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دکتر سیدجواد میرطاهر: مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صباتامین
دكتر سید جواد میرطاهر از مدیران علم و عمل گرایی است كه در هر سنگری خدمت بی منت را معنایی بخشیده و در مقام 
سکانداری »صبا« هم توانسته با استفاده از تجربیات ارزشمندی كه در طول سالها و در پست های مختلف مدیریتی شركت 
های متعدد بازار سرمایه كشور دارد بهترین ها را در این شركت سرمایه گذاری برپا سازد. دكترینی كه وی در شركت سرمایه 
گذاری صباتامین با یکی دوجین شركت سرمایه پذیر تابعه برپا ساخته یک سرشاخه مهم غیر از  صیانت از حقوق صاحبان سهام 
و افزایش ثروت و دارائی آنها دارد و آن اهتمام مشارالیه به توسعه و آبادانی میهن اسامی  می باشد. بدون شک نوع مدیریت 
خاقانه وی نشانه ای از شایستگي و بایستگي مدیرانی بازارساز ، بازاردان و و بازارشناس میباشد . به شهادت رزومه كاری و آمار 
عملکردش   دكتر میر طاهر توانسته با رویکردها و تدبیرش در مجموعه های كه در آن حضور داشته كارنامه و برآیندی فراتر 
از پیش بینی ها حاصل سازد و مجموعه ی تحت مدیریتش را به سوی سودآفرینی و تعالی سازمانی بیش از پیش رهنمون 
سازد. دست خیر و نفس گرم او نیز برای اهل دل و عموم و خواص هم دایم زبانزد بوده كه این خصلت مردان نیکوی روزگار 
است. این مدیر برنامه محور و با دیسیپلین كه به رمز و رموز اقتصاد و بازار سرمایه بیش از هرچیز آشنا بوده و فراز و فرودها را در 
صنعت و اقتصاد خوب میشناسد توانسته با درایت و هنر خود در ناخدایی »صبا« موفق و ممتاز عمل كند . مخلص كام آنکه 
تبیین، تدوین، اجرا و پیاده سازی طرح های ارزشمند و ایده های ناب دكتر میرطاهر توانسته سود خوبی برای ذینفعان شركت 
سرمایه گذاری صبا تامین در سخت ترین سال اقتصادی به ارمغان بیاورد . دست مریزاد و خدا قوت كه شما مدیران درد شناس 

و درمانگر چاره ی كار امروز ایران مایید.
دكتری معارف اسامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق)ع(

كارشناسی ارشد معارف اسامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق)ع(
سوابق کاری:

مدیرعامل شركت سرمایه گذاری صبا تامین
عضو شورای علمی راهبری، مركز مالی ایران

عضو هیئت مدیره بیمه دانا
معاون توسعه، راهبرد و سرمایه  گذاری در شركت ستاره اول

عضو هیئت مدیره غیرموظف، شركت سرمایه گذاری توسعه نور دانا
عضو كمیته حسابرسی، شركت شاهد

عضو سابق هیات مدیره غیرموظف، كارگزاری بورس بیمه ایران
سوابق آموزشی:

مدرس دوره آموزشی مهندسی مالی پیشرفته مقطع كارشناسی ارشد در دانشکده مالی دانشگاه خوارزمی
مدرس دوره آموزشی اصول قراردادهای بیمه در دانشکده مالی دانشگاه خوارزمی

مدرس دوره آموزشی اصول بیمه مقطع كارشناسی ارشد در دانشگاه امام صادق)ع(

شرح عکس جلد

جناب آقای ابراهیم معدن پیشه

جناب آقای مهندس عظیمی

انتصاب شایسته حضرتعالی 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 .

صنایع  گروه  عمومی  روابط  و  اجتماعی  مسئولیت  برند،  “مدیر  سمت  به  حضرتعالی  شایسته  انتصاب 
پتروشیمی خلیج فارس” را تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان ، سربلندی و توفیق روزافزون شما 

را آرزومندیم.

امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

مدیرعامل  شركت سیمان مازندران 

جناب آقای دکتر جواد گلی

مطمئنا مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر جنابعالی ؛ موجبات ارتقا این 
بانک 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

مدیر برند، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارسرییس روابط عمومی بانک تجارت 

جناب آقای دکتر علی پورنظری

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت “مدیر عامل شركت ساروج بوشهر را تبریک عرض نموده و از درگاه 
ایزد منان ، سربلندی و توفیق روزافزون شما را آرزومندیم. امید است با استعانت از خداوند متعال و با همت 

،درایت ،پشتکار و تعامل سازنده در به ثمر رساندن اهداف شركت موفق باشید
امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

مدیرعامل ساروج بوشهر

در این چند ساله بنده برای شعار سال »تولید« را عمدتاً محور قرار دادم با یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت 
هم این است كه تولید كلید حل مشکات اقتصادی كشور است. تولید ملّی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها 
و دشواریهای اقتصادی برای كشور است. یعنی مهمترین مسائل اقتصادی كشور را مسئله ی تولید، رواج تولید 
ملّی و رونق تولید ملّی، حل میکند. طبیعت تولید این است. این است كه ما روی تولید تکیه كردیم؛ یعنی 
رشد اقتصادی را افزایش میدهد، اشتغال ایجاد میکند، توّرم را كاهش میدهد، درآمد سرانه را افزایش میدهد، 
رفاه عمومی ایجاد میکند. عاوه بر این دارای تأثیرات روانی است؛ اعتماد به نفس ملّی را باال میبرد، احساس 
عزتمندی را در ملّت به وجود می آورد. تولید، یک چنین اكسیری است. یک چنین حادثه ی مهّمی است تولید 
ملّی، اگر ان شاءاهلل به بهترین وجهی پیش برود. لذا ما در این چند سال روی مسئله ی تولید تکیه كردیم. 
بی تأثیر هم نبود، بحمداهلل تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید را میخواهم مطرح كنم. منتها یک 
الیه ی جدید، یک چهره ی جدید از تولید را میخواهم مطرح كنم و آن عبارت است از تولیدی كه دارای دو 
به  مّتکی  دانش بنیان،  تولید  باشد.  دانش بنیان  اینکه  یکی  باشد،  اشتغال آفرین  اینکه  یکی  باشد:  خصوصیت 

دانش، دانش جدید و پیشرفتهای علمی، و تولیدی كه اشتغال آفرین باشد .

کالم رهبری
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خسرو امیرحسینی

ـــویه  ـــی اش چندس ـــه ناخوش ـــود بلک ـــوش نب ـــا خ ـــه تنه ـــال 1400 ن ـــران در س ـــال ای ح
ـــال  ـــن س ـــرد. در ای ـــفته ك ـــان و آش ـــان را پریش ـــه ایرانی ـــده و روان هم ـــه ش و چندالی
ـــی،  ـــهروندان ایران ـــب وكار ش ـــای كس ـــرخ ه ـــرا، چ ـــون و چ ـــدون چ ـــز ب ـــگفت انگی ش
بنـــگاه هـــا و اقتصـــاد كان ســـخت تـــر چرخیـــد و كـــم شـــتابی و بیراهـــه روی را 
ـــی و  ـــای ایران ـــانه ه ـــه رس ـــار اینک ـــت انتظ ـــن وضعی ـــا ای ـــرد. ب ـــه ك ـــر تجرب ـــار دیگ ب
ـــال  ـــرزمین ری ـــن س ـــای ای ـــت ه ـــده واقعی ـــاب دهن ـــه بازت ـــه مثاب ـــگاران ب ـــانه ن ـــز رس نی
ـــای  ـــانه ه ـــت. رس ـــود و هس ـــوده ب ـــاری بیه ـــند انتظ ـــته باش ـــی داش روز و روزگار خوش
ـــد  ـــغ بودن ـــر تی ـــون زی ـــای گوناگ ـــه وكناره ـــا و گوش ـــه ه ـــال 1400 از زاوی ـــی در س ایران
ـــن  ـــای مهمتری ـــت ه ـــده واقعی ـــاب دهن ـــد بازت ـــه بای ـــی ك ـــای ایران ـــانه ه ـــتند. رس و هس
مســـاله كشـــور باشـــند در ایـــن ســـال بـــا دیوارهایـــی از ننوشـــتن هـــای گفتـــه و 
ـــز  ـــی را نی ـــزی عرف ـــدند و تندوتی ـــه رو ش ـــه روب ـــدگان جامع ـــوی اداره كنن ـــه از س ناگفت
ـــالهای  ـــد س ـــال 1400 همانن ـــران در س ـــی ای ـــاله اصل ـــتند. مس ـــی گذاش ـــار م ـــد كن بای
ـــته  ـــده هس ـــز و راز پرون ـــورده و پررم ـــره خ ـــده و گ ـــرای پیچی ـــتان و ماج ـــش، داس پی
ای بـــود. شـــوربختانه درایـــران بـــر اســـاس اراده مدیـــران و گرداننـــدگان كشـــور در 
ـــه رو  ـــها روب ـــروته گزارش ـــدن س ـــده ش ـــا بری ـــز ب ـــات و نی ـــی اطاع ـــا پراكندگ ـــاره ب اینب
ـــار  ـــت و انتش ـــرای دریاف ـــازی ب ـــت ب ـــاره دس ـــن ب ـــران در ای ـــای ای ـــانه ه ـــم. رس بودی
ـــان  ـــال ایرانی ـــاید اقب ـــل ش ـــن دلی ـــه همی ـــتند و ب ـــی نداش گزارشـــهای پژوهشـــی و میدان
ـــرف و  ـــوب ع ـــد چارچ ـــه بای ـــال ك ـــای دیجیت ـــانه ه ـــوب و رس ـــای مکت ـــانه ه ـــه رس ب
ـــد كـــم و كمتـــر شـــده اســـت.  ـــون و دســـتورالعمل هـــای گوناگـــون را رعایـــت میکردن قان
مســـاله بـــزرگ دیگـــر ایـــران نـــرخ رشـــد شـــتابان تـــورم و دلیـــل اصلـــی آن بـــود 
ـــی  ـــتان را در بدبخت ـــیده و تهیدس ـــز رس ـــی نی ـــای اساس ـــدن كااله ـــران ش ـــه گ ـــه ب ك
معیشـــت فـــرو بـــرد. رســـانه هـــای ایـــران ایـــن واقعیـــت را نیـــز بـــه طـــور كامـــل 
ـــد  ـــی پرداختن ـــی م ـــه نکات ـــوع ب ـــن موض ـــی ای ـــه یاب ـــد در ریش ـــرا بای ـــد زی واكاوی نکردن

ـــت. ـــده اس ـــیده ش ـــوار كش ـــد و دی ـــی ش ـــه نم ك
ـــید  ـــان س ـــرای حامی ـــدواری ب ـــن امی ـــی از ای ـــعدی بخش ـــاب س ـــول جن ـــه بق ـــه ك البت
ابراهیـــم رییســـی بـــود و مردمـــی كـــه انتظـــار داشـــتند، »ســـید محرومـــان« بـــار 
ـــدوار  ـــم امی ـــی ه ـــد. گروه ـــم كن ـــان ك ـــی از دوشش ـــه تنهای ـــادی را ب ـــکات اقتص مش
ـــت  ـــه از دول ـــام ك ـــای برج ـــای احی ـــت فرس ـــر و طاق ـــس گی ـــرات نف ـــه مذاك ـــد ك بودن
ـــم  ـــی حاك ـــای سیاس ـــروه ه ـــدن گ ـــت ش ـــا یکدس ـــت ب ـــد در نهای ـــروع ش ـــی ش روحان

ـــیند. ـــر بنش ـــه ثم ب
ـــاد  ـــردم و اقتص ـــر م ـــته ب ـــال گذش ـــه در یکس ـــد در واكاوی آنچ ـــه ش ـــه گفت ـــور ك همانط
ـــای  ـــد، احی ـــدا میکن ـــت پی ـــه جامعی ـــی ك ـــن موضوع ـــاید مهمتری ـــت، ش ـــران گذش ای
ـــرات  ـــه مذاك ـــال 1400 ب ـــران در س ـــردم ای ـــت م ـــال از وق ـــا یکس ـــد. تقریب ـــام باش برج
ـــاد  ـــدر اقتص ـــی آنق ـــای آن گاه ـــرات احی ـــه مذاك ـــراردادی ك ـــت. ق ـــام گذش ـــای برج احی
ـــی  ـــا حوال ـــت دالر را ت ـــبزپوش و قیم ـــق را س ـــم رم ـــورس ك ـــه ب ـــرد ك ـــی ك را هیجان
ـــن اقتصـــاد  ـــان كاهـــش داد. مســـاله ای كـــه نشـــان میدهـــد ای بیســـت و پنـــج هـــزار توم
ـــت  ـــه حاكمی ـــال ك ـــن ح ـــاز دارد. در عی ـــرایط نی ـــود ش ـــرای بهب ـــد« ب ـــه »امی ـــدر ب چق
ـــور  ـــاد كش ـــرای اقتص ـــد ب ـــدر میتوان ـــام چق ـــای برج ـــه احی ـــد ك ـــنی میدان ـــه روش ـــم ب ه
ـــرض ورزی  ـــت ورزی و گاه ق ـــاكش سیاس ـــا در كش ـــد، ام ـــا باش ـــش و راهگش ـــات بخ حی
ـــت  ـــده و سرنوش ـــا آین ـــرارداد ب ـــن ق ـــت، ای ـــم هاس ـــان در تحری ـــه نفعش ـــی ك ـــروه های گ
ـــرارداد  ـــای ق ـــوع احی ـــدا از موض ـــت. ج ـــورده اس ـــره خ ـــی گ ـــون ایران ـــش از 85 میلی بی
ـــران  ـــران نگ ـــاد ای ـــروز اقتص ـــود ام ـــکات موج ـــع و مش ـــال 1400 موان ـــام، در س برج
كننـــده تـــر شـــد. مســـائلی كـــه بـــه روشـــنی پیداســـت حتـــی بـــا وجـــود احیـــای 
برجـــام، مدیریـــت آنهـــا و یافتـــن راهـــکاری بـــرای مهـــار و حـــل آنهـــا كار آســـانی 
ـــا  ـــوان ب ـــه بت ـــت ك ـــاله ای نیس ـــادی مس ـــای اقتص ـــاخص ه ـــفتگی در ش ـــت. آش نیس
ـــادی  ـــای كان اقتص ـــاخص ه ـــه ش ـــی ب ـــرد. نگاه ـــدا ك ـــی پی ـــا مرهم ـــرای آنه ـــام ب برج
ـــواه  ـــی گ ـــکاری همگ ـــرخ بی ـــورم و ن ـــا ت ـــه ت ـــادی گرفت ـــد اقتص ـــال 1400 از رش در س
ـــای ریشـــه ای  ـــال راه حـــل ه ـــه دنب ـــد ب ـــن اقتصـــاد بای ـــان ای ـــرای درم ـــه ب آن اســـت ك
ـــر  ـــه اگ ـــود، چ ـــی ش ـــان نم ـــاد درم ـــن اقتص ـــور ای ـــن رنج ـــتور، ت ـــعار و دس ـــا ش ـــود. ب ب
ـــم  ـــد و ه ـــعار دادن ـــم ش ـــرات ه ـــه ك ـــی ب ـــور قبل ـــای جمه ـــود روس ـــن ب ـــش ای درمان
ـــی و كوهـــی از مشـــکات  ـــد و ســـرمایه اجتماع ـــن امی ـــی جـــز از دســـت رفت دســـتور، ول

ـــد.  ـــور نش ـــد كش ـــزی عای ـــادی چی اقتص
ایـــن اقتصـــاد آشـــفته امـــروز، بیـــش از هرچیـــز نیازمنـــد یـــک نقشـــه راه اســـت، 
ـــدند  ـــته ش ـــال نوش ـــج س ـــر پن ـــه ه ـــعه ای ك ـــای توس ـــه ه ـــس برنام ـــه از جن ـــه ن البت

ـــی  ـــت نیافتن ـــه و دس ـــان گرایان ـــدر آرم ـــه گاه آنق ـــی ك ـــه های ـــدند. برنام ـــی نش و اجرای
ـــان  ـــی از عملکردش ـــه گزارش ـــد ك ـــت ندادن ـــود زحم ـــه خ ـــا ب ـــی دولته ـــه حت ـــود ك ب
ـــی  ـــز كپ ـــای متمرك ـــزی ه ـــه ری ـــل برنام ـــه مث ـــه راه، ن ـــد. نقش ـــه كنن ـــردم ارائ ـــه م ب
بـــرداری شـــده از برخـــی كشورهاســـت و نـــه بایـــد قانـــون جدیـــدی بـــه قوانیـــن 
كشـــور اضافـــه كنـــد. نقشـــه راه، همـــان برنامـــه ای اســـت كـــه رییـــس جمهـــور و 
ـــدن  ـــان مان ـــه خواه ـــانی ك ـــت كس ـــا دس ـــد ت ـــی كنن ـــد طراح ـــادی او بای ـــم اقتص تی
ـــم  ـــبان تحری ـــه كاس ـــا ك ـــود. همانه ـــاه ش ـــتند، كوت ـــران هس ـــاد ای ـــا در اقتص ـــم ه تحری
ـــود،  ـــذاب ب ـــج و ع ـــران در رن ـــه اقتصـــاد ای ـــالهایی ك ـــام س ـــوند و در تم ـــی ش ـــده م خوان
ـــد.  ـــر كردن ـــترده ت ـــان را گس ـــبی هایش ـــا كاس ـــم ه ـــش تحری ـــر آت ـــدن ب ـــا دمی ـــا ب آنه
ـــدن  ـــته ش ـــد از برداش ـــور بع ـــه چط ـــد ك ـــردم بگوی ـــه م ـــنی ب ـــه روش ـــد ب ـــه راه بای نقش
ـــرد و  ـــرار میگی ـــه ق ـــار هم ـــان در اختی ـــب وكار یکس ـــای كس ـــت ه ـــا، فرص ـــم ه تحری
ـــود.  ـــاد میش ـــی ایج ـــش خصوص ـــرای بخ ـــت ب ـــوی دول ـــه از س ـــت عادالن ـــور رقاب چط
ـــم  ـــایه تحری ـــی در س ـــش خصوص ـــه بخ ـــت ك ـــن اس ـــران ای ـــاد ای ـــروز اقتص ـــت ام واقعی
ـــزه  ـــه انگی ـــت دارد، ن ـــوان رقاب ـــه ت ـــته شـــده اســـت؛ ن ـــر از گذش ـــر و كوچکت ـــا رنجورت ه
حركـــت. وقتـــی ســـرمایه گـــذار و تولیدكننـــده مـــی بینـــد، رقیـــب او نـــه شـــركت 
ـــزه  ـــد و انگی ـــه امی ـــا چ ـــی داخـــل كشـــور اســـت، ب ـــع نظام ـــه صنای ـــی، بلک ـــای خارج ه

ـــد؟ ـــعت ببخش ـــود را وس ای كار خ
ـــه  ـــاد در ده ـــان در اقتص ـــور نظامی ـــع حض ـــود من ـــا وج ـــه ب ـــت ك ـــن اس ـــت ای واقعی
هـــای گذشـــته، نظامیـــان همـــه اقتصـــاد ایـــران را بـــا واســـطه و بـــی واســـطه در 

اختیـــار گرفتـــه انـــد.
ـــه  ـــد و ن ـــی دانن ـــات م ـــردم و مطبوع ـــه م ـــزارش ب ـــه گ ـــه ارائ ـــد ب ـــه خـــود را مقی ـــا ن آنه
ـــرای  ـــته ب ـــای بس ـــت دره ـــی پش ـــه تصمیمات ـــه چ ـــد ك ـــی دان ـــتی م ـــه درس ـــی ب كس
ـــرای  ـــق ب ـــرس مطل ـــه ت ـــل ب ـــکوت، تبدی ـــن س ـــه ای ـــد. نتیج ـــی گیرن ـــران م ـــاد ای اقتص
ـــی  ـــا نم ـــه آنه ـــل ك ـــن دلی ـــه ای ـــت. ب ـــده اس ـــا ش ـــده ه ـــذاران و تولیدكنن ـــرمایه گ س
ـــدام بخـــش  ـــع ك ـــا مناف ـــا ب ـــف اقتصـــاد دقیق ـــای مختل ـــان در بخـــش ه ـــد حضورش دانن
ـــه حاصـــل پژوهـــش  ـــی ك ـــوس آب ـــتراتژی اقیان ـــارض اســـت. براســـاس اس ـــی در تع نظام
ـــت در  ـــای رقاب ـــت، فض ـــا اس ـــه مابورنی ـــور رن ـــم و پرفس ـــان كی ـــور چ ـــاله پرفس 20 س
ـــداد  ـــرخ، تع ـــوس س ـــده اســـت. در اقیان ـــبیه ش ـــی تش ـــرخ و آب ـــوس س ـــه اقیان ـــاد ب اقتص
ـــوآوری  ـــاد ن ـــو و ایج ـــب و كاری ن ـــاد كس ـــر ایج ـــر س ـــت ب ـــت و رقاب ـــاد اس ـــا زی رقب
ـــخصی  ـــای مش ـــوب ه ـــد چارچ ـــا بای ـــود دارد، ام ـــاز وج ـــی نی ـــوس آب ـــت. در اقیان باالس
ـــی  ـــازار جدیدی ـــد و ب ـــت كنن ـــد رقاب ـــا بتوانن ـــرد ت ـــرار بگی ـــا ق ـــركت ه ـــار ش در اختی

ـــد.  ـــران بیفت ـــای ای ـــب و كاره ـــرای كس ـــد ب ـــه بای ـــی ك ـــد؛ اتفاق ـــاد كنن ایج
ـــت،  ـــی نیس ـــز و آب ـــا قرم ـــه تنه ـــران ن ـــاد ای ـــا در اقتص ـــب و كاره ـــرایط كس ـــروز ش ام
ـــی  ـــد گفـــت متاســـفانه ســـیاه اســـت. بخـــش خصوصـــی كـــه مـــی خواهـــد و م بلکـــه بای
ـــی  ـــان انحصارگرای ـــود، در می ـــای كان اقتصـــادی ش ـــاخص ه ـــه ش ـــور محرك ـــد موت توان
ـــت.  ـــده اس ـــار ش ـــاد گرفت ـــای اقتص ـــش ه ـــه بخ ـــان در هم ـــان آن ـــان و ذی نفع نظامی
ـــی  ـــرای رهای ـــی ب ـــه راه ـــال نقش ـــه دنب ـــد ب ـــرای 1401 بای ـــی ب ـــای رییس ـــت آق دول

