عملکرد مناسـب اركان اجرایی و مدیریتی شـركت در سـال گذشـته منجر شـد 
تـا شـركت سـرمایه گـذاری سـپه در بین شـركت هـای فعـال در صنعـت از منظر بـازده خالص 
ارزش دارایـی هـا، ارزش بـازار، سـرمایه و بـازده قیمت سـهام جزء شـركت های پیشـتاز باشـد. 
مجموعـه اركان شـركت بـه صـورت مسـتمر در جهت بهینـه و متوازن سـازی تركیـب پرتفوی، 
كاهش سـطح ریسـک هـا و افزایش بازدهی مـورد انتظار پرتفوی و همچنین شناسـایی موقعیت 
هـای مناسـب سـرمایه گـذاری اهتمـام ورزیـده و نتایـج ایـن اقدامـات در صـورت هـای مالی و 

تركیب پرتفوی مشـهود اسـت. 
رسـالتی كـه هئیـت مدیـره بـر دوش دارد پایـداری رونـد سـودآوری بـرای سـهامداران معـزز و 
مکـرم اسـت. امید می رود كه این شـركت توانسـته باشـد گامـی در جهت حفـظ و ارتقاء منافع 

سـهامداران و كلیـه ذی نفعان برداشـته باشـد. 
تعامـل مطلـوب و اسـتفاده از نظـرات و انتقـادات سـازنده شـما سـهامداران محتـرم، بی تردیـد 
چـراغ راه نیـل بـه اهـداف مـا در آینـده نیـز خواهـد بـود. در این راسـتا بهـره منـدی از نظرات 
و رهنمودهـای شـما عزیـزان را ارج نهـاده و آن را بسـتری مناسـب جهـت بهبـود فرایندهـای 
تصمیم گیـری و برنامه ریـزی خـود می دانیـم از تمامـی سـهامداران محترمـی كـه منـت نهـاده، 
قـدم رنجـه كـرده و در ایـن مجمـع حضـور بـه هـم رسـانده انـد صمیمانـه تشـکر و قدردانـی 
نماییـم. مدیریـت شـركت طبق رسـالت و وظایف خود در هـر زمان با افتخار پذیرا و پاسـخگوی 
سـهامداران محتـرم بـوده و مقـدم شـما عزیـزان را كه بدون شـک همراه بـا خیـر و بركت برای 

شـركت مـی باشـد، گرامی مـی دارد.
اهم اقدامات انجام شده در سال مالی مورد گزارش

- پرداخت پیش از موعد سود سهامداران از طریی سامانه سجام؛
- تصویب افزایش سرمایه شركت به 12/000میلیارد ریال؛

- تهیـه گـزارش هـای كارشناسـی در خصـوص تحلیـل اقتصـاد جهانـی، اقتصـاد كان كشـور، 
مسـائل روز صنایـع مختلـف، ابزارهای مالـی مختلف و همچنین وضعیت سـودآوری شـركت ها 

بـه عنـوان منبـع اصلی تصمیـم گیری هـای مدیریت شـركت؛
- شـركت در جلسـات آناین و غیرحضوری كارشناسـی با هدف تبادل نظر درخصوص بررسـی 

اثرات سیاسـت های كان اقتصادی كشـور و عملکرد و برنامه های شـركت های بورسـی؛
- شـركت در مجامـع عمومـی عـادی و فوق العاده شـركت های سـرمایه پذیر در جهـت صیانت از 

سـرمایه گذاری های انجام شـده و ایفـای نقش هـای كنترلـی و مدیریتی؛
- پایـش و اصـاح روزانـه تركیـب پرتفـوی سـرمایه گذاری ها در راسـتای رسـیدن بـه پرتفـوی 

هـدف از طریـق گـردش دارایی هـا و ارتقـای ارزش خالـص آن هـا؛
- خـروج تدریجـی از صنایـع كم بـازده و اسـتفاده از فرصت هـای بـازار سـرمایه علی الخصـوص 

عرضه هـای اولیـه و ورود بـه صنایـع پربـازده و دارای ریسـک متناسـب؛
- تهیـه، تدویـن و ارائـه بودجـه شـركت در مقاطـع سـه ماهـه، شـش ماهه، نـه ماهه و سـالیانه 

بـه سـهامدار عمده؛
- تهیـه و ارسـال به موقـع اطاعـات، گـزارش هـا و صورت هـای مالـی بـه نهادهـای نظارتـی و 