ـــد. ـــکل باش ـــن مش از ای
ـــرایطی  ـــی در ش ـــم رییس ـــت ابراهی ـــت. دول ـــی اس ـــول نقدینگ ـــار غ ـــر، مه ـــاله دیگ مس
ـــی  ـــا معضل ـــران ب ـــزی در اقتصـــاد ای ـــر چی ـــش از ه ـــه بی ـــازه وارد میشـــود ك ـــرن ت ـــه ق ب
ـــان  ـــی از اقتصاددان ـــش خیل ـــال پی ـــد س ـــت. چن ـــه رو اس ـــی روب ـــد نقدینگ ـــام رش ـــه ن ب
ـــع  ـــی جم ـــی رود و نقدینگ ـــورم در م ـــر ت ـــه فن ـــد ك ـــدار دادن ـــل هش ـــت قب ـــه دول ب
ـــاد  ـــه اقتص ـــود ك ـــی ش ـــیابی م ـــه س ـــل ب ـــتوری، تبدی ـــتهای دس ـــت سیاس ـــده پش ش
ـــه  ـــرد. نتیج ـــه نک ـــدارها توج ـــن هش ـــه ای ـــی ب ـــا كس ـــرد، ام ـــی گی ـــر م ـــران را درب ای
ـــت و  ـــی اس ـــارد تومان ـــزار میلی ـــی 4500 ه ـــد و نقدینگ ـــاالی 50 درص ـــورم ب ـــروز ت ام
ـــد  ـــت رش ـــال ثب ـــزی در ح ـــک مرك ـــه بان ـــاكان چاپخان ـــه كم ـــاهدیم ك ـــفانه ش متاس
نقدینگـــی اســـت. مـــوج رشـــد نقدینگـــی بعـــدی بـــا آزادســـازی برخـــی از منابـــع 
بلوكـــه شـــده در راه اســـت و ایـــن بـــار اگـــر دولـــت نقشـــه راه نداشـــته باشـــد، 
ـــه  ـــت. خاص ـــد داش ـــی خواه ـــری در پ ـــران ناپذی ـــی جب ـــادی و اجتماع ـــیبهای اقتص آس
ـــا و حـــذف ارز  ـــر مالیاته ـــی ب ـــه ای مبتن ـــرای 1401 برنام ـــت ب ـــی دول ـــه مال آنکـــه، برنام
ـــه  ترجیحـــی اســـت. از همیـــن االن پیداســـت كـــه مهـــار تـــورم ناشـــی از ایـــن تصمیـــم ب
ـــد  ـــال جدی ـــختتری را در س ـــرایط س ـــی ش ـــای رییس ـــت. آق ـــر نیس ـــکان پذی ـــانی ام آس
ـــد  ـــد، بای ـــاد نباش ـــن اقتص ـــاماندهی ای ـــر س ـــه فک ـــروز ب ـــن ام ـــر از همی ـــرو دارد. اگ پیش

ـــد. ـــی باش ـــی و سیاس ـــنگین اجتماع ـــات س ـــر تبع منتظ

دوبـــــــاره 
می سازمــت 
وطـــــــن
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بـا افزایـش 66 درصـدی رشـد سـرمایه صبـا تأمیـن از 45000 هـزار بـه 75000 
میلیـارد ریـال ، ایـن شـركت بـا مدیریـت بازارشناسـی خـود بـه دنبـال آن اسـت 
كـه جایـگاه خـود را در بیـن برتریـن شـركت هـی سـرمایه گـذاری كشـورمان كـه 
بـا كار كارشناسـی و شـناخت دقیـق فرصـت هـا و تهدیدهـا، بهتریـن عملکـرد را 
بـرای سـهامداران خـود حاصـل سـازند ارتقـاء ببخشـد. اشـرافی كه دكتـر میرطاهر 
بـه عنـوان یـک اقتصـاد دان برجسـته به تمـام زوایای فرصـت های سـرمایه گذاری 
داردمسـلما بزرگتریـن بـرگ برنـده ایـن شـركت در راسـتای تعالـی و پیشـرفت و 

افزایـش دارائـی ذینفعـان »صبـا« می باشـد.
مجمـع عمومـی فـوق العـاده صاحبـان سـهام شـركت سـرمایه گـذاري صباتأمیـن 
)سـهامی عـام( مـورخ 1401/01/27 در محـل مجموعـه فرهنگـي ورزشـي تـاش 

گردید. تشـکیل 
درصـد   89/3 حضـور  بـا  كـه  مجمـع  ایـن  در 
سـهامداران حقیقـی و حقوقـی، اعضـای هیـات 
مدیـره، حسـابرس و بـازرس قانونـی و نظـارت 
شـد،  بهاداربرگـزار  اوراق  و  بـورس  سـازمان 
ریاسـت مجمع برعهـده آقای معبـود عباس زاده 
بـود كـه جنابان حسـن حسـیني و سـید مهدي 
كریمـي درمقـام نظـار اول و دوم و آقـای سـید 
محمـد جـواد میرطاهـر بـه عنـوان دبیـر مجمع 

انتخـاب شـدند.
در ادامـه و بـا قرائـت گـزارش توجیهـی هیـات 
مدیـره مبنـی بـر لـزوم افزایش سـرمایه توسـط 
مدیرعامـل محتـرم و پـس از اسـتماع گـزارش 

حسـابرس و بـازرس قانونـی، مجمـع نشـینان بـا 
افزایـش  تصویـب  ضمـن  خـود  صلـوات  طنیـن 
سـرمایه شـركت بـه تغییر بنـد اساسـنامه مربوطه 

رای مثبـت دادنـد.
دكتـر سـیدمحمد جـواد میرطاهـر مدیرعامل صبا 
تأمیـن در ابتـدای گزارش خـود خاطرنشـان كرد: 
شـركت سـرمایه گذاری صبـا تامیـن به عنـوان یک 
شـركت سـرمایه گذاری عـاوه بـر مدیریت سـهام، 
سرپرسـتی و مدیریـت شـركت های تابعـه خود كه 
عمدتـاً در حـوزه خدمـات مالی متمركز می باشـند 
همـواره سـعی بـر ایـن داشـته كـه پیشـران خلق 
اسـتفاده  و  سـرمایه  بـازار  در  تـازه  فرصت هـای 
از ابزار هـای جدیـد باشـد. بـه گفتـه ایـن مدیـر 

برجسـته بـازار سـرمایه ایـن شـركت خوشـنام  سـرمایه گـذاری بـا قانونمنـدی و 
پایبنـدی بـه اجـرای قوانین، شـفافیت عملکـردی و اقتصادی ، پاسـخگویی سـریع، 
دقیـق و شایسـته بـه صاحبان سـرمایه و اهتمام جـدی به اخاق حرفـه ای )تجاری( 
و شایسته سـاالری سـعی كـرده اسـت كـه همـواره بـر دارائـی مجموعـه و ثـروت 
سـهامداران و ذینفعـان خـود بیافزایـد و در ضمـن الگویی باشـد برای دیگر شـركت 
هـای سـرمایه گـذاری بـا شناسـایی فرصـت هـای قابـل سـرمایه گـذاری در جهت 
پیشـرفت و حصـول افتخـار برای كشـورمان و انتفاع صاحبان سـهام خـرد، افدامات 

موثـری انجـام دهنـد. دكتـر میرطاهـر در ادامه با اعـام اینکه با یک خـرد جمعی و 
كار تیمـی در كنـار همـکاری افقی به عنوان ارزش های محوری همواره آشـنا اسـت 
نویدبخـش ان مـی باشـد كـه یکی از شـركتهای موفق و مـورد اقبال سـهامداران در 
بـازار سـرمایه بـوده ایم اضافـه كرد: افزایش سـرمایه كنونـی نیز در راسـتای اجرائی 
نمـودن برنامـه هایـی كـه برای رسـیدن به نقطـه تعالی مدنظربسـیار حیاتی اسـت.
مدیرعامـل »صبـا« در ادامه با اشـاره بـه اهداف این افزایش سـرمایه گفـت: افزایش 
سـرمایه شـركت صبـا تأمیـن به منظـور افزایـش فعالیت هـا و عدم خـروج وجه نقد 

در رابطـه با تسـویه مطالبـات سـهامداران عمده صـورت می گیرد.
وی بـا اشـاره بـه تأثیـر ایـن افزایـش بـر وضعیت این شـركت گفـت: منابـع حاصل 
از ایـن افزایـش سـرمایه جهـت جایگزینـی و توسـعه پرتفوی شـركت بـه كار گرفته 
افزایـش  موجـب  موضـوع  ایـن  و  می شـود 
سـودآوری شـركت در سـال های آتـی می گـردد 
و همچنیـن افزایـش سـرمایه باعث بهبـود بازده 

شـركت در سـال های پیـش رو خواهـد بـود. 
مدیرعامـل صبـا تأمیـن بـا تاكیـد بـر ایـن نکته 
مطالبـات  تمامـی  پرداخـت  صـورت  در  كـه: 
سـهامدار عمـده بـا فـرض عـدم انجـام افزایـش 
سـرمایه، ایـن شـركت ناچـار بـه تأمیـن مالـی 
بانکـی و غیـر بانکـی و پرداخـت هزینـه مالـی 
كاهـش  آن  تبعـات  كـه  بـود  مضاعـف خواهـد 
ایـن  كـرد:  تصریـح  اسـت،  شـركت  سـودآوری 
افزایـش سـرمایه باعـث اصـاح سـاختار ، بهینه 
شـدن نسـبت های مالـی و افزایـش سـودآوری 

شـركت خواهـد گردیـد.
دكتـر میرطاهـر با اشـاره بـه اینکه بـا تصویب این 
افزایش سـرمایه، سـرمایه صبا تأمیـن به 75000 
میلیـارد تومـان خواهد رسـید و بر این اسـاس در 
میـان هلدینگ هـای زیرمجموعـه شسـتا، بعـد از 
هلدینـگ تاپیکـو، بیشـترین سـرمایه را بـه خـود 

اختصـاص خواهـد داد افزود:
بـرآورد مـا ایـن اسـت كـه ایـن افزایـش سـرمایه 
در سـال مالـی منتهـی به 31 اردیبهشـت 1400، 
منجـر بـه افزایـش سـود خالـص شـركت خواهـد 

. شد
ناخـدای »صبـا« در بخش پایانـی صحبتهای خود 
اظهـار داشـت كه تفـاوت میـزان سـود خالص در 
صـورت افزایـش سـرمایه و در شـرایط عـدم افزایش سـرمایه در سـال مالـی منتهی 

بـه 31 اردیبهشـت 1402 بیشـتر هم خواهد شـد. 
در  دانشگاه  استاد  و  اقتصاددان  این  تاكید  كه  نیست  لطف  از  نکته خالی  این  ذكر 
نشست هم اندیشی  وزیر صنعت، معدن و تجارت با نهادهای مالی مبنی بر اینکه به 
منظور هماهنگی در تصمیم سازی های اقتصادی كان كشوری باید شورای ثبات 
مالی تشکیل شود شاید شاه بیتی باشد برای تجلی پیشرفت وتوسعه ایران اسامی 
عملیاتی  چگونگی  و  هایی  ایده  چنین  تراوش  كه  علمی  و  اصولی  رویکرد  یک  با 

دکترینی که سیدمحمد جواد میر طاهر در شرکت سرمایه 
پذیر  سرمایه  شرکت  دوجین  یکی  با  صباتامین  گذاری 
از  صیانت  از   غیر  مهم  سرشاخه  یک  ساخته  برپا  تابعه 
حقوق صاحبان سهام و افزایش ثروت و دارائی آنها دارد 
و آن اهتمام مشارالیه به توسعه و آبادانی میهن اسالمی  
می باشد. بدون شک نوع مدیریت خالقانه وی نشانه ای 
از شایستگي و بایستگي مدیرانی بازارساز ، بازاردان و و 
بازارشناس میباشد که دل درگروی پیشرفت و تعالی ایران 
شفافیت  با  که  پاکدست  اینچنین  مدیرانی  دارند.  عزیز 
و  سهامدارانش  برای  هست  کاری  چنته ی  در   آنچه  هر 
مخاطبینش عرضه میدارد ُدردانه هایی از مدیریت کاردان 

هستند که باید بیش از بیش ارج و قدرشان نهیم.

هدف گذاری سرمایه گذاری صبا تامین برای کسب سود 63000 میلیاردی
افزایش سرمایه 66 درصدی 

دکترین موفق سیدمحمد جواد میرطاهر برای توسعه پرتفوی و بهبود بازده شرکت
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مالی خوانده محقق در حضور  از ذهن یک جوان دانشمند و مدیریت  ساختن آن 
وزیر و كیل و نماینده مجلس بیان میشود . وی در آن نشست  با اشاره به تجربه 
جهانی  تشکیل شورای ثبات مالی گفت: در زمانی كه  موضوعاتی مانند بودجه و 
قیمت گذاری خوراک صنایع نگرانی هایی را برای فعاالن بازار سرمایه ایجاد كرده 
است  به منظور بر طرف سازی این  قبیل مشکات ، تشکیل  شورای ثبات مالی 
در كشور یک ضرورت است. پیشنهاد وی این شورا می تواند  متشکل از رئیس كل 
بانک مركزی، رئیس سازمان بورس، رئیس كل بیمه مركزی و وزرای صنعت و كار 
باشد و منجر به هماهنگی اقتصادی بیشتر شود و در نتیجه منافع بازار سرمایه نیز 

در نظر گرفته شود.
وی بـا اشـاره بـه موضـوع واگـذاری معـادن در الیحـه بودجـه نیـز بـاور دارد كـه  
فعـاالن بـازار سـرمایه بـه واگذاری معـادن اقبال دارنـد و در صـورت پیگیری جدی، 
مجموعـه شسـتا و شـركت هـای تابعـه ظرفیـت هـای باالیـی را بـه منظـور اجرایی 

شـدن آن خواهند داشـت.
دكتـر میرطاهـر در مـورد شـیوه هـای هدایـت نقدینگی سـرگردان به سـمت تولید 
نیـز برنامـه دارد و معتقـد اسـت  یکـی از راه هایـی كـه از گذشـته وجـود داشـت 
و اكنـون نیـاز بـه احیـای آن وجـود دارد؛ موضـوع صنـدوق هـای زیربنایـی اسـت. 
موضوعـی كـه مغفول مانـده، درحالی صندوق هـای زیربنایی منجر به تنوع بخشـی 
بـه سـرمایه گـذاری هـا خواهنـد شـد و ضمـن مزیـت مالیاتـی، مـی تواننـد سـود 

پایـداری را خلـق كنند.
باشـک حضوردكترسـید محمـد جواد میـر طاهر كـه دارای دیدگاه های ارزشـمند 
و سـوابق ارزنـده ای در بـازار سـرمایه میباشـد و بخوبـی بـا فـراز و فرودهـای بـازار 
سـرمایه و  نقـاط ضعـف و قوتـی كـه در اقتصـاد داخلی وجـود دارد بـا ناخدایی وی 
مسـلما شـاهد نقطـه عطفـی در عملکـرد ایـن مجموعـه بزرگ سـرمایه گـذاری در 

سـودآوری و ارزش آفرینـی طـی سـالهای بعـد خواهیـم بود .
درخصوص  مدیره  هیات  توجیهی  گزارش  درباره  قانوني  بازرس  گزارش 

افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاري صباتأمین 

)سهامي عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گـزارش توجیهـی مـورخ 4 بهمـن 1400 هیـات مدیره شـركت سـرمایه گذاري 
صباتأمیـن )سـهامي عـام( درخصوص افزایش سـرمایه آن شـركت از مبلغ 45/000 
میلیـارد ریـال بـه مبلـغ 75/000 میلیـارد ریـال، مشـتمل بـر صـورت وضعیـت 
مالـی فرضـی ، صـورت سـود و زیـان فرضـی، صـورت جریـان وجـوه نقـد فرضـی و 
یادداشـتهای همراه كه پیوسـت می باشـد، طبق اسـتاندارد حسابرسـی »رسـیدگی 
بـه اطاعـات مالـی آتی« مورد رسـیدگی این سـازمان قرار گرفته اسـت. مسـئولیت 
گـزارش توجیهـی مذبـور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شـركت اسـت. 
2- گـزارش مزبـور در اجـرای تبصره 2 مـاده 161 اصاحیه قانـون تجارت و با هدف 
توجیـه افزایـش سـرمایه شـركت از محـل مطالبـات حال شـده سـهامداران و آورده 
نقـدی سـهامداران بـه منظـور افزایش فعالیـت ها و عدم خـروج وجه نقـد در رابطه 
بـا تسـویه مطالبـات سـهامداران تهیه شـده اسـت. ایـن گـزارش توجیهی براسـاس 

اقدامـات  و  آتـی  رویدادهـای  دربـاره  بـر مفروضـات ذهنـی  مفروضاتـی مشـتمل 
مدیریـت تهیـه شـده اسـت كـه انتظار نمـی رود لزومـا به وقـوع بپیونـدد. در نتیجه 
بـه اسـتفاده كننـدگان توجـه داده می شـود كه این گـزارش توجیهی ممکن اسـت 

بـرای هـدف هایـی جز هـدف توصیف شـده در باال مناسـب نباشـد.
3- براسـاس رسـیدگی بـه شـواهد پشـتوانه مفروضـات و بـا فـرض تحقـق افزایـش 
فعالیـت هـای تجاری ناشـی از خریـد و فروش سـرمایه گذاریهـا و در نتیجه افزایش 
درآمدهـای عملیاتـی ناشـی از خریـد و فـروش و سـود سـهام حاصـل از سـرمایه 
گـذاری هـا و نیـز در نظـر گرفتـن مدیریـت ریسـک بـازار سـرمایه، این سـازمان به 
مـواردی برخـورد نکـرده اسـت كه متقاعـد شـود مفروضات مزبـور، مبنایـي معقول 
بـراي تهیـه گـزارش توجیهـي فراهـم نمـي كنـد. بـه عـاوه، به نظـر این سـازمان، 
گـزارش توجیهـی یـاد شـده براسـاس مفروضات بـه گونه ای مناسـب تهیـه و طبق 

اسـتانداردهای حسـابداری ارائه شـده اسـت.
4- تحقـق افزایـش سـرمایه شـركت منـوط بـه كسـب مجوزهـای الزم از سـازمان 
بـورس و اوراق بهـادار در رعایـت مـاده 1 قانـون افزایـش سـرمایه شـركت هـای 
پذیرفتـه شـده در بـورس و اوراق بهادار تهـران مصـوب 1399/06/18 مبنی بر عدم 
امـکان تامیـن مالـی از طریـق صـرف سـهام با سـلب حـق تقـدم و رعایـت الزامات 

مربـوط بـه آن سـازمان می باشـد.
5- حتـي اگـر رویدادهـاي پیـش بینـي شـده طبق مفروضـات ذهني توصیف شـده 
در بـاال رخ دهـد، نتایـج واقعـي احتماال متفـاوت از پیش بینـي ها خواهد بـود. زیرا 
رویدادهـاي پیـش بیني شـده اغلب بـه گونه اي مـورد انتظار رخ نمـي دهد وتفاوت 

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

افزایـش سـرمایه قبلـی شـركت از مبلـغ 15/000/000 میلیـون ریـال بـه مبلـغ 
45/000/000 میلیـون ریـال و از محـل مطالبـات حـال شـده سـهامداران بـوده كه 
بـه منظـور جبـران مخـارج انجام شـده بابت سـرمایه گذاری در شـركتهای بورسـی 
و غیربورسـی صـورت گرفتـه اسـت. نتایـج حاصل از افزایش سـرمایه مزبـور كه طی 
تصمیمـات مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1399/06/22 تصویـب شـده و در 

تاریـخ 1400/06/05 نـزد مرجـع ثبـت شـركت هـا به ثبت رسـیده اسـت.
هدف از انجام افزایش سرمایه

شـركت در نظـر دارد بـه منظـور تامیـن منابـع الزم جهـت انجـام فعالیت هـا و عدم 
خـروج وجـه نقـد اقـدام بـه افزایـش سـرمایه نمایـد. منابـع حاصـل از ایـن افزایش 
سـرمایه جهـت جایگزینـی و توسـعه پرتفـوی شـركت بـه كار گرفتـه شـده كه این 
موضـوع موجب افزایش سـودآوری شـركت در سـال های آتی می گردد، لـذا افزایش 
سـرمایه باعـث بهبـود بـازده شـركت در سـال های پیـش رو خواهد بـود. در صورت 
پرداخـت مطالبـات سـهامداران عمـده ایـن شـركت ناچـار بـه دریافت تسـهیات از 
بانـک و پرداخـت هزینـه مالـی مضاعـف می باشـد كه تبعـات آن كاهش سـودآوری 
شـركت اسـت، لذا افزایش سـرمایه باعث اصاح سـاختار و بهینه شـدن نسـبت های 

مالـی نیز خواهـد بود.
در صـورت انجام افزایش سـرمایه سـود خالص سـال آینـده شـركت 6.300 میلیارد 

تومـان بـرای سـال آینده پیش بینی شـده اسـت.
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با پیگیری  اینگونه برآمد که  بانکی منتشر شد؛ یعنی خبر  ابربدهکاران  فهرست برخی 
رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، فهرست ابربدهکاران 

بانکی بیش از 10 بانک دولتی و خصوصی منتشر شد.
ما در حال حاضر در كشور 8 بانک دولتی و 18 بانک خصوصی و تعدادی بانک قرض الحسنه و موسسه 
اعتباری غیربانکی داریم كه قرار است در آینده با انتشار كامل فهرست بدهکاران از سوی آنها و همچنین 
اضافه شدن سایر بدهکاران، این فهرست مفصل تر و دقیق تر شود. البته تا لحظه ای كه فهرست كامل و بدون 
اغماضی و البته اعام دقیق بدهی شركتها و سازمان و وزارتخانه های دولتی در این لیست از سوی بانک ها 

منتشر نشود، عدالت رعایت نشده است.
از سوی دیگر، مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت وگوی رسمی با تاكید بر ضرورت انتشار فهرست 
بدهکاران بانکی باالی  هزار میلیارد تومان، عنوان كرده كه دو شركت بزرگ ایران خودرو و سایپا بیش از 100 

هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند اما اسامی آنها اعام نشده است.
احمد حاتمی یزدی گفته با بررسی فهرست منتشر شده، مشخص می شود كه اوال وام های كان باالی هزار 
میلیارد تومان به چشم نمی خورد و نشان می دهد بانک ها هم در اعام اسامی بدهکاران كان شركت های 

بزرگ و بدهکاران بزرگ باالی  هزار میلیارد تومان، هنوز شک دارند.
در آخرین خبر هم با دستور وزارت اقتصاد قرار شد كه اسامی وزارتخانه و نهادهای دولتی بدهکار نیز افشاء 

شود كه بصورت جالبی دیده شد كه خود وزارتخانه اقتصاد و دارائی خود بزرگترین بدهکار بانکی است.
اما در فهرست منتشرشده از سوی بانک مركزی، بعضی از این افراد، خصوص كه همگان آنها را به عنوان 
خادمین تولید و بزرگان صنعت می شناسند در ارتباط با رسانه ها از این نحوه انتشار اظهار ناراحتی كرده و 
آن را عادالنه نمی دانند و معتقدند تولید و كارهای بزرگ نیاز به حمایت بانک های بزرگ دارد و گرفتن وام 
و تسهیات ضروری است و فقط اسامی افرادی باید منتشر می شد كه در بازپرداخت تسهیات خود، خطا 