عمده؛ سـهامدار 
- برنامه ریزی تامین مالی و مدیریت نقدینگی به منظور استفاده از فرصت های سرمایه گذاری

- پیگیری وصول مطالبات از شركت های سرمایه پذیر؛
- پیگیری رفع مشکات سرمایه گذاری در زمین لواسان؛

- شناسایی مشوق ها و معافیت های مالیاتی و راهکارهای بهره گیری از آن؛
- تهیـه صـورت تطبیـق مانـده تعـداد سـهام هـر یـک از سـهامداران با شـركت سـپرده گذاری 

مركزی؛
برنامه های آتی شرکت

برنامه هـا و فعالیت هـای آتـی شـركت در راسـتای اهـداف كان شـركت در زمینه هـای ذیـل 
حی ا طر

گردیده است:
- برنامه افزایش سرمایه شركت سرمایه گذاری سپه تا مبلغ 22/200میلیارد ریال؛ 

- افزایـش سـرمایه شـركت سـرمایه گـذاری مهـر و برنامـه ریزی بـرای ورود بـه بـازار فرابورس 
ایران؛

بازدهـی  افزایـش  و  ریسـک  كاهـش  هـدف  بـا  سـهام  پرتفـوی  مسـتمر  اصـاح  تـداوم   -
؛ ری ها یه گذا ما سـر

- بهره گیری از ابزارهای نوین مالی؛
- آماده سازی و فروش دارایی های راكد یا كم بازده در جهت تقویت سودآوری و نقدینگی شركت؛
- ارائـه خدمـات الکترونیکـی مطلوب به سـهامداران و سـایر ذی نفعان شـركت با هـدف افزایش 

میـزان رضایت منـدی آنان؛
- پیگیـری جـدی وصـول مطالبـات معوقه از طریق اشـخاص حقیقـی و حقوقی و با اسـتفاده از 

حمایـت اداره حقوقـی بانک سـپه از گـذر راهکارهای قانونـی و اجرایی؛
- اقدامات جدی جهت تعیین تکلیف زمین لواسان؛

- تقویـت بدنـه كارشناسـی شـركت و اسـتفاده هـر چه بیشـتر از سیسـتم های سـخت افزاری و 
نرم افـزاری.
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در روزگاران جنــگ ســخت اقتصــادی تحمیــل شــده بــه كشــورمان و مواجــه بــا تحریــم 
هــای ظالمانــه مدیرانــی كاردان و كاربلــد كــه بــا برنامــه ریــزی بــه جنــگ مشــکات 
برونــد نیــاز اصلــی بــرای گــذر از ایــن دوران مــی باشــد و بــرای شــركت مارگاریــن بــه 
عنــوان یکــی از قدیمــی تریــن كارخانــه هــای تولیــد روغــن بــا برنــد دوســت داشــتنی 

افتــاب نیــز ایــن مهــم مســتثنی نبــوده و نیســت.
بــا وجــود اینکــه 90 درصــد مــواد اولیــه شــركت هــای تولیــد روغــن وارداتــی بــوده و 
بخاطــر كاهــش منابــع ارزی و اســتمرار تحریــم هــا شــاهد روزهــای ســخت فعالیــت  
بــرای ایــن صنعــت بودیــم امــا تصمیــم مدیــران ارشــد بــرای آنکــه لطمــه ای بــه ســقف 
تولیــد نخــورد و بــازار مصــرف دچــار تاطــم نگــردد و نیــاز هموطــن تامین گــردد باعث 
شــد كــه شــركت هــای تولیــد روغــن بــا همــه دشــواری هــای كــه بــه آنهــا محتمــل 
مــی گردیــد در ایــن راه گام بردارنــد . در ایــن مســیر شــركت مارگاریــن در مقــام  یکــی 
از شناســنامه هــای صنعــت روغــن خوراكــی كشــور نقشــی غیرقابــل انکارداشــته و بــا 
ــل كتمــان و اساســی  ــت  در تامیــن نیــاز هموطنــان و اصنــاف نقشــی غیــر قاب صاب

ایفــا كــرد . 
بــا آمــدن دكتــر امیــر كاظمــی خیابانــی كــه از مدیــران جــوان و ارزشــی مــی باشــد 
درصــدر گــروه مارگاریــن و برنامــه ای كــه مشــارالیه بــرای توســعه و تعالــی مجموعــه 
ترســیم ، تدویــن و تبییــن گردیــد تــا این شــركت دوســت داشــتنی و قدیمی در مســیر 
صعــودی خــود بــه افــق هــای روشــن تــر دســت یــازد گویــا خونــی تــازه بــه كالبــد 

»غمــارگ«  تزریــق گردیــده اســت.
هرچنــد شــركت مارگاریــن كــه تــا اوایل 
دهــه هشــتاد بیشــترین ســهم را از بــازار 
ــازار  ــم ب ــه پنج ــون در رتب ــت اكن داش
قــرار دارد ولــی درگام دوم انقــاب بــدون 
ــا  همــت و همیــت مــردان كار  شــک ب
والبتــه محقــق و پرانــرژی ایــن شــركت 
ــدری  ــگاه لی ــاره در جای ــد دوب ــی توان م
صنعــت روغــن خوراكــی در داخــل 
كشــور قــرار گرفتــه وعــاوه بــر تامیــن 
نیــاز داخلــی ، بــاز دوبــاره بــا برنــد آفتاب 
ــال  ــورد اقب ــود م ــتنی خ ــت داش دوس
مشــتریان خارجــی و كشــورهای هــدف 
صادراتــی منجمله كشــورهای همســایه 
ــه  ــور را ب ــهمی در خ ــرد و س ــرار گی ق
ــرح  ــرای ط ــد. اج ــاص ده ــود اختص خ
هــای توســعه ای بــرای افزایــش ظرفیت 
محصــوالت تولیدی از یکســو و از ســوی 
ــوالت  ــه محص ــی ب ــوع بخش ــر تن دیگ
ــده ای  ــه گمش ــان حلق ــد هم ــی توان م
باشــد كــه شــركت كهــن ســال صنعــت 
روغــن مــورد نیــازش اســت تــا ایــن برند 
قدیمــی بــا محصــوالت بــا كیفیــت خود 

یکبــار دیگــر در مصــارف خانگــی و صنعتــی انتخــاب اول هــر مشــتری باشــد.
مارگاریــن اولیــن شــركت تولیــد كننــده روغــن گیاهــي در ایــران اســت كه بــا برندهای 
خــروس، آفتــاب و آفتــاب طایــي در بیــن مــردم شــناخته شــده اســت. ایــن شــركت 
كــه در دی مــاه ســال 1332 بــا ظرفیــت تصفیــه 8 تــن روغــن گیاهــي در روز پــا بــه 
عرصــه صنعــت گذاشــت و اكنــون بــا همــکاري كارشناســان مجــرب توانســته اســت بــا 
ظرفیــت تولیــدي 1000 تــن در روز، میهمــان بســیاری ازخانــواده هــا و صنایــع مختلف 

ــور باشد. كش
ایــن مجموعــه همــواره ســعي مــی نمایــد محصوالتــی با كیفیــت برتــر و منطبق بــا نیاز 
مشــتریان طراحــی و تولیــد نمایــد. هــم اكنــون  38 نــوع  محصــول متنــوع روغنــي در 
دو بخــش صنــف و صنعــت )B2B( و مصــارف خانــوار )B2C( در ایــن شــركت تولیــد 
می شــود كــه عــاوه بــر مطابقــت بــا ضوابــط موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی 
ایــران و معاونــت غــذا و دارو وزارت بهداشــت، بــا اســتاندارد هــای بیــن المللــی نظیــر 
CODEX از شــركت SGS ســوئیس نیــز انطبــاق داده شــده اســت، بــه همین ســبب 
اینــک محصــوالت مارگاریــن در بــازار اغلــب كشــورهای خاورمیانــه و حتــی كشــورهای 

اروپایــی بــه چشــم مــی خــورد.
در ســال مزیــن شــده بــه نــام حمایــت از تولیــد بــا پشــتیبانی هــا، مانــع زدائــی هــا 
توســط مقــام معظــم رهبــری حضــور جوانانــی برنامــه محــور، جهــادی و گام دومــی 
كــه تمــام تــاش و دانــش خــود را بــرای ســربلندی مجموعــه ی تحــت مدیریــت شــان 
بــا رویکردهــای نویــن و خاقانــه رهبری 
ــردی  ــرده و سیاســتهای روشــن راهب ك
و  داشــته  اعتــای مجموعــه  بــرای 
باورشــان بــه خــرد جمعــی و بهــره 
بــردن از تجربــه هــای ارزشــمند مدیران 
گذشــته یــک امــر مقــدس اســت 
حضــوری مغتنــم  و ارزشــمند می باشــد 
كــه برایــش بایســت درهــر مســندی بــه 