و اقدامی غیرقانونی كرده اند، وگرنه تولید در ابعاد بزرگ، بدون همکاری بانک ها و دولت امکان پذیر نیست.
یکی از كسانی كه در فهرست ابربدهکاران بانکی از سوی بانک ملی نام وی اعام شده، مهندس محمد 
ضرابیه، كارآفرین، اقتصاد دان و یکی از افراد به نام صنعت و بازار سرمایه كشورمان می باشد، كه مدیرعامل 
شركت یزدباف است؛ درباره وی اعام شده كه ضرابیه با تاسیس 6 شركت متفاوت )كاغذی( و با نام هر 

شركت از بانک ملی تسهیات كانی دریافت كرده  است.
ما در گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه با داشتن پرتیراژترین نشریه بازار كشور و دارا بودن یکی از پرمخاطب 
ترین سایت های اقتصادی كشور باور داریم كه باید تسهیات بانکی در بخش مولد هزینه شود تا در نهایت 
برای تمام افراد جامعه رفاه به ارمغان آورد. همچنین ارائه هرگونه تسهیات به بخش تولید را ضروری 
می دانیم و بدیهی است در كارهای بزرگ، اعداد و ارقام هم بزرگ است. این روزها با اعام اسامی تعدادی 

از صنعتگران و تولیدكنندگان با عنوان ابربدهکار بانکی، جو هیجانی در جامعه پدید آمده است و برای یک 
فرد عادی كه نمی تواند یک وام چند میلیونی دریافت كند، اعداد میلیاردی در حوزه صنعت، خیلی زیاد 
است. ما در این گفت وگو به دنبال آن هستیم كه ایا این شیوه اعام فهرست ابربدهکاران و هیجانی كردن 

جامعه درست است یا خیر.
جناب آقای ضرابیه آیا این شیوه اعالم اسامی را کار صحیحی می دانید و آیا اعداد اعالم شده، 

واقعی هستند؟ درحال حاضر شرکت یزدباف به عنوان نمونه چقدر به بانک ها بدهی دارد؟
یزدباف از بزرگ ترین شركت های نساجی و یکی از قدیمی ترین شركت هایی است كه هنوز فعال و شاداب 
به كار خود مشغول است. حجم فروش این شركت برای سال جاری حدود هزار میلیارد تومان پیش بینی 
شده كه این آمار سال گذشته حدود 600 میلیارد تومان بوده است. به طور قطع، هر تولیدكننده ای برای 

تامین سرمایه در گردش وابسته به منابع بانکی است.
یزدباف برای استفاده از منابع مالی بانک ها، وام نمی گیرد، بلکه چک هایی كه از مشتریان خود دریافت 
می كند و مدت دار است را به بانک ها می فروشد و آنها با كم كردن سود خود، پول چک را می پردازند و در 

زمان سررسید كه چک وصول شد، پول خود را دریافت می كنند.
در واقع مشکل نقدینگی كارخانجات از زمانی آغاز شد كه به بركت فروش باالی نفت، دالر با نرخ پایین 
و به وفور به كشور سرازیر و واردات كاال و از جمله منسوجات با حجم باال انجام شد. این مسئله مربوط به 
اواخر دولت هشتم و دولت  نهم و دهم است. در این دوره، تولید داخل سودده نبود و نمی توانست با كاالهای 
خارجی كه با دالر ارزان وارد كشور می شدند، وارد رقابت شود. به عنوان مثال، پارچه از تركیه متری 10 هزار 
تومان وارد می شد، در حالی كه برای تولیدكننده داخلی هزینه تولید همان پارچه، متری 11 هزار تومان بود.
در این دوره، صنعتگرانی كه تسهیات دریافت كردند، دیگر قادر به بازپرداخت آن نبودند، چراكه متعهد 
بودیم حقوق كارگران را به روز بپردازیم، تعدیل نیرو نکردیم و بانک ها به ما اعتماد داشتند، زیرا مشتری 
65 ساله آنها بودیم. البته رقم این وام ها باال نبود اما به دلیل مسائلی كه به آن اشاره شد، صنعتگر قادر به 

بازپرداخت تسهیات نبود و بدهی ها معوق شد و جریمه دیركرد، حجم بدهی ها را افزایش داد.
ما در شركت یزدباف، كارمان را با همه مشکات به صورت كج دارومریز ادامه دادیم و با بانک ها صحبت 
كردیم كه در چنین شرایطی با ما همکاری داشته باشند. تاكید می كنم، وامی گرفته نشده كه خارج از 
كارخانه سرمایه گذاری شده باشد. وام گرفتیم كه كارخانه را حفظ كنیم و در این میان، برای سرپا نگه 

داشتن تولید، بدهی ها معوق شد.
اگر همان زمان كارخانه را تعطیل و 2 هزار نفر نیروی كار بیکار می شدند، با فروش اموال كارخانه، ضمن 
پرداخت بدهی بانک، سودی كه نصیب سهامداران این شركت می شد، بیشتر از امروز بود اما اگر این كارخانه 
كه از سال 1335 در حال فعالیت است، تعطیل می شد، دیگر كسی قادر به راه اندازی چنین كارخانه ای با 

شفاف سازی
بازی با آبروی خادمین تولید کشور با شایعه پراکنی

آبرو مثقالی چند
در والیت و روستا که صداقت موج می زند یک جمله همیشه بکار می رود که » آبرو مثقالی چند« .  خدا رحمت کند استاد پاریزی را که می فرمود در انقالب ترکیه آنکه باالی سر اقتصاد بود خود 

سرمایه گذار بود و اینچنین بود که اقتصاد ترکیه به شکوفایی رفت .
در اوایل انقالب اسالمی درافراد بازمانده از حزب توده و فرهنگ چپی آن این باور موج می زد آنان که چکش و داس در دست ندارند یا »بورژوا« هستند یا »فئودال«. در آن برهه با اینکه زمام امور 

زیر نظر علمای اعالم و فرهیخته گان حوزه بود ولی بخاطر هوچی گری توده ای ها در حق بعضی از کنشگران و فعالین اقتصادی ناعادالنه رفتارشد .
 یک نقلی از اول انقالب داشته باشیم تا برویم سراصل مطلب . با پیروزی انقالب خدمات  پنجاه کنشگر اقتصادی ایران به فراموشی سپرده شد و صنعت ، سرمایه و تولید به دلیل نداشتن مدیران کاردان 
به قول ما دهاتیها افتاد به چاله. اگر سرگذشت حاجی برخوردار را خوانده باشید عرایض بنده را تائید می فرمایید ، زین مقال بگذاریم و به یک هشدار برسیم. هم چومنی که در مرز هشتاد سالگی هستم 
و از دهه چهل شمسی در بازار سرمایه به عنوان روزنامه نگار و فعال رسانه ای حی و حاضر چشم و گوش بازگشته و دشواریهای اشتغالزایی و کارآفرینی را میشناسم بخود اجازت می دهم که هشدار دهم  
که دوبار در آن ورطه نیافتیم  اگرچه در مصاحبه ذیل آنچه ناگفته است را خود مهندس محمد ضرابیه می گوید ولی هشدار این موسپید مطبوعات را هم بپذیرید که قدر سرمایه داران دلسوز ملک و 
مملکت را بیشتر بدانیم و بدیشان حرمت نهیم .صحبت از  مدیری دل سوخته است که وقتی به یکی از بنگاه ها پا می گذارد که در جمع سهامداران، آن بانک  سپه و بنیاد شهید صدوقی سهامدار عمده 
 هستند آن مجموعه به دلیل بی کفایتی به مرز ورشکستگی رسیده بود و با آمدن محمد ضرابیه و کار و تالش شبانه روزی او کارخانه دوباره نفس چاق کرد و چون ارج و آزمایش به سراشیبی نبود نرفت .

 مدیر با کفایت خط تولید را دوباره فعال کرد و هم اکنون محصول با کیفیت آن مجموعه به بازارهای داخلی و خارجی عرضه گردید و البته که این افتاده را برای برخواستن دست نیاز به الزمه ها 
می داشت که از آن جمله دریافت تسهیالت بانکی بود که این شیوه کار آفرینی و تولید است. چون کارگاه و کارخانه نیاز به نقدینگی دارد تا مواد اولیه خریداری شود ، خطوط بازسازی و نوسازی 
گردند و کارگر حقوق گیردتا هم تولید جان گیرد و هم بانک اصل و بهره خود را بازستاند و اینگونه میشود که کارخانه دودش از دودکش بیرون شود و صدای ساخت از سالن بلند میگردد. گر هنر 
مدیریت امثال محمد ضرابیه نبود و این شیوه دریافت وام به تولیدگر واقعی وجود نداشت باید مانند قوی پرشکسته و چیت سازی خاکروبه شده حسرت داشتن صنایع از بین رفته را می خوردیم. 
مخلص کالم آنکه با تهمت و افترا، آبروی کسی که حامی تولیداست را نبریم و یاد بگیریم که چگونه برخوردی با خادمین ملت و حامیان کار و تولید داشته باشیم تا صبوحی بعد دوباره کسی 
نپرسد و نگوید در اینجا آبرو مثقالی چند . که اگر به ثواب و صواب نرویم این دردانه های بازمانده در سنگر تولید درکارزار سخت جنگ اقتصادی عطای کار را به لقایش میبخشند و ما میمانیم و....
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شرایط اقتصادی كه كشور در آن قرار گرفته، نبود.
فقط سالن شركت یزدباف 130 هزار متر است. در آن زمان، 2 هزار نفر به طور مستقیم و هزار نفر به طور 
غیرمستقیم در كنار فعالیت این كارخانه مشغول كار بودند. در سایر شركت ها مانند بهمن، پاستیران و... هم 

كه هیچ كدام كاغذی نیستند و بعضی ها درباره آنها بی انصافی كردند نیز وضعیت همین گونه بود.
در چنین شرایطی، بسیاری از صنعتگران مانند آزمایش، ارج، پارس الکتریک، نساجی مازندران و... 
كارخانه های خود را تعطیل كردند و به این ترتیب خود را از بدهکاری نزد بانک ها نجات دادند، در نتیجه 

آنهایی كه كارخانه را به خاطر مملکت و چند هزار كارگر منحل نکردند، گرفتار شدند.
باورمان این بود كه شرایط به همین منوال ادامه پیدا نمی كند. امروز هم خوشبختانه شركت یزدباف در 
حوزه نساجی در بازارهای بین المللی حرف برای گفتن دارد و عاوه بر اشتغال برای جوانان كشور، تولیدش 
هم به نفع مردم است. حاال درست در شرایطی كه همه سختی ها رفع شده و شركت در شرایط مناسب 

قرار گرفته، این قصه علم شده است.
مردم این نفع را چگونه احساس کنند؟

قیمت محصوالت این شركت نسبت به سایر تولیدات در این حوزه پایین تر است؛ به ویژه اینکه نرخ پارچه 
را در استان یزد نسبت به دو سال گذشته كاهش داده ایم. در یزد، قیمت پارچه افزایش نیافته و در تمام 
شعب یزدباف، قیمت ها پایین نگه داشته شده است. این موضوع در یک بررسی میدانی از سوی رسانه ها 

قابل پیگیری است.
یعنی با زیان در حال فروش محصوالت هستید؟

خیر. با سود معقول محصوالت را عرضه می كنیم.
این سود معقول چند درصد است؟

بین 10 تا 18 درصد است. در حال حاضر كارخانه به سود معقول رسیده و تمام بدهی های معوق خود را 
به روز كرده است. اسفند سال گذشته رئیس شعبه فردوسی بانک ملی و كارشناسان آن، سفری به استان 

یزد داشتند و وضعیت فعالیت كارخانه یزدباف را بررسی كرده و گزارش  ارائه دادند.
یزدباف درحال حاضر بدهی معوق دارد؟

خیر بدهی معوق ندارد.
پس چرا نام محمد ضرابیه و شرکت یزدباف در فهرست ابربدهکارانی که بدهی خود را 

نمی پردازند، آمده است؟
این را از بانک ملی بپرسید. در طول سال گذشته، بدهی های معوق این شركت پرداخت و به روز شده كه 

نامه های آن موجود است و هم اكنون آن را در اختیار شما قرار می دهیم.
در رسانه ها از محمد ضرابیه و 6 شركتی نام برده شده كه درباره آنها معتقدند فقط در حد سوله  و كاغذی 
بوده و تسهیات كان از بانک  ملی دریافت كرده اند. در حال حاضر، وضعیت فعالیت این شركت ها چگونه 

است و چرا بدهی مربوط به تسهیات این شركت ها پرداخت نمی شود؟
تمام این شركت ها فعالیت دارند و سوله ها خالی و كاغذی نیستند.

شركت یزدباف فقط 130 هزار متر سالن با تجهیزات بسیار دارد و هزار نفر شاغل در كارخانه آن فعالیت 
دارند و بیش از هزار نفر را در كسب وكارهای خانگی )زنانی كه در منزل سفارشات را می دوزند و تحویل 

می دهند.( مشغول به كار كرده است.
شركت بهمن كه در حوزه یخچال سازی با برند فیلور فعالیت دارد، 230 هزار متر زمین و 70 هزار متر 
ساختمان دارد كه در آن حدود 300 كارگر مشغول به كار هستند. البته این كارخانه به دالیل متعدد كه 
به بخشی از آنها اشاره كردم، مشکاتی دارد كه امیدواریم امسال رفع شده و سال آینده شاهد رشد تولید 

مناسب در این شركت باشیم.
یعنی تولید در این کارخانه متوقف شده است؟

خیر. تولید در این شركت جریان دارد. مشکات كارخانه بهمن به كمبود نقدینگی برمی گردد كه قدرت 
سرمایه گذاری برای آوردن قالب های جدید را از ما گرفته است. این شركت در حال حاضر زیان انباشته دارد، 
چون همان طور كه گفتم، سرازیر شدن كاالهای خارجی و از جمله انواع یخچال و فریزر در بازار به بركت 
ارزهای حاصل از فروش نفت سبب شد بخش بزرگی از صنعت داخل تعطیل شود. شركت بهمن، اواخر 
دهه 60 و اوایل دهه 70 راه اندازی شد. من در این شركت، یک مدیر هستم و صاحب كارخانه نیستم. 52 
درصد سهام شركت بهمن برای بنیاد صدوق گروه توسعه اقتصادی تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام )ره( است و مدیران این شركت را این بنیاد تعیین می كند.
سهم شما در شرکت بهمن و یزدباف چقدر است؟

من و همه خانواده ضرابیه، كمتر از 2.5 درصد در شركت بهمن سهم داریم. سهامداران شركت بهمن 6 
هزار نفر هستند. در شركت یزدباف هم شاید این سهم به 4 درصد برسد، زیرا این شركت هم 8 هزار نفر 

سهامدار دارد و سهم بنیاد صدوق در این شركت 20 درصد است.
در سایر شرکت ها وضعیت تولید چگونه است؟

شركت پاستیران، در حوزه قطعات پاستیکی فعالیت دارد و محصوالت این شركت نیازهای بخش 
خودروسازی، كشاورزی، پتروشیمی و... را تامین می كند. اشتغالزایی انجام شده در این شركت نیز حدود 

270 نفر است.
تمام شركت ها در بورس حضور داشتند اما هنگامی كه به زیان انباشته رسیدند، از بازار سرمایه حذف شدند. 
البته پاستیران همچنان در بورس فعال بوده و سودده است و تمام بدهی های این شركت به بانک از سال 
98 به روز شده است و فقط حدود 6 میلیارد تومان از بدهی های آن باقی مانده كه در قالب تقسیط در 

حال پرداخت است.
سهم خانواده ضرابیه در این شركت چقدر است؟

حدود 1.5 درصد. در شركت ها بیشتر بخش مدیریت با من است، چون جز تولید كاری دیگر بلد نیستم.
لطفا در مورد شرکت چهارم اعالم شده در لیست نیز توضیحاتی بفرمایید.

شركت چهارم، طارق تجارت است كه حدود 10 سال قبل فروخته شده و به دلیل بدهی در گرو بانک ملی 
بوده است. فروش آن رسمی انجام شده و بانک ملی هم در جریان این فروش به فرد دیگری بوده است. 
قسط های آن پرداخت شده است. این كارخانه حدود 10 میلیارد تومان قیمت گذاری می شود و بدهی آن 

به بانک ملی حدود 60 میلیون تومان است كه شاید مبلغی از آن معوق شده باشد. به هر حال این كارخانه 
10 سال پیش فروخته شده و اصا 60 میلیون تومان عددی نیست كه بخواهد اعام شود.

شرکت های دیگر چطور؟
شركت های پنجم و ششم، ایران برک و نوپوش هستند. من هیچ زمانی از اعضای هیات مدیره این دو شركت 
نبوده ام. سهام شركت ایران برک پس از انقاب بین یزدباف، پاستیران، گروه بنیاد صدوق و... تقسیم شد 
كه حدود 50 تا 60 درصد از سهام آن را دارند. 20 درصد از سهام این شركت هم متعلق به بانک سپه و 
حدود 6 درصد آن برای بانک ملی است. هنگامی كه این شركت را حدود 15 سال قبل خریداری كردیم، 
بانک سپه عضو هیات مدیره و مدیر این شركت بود. در ادامه با مدیر بانک سپه از كارخانه بازدید داشتیم. 
این بازدید زمانی بود كه كارخانه در حال خراب شدن بود. بانک سپه اعام كرد كارخانه و تولید منحل شود. 

اینجا من مقصر بودم كه نگذاشتم منحل و پرونده این شركت بسته شود.
حاال كارخانه با 130 هزار متر زمین و 30 هزار متر سالن در رشت قرار دارد و به تازگی حدود 200 نفر 
از زنان این شهر را به استخدام درآورده  است. این شركت  هم راه اندازی شده  و امیدوارم در نیمه نخست 
امسال، البسه آن )كت وشلوار( مانند قدیم وارد بازار  شود. ایران برک برای یزدباف كار می كند و شاید بدهی 
آن به یزدباف، حدود 15 میلیارد تومان باشد اما به شخص من، بیش از این عدد بدهی دارد. به هر حال 
توانستیم كارخانه را سرپا نگه داریم و مانع تعطیلی آن شویم. سهم خانواده ضرابیه در این شركت، حدود 18 
درصد است. متاسفانه بانک سپه به دلیل زیان كارخانه، خود را كنار كشید اما امروز كه مشکات را پشت سر 
گذاشته ایم، تمایل به همکاری دوباره دارد. در این میان، كارخانه هم از زیاندهی خارج شده و نیاز به سرمایه 

دارد تا تجهیزات اورهال و ماشین آالت نوسازی شوند.
بدهی معوق این شرکت چقدر است؟

مکاتبات برای پرداخت بدهی این شركت با بانک ملی انجام شده است. اصل وام 800 میلیون تومان بوده 
كه 60 میلیون تومان بهره و 4 میلیارد و 700 میلیون تومان هم جریمه دیركرد آن است. كل بدهی شركت 
به بانک به 5 میلیارد و 600 میلیون تومان رسیده كه با توافق های انجام شده احتماال از جریمه  دیركرد 4 

میلیارد و 700 میلیون تومانی آن مبلغی كسر می شود.
چه زمانی این وام گرفته شده است؟

حدود 8 سال پیش این وام دریافت شده است.
چرا در این مدت، اقساط وام پرداخت نشده است؟

هنگامی كه با دالر ارزان، كت وشلوار از تركیه وارد ایران می شد، تولیدات این شركت نتوانست در بازار با آنها 
رقابت كند و كاهش حجم فروش و افت تیراژ، طی آن سال ها، وضعیت امروز را برای شركت رقم زد. تمام 
صنایع به دلیل ارز ارزان و قیمت باالی نفت، از گردونه رقابت حذف شدند. در این دوره، واردات رونق گرفت 

و از كوچک ترین كاالها مانند مهر و دسته بیل گرفته تا سنگ قبر وارد می شد.
شرکت نوپوش چه میزان بدهی دارد؟

بدهی شركت نوپوش، 220 میلیون تومان اصل وام و یک میلیارد و 300 میلیون تومان هم جریمه دیركرد 
آن است.

می توان گفت، معضل صنایع در بخش تولید از نیمه دوم دهه ۸0 آغاز شد؟
دقیقا. دالرهای ارزان و فراوان، صنایع گوناگون را تبدیل به ابربدهکاران بانکی كرد كه برخی در میانه راه 
تولید را تعطیل كردند تا نخواهند به قیمت اعتبار اجتماعی شان، كارخانه را سرپا نگه دارند. فساد و رانت 

هم در چنین بستری ایجاد شد.
آیا شرکت های فعال در بخش نساجی و پوشاک، صادرات هم دارند؟

برنامه های زیادی برای این شركت ها تدوین شده است. در حال حاضر قرار است در كنار یزدباف، كارخانه ای 
دیگر برای تامین پارچه های گردباف و كشی برای تولید تی شرت راه اندازی شود. در این باره با یکی از 
شركت های ایتالیایی قرارداد بسته شده كه با همکاری دو شركت ایرانی و ایتالیایی لباس های ورزشی و... در 

ایران تولید و 50 درصد آنها از سوی شركت ایتالیایی به بازارهای جهانی صادر شود.
قرار است شرکت ایتالیایی در این زمینه سرمایه گذاری پولی داشته باشد؟

بله.
شرایط تحریم، فعالیت این شرکت ایتالیایی را در بازار جهانی با مشکل مواجه نخواهد کرد؟

در این بخش یکی از بانک ها كمک می كند و این همکاری با واسطه خواهد بود.
جدا از این مسئله خود شركت های فعال در حوزه پارچه و پوشاک مانند یزدباف به كشورهایی مانند 
ارمنستان صادرات دارند. طی مذاكراتی كه با مقامات این كشور داشتیم، قرار است پوشاک ما از طریق 
ارمنستان به بازار روسیه صادر شود. نتایج مطالعاتی كه كارشناسان بخش تجاری داشتند این است كه 
محصوالت ما چه در یزدباف و چه در ایران برک می توانند در تمام بازارهای جهانی حضور داشته باشند 
و با كاالی خارجی وارد رقابت شوند و حتی سود داشته باشند. چنان كه سال گذشته حدود یک میلیون 
دالر صادرات به ارمنستان انجام شد. تاكید دارم می توانیم وارد رقابت شویم، همان طور كه در كاالی خواب 
توانستیم با محصوالتی مرغوب تر و قیمت رقابتی تر، محصوالت تركیه را از بازار ایران حذف كنیم. این 

موضوع برای بیش از 3 سال قبل است كه بافت پارچه با یزدباف و دوخت آن با صنعتگران تبریز بود.
در حوزه اشتغالزایی پیش تر تاکید داشتید که به دنبال ایجاد بسترهای اشتغال حتی برای زنان و 

مردانی هستید که به هر دلیلی زندانی هستند. در این بخش کاری انجام داده اید؟
بله. طی مذاكراتی كه با سرپرست زندان های استان یزد داشتیم با تعدادی از زنان زندانی وارد همکاری 
شدیم و به ازای دوخت هر پیراهن یا شلوار یا هر البسه دیگری، از ما دستمزد دریافت می كنند. همکاری در 
پوشاک و دوخت خانگی به شکل قراردادی است. بیش از 3 سال قبل هم به عنوان پایلوت، كارگاه كوچکی 
در حوزه دوخت شلوار با سرپرستی دو فارغ التحصیل رشته نساجی از دانشگاه امیركبیر راه اندازی كردیم 
كه در بازدید گروه ایتالیایی عنوان كردند سرعت دوخت دستی زنان این كارگاه از ماشین آالت صنعتی آنها 
باالتر است. امروز حقوق زنان شاغل در این كارگاه به دلیل مهارت شان دو برابر وزارت كار است. برای رونق 

تولید و رفع مشکات نقدینگی باید سرانه كار افزایش پیدا كند.
در حوزه اشتغال زنان زندانی، برنامه امسال ما این است كه تعداد آنها را از 35 به 60 نفر افزایش دهیم. در 
اشتغال خانگی هم با حدود 100 خانه قرار داریم كه در هر خانه بین 5 تا 15 خانم مشغول دوخت لباس 
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هستند. پارچه به همراه طرح در اختیارشان قرار می گیرد و كاالهای سفارش شده، آماده تحویل می شوند.
برنامه یزدباف در سال 1401 چیست؟

سه برابر كردن دوخت ودوز، یکی از برنامه های توسعه ای یزدباف در بخش پوشاک است و اینکه به عنوان 
مثال در دوخت شلوار تک از 200 به 600 هزار عدد برسیم.