ــد .  ــت و پشــتیبانی آم حمای
سرپرســت گــروه توســعه صنایع بهشــهر 
ــر كاظمــی  ــه دكترامی در مراســم معارف
ــه  ــن نکت ــر ای ــتی ب ــه درس ــی ب خیابان
اشــارت داشــت كــه در شــرایط جنــگ 
ــدم  ــا و ع ــم بانکه ــه تحری اقتصــادي، ك
ــی  ــات بازرگان ــتفاده از امکان ــکان اس ام
ــوی  ــده از س ــال ش ــی اعم ــن الملل بی
ــاف  ــب ات ــش، موج ــکا و متحدان آمری
منابــع و امکانــات مــی گــردد، ســعي بــر 
ایــن اســت كــه از تمامــی ظرفیــت های 
ــن نیازهــای كشــور  ــرای تأمی ــی ب داخل
ــی  ــا بوم ــود و ب ــتفاده ش ــان اس عزیزم
ــاز  ــورد نی ــای م ــوژی ه ــازی تکنول س
ــدی،  ــادی و تولی ــای اقتص ــه ه مجموع

برای آفتاب درخشان تر
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عنــوان برتــر كیفیــت در ارتقــاء ســطح بهــره وری و جلــب رضایتمنــدي مشــتري 
ســازمان ملــي اســتاندارد بــه مارگاریــن تعلــق گرفــت.

ــا چشــم  ــر ب ــت فراگی ــا رویکــرد نقــش كیفی ــت ب ــی كیفی ــش مل ششــمین همای
ــاي  ــه ه ــي مجموع ــار بخشــي، تشــویق و معرف ــدي، اعتب ــه بن ــش، رتب ــداز پای ان
ــت در  ــا كیفی ــود و ارتق ــوص بهب ــکار در خص ــه راه ــت و ارائ ــه كیفی ــد ب متعه
تولیــدات و صنایــع داخلــي كشــور بــه منظــور جلــب رضایــت حداكثــري مشــتریان 
ــوده اســت كــه در مركــز  و ذینفعــان،  از مهمتریــن اهــداف ایــن دوره همایــش ب
همایــش هــاي دانشــگاه شــهید بهشــتي تهــران بــا حضــور مقامــات عالــي كشــور 

ــد. ــزار گردی برگ
ــدی  ــی، تولی ــال صنعت ــه  100 واحــد فع ــش ك ــن همای ــن در ای شــركت مارگاری
ــن  ــس زری ــده تندی ــت كنن ــا دریاف ــوان تنه ــه عن ــتند ب ــركت داش ــی ش و خدمات
ــركت  ــن از ش ــرد و همچنی ــدا ك ــت پی ــار دس ــن افتخ ــه ای ــن ب ــت روغ در صنع
هــاي زیــر مجموعــه توســعه صنایــع بهشــهر، شــركت مارگاریــن موفــق بــه كســب 

ــي شــد.  ــن كیفیــت مل تندیــس زری
بیــش از 280 مجموعــه از طریــق فراخــوان دبیرخانــه دائمــی همایــش،  موسســه 
ــد كــه اظهارنامــه 80واحــد از 18 اســتان كشــور،  مهســتان اعــام آمادگــی كردن

مــورد بررســی و داوری قــرار گرفــت. 
در همیــن راســتا بــه جهــت ارائــه راهکارهــای دقیــق تــر و همراهــی مثمــر ثمــر 
ــد  ــده، از 16 واح ــال ش ــتندات ارس ــی مس ــتی آزمای ــذاری و راس ــه گ ــر و صح ت
متقاضــی و داوطلــب در صنایــع مختلــف بازدیــد و گــزارش آن بــه كمیتــه داوران 

ــن  ــركت مارگاری ــه ش ــت ب ــي كیفی ــش مل ــن همای ــس زری ــد و تندی ــه گردی ارائ
ــت. ــق گرف ــن در كشــور تعل ــده روغ ــد كنن ــن تولی بزرگتری

ــد  ــای متعه ــه ه ــی مجموع ــویق و معرف ــی، تش ــدی، اعتباربخش ــه بن ــش، رتب پای
ــدات و  ــت در تولی ــاء كیفی ــود و ارتق ــت بهب ــکار در جه ــه راه ــت و ارائ ــه كیفی ب
خدمــات صنایــع داخلــی كشــور بــه منظــور جلــب رضایــت حداكثــری مشــتریان و 

ــوده اســت.  ــش ب ــن دوره همای ــداف ای ــن اه ــان،  از مهمتری ذینفع
ــاد  ــا و نه ــازمان ه ــا س ــه ب ــورت گرفت ــات ص ــکاری و تعام ــا هم ــن دوره ب در ای
هــای متولــی ،واحدهــای نمونــه اســتاندارد و منتخــب صنایــع كشــو ر شناســایی، 
ــه صــورت حضــوری و  و پــس از گذرانــدن دوره هــای آموزشــی تفســیر مــدل ، ب
نشســت هــای تخصصــی آشــنایی بــا فرآینــد ارزیابــی ،مســتندات خــود را در قالــب 

ــد.  ــه نمودن ــه همایــش  ارائ ــه دبیرخان اظهارنامــه ب
بــه گفتــه دكتــر امیركاظمــي خیابانــي ، امــروزه كیفیــت مقولــه ای جهانــی اســت 
ــه  ــات ب ــدات و خدم ــزرگ و كوچــک، در بخــش تولی ــای ب ــه همــه ســازمان ه ك
ــر بســزایی در  ــد تاثی ــه آن مــی توان ــد،  و توجــه ب ــی مــی دهن آن اهمیــت فراوان

پیشــرفت و آینــده ســازمان هــا داشــته باشــد .
ایـــن مدیـــر جـــوان و خوشـــفکر افـــزود : مـــا بـــر ایـــن باوریـــم كـــه كیفیـــت 
ـــع  ـــان صنای ـــد اســـت صاحب ـــن رو امی ـــان اســـت، از ای ـــدون خـــط پای مســـابقه ای ب
و بنـــگاه هـــای اقتصـــادی، مســـئوالنه و دلســـوزانه در مســـیر تولیـــد كاال بـــا 
ـــامی،  ـــران اس ـــریف ای ـــت ش ـــه مل ـــبت ب ـــب نس ـــات مناس ـــه خدم ـــت و ارائ كیفی

گام بردارنـــد .

برگ زریني دیگر از افتخارات مارگارین رقم خورد
تندیس همایش ملي کیفیت 

ــم. ــم آوری ــاد را فراه ــن اقتص ــتر ای ــه بیش ــر چ ــازی ه ــکوفا س ــه ش زمین
دكتــر امیــر كاظمــی خیابانــي مدیرعامــل و عضــو هیــأت مدیــره شــركت مارگاریــن، در 
همــان نشســت ضمــن تشــکر از مدیریــت هلدینــگ توســعه صنایــع بهشــهر و مدیــران 
ســابق و فعلــی شــركت مارگاریــن ابــراز داشــت:  امیــدوارم كــه خداوند توفیــق بدهد كه 
بتوانیــم در شــركت مارگاریــن حركــت رو بــه جلو همــراه با پیشــرفت و توســعه و اجرای 
برنامــه هــاي اســتراتژیک باالدســتی، داشــته باشــیم و از ایــن آزمــون اعتمــاد، ســربلند 
بیــرون بیاییــم. همچنیــن بســیار خوشــحالم كــه در ایــن مجموعــه شــاهد همدلــي و 
صمیمیــت بــی وصفــی هســتم، لــذا تمــام تــاش و ســعي خــود را خواهــم نمــود كــه 

ادامــه دهنــده راه و تکمیــل كننــده آن باشــم. 
ـــاف ، مســـئولین شـــهری  ـــر متعـــددی كـــه از جامعـــه كارگـــری ، اصن ـــام هـــای تقدی پی
و كشـــوری و... در پـــی ایـــن انتصـــاب صـــادر شـــد نشـــان از آن دارد كـــه مدیـــری 
ـــا  ـــها ونگاهه ـــی حواس ـــه خیل ـــده ك ـــی آم ـــدر مارگارین ـــر ص ـــوب ب ـــناس و محب بازارش
ـــن  ـــه ای ـــه ای ك ـــی وهنرمدان ـــان حداقل ـــد. چیدم ـــی باش ـــوف م ـــمت آن معط ـــه س ب
ـــی  ـــه مال ـــا منجمل ـــت ه ـــن در پس ـــکانداری مارگاری ـــرش س ـــق از روز پذی ـــر الی مدی
ـــت  ـــاط و پس ـــه نق ـــارالیه ب ـــراف مش ـــی از اش ـــته حاك ـــی داش ـــط عموم ـــی و رواب و فن
ـــد در جهـــت پیشـــرفت و توســـعه همـــه جانبـــه شـــركت چـــه  هایـــی اســـت كـــه میتوان
ـــاع  ـــوزه اط ـــه ح ـــه و چ ـــوزه كارخان ـــه در ح ـــی و چ ـــای مال ـــاز وكاره ـــه س در زمین