در نشستی با مسئوالن عنوان كردم در 5 سال آینده یکی از برندهای جهانی خواهیم بود. آدم هایی مانند 
من، به اصطاح پوست كلفت، زیاد پیدا نمی شود. 60 سال كار و مسئولیت دار داشتم و معتقدم در این 
درآمدزایی، تمام مردم كشورم سهم دارند. من تولیدكننده هم می توانم به راحتی شلوار 200 هزار تومانی 
را چندصد هزار تومان بفروشم و بدهی بانک ها را تسویه كنم اما هنگامی كه به اتفاق معتقدیم وضعیت 
درآمد مردم مطلوب نیست، من تولیدكننده نباید سود زیادی روی كاال بگیرم. تمام شركت هایی كه در آنها 
مدیریت دارم، سهامی عام هستند. افتخار تولیدكننده به اعتبار اجتماعی اش است، ممکن است در شركتی 

3 درصد سهم داشته باشم اما 60 درصد حق رای دارم كه این به اعتماد افراد برمی گردد.
شما ببینید در حال حاضر چه بایی سر بورس آمده است. چه افرادی با چه ترفندی پول مردم را گرفتند. 
عده ای به امید سود بیشتر، وسایل ارزشمند خود را فروختند تا در بورس با توجه به تبلیغاتی كه شد، سود 

كنند. چه شد؟ كسانی كه در بازار سهام سودهای هنگفت بردند، از كجا به این سود رسیدند؟
شركت های تولیدی سود زیادی ندارند اما با تبلیغات سهام شركت ها را بی پایه باال بردند تا مردم تشویق به 
خرید شوند، در حالی كه ارزش واقعی سهام شركت ها خیلی پایین تر بود. معتقدم در قانون بورس، نرخ سهام 
برای خرده  سهامدار باید بر مبنای بازدهی باشد. افراد ناوارد مثا هر سهم را 2 هزار تومان خریدند و وقتی 
ارزش آن به 200 تومان رسید، سرخورده از بازار سرمایه شدند. این سرنوشت تمام سهامداران خرد بود. چه 

كسی از آن 2 هزار تومان سود برده، كسی كه به كارگزار در بورس هم وعده داده است.
با توضیحاتی که درباره شرکت ها ارائه شد، این شرکت ها سهامداران زیادی دارند اما فقط نام 

شما به عنوان ابربدهکار بانکی منتشر شده است. چرا؟
متاسفانه بله. وقتی از بدهی شركت بهمن نام برده می شود، صاحب آن من نیستم كه اسم من به عنوان 
بدهکار آمده است. شركت بهمن بدهکار است كه متعلق به گروه توسعه اقتصادی تدبیر است. 5 عضو 
هیات مدیره دارد و 5 نفر پشت سفته یا سندی كه وام گرفته را امضا كرده اند كه یکی از آنها محمد ضرابیه 

است كه سهم او در این شركت حداقل است.
نام هایی که در این فهرست دیده می شود، بیشتر مربوط به شرکت های حقوقی بوده و محدود 

نام افراد حقیقی آمده است. چرا این رفتار دوگانه صورت گرفته است؟
این پرسشی است كه باید بانک ملی پاسخ دهد.

آیا برای انتشار فهرست، بانک ها بررسی کرده اند که چه بخشی از تسهیالت صرف تولید شده و 
چه بخشی از سوی کدام افراد حقیقی و حقوقی، خارج از صنعت هزینه شده است؟

با توجه به برخوردی كه با بدهکاران شده، بعید است این تفکیک انجام شده باشد. بحث این است كه 
درباره یک شركت سهامی عام كه دارای مجمع است و گزارش ها به مجمع داده می شود كه سهامداران 
مختلف دارد، چرا باید این بدهی به پای یک نفر نوشته شود. تمام این شركت ها سهامی عام هستند كه 
درآمدشان و تسهیات دریافتی آنها از بانک ها برای همان واحدهای صنعتی هزینه شده است. اگر امروز 
شركت بهمن بیشترین بدهی را به بانک دارد، به این دلیل است كه بزرگ ترین كارخانه یخچال سازی را 

در كشور ساخته است.
قوانین بانکی چقدر باعث شده امروز نام تولیدکنندگان به عنوان ابربدهکار منتشر شود؟

در دوره ای پیش از انقاب، بانک ها برای پرداخت تسهیات برنامه ای دقیق داشتند و در حال حاضر هم دولت 
به دنبال این امر است. به عنوان مثال، بانکی كه هزار میلیارد تومان وام می دهد باید 40 درصد پول را برای 
تولید در نظر بگیرد و فان درصد را مثا برای اموری مانند وام ازدواج پرداخت كند. در حوزه كشاورزی، 
ساختمان سازی و.... نیز درصدها باید مشخص شده باشند. در حال حاضر برای پرداخت تسهیات این موارد 

رعایت نمی شود، چون در قوانین بانکی دیده نشده است.
این خألها وجود دارد. امروز ممکن است فردی شركتی را راه اندازی كند و فردا به بانک مراجعه و به نام تولید 
فان مبلغ وام درخواست و دریافت كند. معوقات بانکی و بدهی های كان در این بخش ها هزینه شده است. 

در تولید واقعی شاهد این نوع بدهی های كان نیستیم.
تورم و شرایط اقتصادی در شکل گیری ابربدهکاران چقدر نقش داشته است؟

شکی نیست تورم سبب شده ارزش پایه پولی كشور افت كند و وضعیت معشیت مردم با چالش روبه رو باشد.
آیا می توان گفت اگر تورم نبود نیاز به تسهیالت کمتر بود؟

در تورم تسهیات به نفع وام گیرنده است اما در شرع آمده كه دو طرف باید در سود و زیان شریک باشند. 
در دوره ای شركت های تولیدی زیان كردند اما در این زیان بانک ها شریک نبودند. حاال كه به سوددهی 
رسیده اند، بانک ها در حال زیان هستند، زیرا تورم 40 درصد است اما سود بانکی بیش از 18 درصد است 
و با توجه به مبلغی كه به عنوان سپرده بابت پرداخت تسهیات نزد بانک ها می ماند، این سود به حدود 25 
درصد می رسد. شاید بتوان گفت مدتی باب شد بدهکاران، پول بانک ها را پرداخت نکنند اما این روش ربطی 

به تولیدكنندگان واقعی مانند یزدباف ندارد.
بدهی اكثر صنعتگران و تولیدكنندگان در مقطعی از زمان معوق شده بود و بدهکار بانک شدند اما 

درحال حاضر با كاهش حجم ارز و حذف ارز ارزان قیمت از بازار و بهبود یافتن شرایط تولید، در حال به روز 
كردن بدهی هایشان هستند.

یکی از گالیه ها این است که برخی تسهیالت را به نام تولید دریافت و در خرید ملک، ارز و طال 
سرمایه گذاری کرده اند، در حالی که این تسهیالت باید در بخش تولید در نهایت منجر به رفاه 

عمومی می شد. آیا این شفاف سازی بانک مرکزی در این راستا بوده است؟
ما هم این مسئله را قبول داریم اما انتظار بود بین دوغ و دوشاب تفاوت گذاشته می شد. حتما در فهرست 
دریافت كنندگان تسهیات، به چنین افرادی برمی خوریم. اما آیا انتظار بررسی كارشناسان بانکی از وضعیت 

هزینه كرد تسهیات، انتظار زیادی است؟ آیا می توان به همین راحتی از آبرو یک فرد چشم پوشی كرد؟
سازمان ها و نهادهای مربوطه كجا هستند؟ آنها باید بررسی كنند كه در طول این سال ها با وجود تمام 
مشکات در حوزه تولید ما یک كارگر را تعدیل نکردیم، حقوق معوق نداشتیم، دستمزد كارگران را به 
موقع پرداخت كردیم. ممکن است پول تامین اجتماعی یا دارایی را نداده باشیم و معوق شده باشد اما 
حقوق كاركنان خود را پرداخت كرده ایم. ضمن اینکه تاكید می كنم در این شركت ها به عنوان نمونه، محمد 
ضرابیه، مدیر بود، صاحب كارخانه نبوده است. شركت ها سهامدار دارند و نفع و ضرر شركت برای آنهاست.

با توجه به فعالیت مستمری که در صنعت داشته اید فکر می کنید چند درصد از این تسهیالت 
که باید در تولید هزینه می شده در جای دیگر هرز رفته است؟

بانک ها باید در این باره اظهارنظر كنند.
آیا انتشار فهرست به منظور همین شفاف  سازی بوده است؟

اگر قرار بر شفاف سازی بود، از شركت هایی كه 50 سال سابقه تولید در صنعت دارند به عنوان شركت های 
كاغذی نام برده نمی شد. پس آنها نسبت به اطاعاتی كه می دهند، صادق نیستند.

یعنی بدون مطالعه فهرستی انتخاب و منتشر شده است؟
هر طور كه شما برداشت كنید. آنها بیش از هركس دیگری به اطاعات موردنیاز دسترسی دارند و نمی توانند 
بی خبر نسبت به این مسائل باشند. همه پرونده را داشته اند و بازدید كرده اند، چطور یک باره منتشر شده 

است؟
هر نوع نزاع و جدل در حوزه اقتصاد اشتباه است. شركت ها به بانک ها بدهکار هستند. دو طرف باید 
مذاكره كنند و شرایط را بسنجند و بهترین راهکار را در پیش بگیرند، چون هر دو طرف به یکدیگر نیاز 
دارند و همکاری های تولید و بانک ها ادامه دارد و خواهد داشت. منابع مالی بانکی باید به كمک تولید بیاید 
و تولیدكننده باید سود تسهیات را در زمان مقرر بپردازد؛ بنابراین در انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی، 
شفاف سازی الزم انجام نشده است. اگر هر یک از خوانندگان از مطالب و اسناد ارائه شده در این گفت وگو 
قانع نشدند، حاضر هستیم از آنها دعوت كنیم تا از تک تک شركت ها و كارخانه های تولیدی كه به عنوان 
شركت های كاغذی از آنها اسم برده شده، بازدید داشته باشند. بانک ها برای روشن شدن افکار عمومی باید 
درباره این ابربدهکاران توضیحات بیشتری اعام می كردند، به ویژه برخی شركت ها كه بدهی شان به روز شده 

و وام معوق شده ندارند.
فراموش نکنیم شركتی كه تازه از حالت زیانده خارج شده نیاز به تامین سرمایه در گردش دارد و اینجا 
طبیعی است كه بانک ها باید به كمک صنعت بیایند. صنعتگر تاش می كند كارخانه از حالت زیاندهی 
خارج شود و هنگامی كه این امر رخ داد برای ادامه فعالیت نیاز به كمک برای تامین نقدینگی دارد. در همه 

كشورها این گونه است. امروز این شركت ها در آستانه سوددهی قرار دارند.
می گویند شما که از سهامداران بانک سامان هستید، چرا از بانک ملی تسهیالت گرفته اید؟

یزدباف 65 سال عمر دارد و وقتی كارش را شروع كرد، هنوز بانک سامان متولد نشده بود. همه شركت ها 
عمرشان از بانک سامان بیشتر است. معموال شركت ها در بانک های مختلف حساب دارند و با هر كدام بیشتر 
كار كنند، از همان بانک تسهیات می گیرند. به نظرم كسانی كه این استدالل را دارند، خیلی اطاعات 

كاملی در اختیار نداشتند.
در پایان اگر حرفی باقیمانده، بفرمایید.

اگر قرار باشد به همین راحتی آبرو افراد ریخته شود خودمان بستر را برای رفتن افراد توانمند 
آماده کرده ایم. چرا افراد مبادرت به خارج کردن سرمایه های خود از کشور می کنند؟

نباید با آبروی افراد به دلیل بی توجهی، كم توجهی یا اغراض خاص دیگر بازی كرد، امام صادق علیه السام 
می فرمایند: حفظ آبروی مومن از زیارت كعبه مهم تر است. در صنعت باید مواظب عاشقان تولید باشیم و 
هر دولتی باید از این نهال مواظبت كند. در تولید هم الزم است بهره وری افزایش پیدا كند تا صنعت به 
سوددهی برسد. امروز افراد توانمند حاضر به كار در تولید نیستند و ترجیح می دهند در كارهای آسان تر و با 

درآمد مانند تجارت بیشتر فعالیت داشته باشند كه این فرهنگ و نگرش باید تغییر
كند. شاید در حوزه سودآوری در صنعت ذكر این نکته هم ضروری باشد كارخانجاتی كه در سال های 
1399 و 1400 با 80 درصد ظرفیت خود فعالیت داشتند، به طور قطع به سود معقول دست یافته اند. سود 
با فعالیت باالی 80 تا 85 درصدی واحد صنعتی  به دست می آید. فعالیت داشتن با كمتر از این ظرفیت، 
سودده نیست. تولید فرمول های خود را دارد و فردی كه می خواهد تولید را مدیریت كند، به شرطی موفق 

است كه این موضوعات را جزبه جز پیگیری كند.

نباید با آبروی افراد به دلیل بی توجهی، کم توجهی یا اغراض خاص دیگر بازی کرد، امام صادق علیه السالم می فرمایند: حفظ آبروی مومن از زیارت کعبه مهم تر است. در صنعت 
باید مواظب عاشقان تولید باشیم و هر دولتی باید از این نهال مواظبت کند. در تولید هم الزم است بهره وری افزایش پیدا کند تا صنعت به سوددهی برسد. امروز افراد توانمند 

حاضر به کار در تولید نیستند و ترجیح می دهند در کارهای آسان تر و با درآمد مانند تجارت بیشتر فعالیت داشته باشند که این فرهنگ و نگرش باید تغییر کند.
 بحث این است که درباره یک شرکت سهامی عام که دارای مجمع است و گزارش ها به مجمع داده می شود که سهامداران مختلف دارد، چرا باید این بدهی به پای یک نفر 

نوشته شود. تمام این شرکت ها سهامی عام هستند که درآمدشان و تسهیالت دریافتی آنها از بانک ها برای همان واحدهای صنعتی هزینه شده است.

شایسته است که بانک ملی ضمن دلجویی از افرادی که به ناصواب مورد اتهام قرارگرفته اند، برای کمک به امر مقدس تولید و حمایت از اشتغال، ضمن برخورد با بدهکاران 
واقعی که عزمی برای پرداخت مطالبات بانک را ندارند، با شرکت هایی که همچنان چراغ تولید را روشن نگه  داشته اند، با لحنی دوستانه تر و درعین حال عادالنه تر برخورد کند. 

همچنین الزم است که این بانک، یک بازنگری جدی در لیست بدهکاران خود کند و نام کسانی که به ناحق در آن گنجانده شده را اصالح کنند.
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ـــر داخلـــی ســـازی تاكنـــون 32 پـــرس پخـــت  ـــا تکیـــه ب ـــر گفت:ب مدیرعامـــل شـــركت كویرتای
ـــده در  ـــر تولیدش ـــت و تای ـــاخت اس ـــال س ـــا در ح ـــده و ی ـــاخته ش ـــه س ـــن كارخان ـــر در ای تای

ـــت.  ـــی اس ـــتانداردهای جهان ـــا اس ـــق ب ـــا مطاب ـــرس ه ـــن پ ای
آقـــای مهنـــدس سیدمحمدحســـین زینلـــی روز چهارشـــنبه10فروردین مـــاه در دیـــدار 
ـــه  ـــام جمع ـــی وام ـــان جنوب ـــتان خراس ـــه در اس ـــی فقی ـــده ول ـــادی نماین ـــت اهلل عب ـــا آی ب
ـــر در  ـــركت كویرتای ـــت: ش ـــار داش ـــد اظه ـــال جدی ـــک س ـــن تبری ـــی ضم ـــد در گزارش بیرجن
ـــب  ـــاش وتعص ـــا ت ـــف و ب ـــدون توق ـــان ب ـــته همچن ـــال گذش ـــخت 25 س ـــیار س ـــرایط بس ش

ـــت . ـــه داده اس ـــود را ادام ـــده خ ـــکاران راه پوین ـــه هم صادقان
ـــوده  ـــا ب ـــی در تنگن ـــای صنعت ـــه واحده ـــور ك ـــرایط كش ـــن ش ـــخت تری ـــت: در س  وی گف
ـــاهد  ـــان ش ـــر  همچن ـــنل كویرتای ـــئولیت پرس ـــاس مس ـــداكاری و احس ـــل ف ـــه دلی ـــد، ب ان
ـــمند  ـــک كار ارزش ـــل  ی ـــن حاص ـــتیم و ای ـــودآوری هس ـــروش و س ـــد، ف ـــی تولی ـــد منحن رش
در كشـــور است.مشـــکات و بحـــران هـــا نـــه تنهـــا نتوانســـتند فعالیـــت مـــا را متوقـــف 
ـــازی  ـــا، اعج ـــت ه ـــه فعالی ـــت ب ـــی مثب ـــت ده ـــا و  جه ـــران ه ـــار بح ـــا مه ـــه ب ـــد بلک كنن
ـــوژی  ـــین آالت و تکنول ـــازی ماش ـــی س ـــوان در داخل ـــی ت ـــاد آن را م ـــه نم ـــد ك ـــق ش خل

ـــرد. ـــاهده ك مش
ـــدیم  ـــق  ش ـــور موف ـــار در كش ـــن ب ـــرای اولی ـــه داد:  ب ـــر ادام ـــركت كویرتای ـــل ش مدیرعام
ـــازی  ـــی س ـــد  را داخل ـــی ش ـــداری م ـــن خری ـــًا از ژاپ ـــه قب ـــر ك ـــت تای ـــای پخ ـــرس ه پ
نماییـــم  و بـــا افتخـــار و ســـربلندی اعـــام مـــی كنیـــم در ســـالن جدیـــد پخـــت تایـــر 
كویرتایـــر، همـــه پـــرس هادرشـــهر بیرجنـــد وكارخانـــه كویرتایـــر وبـــه دســـت توانمنـــد 

مدیـــران، كارشناســـان وكاركنـــان واالهمـــت ایـــن كارخانـــه ســـاخته شـــده اســـت.
ـــته از  ـــال گذش ـــر 25 س ـــت تای ـــرس پخ ـــه 56 پ ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــدس زینل ـــای مهن آق
ـــی  ـــا داخل ـــر ب ـــت تای ـــرس پخ ـــون 32 پ ـــم اكن ـــرد: ه ـــت اظهارك ـــده اس ـــداری ش ـــن خری ژاپ
ـــدات آن  ـــه تولی ـــت ك ـــاخت اس ـــال س ـــا در ح ـــده وی ـــاخته ش ـــه س ـــن مجموع ـــازی در ای س
ـــوالت  ـــت و محص ـــی اس ـــابه خارج ـــه مش ـــی و نمون ـــن الملل ـــتانداردهای بی ـــا اس ـــق ب مطاب

ـــود. ـــی ش ـــادر م ـــور ص ـــارج از كش ـــه خ ـــون ب ـــم اكن ـــا ه ـــرس ه ـــن پ ـــا ای ـــدی ب تولی
ـــم  ـــا ه ـــوالت  م ـــن محص ـــوژی ای ـــی و تکنول ـــش فن ـــن دان ـــرای تأمی ـــه ب ـــان اینک ـــا بی  وی ب
ـــور  ـــارج از كش ـــه ارزی از خ ـــرف هزین ـــا ص ـــا ب ـــركت ه ـــر ش ـــد دیگ ـــتیم مانن ـــی توانس م
ـــن  ـــان ای ـــش جوان ـــر دان ـــه ب ـــا تکی ـــا ب ـــت: ام ـــم  گف ـــن نمایی ـــود را تامی ـــی خ ـــش فن دان
اســـتان ،قلـــه هـــای ترقـــی وپیشـــرفت را پیمـــوده وبـــه دســـتاوردهای خوبـــی در ایـــن 

ـــم. ـــت یافتی ـــش دس بخ
ـــود  ـــان خ ـــران وكارشناس ـــت مدی ـــی و هم ـــخت كوش ـــا س ـــر ب ـــرد: كویرتای ـــح ك وی تصری
كـــه بخـــش عمـــده ای از آنهـــا در ایـــن شـــهر تحصیـــل كـــرده و بومـــی ایـــن  اســـتان 
ـــن  ـــر در ای ـــر 1300 نف ـــال حاض ـــت و در ح ـــرده اس ـــق ك ـــی خل ـــارات بزرگ ـــتند افتخ هس

كارخانـــه مشـــغول بـــه كار هســـتند كـــه تاكنـــون بیـــش از700 نفـــر نیـــز بـــه افتخـــار 
ـــد. ـــده ان ـــل ش ـــتگی نای بازنشس

ـــند  ـــته باش ـــی داش ـــران  كشـــور تعصـــب مل ـــر مدی ـــرد: اگ ـــد ك ـــی  تاكی ـــدس زینل ـــای مهن آق
ـــان  ـــتوار سازمانش ـــدگار و اس ـــم، مان ـــتوانه محک ـــوان پش ـــه عن ـــازی ب ـــی س ـــه داخل ـــد ب بای
ـــاور  ـــری ب ـــم رهب ـــام معظ ـــای مق ـــه رهنموده ـــا ب ـــت  م ـــران مملک ـــر مدی ـــد و اگ ـــر كنن فک
ـــر  ـــیم و در كویرتای ـــر برس ـــورد نظ ـــای م ـــه ه ـــه قل ـــتاب ب ـــا ش ـــم ب ـــی توانی ـــند م ـــته باش داش
ـــس  ـــه رئی ـــا ب ـــت ه ـــتاوردها و موفقی ـــن دس ـــدد ای ـــات متع ـــده  و گزارش ـــام ش ـــن كار انج ای
جمهـــور و مســـئوالن نظـــام ارائـــه شـــده اســـت وخوشـــبختانه كشـــور را در بعضـــی از 

ـــم . ـــرده ای ـــا ك ـــر خودكف ـــت تای ـــزات صنع تجهی
ـــد  ـــی بلن ـــای شاس ـــر خودروه ـــازار تای ـــت:60 درصـــد كل ب ـــر گف ـــركت كویرتای ـــل ش مدیرعام
در اختیـــار كویرتایـــر اســـت و ایـــن كارخانـــه در كشـــوربه صـــورت انحصـــاری تایرهـــای 
ـــت  ـــران قیم ـــای گ ـــدگان خودروه ـــبختانه دارن ـــد  وخوش ـــی كن ـــد م ـــگ 19-20 را تولی رین
ـــن  ـــدو ای ـــی كنن ـــتفاده م ـــر اس ـــوالت  كویرتای ـــر از محص ـــان خاط ـــا اطمین ـــد ، ب ـــی بلن شاس

ـــت. ـــی اس ـــتاورد بزرگ دس
ـــور  ـــر كش ـــت تای ـــواری  درصنع ـــر س ـــد تای ـــر در  تولی ـــهم كویرتای ـــه  س ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــد  ـــد و16 درص ـــهر بیرجن ـــی ش ـــتغال صنعت ـــد اش ـــرد: 36 درص ـــان ك ـــت بی ـــد اس 20 درص
اشـــتغال صنعتـــی  اســـتان متعلـــق بـــه كویرتایـــر اســـت و در ســـال گذشـــته باتـــاش 
ـــر  ـــه تای ـــون حلق ـــراژ 4 میلی ـــن محصـــول در تی ـــزار ت ـــش از30 ه ـــن مجموعه،بی ـــان ای كاركن

ـــت.  ـــده اس ـــه ش ـــازار عرض ـــه ب ـــد و ب تولی
آقـــای مهنـــدس زینلـــی  بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه طـــرح هـــای توســـعه ای، آینـــده ایـــن 
ـــه را تضمیـــن مـــی كنـــد اظهاركـــرد: یکـــی ازطـــرح هـــای توســـعه كـــه اواخـــر امســـال  كارخان
ـــه وضعیـــت  ـــری 50 درصـــد ب ـــه تعبی ـــا ب ـــن و ی ـــرداری مـــی رســـد ،  15 هـــزار ت ـــه بهـــره ب ب
ـــه 45  ـــن ب ـــزار ت ـــر را از 30 ه ـــد كویرتای ـــت تولی ـــود و ظرفی ـــد نم ـــه خواه ـــود اضاف موج
ـــتیابی  ـــرح ودس ـــن ط ـــرای ای ـــرای اج ـــون ب ـــم اكن ـــه ه ـــد داد  ك ـــش خواه ـــن افزای ـــزار ت ه

ـــتند . ـــب هس ـــل ونص ـــال حم ـــتگاهها در ح ـــد دس ـــت جدی ـــه ظرفی ب
ـــت  ـــن ظرفی ـــزار ت ـــا 50 ه ـــر ب ـــعه دیگ ـــرح توس ـــی ط ـــت اصول ـــن موافق ـــت: همچنی وی  گف
ـــذاری اســـت .  ـــرمایه گ ـــان س ـــارد توم ـــد6 هزارو200میلی ـــرای آن نیازمن ـــه اج ـــده ك ـــذ ش اخ
ـــای  ـــت ه ـــی از فعالی ـــن گزارش ـــدار  همچنی ـــن دی ـــر  در ای ـــركت كویرتای ـــل ش ـــر عام مدی
ـــادل 80  ـــت مع ـــه پرداخ ـــی از جمل ـــئولیت اجتماع ـــوزه مس ـــر در ح ـــده كویرتای ـــام ش انج
ـــركت  ـــنل ش ـــارور پرس ـــای ناب ـــواده ه ـــی در خان ـــان نازای ـــای درم ـــه ه ـــه هزین ـــد كلی درص
كویرتایـــر و تولـــد 11 فرزنـــد ازخانـــواده هـــای نابـــارور ،مشـــاركت كاركنـــان در یـــاری 
ـــازی  ـــه وآزادس ـــای مؤمنان ـــک ه ـــن كم ـــه زدگان  و همچنی ـــیل زدگان و زلزل ـــه س ـــانی ب رس

ـــرد. ـــه  ك ـــان ارائ زندانی

تولید3۲ پرس پخت تایرحاصل داخلی سازی در کویرتایر
تایر خودروهای شاسی بلند زیر چتر تولید
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مورخ  1400/12/26 در محل كیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوري پردیس، مجتمع تجاري سازي و 
فن بازار، برج مثلث شیشه اي برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 78.43درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیئت مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای داوود حمزه بود 
كه آقایان همایون باقری و حمید مظفری در مقام نظار اول و دوم و آقای امیرعلی نعمت الهی به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب شدند.
درادامه با قرائت گزارش هیئت مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی سال 
مالی منتهی به 1400/9/30 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 1/200 

ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر امیرعلی نعمت الهی در ابتدای گزارش خود با تبریک 
اعیاد شعبانیه و فرارسیدن نوروز باستانی تصریح كرد: مفتخریم 
كارنامه یک سال پر فراز و فرود در صنعت شوینده كشور كه 
به لطف خدا با موفقیت به پایان رسیده را به پیشگاهتان تقدیم 

نمائیم.
مدیرعامل بیدسیم با اظهار اینکه به همه همکاران پر تاش 
در شركت های تابعه خداقوت عرض نموده و توفیق و تائید 
همگان را از خدای بزرگ تقاضامندم، افزود: مفتخریم كه برای 
اولین بار در تاریخ شركت موفق شدیم دو مجمع ساالنه را در 
یکسال برگزار كنیم كه این مهم نشان از شفافیت در عملکرد 
و تاش گسترده كلیه آرمان مجموعه در گزارش دهی به 

ذینفعان می باشد.
وی با اعام اینکه مدیران، روسا و كاركنان، امانتداران صاحبان 
محترم سهام، مالکان و ذینفعان هستند و در قبال سرمایه 

های به امانت سپرده مسئول می باشند، اضافه كرد: با اعتقاد 
راسخ به این اصل مسلم، تاش كردیم با نهادینه كردن فرهنگ 
كار و تاش مبتنی بر آموزه های اسامی- انسانی و با همت و 
همدلی و تاش مضاعف و شناخت حقوق متقابل، به وظایف و 

ماموریت های محوله به درستی عمل كنیم.
وی جهش در تولید، رشد صادرات، رونمایی از محصوالت جدید 
در شركتهای تابعه، افزایش سود 21 درصدی شركت اصلی 
و كسب سهم 13 درصدی از سهم بازار شوینده كشور را از 
دستاوردهای مجموعه بیدسیم در سال مالی گزارش دانست 
و تاكید كرد: بهره بردن از دانش و پتانسیل مدیران پیشین و 
متخصصان در كمیته های ریسک، برنامه ریزی، جهش صادرات، 
برندینگ و... باعث شد با یک خرد جمعی و نهادینه كردن دانش 

به نتایج چشمگیری دست یابیم.
دكتر امیرعلی نعمت الهی، افزایش دوبرابری مواد اولیه، كاهش 
قدرت خرید مردم، عدم تناسب قیمت بین بهای تمام شده و نرخ 

فروش محصوالت بخاطر عدم اصاح قیمت فروش مواد شوینده را از چالش هایی عنوان كرد كه در سال 
سخت اقتصادی گذشته بر عملکرد شركت های تولید كننده محصوالت بهداشتی تاثیر گذار بود.

مدیرعامل »بیدسیم« در ادامه با تبیین اینکه شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در سال 
مالی منتهی به 1400/09/30 موفق شد به ازای هر سهم 2814 ریال سود محقق سازد كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 21 درصد افزایش داشته است، خاطرنشان كرد: فروش خالص تلفیقی این شركت در سال 
مالی مورد گزارش بالغ بر 40.532 میلیارد ریال بوده كه نسبت به سال گذشته )25.074 میلیارد ریال( 

نشانگر رشد 62 درصدی می باشد.
به گفته وی ضمنا طبق آمار رسمی سازمان مدیریت صنعتی، این هلدینگ در سال مالی 1399 توانسته 

رتبۀ دوم فروش را در بین شركت های گروه محصوالت شیمیایی از آن خود كند.
پیام هیئت مدیره

منت خدای را عّزوجل كه باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا 
كشیده است. ثناگزار ایزد منان هستیم كه در ِظّل عنایات امام عصر )عج(، منویات مقام معظم رهبری،  آن 
مقتدای مهتدی  و استقامت و استواری مردمان نجیب این مرز و بوم، بر همهمه ها و تاطم ها فائق آمده ایم 
و تجربه های گران این سال و سال های پیشین را توشه راه اقتدار و صابت میهن عزیز اسامی مان كرده ایم.
ضمن تبریک ایام مبارک ماه شعبان و آرزوی آغاز سالی پربركت، اكنون كه سال »تولید، پشتیبانی ها، مانع 
زدایی ها« را به پشتوانه اعتماد و همراهی سهام داران گرامی و با تکیه بر توان، تعهد و... تخصص همکاران 
عالی قدر در گروه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع 
بهشهر پشت سر گذاشته ایم، كارنامه ای متمایز و درخشان به 
جا مانده كه از یک سو حاكی از نقش تعیین كننده و مؤثر این 
گروه در اقتصاد ملی بوده و از سویی، انگیزه ای برای همت 
مضاعف، همدلی و تعامل مطلوب شركت  های تابعه در نیل 
به اهداف كان گروه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع 

بهشهر خواهد بود.
به نظر می رسد در سال مالی منتهی به 1400/9/30 با 
وجود موانع، مشکات و تنگناهای ناشی از بحران همه گیری 
ـ19 و تحریم های غیرقانونی و ظالمانه، عملکرد شفاف  كووید
هلدینگ های  بزرگ ترین  از  یکی  به عنوان  شركت،  این 
تخصصی در صنعت شوینده كشور، قرین به افتخار و بالندگی 
بوده است و جایگاه راهبردی شركت را بیش از پیش تثبیت 
الگویی موفق حتی در سطح  نموده و نیز آن را به عنوان 
منطقه ای مطرح كرده است. بی شک، انسجام، هماهنگی و 
تاش بی وقفه كارگران، مهندسان و مدیران ساعِی گروه، در 
راستای حمایت سهامداران محترم و به خصوص راهبردها و 
خط مشی های سهام دار عمده )شركت معظم توسعه صنایع 
بهشهر( به ثمر نشسته و دستاوردهای بزرگی را به ارمغان آورده 

است كه اهم آن ها به این شرح است:
1- كسب ركورد فروش 40/531 میلیارد ریال در گروه؛ 

با رعایت  تابعه،  ارزي محصوالت شركت هاي  2- صادرات 
دستورالعمل بانک مركزي و سیاست هاي كان گروه

راهبري هلدینگ مدیریت صنعت  3- متمایز شدن نقش 
شوینده در جهت افزایش همسویي و بهره وري و جلوگیري 

از هدر رفت منابع 
اینجانبان در مدیریت و هیئت مدیره شركت مدیریت صنعت 
شوینده توسعه صنایع بهشهر معتقدیم كه بخش بزرگي از این 
موفقیت ها در سایه حمایت ها و همراهي هاي سهامداران 
محترم به دست آمده اند؛ لذا، متعهد مي شویم كه براي حفظ و صیانت از حقوق آنان، با رعایت اصول 
اخاق حرفه اي، اصول حاكمیت شركتي و سایر ضوابط و بایسته هاي اقتصادي، از هیچ تاش و تدبیري 
فروگذار نکنیم. همچنین، درسال آتي با عزم و اراده اي راسخ تر، با تحقق جهش كمي و كیفي تولید و 
صادرات و ارتقاء بهره وري و دارایي سهامداران، الگویي برتر در حوزه مدیریت صنعت تخصصي شوینده 
عرضه نماییم. مضافاً، بر این باوریم كه با راهبرِي مؤثر، مدیریت ریسک، استفاده از فرصت ها و ظرفیت هاي 
اقتصادي ملي و منطقه اي و اتکا به توانمندي ها و منابع انساني تخصصي میتوان ضمن تحقق چشم اندازها 

تقسیم سود 1۲00 ریالی به ازای هر سهم شرکت مدیریت صنعت شوینده

با  خود  گزارش  ابتدای  در  الهی  نعمت  امیرعلی  دکتر 
تبریک اعیاد شعبانیه و فرارسیدن نوروز باستانی تصریح 
کرد: مفتخریم کارنامه یک سال پر فراز و فرود در صنعت 
شوینده کشور که به لطف خدا با موفقیت به پایان رسیده 

را به پیشگاهتان تقدیم نمائیم.
مدیرعامل بیدسیم با اظهار اینکه به همه همکاران پر تالش 
در شرکت های تابعه خداقوت عرض نموده و توفیق و تائید 
همگان را از خدای بزرگ تقاضامندم، افزود: مفتخریم که 
مجمع  دو  شدیم  موفق  شرکت  تاریخ  در  بار  اولین  برای 
از  نشان  مهم  این  که  کنیم  برگزار  یکسال  در  را  ساالنه 
در  مجموعه  کلیه  گسترده  تالش  و  عملکرد  در  شفافیت 

گزارش دهی به ذینفعان می باشد.

برای اولین بار، 
برگزاری دومین مجمع ساالنۀ بیدسیم در یک سال
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و اهداف گروه در بازه هاي زماني مختلف، راه هاي عملي شدن منویات مقام معظم رهبري و سیاست هاي 
دولت محترم را در گام دوم انقاب هموار ساخت. 

امید است كه تاش و مجاهدت خالصانه مدیران و دست اندركاران این شركت مقبول سهام داران محترم 
و موجب عزت و رفاه روزافزون آنان باشد و در سپهر اقتصاد، زمینه هاي بالندگي و توسعه پایدار را بیش از 
پیش براي كشور عزیزمان فراهم آورد. ازهمراهي وحمایت هایتان سپاسگذاریم امید است سال جدید سالي 

پر بركت براي سهامدران محترم باشد.
مرورکلي برجایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتي آن طي سال مالي 1400

 درحال حاضر تعداد 220 واحد تولیدي درزمینه مواد شوینده در كشور فعال هستند و حدود 70 تا 85 
درصد تولید داخلي این صنعت در اختیار 15 واحد صنعتي بزرگ است. در این خصوص طبق رتبه بندي 
انجام شده توسط سازمان مدیریت صنعتي در سال 1400 كه بر اساس اطاعات مالي سال 1399 انجام 
شده است این هلدینگ در میان 500 شركت بزرگ ایران رتبه 142 را ازنظر مبلغ فروش كسب كرده است. 

و در كل رتبه گروه در بین 5 واحد صنعتي بزرگ محصوالت شوینده كشور قرار دارد.
ازجمله مهمترین دستاوردهاي سال مالي منتهي به 1400/0٩/30 میتوان به موارد زیر اشاره 

نمود:
- متمایز شدن نقش راهبری و ارتقای جایگاه هلدینگ

- نظارت مستمر بر سیاستهاي تأمین مالي شركت هاي زیر مجموعه و در مواقع تنگاي مالي، تأمین 
نقدینگی برای شركت های سرمایه پذیر از منابع داخلي شركت در جهت رشد و توسعه آن ها به نحوی كه 

در سال جاری عملکرد مطلوب ترین عملکرد، در كل دوره فعالیت شركت      های بورسی و غیر بورسی 
زیرمجموعه كسب شده است.

- برنامه ریزي جهت تأمین به موقع مواد اولیه و داخلي سازي برخي از مواد اولیه و استفاده از فرصت هاي 
موجود در زمان پیش از آغاز تحریم هاي ظالمانه علیه كشورمان در گروه

- رصد شرایط بازار محصوالت و حذف تخفیفات اضافي.
- ایجاد زمینه هاي جدید در جهت توزیع و فروش محصوالت شركت هاي گروه.

- طراحي و تدوین استراتژي در قالب اهداف و موضوع فعالیت هلدینگ و شركت هاي گروه.
- پیگیری انجام افزایش سرمایه شركت های زیرمجموعه و ثبت آن در اداره ثبت شركت ها كه در جهت 

اصاح ساختار مالي و استفاده از معافیت هاي مالیاتي قانوني صورت پذیرفته است.
- تمركز بر فعالیت شركت هاي كوچک و اصاح ساختار مالي ،عملیاتي و سازماني در جهت رشد فعالیت 

و سود آوري
- كسب حداكثر منافع از منابع نقد موجود در شركت و فروش اموال سرمایه اي غیر مولد شركت.

- بهبود ساختار مالي هلدینگ و شركت هاي زیرمجموعه از طریق تهاتر مطالبات و بدهي هاي درون 
گروهي

- برگزاري كاس هاي آموزشي در زمینه تعمیر و نگهداري ،اعتبارات اسنادي و گزارشات مالي
- پیگیري و راه اندازي عملیات فروش شركت ها از طریق اعتبارات اسنادي داخلي )LC(در جهت كاهش 

ریسک اعتباري وریسک نقدینگي.
- سیاست گذاری جهش صادرات 

- ایجاد بسترهاي الزم در خصوص الزامات عملیاتي شدن فرآیندهاي پدافند غیرعامل
مرور کلي بر عملکرد شرکت، میزان دستیابي به اهداف تعیین شده و دستاوردهاي مهم در 

سال مالي مورد گزارش: 
هیئت مدیره شركت مدیریت صنعت شوینده در سال جاري در راستاي اجراي فعالیت اصلي 
هلدینگ و به منظور راهبري مناسب شركت هاي زیرمجموعه اقدام به بهینه سازي ساختار 
ثروت  افزایش  و  سود  حداكثر  كسب  باهدف  خصوص  این  در  اند.  نموده  هلدینگ  سازماني 
عملیاتي،  رویکرد  و  زیرمجموعه  هاي  شركت  اجرایي  هدایت  و  راهبري  عملیات  سهامداران 
اداري و مدیریتي آن ها با هلدینگ ازطریق به روزرساني استراتژي و هماهنگي آن با چارت 
زیرمجموعه  استراتژیک شركت هاي  راهبري  از طریق  تا  انجام شد،  سازماني در سال جاري 
و انجام خدمات مشترک، فضاي كسب وكار و رقابت پذیري را براي شركت هاي تابعه خود 

مساعد و هموار نماید.

برنامه های آتی
- افزایش بهره وري و بازده دارایي ها، واگذاري دارایي هاي غیرمولد، تکمیل زنجیره هاي صنعت توزیع و 

مدیریت برند و ارتقاء سطح انگیزه ها؛
- اهتمام به توسعه توانایي هاي مدیریتي در مجموعه از طریق به كارگیري مدیران توانمند، انتقال تجارب و 

برگزاري دوره هاي هدفمند در حوزه كان و عملیاتي؛
- استفاده از مزایاي حضور مؤثر در بازار سرمایه در كنار ارتقاء شفافیت فعالیت هاي شركت از طریق اطاع 

رساني مناسب در بورس؛
- مدیریت بهینه دارایي ها و بدهي ها به منظور كسب حداكثر بازدهي و افزایش ثروت سهامداران

- افزایش سهم بازار داخلی و خارجی
- توسعه صادرات و افزایش حضور در بازارهای هدف

- اصاح و افزایش ساختار سرمایه شركت های زیرمجموعه )مروارید هامون و آلی شیمی قم(
- ایجاد بسترهای الزم جهت پذیرش و عرضه سهام شركت مروارید هامون و آلی شیمی در فرابورس



ــفند 1400 ــماره 135 | اس ــه | ش ــاد و بیم ــه اقتص ــور | ماهنام ــادی کش ــریه اقتص ــن نش 14 | پرتیراژتری

دکتر امیرعلی نعمت الهی برگزیده هشتمین همایش ملی مدیریت جهادی

درهمایش مدیران جهادی كه روز دوشنبه 23 اسفند با حضور »محسن رضایی« معاون 
اقتصادی رئیس جمهور و جمعی از كارآفرینان و تولیدگران اقتصادی در تاالر وزارت كشور با 
شعار »مدیریت جهادی« الزمه وسعه و پیشرفت كشور برگزار شد از مدیران برگزیده جهادی 

كشور در سال 1400 تقدیر بعمل آمد.
سردار سرتیپ پاسدار محمد حسین سپهر كه ریاست هیات مدیره انجمن مدیریت جهادی 
كشور را بر عهده دارد اولین سخنران این همایش بزرگ ملی بود كه با خیرمقدم به به حضار 
و تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت : »انجمن مدیریت جهادی« تشکلی مردمی است كه از 
سال 1393 با هدف به كارگیری مدیریت جهادی در همه امور مدیریتی كشور، كمک به پیاده 

سازی شاخص های مدیریت جهادی، تربیت و آموزش 
مدیران كشور، توسعه فرهنگ جهادی در میان مدیران، 
هم گرایی و هم افزایی نهاد ها و سازمان های خصوصی 
و دولتی برگزار گردیده و هرساله طبق شاخص های 
دقیق، برترین مدیران جهادی كشور را معرفی كرده و 

آز آنان تجلیل به عمل می آورد .
وی با تشریح اینکه بزرگترین جهاد، در حال حاضر 
مقام  فرمایشات  طبق   : افزود  میباشد  كار،  كشور 
معظم رهبری بزرگترین گره گشای رفع مشکات 
كشور »مدیریت جهادی« است و ما سعی كردیم با 
انتخاب مدیران برتر جهادی كشور در صنایع مختلف 
و هماهنگی با دولت یک سری جلسات و ساز و كار 
برای تعامل مناسب بین این مدیران ارزشی و توانمند با 

دست اندركاران ایجاد كنیم تا این مدیران برگزیده بتوانند 
دغدغه ها ونیازهایی را كه با برطرف كردن آنها میشود 
اقتصاد كشور را به تعالی رساند با حاكمیت به اشتراک 

بگذارند .
دكتر  باشکوه   همایش  این  از سخنرانان  دیگر  یکی 
مدیریت  شركت  مدیرعامل   ، الهی  نعمت  امیرعلی 
صنعت شوینده ، بود كه با حضور در پشت تریبون اعام 
داشت جهاد تبیین مد نظر مقام معظم رهبری در حوزه 
اقتصادی یعنی پیاده سازی راه و روش های علمی و 
عملی برای برون رفت از اوضاع كنونی و تجلی بخشیدن 

به خودكفایی، خوداتکایی و استقال كه این مهم با حضور نخبگان در پست های مدیریتی و 
حمایت از راهبردهای آنها قابل دستیابی است.