ـــه ای فرهیختـــه ، شـــفاف و كاردان كـــه  رســـانی  داشـــته باشـــد . انتخـــاب مدیـــران میان
ـــه بایـــد شـــفافیت ، هـــم  بخوبـــی مـــی داننـــد چـــه نقشـــه راهیـــی بایـــد داشـــت و چگون
ـــان  ـــته و جه ـــال شکس ـــوی ب ـــون ق ـــن چ ـــا مارگاری ـــرد ت ـــاد ك ـــجام ایج ـــی و انس افزای
ـــر  ـــان ت ـــر و درخش ـــروغ ت ـــرروز پرف ـــن ه ـــه مارگاری ـــوند و مجموع ـــاده نش ـــی افت از گیت

ـــد .  ـــه بمان در عرص
دریافــت عنــوان برتــر كیفیــت در ارتقــاء ســطح بهــره وری و جلب رضایتمندي مشــتري 
ســازمان ملــي اســتاندارد بــه مارگاریــن شــاهدی بــر ایــن مدعــا میباشــد كــه دوبــاره 
»غمــارگ« بــرای رســیدن بــه انتخــاب اول شــدن قــدم هایی حســاب شــده بــا مدیرتی 

جدیــد طــی مــی نمایــد .
بــدون شــک مــی بایســت از حضــور ایــن مدیــران ارزشــی و انقابــی حمایتــی درخــورو 
دو چنــدان صــورت پذیــرد تــا در شــرایط اســتمرار جنــگ اقتصــادی بتوانیــم بــا پیروزی 
هــای متعــدد در ســنگرهای تولیــد هــم میهــن خویــش را كنیــم تامیــن و هــم دشــمن 

را زبــون.
ختــم كام آنکــه در ایــن جنــگ اقتصــادی بــا اراده ای مثــال زدنــی ســخت تــاش مــی 
گــردد كــه بــا تکیــه بــر تخصــص و تــوان داخلــی وپتانســیل حضــور جوانــان غیــور و بــا 
دانــش از شــرایط بحرانــی عبــور كنیــم و بحمدالــه كــه شــاهد خواهیــم بــود آفتــاب در 

1401 پرفــروغ تــر از همیشــه باشــد. 
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت  لیزینگ صنعت و معدن  )سهامی عام( مورخ 1400/11/30 در محل 
خیابان خرمشهر)آپادانا سابق(، پاک 61 برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 79/5 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای اصغر پاک طینت بود، كه آقای افشین 
پناهنده كافي فر و خانم الهام اخاقي مطلق در مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا اسدپور كفاش به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1400/09/31 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 

صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 460 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مدیرعامل مجموعه در ابتدای گزارش خود با تشریح اینکه شركت لیزینگ صنعت و معدن )سهامی عام( با مجوز بانک 
مركزي وابسته به بانک صنعت و معدن و دارای قدمتی بیش از 40 سال در كشور، در زمره خوشنام ترین شركت های 
لیزینگ كشور بوده و با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب، كادر فنی با تجربه و پوشش 16 گانه مراكز استان ها 
در ارائه كلیه خدمات لیزینگ در گستره وسیعی از بخش های مختلف اقتصادی فعالیت دارد افزود: انجام عملیات شركت 
بدون اخذ تسهیات از مهمترین پتانسیل های شركت است. به گفته این مدیر شناخته شده بازار سرمایه هم اكنون فرصت 
دریافت تسهیات از سیستم بانکی و انتشار اوراق مشاركت فراهم شده و این مجموعه زین پس از روش های تامین مالی 

متعددی برای اعتای شركت بهره خواهد برد. 
دكتر علیرضا اسدپوركفاش با تصریح اینکه در سال مالی 1400 مبلغ 151 میلیارد تومان تسهیات پرداخت كردیم اضافه 
كرد: این در حالی محقق شد كه این مبلغ در سال مالی قبل 260 میلیارد تومان بود كه به واسطه پولی كه از محل فروش 

توسعه صنعت و تجارت در اختیار داشتیم و سود غیرعملیاتی كه شناسایی كردیم، این تسهیات پرداخت شد.
مدیرعامل »ولصنم« در ادامه با اعام اینکه در بخش وصول مطالبات پس از پیگیری های فراوان پس از چند سال دو پرونده 
به نتیجه رسیده و محقق گردید خاطر نشان كرد: در خصوص این دو پرونده تا كنون مبلغ 10 میلیارد و 300 میلیون تومان 

از این مطالبات به حساب شركت واریز شده و مابقی نیز با پیگیری های آتی واریز خواهد شد
دكتر كفاش در بخش پایانی گزارش ضمن تبیین اینکه با توجه به گسترش تکنولوژی و پیشرفت فناوری های نوین در 
زمینه اعطای تسهیات ، لیزینگ صنعت و معدن )سهامی عام ( قصد دارد از پلتفرم فین تک زیر بخش لندتک جهت 
تسریع فرآیند اعطای تسهیات ، هوشمند سازی و دیجیتالی ساختن این فرآیند استفاده نماید. افزود: با فراهم سازی زیر 
ساختها و عملی نمودن شیوه های جدید شركتی ، مشتریان بیشتری را جذب كرده و بازار هدف خود را توسعه خواهیم داد.
شایان ذكر است متراژ زمین های ولصنم در تهران به حدود 3هزار مترمربع می رسد كه به قیمت دفتری هستند و ارزش 
روز این زمین ها محاسبه نشده، 1،587 متر زمین در خیابان خرمشهر و 1،898 متر در توپچی از دیگر دارائی های این 
مجموعه می باشد. به گفته مدیریت ارشد »ولصنم« با توجه به اباغیه سازمان می بایست شناوری سهام »ولصنم« تا 

25 درصد افزایش یابد.
هیات مدیره شــركت لیزینگ صنعت و معدن تیم یک دست پرتوان و آشنا به بازار سرمایه می باشد كه هر یک صداقت و 
شــفافیت كاریشــان در بازار ســرمایه زبان زد میباشــد. خود علیرضا اسدپوركفاش از جمله مدیرانی اســت كه توانســته 
در مســند قدیمی ترین و خوش نام ترین شــركت لیزینگ بر اعتبار شــركت و محبوبیت تیم كاریش بیافزاید و در 
روزگارانی كه شــركتهای لیزینگ از حال و روز خوشــی برخوردار نیستند وی توانسته با این مجموعه در برترینها برترین 
و در سودآوری باالترین ها قرار گیرد. به راســتی كه خداقوت و خسته نباشید سهامداران واقعی، شایسته مقام علیرضا خان 
می باشد و شفافیت مورد تایید حسابرس مالی شركت و بازرس قانونی و رای پیامدها نشــان از آن می داردكه آیندگان، در 

قضاوت بازار سرمایه امروز كشور، بدین عملکرد و بدین رفتار نیکو خســته نباشید خواهند گفت.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، گزارش جامع مهندس اسدپور از آخرین دستاوردها و توفیقات ، 
پاسخگویی مستند و شفاف سواالت و ابهامات سهامداران و ذینفعان، نهایت تعامل هیات رئیسه و مدیران 
با سهامداران برای تعالی مسیر مجموعه، همکاری صمیمانه و لطف مدیرعامل خدوم و کلیه ارکان شرکت با 
اصحاب رسانه برای بازنشر خبر مجمع، تشریح برنامه های سکاندار »ولصنم« برای توسعه و پیشرفت شرکت 
و تاکید بر اینکه کلیه مقدمات افزایش سرمایه 100 درصدی از محل سود انباشه صورت پذیرفته و زمان قطعی 

شدن آن منوط به ارسال جوابیه بانک مرکزی می باشد از نکات خواندنی این جلسه بود.
جایگاه صنعت لیزینگ