دكتر امیرعلی نعمت اللهی كه پیش تر نیز به عنوان مدیر سال 1400 انتخاب شده بود در ادامه 
ضمن تشکر از تاش های آقای دكتر محسن رضایی كه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
در كنار ریاست جمهوری درحال فعالیت های شبانه روزی هستند افزود : برای دومین بار است كه 
افتخار كسب این عنوان را دارم و چه در زمان حضورم در وزارت آموزش و پرورش و چه اكنون 
كه در مدیریت صنعت شوینده به دلیل خدمات شركت های زیرمجموعه مثل شركت پاكسان 
در تهران ،گلتاش در اصفهان، ساینا در ابهر، مروارید هامون در زاهدان ، آلی شیمی در قم و یاران 
توسعه و پاكسان ایروان توانستیم به این مهم دست پیدا بکنیم . باور راسخ دارم كه با تاش و باور 

مداری به توان و پتانسیل داخلی می توان بر كوه مشکات فائق آمد.
وی خاطرنشان كرد كه ازدیاد قوانین و موانع پیش روی تولید در كشورمان یک شبه ایجاد نشده 
است كه توقع داشته باشیم تمام این مشکات و معضات یک شبه و با یک قانون حل شوند و 
باید به صورت گام به گام و هدفمند با برنامه ریزی اصولی یا راهی برای  برون رفت از مشکات 

و موانع ها پیداكرد و یا راهی ساخت و به هیچ عنوان متوقف نشد . 
مدیرعامل »بیدسیم« با تصریح اینکه در زمانی كه در سازمان برنامه و در تدوین برنامه ششم 
توسعه افتخار خدمت داشته ام هم همین مشکل بیان شد كه مشکات كشور را به صورت 
یک شبه و فوریتی نمی توان حل كرد و باید  با برنامه ریزی های اصولی و صحت مضاعف از 
مشکات و معضات گذشته اضافه كرد : بحمدهلل با 
حضور دكتر ابراهیم رییسی در مقام ریاست جمهوری و 
شناختی كه این تیم از مشکات دارند برای كشورمان 
روزهای بهتری در زمینه های اقتصادی و دیگر امور 

قابل تصور می باشد .
دكترامیر علی نعمت اللهی در بخش دیگری از صحبت 
های خود ؛ تسهیات بانکی با سود باال ،  افزایش 
قیمت مواد اولیه و سركوب قیمت ها كه باعث كاهش 
سودآوری شركت ها و عدم اجرای طرح های توسعه 
مدنظر شركت ها می شود را از معضاتی برشمرد كه 
در صنعت شوینده باید برای آن دولتمردان و دست 
اندركاران تصمیم های مدبرانه اتخاذ كنند تا این صنعت 
بتواند هم در افزایش تولید و هم كسب سهم بیشتر 

بازارهای داخلی و خارجی موثرتر عمل كند .
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت مدیریت صنعت 
شوینده همچنین با اشاره به اینکه اعتماد به توان و 
تخصص مدیران كارآزموده ، خودباوری در خط مقدم 
جنگ اقتصادی و شناخت فرصت ها باعث خودكفایی ، 
توسعه پایدار وحصول افتخار ملی می شود ابراز امیدواری 
كرد با نصب العین قرار دادن فرمایشات مقام معظم 
رهبری در پشتیبانی و مانع زدایی ازتولید شاهد باشیم 
كه در سنگر تولید  به موفقیت های بیشتر از گذشته 
دست یابیم تا مردم عزیزمان در رفاه و آسایش بهتری 

زندگی كنند .
سردار محسن رضایی نیز در سخنانی با تاكید براینکه مدیران جهادی در حکم فرماندهان 
سنگر تولید در جنگ اقتصادی می باشند افزود : در گام دوم انقاب و در مواجهه با تحریم های 
ناجوانمردانه ، مدیران جوان و توانمندی كه با تعهد و تخصص خود باعث پیشرفت و توسعه 

كشورمیشوند در ُحکم ذخایر ارزشمند مدیریتی هستند كه امید نظام به ایشان می باشد .
معاون اقتصادی رئیس جمهور با تعریف مدیریت دیوانی و جهادی اظهار داشت: مدیریت 
دیوانی یک مدیریت تشریفاتی، ظاهری، رفع تکلیف و همین ساعات كاری است اما مدیریت 
جهادی سر از پا نمی شناسد و یکپارچه عشق و تاش است. مدیریت جهادی شگفتی ساز 
است و مدیریت دیوانی كار روزمره انجام می دهد. مدیریت جهادی مأموریت می پذیرد و خود 

امیرعلی نعمت الهی در دوران سکان داری هلدینگ بیدسیم 
با هم افزایی و انسجام بخشی بین شرکت های تابعه و اتخاذ 
سیاست ها و راهبردهای مؤثر در تنظیم گری ارتباط میان 
بخش های تولید و توزیع  توانسته گام های برجسته ای را 
برای جهش تولید، فروش، صادرات و بهره وری در هلدینگ 
از  نیز  عملکرد  همین  و  کند  راهبری  تابعه  شرکت های  و 
نگاه انجمن مدیران جهادی شایستۀ تقدیر بوده و انتخاب 
از برگزیدگان هشتمین دورۀ  به عنوان یکی  را  دوبارۀ وی 

همایش ملی انجمن در پی داشته است.

مدیران جهادی در گام دوم انقالب
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البته هلدینگ شوینده به عنوان یک نهاد مالی تخصصی در انجام وظیفۀ راهبری و نظارت بر شركت های 
زیرمجموعه، به صدور اباغیه بسنده نکرده و پیش نویس نقشۀ راه و سند راهبردی هلدینگ در ضمن اباغیۀ 
نام برده به شركت ها ارسال شده تا سرفصل های این سند در بحث های مربوط به نوآوری و اقتصاد دانش بنیان 
و ظرفیت شركت های دانش بنیان داخلی، یاریگر شركت ها برای تدوین برنامۀ عملیاتی شان باشد. نکتۀ حائز 
اهمیت دربارۀ این پیش نویس، پرداختن به مقولۀ استفاده از ظرفیت شركت های دانش بنیان در بخش های 
گوناگون ازجمله تامین مالی، بازاریابی، صادرات، تحقیق و توسعه و فرایندهاست كه برای اولین بار در سال 
گذشته در این مجموعه مورد توجه قرار گرفت و اكنون می توان از آن به عنوان سندی برای هم افزایی، 
انسجام بخشی، جلوگیری از اتاف منابع و دوباره كاری نام برد. از دیگرنکات جالب توجه این اباغیه آن 
است كه مدیر جهادی هلدینگ شوینده به مدیران عامل شركت های تابعه توصیه كرده شخصا كارگروهی 
تخصصی را با هدف پیگیری مستمر و هفتگی تحقق و اجرای كامل شعار سال و مطلوب رهبر حکیم انقاب 
و سیاست های دولت مردمی تشکیل دهند و مسائل مربوطه را از این طریق راهبری، مصوب و پیگیری كنند 

تا خللی در حركت پرشتاب و توسعه محور مجموعه ایجاد نشود.
به  مستقیم  صورت  به  كه  اباغیه  این  بر  عاوه 
موضوع شعار سال پرداخته است، برگزاری موفق 
اولین رویداد شناسایی شركت های دانش بنیان و 
فناور فعال در صنعت شوینده در شهریورماه 1400 
از سوی هلدینگ شوینده نشانۀ درایت، آینده نگری 
و موقعیت شناسی مدیران این هلدینگ است كه 
توانستند با این اقدام به عنوان پیشگام و جلودار 
را  الزم  بسترهای  و  سازوكارها  شوینده  صنعت 
برای همکاری شركت های تولیدی با استارتاپ ها 
و درهای  فراهم كنند  دانش بنیان  و شركت های 
بزرگ ترین مجموعۀ تخصصی تولیدی و راهبری 
این صنعت را به روی نوآوری و توسعۀ فناوری ها 

بگشایند.

مدیرعامل هلدینگ شوینده )بیدسیم( از مدیران خواست تا تمامی ظرفیت هایشان را برای تحقق 
شعار »تولید دانش بنیان و اشتغال زایی« بسیج كنند و برنامه  عملیاتی برای تولید دانش بنیان و توسعۀ 

زیرساخت های جهش تولید و اشتغال آفرینی ارائه دهند.
در اولین روز سال جدید، مدیرعامل هلدینگ شوینده )بیدسیم( طی اباغیه ای از مدیران شركت های 
تابعه خواست تمامی ظرفیت هایشان را برای تحقق شعار »تولید دانش بنیان و اشتغال زایی« بسیج كنند و 
برنامه های عملیاتی برای تولید دانش بنیان و توسعۀ زیرساخت های جهش تولید و اشتغال آفرینی ارائه دهند.

در این اباغیه كه ساعاتی پس از منویات مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال جدید و نام گذاری سال 
1401 به سال »تولید دانش بنیان و اشتغال زایی« صادر شده، مدیرعامل بیدسیم، امیرعلی نعمت الهی، ضمن 
تقدیر از تاش های بی وقفۀ كارگران زحمت كش و كاركنان و مدیران شركت های زیرمجموعه در طول سال 
گذشته، از مدیران عامل شركت ها خواسته با هماهنگی همۀ اركان و استفاده از نظرات كارشناسان و 
متخصصان صنعت شوینده، پیشنهادها و برنامه های عملیاتی شركت های تحت مدیریت خود را برای تحقق 
شعار سال در دو محور »عملیاتی ساختن همکاری با شركت های دانش بنیان« و »توسعۀ زیرساخت ها 

برای جهش تولید و اشتغال زایی« به صورت گام به گام 
و برای دوره های شش ماهه و سالیانه تدوین و با 
هدف راهبردی، هماهنگی، ایجاد وحدت رویه و 
انجام حمایت های مقتضی به شركت مادر به عنوان 

سیاست گذار و سهام دار عمده ارسال كنند.
وی همچنین، مسئولیت مطالبه گری و فرهنگ سازی 
دربارۀ تحقق شعار سال و مطلوب رهبر معظم انقاب 
اسامی درخصوص تولید دانش بنیان و اشتغال زایی 
را به پایگاه ویژۀ مقاومت بسیج شهدای سامت 
هلدینگ محول كرده و از مسئول این پایگاه خواسته 
به صورت جدی و مستمر تعامل سازنده با شركت ها 
ایجاد و آن ها را در رفع موانع و گسترش همکاری ها 

یاری نماید.

برنامه  شرکت بیدسیم برای تولید دانش بنیان و توسعۀ زیرساخت  جهش تولید و اشتغال آفرینی

را مسئولیت پذیر می داند.  
معاون اقتصادی رئیس جمهور در ادامه با اعام اینکه مدیرانی كه با تمام قدرت و توان خود در 
جهت پیشبرد اهداف عالیه نظام و ارتقاء و پیشرفت اقتصاد كشور ما لحظه ای از جان فشانی و 
خدمت كوتاه نمی آیند عاشقان واقعی خدمت به مردم و نظام هستند اضافه كرد: به جد می 
طلبد كه از مدیران جهادی كه در جنگ نابرابر اقتصادی دشمن تصمیم گرفتند صحنه ای پرشور 

برای پیشرفت و تعالی كشور خلق كنند، حمایتی درخور صورت پذیرد.
دكتر محسن رضایی خاطرنشان نمود : بن بست در مدیریت جهادی وجود ندارد و مدیر 
جهادی با فکر، روحیه و نوآوری از بن بست ها عبور می كند؛ همانطور كه در دوران جنگ روحیه 
شهادت طلبی در اوج بود و اولویت همه فرماندهان و رزمندگان شوق به وطن ، نظام و رهبری 

بود اكنون نیز باید همین روحیه برای درنوردیدن مشکات پیش رو باشد . 
وی با اشاره به اینکه مدیران جهادی انعطاف پذیر و در عین حال دریادل، شجاع، متفکر و متبحر 
هستند و این آغاز تحول و انقاب اقتصادی است افزود : در دولت خدمت، تمام سعی خود را 
كرده ایم تا با پیاده سازی فرمایشات مقام معظم رهبری برای حمایت از جبهه تولید و مدیران 

جهادی بهترین راهکارها را مدنظر قرار دهیم .

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصریح این كه در این یک سال اخیر و در سخت ترین 
شرایط اقتصادی مدیران كاردان توانستند در جای جای كشور افتخارآفرینی كنند اضافه نمود : 
در یک سال گذشته در سنگرهای تولید از مدیرانی بی ادعا شاهد عملکردی بودیم كه ستودنی 
بود و دوست ودشمن بر موفقیت های آنان علی رغم تمام سختی ها و دشواری ها شهادت دادند .
 در پایان این همایش و بر اساس شاخص های از پیش تعیین شده با اهدای لوح و تندیس 
به تعدادی از مدیران برگزیده كشور كه توانستند در سال گذشته با خاقیت و برنامه ریزی 
شركت های تحت مدیریت خود را به عنوان شركت های برتر در زمینه های مختلف به موفقیت 

برسانند تقدیر به عمل آمد .
ـــا  ـــه ب ـــوینده ك ـــت ش ـــت صنع ـــركت مدیری ـــل ش ـــی مدیرعام ـــی نعمت اله ـــر امیرعل دكت
ـــتهای و  ـــاذ سیاس ـــه و اتخ ـــركت های تابع ـــن ش ـــی بی ـــی و انسجام بخش ـــک هم افزای ی
راهبردهـــای مؤثـــر توانســـت شـــركتهای تابعـــه را در جهـــش تولیـــد ، فـــروش ، صـــادرات ، 
ـــه  ـــود كـــه ب ـــی ب ـــن همایـــش مل ـــدگان ای بهـــره وری و ... رهنمـــون ســـازد یکـــی از برگزی
ـــال 1400  ـــادی س ـــس مدیرجه ـــارلیه تندی ـــات مش ـــت و زحم ـــی از مدیری ـــاس قدردان پ

ـــد . ـــا گردی ـــه وی اعط ب
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ــزم  ــت و ع ــا صاب ــوروز ب ــات ن ــان تعطی ــس از پای ــن روز كاری پ پرســنل پاكســان در اولی
جــدی در محــل كار خــود حاضــر شــدند.

ایــن گــزارش حاكیســت دراولیــن روز كاری پــس از نــوروز 1401 پرســنل شــركت پاكســان 
بــا عزمــی راســخ و همــه جانبــه و بــه منظــور شــروع یــک ســال موفــق، بــا انگیــزه و در میــان 

اســتقبال مدیــران مجموعــه در محــل كار خــود حاضــر شــدند.
ــوروز،  ــات ن ــس از تعطی ــن روز كاری پ ــل شــركت پاكســان در اولی ــی مدیرعام حســن بقائ
ــو و حلــول مــاه مبــارک رمضــان، بــه كارمنــدان و كارگــران  ضمــن عــرض تبریــک ســال ن
شــریف و زحمتکــش پاكســان گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه در دو ســال اخیــر شــركت پاكســان 

در جلسه ای با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شركت پاكسان، از زحمات محمد شهسواری 
عضو پیشین هیئت مدیره پاكسان تقدیر و حاج ابراهیمی به عنوان عضو جدید هیئت مدیره معرفی شد.

در این جلسه اعضای هیئت مدیره به اتفاق از زحمات و تاش های محمد شهسواری تقدیر نموده و 

حسن بقائی مدیرعامل شركت پاكسان در پیامی عید سعید باستانی نوروز و حلول سال هزار و 
چهارصد و یک را به همه فارسی زبانان سراسر جهان و خانواده بزرگ پاكسان تبریک و تهنیت گفت.

متن كامل پیام به این شرح  است؛ 
َب الُْقُلـوِب َو اْلَبْـَصارِ        ای تغییر دهنده دل ها و دیده  ها یَا ُمَقلِـّ

َر اللَّْیـِل َو النَّـَهاِر          ای مدبر شب و روز ِـّ یَا ُمـَدب
یَا ُمَحــوَِّل الَْحـْوِل َو اْلَْحـَوالِ       ای گرداننده سال و حالت ها

َحـوِّْل َحالََنــا إِلَی أَْحَسـِن الَْحـاِل بگردان حال ما را به نیکوترین حال
بهار جلوه بی بدیل خداوند در هستی و یادآور فلسفه بزرگ خلقت و تازه شدن جان زمین بعد از عبور 

از زمستان گویای حقیقت آفرینش است.
عید باستانی نوروز كه با فصل بهار گره خورده و سال نو با نسیم جان نواز بهاری دیگر و در آستانه 
سالی نو دل و جان ما را به فردایی روشن نوید می دهد و سال كهنه با كوله باری از تجربه های تلخ 

و شیرین، دستاوردها و تاش های ما به گذشته می پیوندد.
خداوند منان را سپاس گزاریم كه در سایه الطاف بیکرانش فرصت تجربه سال جدید دیگری را بر ما 
ارزانی داشت، این عید سعید خجسته را به همه فارسی زبانان، هم وطنان شریف و خانواده بزرگ 

پاكسان تبریک و تهنیت می گویم.
امیدوارم در سالی كه گذشت توانسته باشیم منویات مقام معظم رهبری )مدظله( را در حوزه تولید 
به بهترین شکل ممکن تبیین نموده باشیم و برای سال آینده با عظمی راسخ تر در سنگر تولید به 
تاش مان ادامه دهیم و تعلق خاطرمان به این مجموعه نیز در سال جدید، نیروی حركت و سیر در 

مسیر تعالی باشد و در سایه الطاف الهی شعار »تولید، دانش بنیان و اشتغالزایی« را محقق نماییم.
به لطف و كرم خداوند متعال و حضرت ولی عصر )عج اهلل( سالی سرشار از خیر و بركت و شادكامی 

برای همگان آرزومندم.

با پایان تعطیالت عید نوروز؛
پاکسان اولین گام تحقق »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرینی« را برداشت

مراسم تقدیر از عضو پیشین هیئت مدیره پاکسان برگزار شد

پیام تبریک مدیرعامل پاکسان به مناسبت نوروز 1۴01

بــه دلیــل برنامــه ریــزی هــای فشــرده تولیــد و امــور فنــی، بــی وقفــه مشــغول كار و فعالیــت 
بــود، شــروع ســال جدیــد بهتریــن زمــان بــرای تجدیــد قــوای پرســنل محســوب مــی شــود، 
ــا بخشــی از ظرفیــت  ــوروز برخــی از قســمت های مجموعــه ب ــام ن ــه همیــن منظــور در ای ب

خــود مشــغول بــه كار بودنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش هــای فنــی در ایــن ایــام در مجموعــه حضــور داشــتند افــزود: 
ــی و تاسیســات  ــوروز واحــد فن ــام ن ــه، در ای ــای صــورت گرفت ــزی ه ــه ری ــا برنام ــق ب مطاب
ــوط  ــف خط ــمت های مختل ــد قس ــی و رص ــن بررس ــه ضم ــور در مجموع ــا حض ــركت ب ش
تولیــد، شناســایی نقــاط حســاس و تطبیــق سیســتم ها بــا برنامه هــای كان تولیــدی 
مجموعــه، اصاحــات الزم را انجــام دادنــد تــا بــا شــروع كار در ســال جدیــد بتوانیــم بــدون 

ــن راندمــان و بازدهــی تولیــد باشــیم. توقــف شــاهد باالتری
ــاب  ــم انق ــر معظ ــد: رهب ــال 1401 یادآورش ــعار س ــه ش ــاره ب ــا اش ــان ب ــل پاكس مدیرعام
ــد  ــذاری نمودن ــتغال آفرینی« نامگ ــان، اش ــد، دانش بنی ــال »تولی ــام س ــه ن ــد را ب ــال جدی س
ــه ایــن راهبردهــای كلیــدی كــه مــورد  ــه عنــوان ســربازان جبهــه تولیــد بایــد ب مــا نیــز ب
تاكیــد ایشــان اســت توجــه ویــژه نمــوده و بــرای محقــق نمــودن آن در ســال جدیــد بیــش 

از گذشــته بکوشــیم.
بقائــی در اولیــن روز كاری ســال جدیــد پــس از ورود بــه مجموعــه ضمــن بازدیــد از 

ــت. ــک گف ــا تبری ــه آنه ــد را ب ــال جدی ــنل س ــا پرس ــدار ب ــف و دی ــای مختل بخش ه
ــه تولیــد حداكثــری و  ــد عــزم همــه جانبــه را الزمــه دســتیابی ب وی در خاتمــه ایــن بازدی
ــه  ــی همــواره ب ــرد: پاكســان در ســال هــای متوال ایجــاد اشــتغال دانســت و خاطرنشــان ك
ــود در  ــت خ ــان حرك ــره و بنی ــوان جوه ــه عن ــی ب ــتغال آفرین ــعه و اش ــد، توس ــداوم تولی ت
مســیر توســعه توجــه ویــژه داشــته و همیــن امــر ایــن مجموعــه را از بســیاری از مجموعــه 

ــز نمــوده اســت. هــای تولیــدی متمای

موفقیت های پاكسان را حاصل همدلی و همراهی وی با دیگر اعضای هیئت مدیره پاكسان معرفی كردند.
در این جلسه، شهسواری موفقیت این مجموعه را حاصل برنامه ریزی و تاش جمعی دانست  و ابراز 

امیدواری نمود این موفقیت مقدمه ای برای پیروزی در سال مالی جاری باشد.
شهسواری در ادامه این جلسه ضمن تشکر از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این مجموعه خاطرنشان 
كرد: آنچه كه در این مجموعه شاهد بودم كار و تاش و همدلی بود و نتیجه آن برگزاری موفق و موثر 
مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده پاكسان بود كه در آن، یک سال تاش و كار همه دلسوزان به 

ثمر نشست.
وی موفقیت های پی درپی پاكسان را حاصل همسویی همه اعضای هیئت مدیره و حسن بقائی مدیرعامل 

پاكسان معرفی كرد.
شهسواری ضمن تشکر از یکایک مدیران این مجموعه با بیان اینکه به شركت پاكسان تعلق خاطر ویژه ای 
دارد، به تجربیات خود در پاكسان اشاره كرد و افزود: برای مدیرعامل این مجموعه و تک تک مدیران آن 

آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم این مجموعه در مسیر  تعالی به حركت خود ادامه دهد.
در پایان این جلسه لوح یادبودی به پاس خدمات ارزشمند این عضو هیئت مدیره از سوی حسن بقائی 

مدیرعامل شركت پاكسان اهدا شد.
همچنین حمیدرضا حاج ابراهیمی نیز به عنوان عضو جدید هیئت مدیره این مجموعه معرفی شد.

وی پیش از این در این مجموعه مدیریت واحد برنامه ریزی را بر عهده داشت.
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دکتر حسن بقائی

ـــد.  ـــذاری ش ـــام گ ـــی« ن ـــتغال آفرین ـــان، اش ـــش بنی ـــد، دان ـــوان »تولی ـــا عن ـــد ب ـــال جدی س
بـــی شـــک ایـــن نامگـــذاری هـــا از ســـوی مقـــام معظـــم رهبـــری بـــه منزلـــه توجـــه 
بیشـــتر آحـــاد جامعـــه و مســـئولین بـــه ایـــن موضـــوع و تبییـــن خـــط مشـــی همـــه 

ـــت. ـــیر اس ـــا در آن مس ـــتگاه ه دس
ــه در  ــتند كـ ــی هسـ ــن كلیدواژه هایـ ــتغال« از مهمتریـ ــاد« و »اشـ ــد«، »اقتصـ »تولیـ
ـــان  ـــه و ایش ـــرار گرفت ـــاب ق ـــم انق ـــر معظ ـــد رهب ـــورد تاكی ـــواره م ـــر هم ـــال های اخی س
در انتخـــاب شـــعار ســـال در ایـــن خصـــوص دقـــت نظـــر زیـــادی داشـــته انـــد. ســـال 
ـــع  ـــتیبانی ها« و »مان ـــد«، »پش ـــه »تولی ـــه ب ـــزوم توج ـــر ل ـــد ب ـــن تاكی ـــز ضم ـــته نی گذش
ــا آن را  ــا مســـئولین و نخبـــگان كشـــور بارهـ زدائی هـــا«، در دیگـــر بیانـــات خـــود بـ
مؤكـــداً گوشـــزد نموده انـــد. بی تردیـــد یکـــی از مهم تریـــن چالـــش هـــای پیـــش روی 
ـــیاری  ـــه بس ـــت ك ـــتغال اس ـــوزه اش ـــای ح ـــد و چالش ه ـــش تولی ـــکات بخ ـــور، مش كش
ـــات  ـــد و تبع ـــرم می كنن ـــه ن ـــت و پنج ـــا دس ـــا آن ه ـــور ب ـــت كش ـــه صنع ـــاالن عرص از فع

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــت جامع ـــاد و معیش ـــر اقتص آن دامنگی
دنیـــای حـــال حاضـــر و شـــتاب فزاینـــده ای كـــه جهـــان صنعتـــی بـــه خـــود گرفتـــه 
ـــیر  ـــن مس ـــوم در ای ـــه عل ـــتفاده از هم ـــن آوری و اس ـــوم و ف ـــاد عل ـــه ابع ـــه هم ـــه ب توج
ـــه  ـــتفاده از هم ـــتعدادها و اس ـــف اس ـــه كش ـــرا ك ـــد؛ چ ـــی می كن ـــته الزام ـــش از گذش را بی
ـــرار  ـــعه ق ـــیر توس ـــادی را در مس ـــت اقتص ـــد وضعی ـــور، می توان ـــی كش ـــای درون ظرفیت ه

ـــد. ـــود ببخش ـــاد آن بهب ـــه ابع ـــردم را در هم ـــت م ـــد و معیش ده
ـــا  ـــش روز دنی ـــه دان ـــت را ب ـــای صنع ـــا فض ـــت ت ـــده اس ـــاش ش ـــواره  ت ـــورمان هم در كش
ـــد و  ـــرداری از آن در تولی ـــره ب ـــور به ـــه منظ ـــده ب ـــاد ش ـــای ایج ـــوده و از فض ـــک نم نزدی
ـــه  ـــند ك ـــته باش ـــه داش ـــن زمین ـــی در ای ـــد مدت ـــزی بلن ـــه ری ـــد و برنام ـــره ببرن ـــتغال به اش

ـــد. ـــن نمای ـــکوفایی آن را تضمی ـــد و ش رش
ـــعه  ـــق و توس ـــل از تحقی ـــج حاص ـــازی نتای ـــا تجاری س ـــت ب ـــان در حقیق ـــش بنی ـــوم دان عل
ـــه  ـــتیابی ب ـــت و دس ـــراه اس ـــراوان هم ـــزوده ف ـــا ارزش اف ـــر، ب ـــای برت ـــوزه فناوری ه در ح
ـــد  ـــد تولی ـــود فراین ـــاخته و راه بهب ـــوار س ـــدار را هم ـــعه پای ـــیر توس ـــا، مس ـــن دانش ه ای
ـــری و  ـــم رهب ـــام معظ ـــر مق ـــای موردنظ ـــاس معیاره ـــته براس ـــش از گذش ـــعه را بی و توس

ـــازد. ـــی س ـــم م ـــور فراه ـــات كش الزام
ـــرای  ـــتاد ب ـــه هش ـــی ده ـــای پایان ـــال ه ـــان در س ـــش بنی ـــای دان ـــركت ه ـــه ش ـــه ب توج
ـــتند  ـــه توانس ـــد ك ـــتازی بودن ـــای پیش ـــركت ه ـــد و ش ـــرح ش ـــور مط ـــار در كش ـــن ب اولی
ـــوص  ـــن خص ـــتارتاپی در ای ـــای اس ـــتفاده از ایده ه ـــش و اس ـــر بخ ـــوم اث ـــتفاده از عل ـــا اس ب
ـــركت  ـــن ش ـــروه ای ـــود در گ ـــتاوردهای خ ـــه دس ـــا ارائ ـــام داده و ب ـــری انج ـــات موث اقدام

ـــد. ـــود را بگنجانن ـــا خ ه
چنانچـــه ورود بـــه كســـب وكارهای دانش بنیـــان افزایـــش یابـــد، بـــی تردیـــد می توانـــد 
ـــاعدتر  ـــغلی مس ـــد ش ـــای جدی ـــاد فرصت ه ـــتغال و كار و ایج ـــازار اش ـــرای ب ـــرایط را ب ش
ـــش  ـــد، كاه ـــش تولی ـــتر و افزای ـــکوفایی بیش ـــمت ش ـــه س ـــد را ب ـــای تولی ـــاخته و فض س

ـــد. ـــوق ده ـــد و ... س ـــت تولی ـــود كیفی ـــرژی، بهب ـــرف ان مص
ـــه در ایجـــاد  ـــژه داشـــت ك ـــه توجـــه وی ـــن نکت ـــه ای ـــد ب ـــان بای ـــش بنی ـــوم دان در بحـــث عل
ـــزی  ـــه ری ـــه ای برنام ـــه گون ـــد ب ـــان، نبای ـــدات دانش بنی ـــطح تولی ـــش س ـــتغال و افزای اش
ـــتغال  ـــن آوری و اش ـــعه ف ـــه توس ـــرا ك ـــد؛ چ ـــری باش ـــی دیگ ـــی ناف ـــه یک ـــود ك ـــل نم و عم
ـــری وارد  ـــرر دیگ ـــه ض ـــی ب ـــت یک ـــن اس ـــی ممک ـــه گاه ـــت ك ـــیر اس ـــک شمش دو دم ی
ـــود. ـــه رو ش ـــکل روب ـــا مش ـــتغال ب ـــعه اش ـــن آوری توس ـــه ف ـــتیابی ب ـــا دس ـــده و ب ـــل ش عم

توجـــه بـــه علـــوم دانـــش بنیـــان می توانـــد توســـعه صـــادرات را نیـــز بـــا شـــکوفائی 
فزاینـــده ای مواجـــه ســـازد؛ چـــرا كـــه همـــه دنیـــا از ســـال هـــای قبـــل بـــا توســـعه 
ـــن آوری  ـــتفاده از ف ـــت اس ـــف در جه ـــوم مختل ـــن عل ـــت گرفت ـــه خدم ـــی و ب ـــش فن دان
ـــعه  ـــب توس ـــر موج ـــن ام ـــد و ای ـــته ان ـــات گام برداش ـــه خدم ـــول و ارائ ـــد محص در تولی

بســـیاری از صنایـــع و رقابـــت پذیرشـــدن بســـیاری از محصـــوالت شـــده اســـت.
ـــدگان  ـــوازات آن صادركنن ـــه م ـــدگان و ب ـــه تولیدكنن ـــز از قافل ـــا نی ـــم م ـــه بخواهی چنانچ

توجه به تولید دانش بنیان، مشکالت اقتصادی را حل می کند

ـــتفاده  ـــان و اس ـــش بنی ـــوم دان ـــه عل ـــد ب ـــم، بای ـــب نمانی ـــی عق ـــن الملل ـــای بی ـــروز بازاره ام
ـــم. ـــه كنی ـــته توج ـــش از گذش ـــد بی ـــا در تولی از آنه

ـــن  ـــه ای در ای ـــه لحظ ـــد ك ـــی ده ـــا نم ـــه م ـــازه را ب ـــن اج ـــروز ای ـــتاب ام ـــر ش ـــای پ دنی
ـــزرگان  ـــیاری از ب ـــدن از بس ـــا مان ـــه ج ـــه منزل ـــگ ب ـــه ای درن ـــم. لحظ ـــل كنی ـــیر تعل مس
ـــت  ـــه قابلی ـــا هم ـــا را ب ـــی م ـــی توجه ـــن ب ـــی اســـت و چنی ـــن الملل ـــی و بی ـــای جهان بازاره

ـــت. ـــد داش ـــاز خواه ـــا ب ـــن بازاره ـــات در ای ـــداوم حی ـــان از ورود و ت هایم
ـــرای  ـــد ب ـــرار دارد و بای ـــی ق ـــد شمس ـــرن جدی ـــای ق ـــن روزه ـــامی در آغازی ـــران اس ای
تحـــوالت عمیـــق و بنیـــادی بیـــش از گذشـــته خـــود را آمـــاده ســـازد. تحریـــم هـــای 
ظالمانـــه علیـــه كشـــورمان نشـــان مـــی دهـــد كـــه مـــا بـــه عنـــوان ســـربازان جبهـــه 
ـــار  ـــه( در كن ـــام معظـــم رهبری)مدظل ـــای مق ـــه ه ـــا درک درســـت دغدغ ـــد ب اقتصـــادی بای
ـــگاهی  ـــی و دانش ـــای تحقیق ـــت ه ـــه ظرفی ـــتفاده از هم ـــی و اس ـــش فن ـــازی دان ـــی س بوم
ـــه  ـــه مقول ـــیدن ب ـــر اندیش ـــا جدی ت ـــورمان ب ـــمندان كش ـــگان و دانش ـــه نخب ـــاد ب ـــا اعتم ب
ـــم  ـــت كنی ـــان حرك ـــد دانش بنی ـــمت تولی ـــه س ـــن ب ـــای نوی ـــن آوری ه ـــد و ف ـــوم جدی عل
ـــت  ـــرده و در جه ـــر ك ـــی فک ـــه جهان ـــادرات در عرص ـــت ص ـــد و رقاب ـــه تولی ـــم ب ـــا بتوانی ت

ـــم. ـــتحکمی برداری ـــای مس ـــیر گام ه ـــن مس ـــود در ای ـــور خ ـــت حض تثبی
ـــی  ـــان زندگ ـــرد، ناگه ـــی ك ـــد م ـــا را تهدی ـــه دنی ـــا هم ـــاری كرون ـــه بیم ـــرایطی ك در ش
ـــان را  ـــی انس ـــم زندگ ـــیاری از مفاهی ـــه بس ـــد ك ـــه رو ش ـــدی روب ـــده جدی ـــا پدی ـــری ب بش
ـــرات  ـــد نشـــان از تغیی ـــش آم ـــال پی ـــن دو س ـــه در ای ـــود و آنچـــه ك ـــر نم دســـتخوش تغیی
ـــور  ـــت نوظه ـــن واقعی ـــا ای ـــز ب ـــتغال یابی نی ـــی و اش ـــتغال آفرین ـــام اش ـــترده دارد. نظ گس
ـــود،  ـــده ب ـــی ش ـــش بین ـــد پی ـــای بع ـــه ه ـــرای ده ـــه ب ـــی ك ـــه تغییرات ـــد و ب ـــم گام ش ه
ـــای  ـــی ه ـــال دگرگون ـــد س ـــا را بای ـــال ه ـــن س ـــه ای ـــوی ك ـــه نح ـــده داد؛ ب ـــتابی فزاین ش

ـــاد. ـــام نه ـــز ن ـــن نی بنیادی
ـــتیم  ـــاور هس ـــن ب ـــر ای ـــاد ب ـــد و اقتص ـــوزه تولی ـــه در ح ـــب تجرب ـــال و صاح ـــوان فع ـــه عن ب
ـــی  ـــد ملّ ـــق تولی ـــدار و رون ـــعه پای ـــه توس ـــتیابی ب ـــایه دس ـــادی در س ـــکات اقتص ـــه مش ك
ـــت  ـــتفاده از ظرفی ـــد و اس ـــون جدی ـــوم و فن ـــه عل ـــکا ب ـــا ات ـــتغال ب ـــود و اش ـــی ش ـــر م میس
ــا را در  ــر كـــرده و بـــه منزلـــه میانبـــری مـ ــیر را كوتاه تـ ــان، مسـ علـــوم دانـــش بنیـ
دســـتیابی بـــه اهـــداف توســـعه ای كشـــور یـــاری مـــی نمایـــد. بـــی شـــک بـــا ریـــل 
ـــه  ـــد ك ـــل ش ـــی تبدی ـــدرت بامنازع ـــه ق ـــوان ب ـــی ت ـــیر م ـــن مس ـــت در ای ـــذاری درس گ

ـــرزه درآورد. ـــه ل ـــای آن را ب ـــان ه ـــود بنی ـــد ب ـــادر نخواه ـــر ق ـــی دیگ ـــچ تحریم هی
نمـــی تـــوان ایـــن موضـــوع را نادیـــده گرفـــت كـــه تولیـــد دانـــش بنیـــان و اشـــتغال 
آفریـــن در حقیقـــت راه غلبـــه بـــر جنـــگ تحریمـــی اســـت كـــه دشـــمنان جمهـــوری 
اســـامی علیـــه مـــا بـــه كار گرفتـــه انـــد، بـــا برنامه ریـــزی و شـــناخت نقـــاط قـــوت 
ـــرزمین،  ـــن س ـــان ای ـــی جوان ـــش بوم ـــر دان ـــه ب ـــا تکی ـــم ب ـــی توانی ـــن حیطـــه م ـــود در ای خ
گامـــی بلنـــد در جهـــت اشـــتغالزایی و توســـعه تولیـــد ملـــی برداریـــم و بـــه افزایـــش 
ـــر  ـــا، تغیی ـــر دنی ـــگ تغیی ـــرب آهن ـــا ض ـــگام ب ـــم و هم ـــدا كنی ـــت پی ـــی دس ـــرانه مل س

ـــم. ـــه كنی ـــی را تجرب صنعت
ـــانی  ـــع انس ـــا و مناب ـــیل ه ـــا و پتانس ـــت ه ـــه ظرفی ـــته ب ـــش از گذش ـــد بی ـــن راه بای در ای
ارزشـــمند كـــه كلیـــد توســـعه فنـــاوری و طرح هـــای كارآفرینـــی در ســـطوح ملـــی، 
ـــژه  ـــه وی ـــایه توج ـــه در س ـــرا ك ـــم؛ چ ـــه نمائی ـــد، توج ـــت دارن ـــه ای و ... را در دس منطق
ـــعه  ـــه توس ـــتیابی ب ـــد دس ـــوان رون ـــی ت ـــه م ـــت ك ـــمند اس ـــراد ارزش ـــره ای از اف ـــه زنجی ب
ـــا  ـــم ه ـــر تحری ـــر در براب ـــت ناپذی ـــوی و شکس ـــاد ق ـــه اقتص ـــرده و ب ـــریع ك ـــدار را تس پای

ـــید. رس
در مســـیر تحقـــق ایـــن اهـــداف بایـــد از تمـــام امکانـــات و ظرفیت هـــای الزم بـــرای 
رشـــد اشـــتغال و كاهـــش نـــرخ بیـــکاری، اســـتفاده نمـــود و بـــا ســـرمایه گذاری روی 
ــاه بایـــد،  جوانـــان، آینـــده كشـــور را تضمیـــن نمائیـــم. همـــه برنامه ریزی هـــای كوتـ
میـــان و بلنـــد مـــدت در جهـــت اشـــتغال پایـــدار باشـــد تـــا بـــه ســـرمنزل مقصـــود 

برســـیم.
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مجمع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سـهام شركت ویتانا )سـهامی عام( مورخ 1400/12/28 
در محـل  كیلومتـر 7 بزرگـراه فتح نبش خیابان خلیج فارس شـركت ویتانا برگزار گردید.

در ایـن مجمـع كـه بـا حضـور 76/54 درصـد سـهامداران حقیقـی و حقوقـی ، اعضـاء هیات 
مدیـره، نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونـی برگـزار گردید، 
ریاسـت مجمـع برعهـده آقای رضا نـادري بود، كـه جنابان جال بهارسـتان و حسـن گرجي 
در مقـام نظـار اول و دوم و آقـای جـال پرچکانـي بـه عنـوان دبیـر مجمع انتخـاب گردیدند.

درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیات مدیـره به مجمع مربوط بـه اهم فعالیتهای صـورت پذیرفته 
در طـی سـال مالـی منتهی بـه 1400/09/30 و پس از اسـتماع گـزارش حسـابرس و بازرس 
قانونـی، مجمـع نشـینان بـا طنیـن صلـوات خـود ضمـن  تصویـب صورتهـای مالـی و تنفیذ 

معامـات مشـمول مـاده 129 و بـا تقسـیم سـود 37 
ریـال بـه ازای هـر سـهم به كار خـود پایـان دادند.

دكتـر رضوانـی فـر مدیـر بـا تجربـه و صاحبنام بـازار 
سـرمایه كشـورمان در ابتـدای گزارش خـود با تبریک 
اعیـاد شـعبان و فرارسـیدن مـاه نـوروز اظهار داشـت: 
از خـرداد مـاه 1400 توفیـق حضـور در ایـن شـركت 
را داشـته ام و بـا توجـه بـه برنامـه هـای مـدون كوتاه 
مـدت- میـان مـدت و بلندمـدت تدویـن گردیـده به 
شـما نویـد مـی دهـم كـه آتیـه ای درخشـان بـرای 

شـركت در تعالـی و توسـعه پیـش رو مـی باشـد. 
دكتـر رضوانـی فـر بـا تصریح اینکـه با توجه بـه حوزه 
هـای كسـب و كار مجموعـه كـه عـاوه بـر صنایـع 
مـواد غذایـی، شـامل صنایع پوشـاک، بازرگانـی، لوازم 
خانگـی و ... مـی باشـد ایـن شـركت یـک پتانسـیل 

خـوب و جـدی بـرای پیشـرفت را پیش روی خـود قرار 
دارد اضافـه كـرد: بـا هماهنگـی كامـل هیـات مدیـره و 
سـهامداران عمـده بـه دنبال حضـور بیشـتر و عمیق تر 
در صنایـع دیگـری هسـتیم كـه خوشـبختانه مفتخـرم 
اعـام دارم زیـر سـاخت هـای آنهـا در شـركت بصورت 

خوبـی پایـه گذاری شـده اسـت.
بـه گفتـه ایـن مدیر خـوش فکـر و اقتصـاد دان در كنار 
درآمـد 650 میلیـارد و سـود خالـص 128 میلیـاردی 
كسـب شـده بـرای سـال 1400 ، در سـال 1401 بـه 
دنبـال درآمـد 1200 میلیاردی و سـود خالـص افزون بر 

320 میلیـاردی هسـتیم.
مدیرعامـل ویتانـا همچنین با اشـاره به اینکه با بررسـی 
دقیـق بازارهـای فروش خارجی و رصـد مقاصد صادراتی 
بـا یک چشـم انداز روشـن در بازار چین حضـور پررنگی 
داریـم و بـرای بسـتن قـرارداد با فروشـگاه هـای زنجیره 
ای سـرمایه گذاری و اقدامات مناسـبی صـورت پذیرفته 

اسـت افـزود: بـا راه انـدازی خطـوط جدیـد و محصـوالت متنـوع تولیـدی بـه دنبـال فروش 
خارجی بیشـتر هسـتیم. به گفته وی كشـورهای افغانسـتان، عراق، پاكسـتان، تركیه، عمان، 
بحریـن ، قطـر و چنـد كشـور حوزه آسـیای میانـه از دیگر كشـورهای هدف صادراتـی بوده و 
ویتانـا توانسـته اسـت در امـارات نیـز بـا فروشـگاه های بـزرگ بـرای فروش محصـوالت خود 
قـرارداد جـدی را منعقـد كنـد كه مسـلما سـود و عایـدی این قرارداهـای فـروش خارجی در 

سـالیان آتـی برای سـهامداران و ذینفعان بسـیار شـیرین خواهد بود.
دكتـر رضوانـی فـر بـا اشـاره به اینکـه در كنار فـروش داخلـی، فـروش در بازارهـای صادراتی 
اولویت اصلی ما در كسـب سـود و انتفاع بیشـتر اسـت خاطرنشـان كرد: نوسـازی و بازسازی و 
ارتقـاء سـطوح تولیـد در كنـار ورود به بازارهای با پتانسـیل قوی خرید، برنامـه اصلی مدیریت 

در حـوزه صنایع غذایی می باشـند.
وی در بخـش دیگـری از گـزارش خـود اضافـه كـرد بـا توسـعه بخشـیدن بـه حـوزه هـای 
فعالیـت خـود در رشـته هـای دیگر نیز وارد شـدیم و به عنوان مثال در شـركت افق گلسـتان 
خاورمیانـه بـا فـروش 4000 دسـتگاه تلویزیون و نصب 1200 دسـتگاه تلویزیـون از مجموعه 
دسـتگاه هـای فروخته شـده و سـفارش گـذاری 25000 تلویزیـون در حوزه لـوازم خانگی در 
سـال 1401 حضـور اثرگـذار داشـته و در سـال هـای 
آتـی بـا برنامه ریـزی صورت گرفته و عملیاتی گشـتن 

آن حضـوری مـداوم و مسـتمر خواهیم داشـت.
مدیرعامـل مجموعـه در ادامـه كارخانه تولیـد آدامس 
بـه مسـاحت 2 هزار متر مربـع و تولید غـذای كودک، 
انـواع پـودر كیـک ، كـرم كارامـل را از دیگـر طـرح 
هـای توسـعه ای ویتانـا برشـمرد و خاطـر نشـان كرد 
بـا سیاسـتگذاری هـای اصول بـه دنبال افزایش سـود 
در تمـام زیرمجموعـه هـای خود هسـتیم بطـوری كه 
با تمهیدات اندیشـیده شـده سـود شـركت محصوالت 
غذایـی غنچـه پـرور از 19 میلیـارد بـه 36 میلیـارد 
رسـیده و این روند افزایش سـود و كسـب سهم بیشتر 
از بـازار در همـه شـركت های تابعه ما حکمفرما شـده 