صنعت لیزینگ به مثابه یک شیوه اعتباری امروزه در تمام عرصه ها رسوخ پیدا كرده و توان مالی موسسات حقوقی و 
اشخاص حقیقی را برای سرمایه گذاری فزونی می بخشد. گستره آن شامل كاالها و لوازم شخصی، تجهیزات كارخانه ای، 
تجهیزات پزشکی، صنعت حمل و نقل، ماشین آالت اهسازی، ماشین آالت كشاورزی، ساخت و ساز پروژه های صنعتی 
بزرگ و غیره است و از این مکانیزم تخصیص اعتباری برای سرعت بخشی به پیشرفت فیزیکی پروژه های مطروحه بهره 
می گیرند. لیزینگ، سرمایه الزم را برای انجام سرمایه گذاری ها با نرخ معقول فراهم می كند و با تامین منابع مالی و 
اعتباری ضروری، به فعالیت های تولیدی و خدماتی شتاب می دهد و مشکل اصلی فرایندهای تولید را كه همانا كمیت و 
كیفیت سرمایه است، به نحو موثری تقلیل داده و زمینه رشد فعالیت های اقتصادی را فراهم می نماید. نمایه زیر اهمیت 

لیزینگ د توسعه اقتصادی را برجسته می كند.
سایر برنامه های آتی 

هیات مدیره در سال 1401 سعی در تحقق موارد ذیل دارد:
- حفظ سهم بازار موجود و سعی در توسعه آن

- تنوع بخشی به پرتفوی تسهیاتی شركت
- بازنگری در برنامه ریزی استراتژیک و تدوین سند توسعه و طرج تجاری شركت

- افزایش راندمان و كارایی
- تجهیز منابع مالی از طرق گوناگون

- بهبود وضعیت وصول مطالبات
- بهبود و ارتقای سیستم های نرم افزاری 

- تجهیز نیروی انسانی سازمان به منظور ورود به فعالیت های جدید
برنامه های آتی شرکت لیزینگ صنعت و معدن )سهامی عام(

شركت لیزینگ صنعت و معدن ) سهامی عام ( ، با بررسی های جامع صورت پذیرفته در خصوص شناسایی حوزه های 
دارای پتانسیل باال در راستای توسعه فعالیت های عملیاتی و حفظ و گسترش سهم بازار و باال بردن قدرت رقابتی خود در 
صنعت لیزینگ، در نظر دارد در سال آینده با تنوع پورتفوی تسهیاتی ، همزمان با فعالیت در حوزه های فعلی كاری خود 

تا حد امکان در حوزه های ذیل فعالیت نماید:

با توجه به گسترش تکنولوژی و پیشرفت فناوری های نوین در زمینه اعطای تسهیات ، لیزینگ صنعت و معدن )سهامی 
عام ( قصد دارد از پلتفرم فین تک زیر بخش لندتک جهت تسریع فرآیند اعطای تسهیات ، هوشمند سازی و دیجیتالی 
ساختن این فرآیند استفاده نماید ، امید است با فراهم سازی زیرساختهای الزم و عملی نمودن این شیوه بتوان با كمک 

این شركت ها ، مشتریان بیشتری را جذب نماییم و بازار هدف خود را توسعه دهیم.

حوزه های فعالیت فعلی ردیف

خودروی سوار )صفر،كاركرده( 1

خودروی كار )صفر،كاركرده( 2

تجهیزات و كاربری های خودروهای 
سنگین

3

تجهیزات و ماشین آالت راهسازی 4

تجهیزات و ادوات كشاورزی )تراكتور، 
كامباین و …(

5

كاالی مصرفی با دوام )لوازم خانگی، 
دیجیتال، تجهیزات اداری(

6

IT تجهیزات شبکه و 7

موتورسیکلت 8

خوشنام ترین شرکت لیزینگ کشور

لیزینگ صنعت و معدن؛ اعتباری ۴0 ساله با عملکردی شایسته
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دکتر علیرضا اسدپورکفاش مدیر برجسته اقتصاد کشورمان با تبیین اینکه انجام 
عملیات »ولصنم« بدون اخذ تسهیالت از مهمترین پتانسیل های مجموعه می باشد 
ولی هم اکنون فرصت دریافت تسهیالت از سیستم بانکی و انتشار اوراق مشارکت 
فراهم شده و ما از روش های تامین مالی متعددی برای شرکت بهره خواهیم برد 
افزود: با کسب مبلغ 1/158/1۹4 میلیاردی ، مفتخرم اعالم دارم که سود عملیاتی 
شرکت نسبت به سال قبل  50 درصد افزایش داشته و با توجه به پیاده سازی 
وعملیاتی کردن رویکردها و برنامه های مدنظرمان امسال نیز به همین میزان سود 

افزایش خواهد یافت.
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