است.
وی در فـراز دیگـری از اظهارات خود بـه خرید كارخانه 
هـای روغـن منجملـه روغن نباتی گلسـتان اشـاره كرد 
و اظهـار داشـت در راسـتای تکمیـل زنجیـره تولیـد، 
شـركت روغـن نباتـی گلنـاز كـه در تولید روغـن فعال 
اسـت و نیـاز بـه داشـتن یـک كارخانـه در ایـن سـطح 
داشـتیم را طـی مذاكرات متعدد به سـرانجام رسـاندیم 
و علیرغـم كارشـکنی و نامهربانـی هـای غیرقانونـی كه 
صـورت پذیرفـت ، بحمدالـه بـا پـی گیری هـای دقیق 
و انشـای حکـم قانونـی ،حـق مـان اسـتیفاء گردیـد و 
توانسـتیم بـرای مجموعه ویتانـا و ذینفعـان آن با توجه 
بـه سـرمایه گـذاری صـورت پذیرفتـه دارائـی خوبی را 

بسـازیم. حاصل 
وی در بخـش پایانـی گـزارش مبسـوط و جامـع خود و 
در مـورد شـركت پخـش و توزیـع ویتانا تاكیـد كرد كه 
بـا توجـه بـه برنامه های ما برای توسـعه هر چه بیشـتر 
با هر 23 شـركت فروشـگاه زنجیـره ای قـرارداد منعقد 
كردیـم چـرا كـه 35 درصـد فـروش مـا را این فروشـگاه انجـام می دهند. و بسـتن قـرارداد با 

ایـن فروشـگاه ها بـرای توزیع محصوالت ما نقشـی حیاتـی دارد.
سیاست ها و برنامه های گروه صنعتی ویتانا در بخش تحقیق و توسعه

-  توسعه محصوالت در گروه شکات ها
-  توسعه محصوالت در گروه كیک ها

ویتانا؛ نوستالوژیک و دوست داشتنی

خیزبلند برای تبدیل شدن به یک هلدینگ بزرگ

مدیرعامل ویتانا با تشریح اینکه این شرکت با بیش از 65 
سال سابقه یکی از شرکت های خوشنام در صنعت مواد 
غذایی می باشد افزود: هم اکنون با 5 شرکت مدیریتی و 
برندهای  با  از ٩00 پرنسل  2 شرکت غیرمدیریتی و بیش 
شناخته شده خود سهم خوبی از بازار محصوالت شیرینی 
و شکالت و ویفر را با 32 هزار تن محصول تولیدی به خود 

اختصاص داده ایم.
وی در ادامه با تاکید بر این مطلب که شرکت با 2 خط در 
حال راه اندازی خود به دنبال کسب سهم بیشتر از بازار 
داخلی و کسب سهمی شایسته در بازار کشورهای هدف 
خارجی می باشیم افزود: برندهای خوشنام، کیفیت مثال 
زدنی و استقبال مشتریان از محصوالت متنوع ما بهترین 
را  تولیدات خود  و  ها  فعالیت  نا  باشد  ما می  برای  اعتبار 

گسترش دهیم. 
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-  توسعه محصوالت در گروه ویفرها
-  معرفی محصوالت جدید در حوزه كلوچه و شیرینی

-  بکارگیری جدیدترین تکنولوژی در صنایع غذایی
-  اصاح BOM محصوالت

-  طراحی محصوالت ویژه بازارهای صادراتی
سیاست ها و برنامه های شرکت در بخش فروش و بازاریابی

-  توسعه پخش ویتانا
-  تفکیک كامل دوالین فروش هیبریدی و نمایندگی

-  توسعه بازارهای صادراتی و تاسیس دفتر در بازارهای هدف
-  كاهش تخفیفات

-  ارتقا جایگاه برند ویتانا
سیاست ها و برنامه های شركت در بخش تولید و بهای تمام شده

-  اصاح BOM و فرموالسیون محصوالتش
-  افزایش خریدهای راهبردی در مواد اساسی

-  اصاح و بهینه سازی بسته بندی محصوالت
-  كاهش ضایعات

-  متنوع سازی منابع خرید و بهبود فرایند خرید
-  افزایش حداكثری OEE خطوط

سیاسـت هـا و برنامـه های شـرکت در بخش کنتـرل هزینه هـای مالـی و روش های 
تامیـن مالی

-  كاهش دوره گردش عملیات به ویژه وصول مطالبات
-  مولدسازی داراییهای غیر مولد

-  فروش دارایی های مازاد
-  خرید اعتباری و با شرایط مناسب تر

-  تقسیط واخذ مصوبات تسهیل جهت پرداخت وام های بانکی
-  استفاده از ظرفیت های LC  داخلی در خریدهای آتی

سیاست ها و برنامه های شركت در بخش سرمایه های انسانی
-  خرید پیمانکاران نیروی انسانی و اصاح مدت قراردادهای نیروی انسانی

-  افزایش ساعت آموزشی كاركنان
-  تقویت بخش بازاریابی، تحقیق و توسعه، تولید در مجموعه

-  تدوین سیاستهای نظام پرداخت انگیزشی در بخش تولید، فروش و ...
-  اصاح سرانه های تولید، سرانه سود و ...

-  اجرای سیاستهای برنامه ریزی شده به منظور كاهش جابه جایی نیروی انسانی
سیاست ها و برنامه های شركت در بخش مدیریت پروژه ها

-  راه اندازی خطوط كیک و شکات
-  تمركز بر تکمیل خطوط نیمه تمام
-  تمركز بر تکمیل و توسعه فاز 3 و 4

-  انتقال خطوط تهران به قزوین
سیاست ها و برنامه های شرکت در بخش بهداشت، ایمنی و محیط زیست

HSE بکارگیری استانداردهای بروز در زمینه رعایت الزامات  -
-  بکارگیری خطوط تولید بروز به منظور عدم ایجاد آالیندگی

-  بکارگیـری و راه انـدازی سیسـتم نسـویه فاضـاب و برگشـت آن جهت اسـتفاده در فضای 
سبز

-  معاینات دوره ای كاركنان به منظور رعایت استانداردهای بهداشتی
-  آموزش كاركنان به منظور شناسایی مخاطرات و ریسک های ایجاد سوانح كاری

سیاست ها و برنامه های شركت در بخش همکاری های بین الملل

-  حضور در بازارهای جدید: قطر، عمان، بحرین، امارات، آذربایجان و رومانی
-  تولید محصول ویژه بازارهای صادراتی براساس نیازهای شناسایی شده

-  تاسیس دفاتر خارج از كشور )افغانستان / عراق و ...(
)Private Brand( تولید برند اختصاصی  -

-  تولید قراردادی برای شركت های بین المللی
رعایـت دقیـق پروتـکل هـای بهداشـتی، برگـزاری انتخابـات اعضای هیـات مدیره، 
پاسـخگویی شـفاف و دقیـق به سـواالت و ابهامـات سـهامداران حاضـر در مجمع و 
ناظـر به صـورت برخط، اعـالم اینکه ویتانـا تصمیم به افزایش سـرمایه از محل سـود 
انباشـته دارد، همراهـی بیـش از 24000 نفـر در پخـش آنالیـن مجمع که یـک رکورد 
در ایـن زمینـه محسـوب مـی شـود، تاکید دکتـر رضوانـی فر کـه در یـک برنامه 5 
سـاله ویتانـا به یـک برند درجـه یـک منطقـه ای تبدیل خواهد شـد، اعـالم صریح 
ایـن مطلـب که سـهامدار عمـده بـا توجه بـه ارزندگـی سـهم هیچ فروش سـهمی 
نداشـته اسـت ، تشـریح کامل طرح هـای مدبرانه مدیریت بـرای توسـعه کارخانه در 
شـهرک صنعتـی نزدیک قزویـن و تنوع بخشـیدن به رشـته هـای فعالیـت، دعوت 
از سـهامداران بـرای بازدیـد از محـل جدیـد کارخانـه و نهایـت تعامل و همـکاری با 
اصحـاب رسـانه و اهالـی قلـم برای پوشـش خبـری مجمـع از نـکات خواندنـی این 

جلسـه بود.
پیام هیات مدیره

خـدا را سپاسـگزاریم در سـالی كـه گذشـت به واسـطه حسـن اعتمـاد سـهامداران گرامی به 
هیـات مدیـره منتخـب و بـه لحاظ تاش و همکاری دلسـوزانه پرسـنل شـركت ویتانا شـاهد 
تحقـق اهـداف از پیـش تعیین شـده و مصـوب باشـیم و امید اسـت عملکرد سـال مالی فوق 
كـه مرهـون تـاش كلیـه همـکاران ایـن مجموعـه اسـت مـورد توجـه و عنایت سـهامداران 
گرامـی واقـع گـردد. ضمن تشـکر و قدردانـی از حضور تمامی سـهامداران گرامـی در مجمع، 
خاصـه ای پیرامـون اهداف و اسـتراتژیهای تعیین شـده و دسـتاوردها و برنامه های شـركت 

تقدیـم می شـود.
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال مورد گزارش

در سـال 1400 صنایـع مـواد غذایی همچـون صنایع دیگر با چالش ها و فراز و نشـیب زیادی 
روبـرو بـود، كه می تـوان به نمونه هایی از متغیرها بشـرح ذیل اشـاره نمود:

-  افزایـش قیمـت مـواد اولیـه و بسـته بندی مخصـوص آرد و شـکر و روغن نباتـی و كارتن و 
جعبـه و سـایر ملزومات بسـته بنـدی كه از مـواد اصلی تشـکیل دهنده تولیدات این شـركت 

می باشـد.
-  ادامه ركود اقتصادی موجود در بازار و كاهش تقاضا و كشش خرید

-  رقابتی شدن بازار مصرف
-  نوسانات زیاد در نرخ ارز

برنامه ها و چشم اندازهای وضعیت شرکت برای سال مالی آتی
1-  تاش جهت دستیابی كامل به مصوبات هیات مدیره
2-  برنامه ریزی و مطالعه برای تنوع بخشی محصوالت

3-  اجـرای فازهـای توسـعه و تکمیـل پـروژه  در دسـت اجـرا مطابـق بـا مصوبـات شـركت و 
براسـاس افزایـش تولیـد انـواع محصـوالت تولیدی شـركت

4-  خرید انواع ماشین آالت اتوماتیک جهت تولید محصوالت در كارخانه در دست احداث
5-  اجـای افزایـش نظـام مصـوب افزایـش كیفیـت محصوالت جهـت تثبیت و بهبـود جایگاه 

در بازار شـیرینی و شـکات
6-  افزایـش بهـره وری از طریـق نصـب و راه انـدازی ماشـین آالت اتوماتیـک و افزایش تولید 

نفر ساعت براسـاس 
7-  بهـره بـرداری از بخـش مهـم دیگـری از پـروژه هـای توسـعه ای در ویتانـا 1 و 2 واقـع در 

كاسـپین قزوین
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بوشـهر  سـاروج  المللـي  بیـن  شـركت  سـهام  صاحبـان  سـالیانه  عـادی  عمومـی  مجمـع 
)سـهامی عام( مـورخ 1400/12/22 در محـل سـالن اجتماعـات انجمـن صنفـي كارفرمایـان 

برگـزار گردیـد. صنعـت سـیمان 
، اعضاء هیات مدیره،  با حضور 81/3 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی  این مجمع كه  در 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای شمس اهلل محمدي بود، كه جنابان مهدي جهان بین و  بهرام نقش تبریزي در 

مقام نظار اول و دوم و آقای  مهدي تابش 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 و با تقسیم سود 1/850 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مدیرعامل شركت در ابتدای گزارش خود با تشریح اینکه شركت بین المللی ساروج یکی از 
بهترین مجموعه های تولید سیمان و كلینکر با كیفیت در كشورمان می باشد اضافه كرد: در 
كارخانه  كشور،  در  سیمان  تولید  خودكفایی  ملی  با جشن  همزمان  و   1388 سال  فروردین 
قرار گرفت  برداری  بهره  مورد  و  تولید رسیده  به چرخه  این مجموعه  در  نیز  كنگان  سیمان 
توانست  بوشهر  ساروج  دارد،  كارخانه  این  كه  خوبی  بسیار  رقابتی  های  مزیت  دالیل  به  كه 

نقش بی بدیلی در امر ارزش آفرینی و سودآوری برای 
سهامداران و ذینفعان خود داشته باشد.

مجاورت با معادن غنی سنگ آهک و مارل تنگ زندان 
با گستره حدود 33 كیلومتر و استقرار در منطقه ویژه 
حال  در  های  طرح  وجود  با  پارس  انرژی  اقتصادی 
تولیدی  برای سیمان  بازار مناسبی  احداث منطقه كه 
ساحل  در  كارخانه  استقرار  شود،  می  تلقی  مجموعه 
كیلومتر   2 از  كمتر  ای  فاصله  با  فارس  نیلگون خلیج 
منظور  به  ساروج  اختصاصی  بارانداز  وجود  دریا،  از 
و  فارس  خلیج  حوزه  كشورهای  به  محصول  صادرات 
سایر كشورهای منطقه و نزدیکی محل احداث كارخانه 
به بازار كشورهای عربی كه صادرات محصول كارخانه 
را تسهیل می كند باعث شده این شركت سهم بسیار 

مناسبی را در منطقه پیرامون به خود اختصاص دهد.
بنابـه گـزارش مدیریـت علـی رغـم مشـکات متعـددی 
مثـل تـداوم تحریـم هـای بیـن المللـی، قطعـی گاز و 
بسـته  كوویـد-19،  بیمـاری  شـیوع  رونـد  برق،ادامـه 
شـدن مرزهـای كشـورهای مقاصـد صادراتـی، كاهـش 
تقاضـای محصـوالت صادراتـی شـركت، كمبـود كشـتی 
جهـت حمـل و نقـل دریایـی و افزایـش هزینـه حمـل 
تقاضـای  جهانـی  افزایـش  سـبب  بـه  دریایـی  نقـل  و 
كشتی)بازشـدن بنـادر در اسـترالیا و ..( و ... امـا شـركت 
موفـق شـد بیـش از 1/420 تـن محصـول صـادر كنـد و 
بازارهـای هـدف را بخوبـی تامیـن نماید بطـوری كه 80 

درصـد محصـوالت بـه فـروش خارجـی رسـید.
مدیرعامـل تحقـق برنامـه هـای تولیـد و فـروش كلینکر 
، كسـب رتبـه 5 در بیـن تمـام شـركت های سـیمانی و 
رتبـه 244 در بیـن 500 شـركت برتر، درج نماد سـاروج 
بـه عنـوان 65 نمـاد فرابورس در آذرماه سـال 1400 ، به 
روز رسـانی كامل اقسـاط و تسـهیات ارزی و مالی ، اخذ 
معافیـت مالیاتـی عملکـرد 10 سـاله مجموعـه، كاهـش 

مصـرف سیلیسـی از 8 درصـد بـه 7 درصد، فـروش 100 درصدی سـیمان در بورس سـیمان، 
كنتـرل پیوسـته خروجـی و دودكـش هـای كارخانـه جهـت حفـظ الزامـات محیط زیسـت، از 

جملـه دسـتاوردهای شـركت در سـال مالی مـورد گزارش بوده اسـت.
مهنـدس تابـش در بخـش پایانـی گـزارش با خاطر نشـان كردن اینکـه رویکرد اصلـی كارخانه 
تولید و صادرات كلینکر بوده اسـت و با عنایت به حاشـیه سـود و با هدف سـودآوری بیشـتر، 
تمركـز بـر صـادرات كلینکـر صـورت پذیرفتـه اسـت افـزود: بـا سـهم 50 درصـدی از تامیـن 
كلینکـر اسـتان، سـهم 15 درصـدی از كلینکـر صادراتـی كشـور و سـهم حـدود 1 درصدی از 

كلینکـر صادراتـی جهـان متعلـق به مجموعه سـاروج بوشـهر می باشـد.
رعایـت دقیق پروتکل های بهداشـتی ، تایید حسـابهای شـفاف مدیر پاکدسـت مالی 
مجموعه توسـط حسـابرس و بازرس قانونی، تشـریح اقدامات مهم و جدی در راسـتای 

حفاظت از محیط زیسـت در مجموعه ، اعالم کسـب سـود خالص به مبلـغ ٩41/3/311 
میلیـون در سـال مالی مورد گـزارش و نهایت تعامل همـکاری کلیه ارکان شـرکت در 

تهیـه گـزارش با اصحاب رسـانه از نـکات خواندنی این مجمع سـاالنه بود.
پیام هیأت مدیره :

-مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال مالی مورد گزارش :
بـا عرضـه سـیمان در بـورس كاال ضمـن ایجاد شـفافیت، قیمـت ها به تعادل نسـبی رسـید و 
عرضـه و تقاضـاي سـیمان متناسـب بـا محصـول و شـرایط منطقـه اي و بـدون واسـطه بهبود 
قابـل ماحظـه اي یافتـه اسـت و امیـد اسـت كـه محصـول كلینکـر نیـز در رینـگ صادراتـی 

بـورس كاال عرضـه و هماننـد سـیمان مسـیر صحیـح را طـی نماید.
در حـال حاضـر، بیـش از 70 كارخانـه سـیمان بـا مجمـوع ظرفیـت تولیـد 88 میلیـون تن به 

تولیـد 27 نـوع سـیمان مختلـف، مطابق بـا اسـتاندارهاي ملـی ایران مـی پردازند.
براسـاس برنامـه راهبـردي توسـعه صنعت سـیمان، چشـم انـداز كسـب جایگاه سـوم جهان با 
ظرفیـت تولیـد سـالیانه 120 میلیـون تن و رتبـه اول در صـادرات جهانی و ظرفیـت تولید در 

منطقـه توسـط وزارت صمـت هدف گذاري شـده اسـت.
بـا تکمیـل طـرح هـاي در دسـت اجـرا، ظرفیـت تولید سـیمان كشـور در سـال 1401 به 93 

میلیـون تـن خواهد رسـید.
طـی سـال هاي اخیـر، ایـران در بین 20 كشـور تولید 
كننـده بـزرگ دنیـا قـرار داشـته و در سـال 2021 بـا 
حـدود 79 میلیـون تـن تولیـد، دهمیـن تولیـد كننده 
سـیمان در جهـان و سـومین تولیـد كننـده در آسـیا 
)بعـد از چیـن و هندوسـتان( و اولیـن تولیـد كننـده 

سـیمان در خاورمیانـه بـوده اسـت.
كشـور ایـران بـه همـراه همسـایگان خـود در مجموع 
حـدود 400 میلیـون تـن سـیمان تولیـد و مصرف می 
كننـد كـه ایـن مقـدار حـدود 7 درصـد تولیـد جهانی 

سـیمان را شـامل می شـود.
جمعیـت  رشـد  و  كشـور  اي  توسـعه  هـاي  برنامـه 
شـهري در دهـه هشـتاد در كنـار مزیـت هاي نسـبی 
ایـران در زمینـه انـرژي و دسترسـی بـه مـواد اولیـه 
مرغـوب و ارزان قیمـت، چشـم انـداز خوبـی را بـراي 
ایـن صنعـت در افق چشـم انـداز 1404 ترسـیم نموده 

. ست ا
در  مـازاد  ظرفیـت  تـن  میلیـون   28 حـدود  وجـود 
صنعـت سـیمان موجـب رقابـت منفـی شـركت هـاي 
ایرانـی در بازارهـاي داخلـی و صادراتـی شـده اسـت. 
قیمـت سـیمان در ایـران كمتـر از 20 درصـد قیمـت 
تولیـد  امـا  اسـت،  همسـایه  كشـورهاي  در  سـیمان 
كننـدگان ایرانـی بهـره اي از قیمـت باالي سـیمان در 
كشـورهاي همسـایه نمـی برنـد و تجار بازیگـران اصلی 

حـوزه صـادرات هسـتند.
-مـرور کلی بـر عملکرد شـرکت، میزان دسـتیابی 
به اهداف تعیین شـده و دسـتاوردهاي مهم در سال

مالی مورد گزارش
ایـن شـركت بـا تولیـد حـدود 1/726/000 تـن كلینکر 
توانسـت مطابـق برنامـه هـاي پیـش بینی شـده حركت 
شـده  مصـوب   TLR جـداول   مبنـاي  بـر  و  نمـوده 
شـركت، در سـال مالی گذشـته بالغ بـر 100%  برنامه 

هـا و اهـداف تولیـد و فـروش كلینکـر را محقـق نمایـد.
در خصـوص فـروش سـیمان صادراتـی بـا توجـه بـه محدودیـت هـاي ایجـاد شـده بـه دلیـل 
شـیوع ویـروس كرونـا و بسـته بـودن بنـادر مقصـد صادراتـی، فروش شـركت با كاهـش رو به 

بوده اسـت. رو 
برنامه هاي آینده شرکت :

اطاعات مربوط به برنامه هاي سال آتی شركت در خصوص:
الف( گسترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه هاي فروش :

-  ایجاد بازارهاي جدید و گسترش حجم صادرات به بازارهاي نو ظهور
ب( تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید :
- بررسی مطالعاتی تولید آهک میکرو نیزه شده.

صادرکننده ممتاز و واحد برتر کیفیت
شرکت بین المللی ساروج بوشهر؛ نماد خودکفایی، خردباوری و اعتبار

حضور دکتر علی پورنظری که از مدیران جوان، متخصص و البته 
خوشفکر صنعت سیمان کشور می باشد و رزومه ای درخشان در 
و  دهلران  سیمان  شمال،  سیمان  مازندران،  سیمان  های  کارخانه 
سیمان ایالم داشته و همچنین در سیمان کنگان برنامه  های بسیار 
درخشانی را پیش برده است و بخوبی با نقاط قوت و ضعف مجموعه 
ساروج آشنا می باشد. بالشک حضوری مغتنم است تا با تدبیر این 
مدیر کاردان و کاربلد مجموعه به سوی سودآوری و ارزش آفرینی 

بیشتر در سال 1401 نقش آفرینی کند.
وجود 2 اسکله اختصاصی و بارگیری کشتی ها، سیستم بارگیری 
هدف  بازارهای  و  آزاد  آبهای  با  مجاورت  نقاله،  بصورت  ها  کشتی 
فروش خارجی، منابع انسانی ، پویا و متخصص و البته کیفیت مطلوب 
محصوالت از نقاط قوت »دساروج« می باشد که در حدود ۸0 درصد 
محصول خود را به کشورهای کویت، عراق، چین، سومالی، عمان، 
بزرگترین صادرکننده  با اختالف  و  ... صادر می کند  و  هندوستان 

کلینکر و سیمان در بین شرکت های سیمانی کشور می باشد.
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مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت تولید و توسعه سرب و روي ایرانیان )سهامی عام( مورخ 
1401/01/17 در محل مجموعه فرهنگي ورزشي تاش- سالن تاش تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 71/67 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، حسابرس و 
بازرس قانونی و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای محسن عطائیان 
بود كه جنابان جواد خلیلي و حسین سلیمي درمقام نظار اول و دوم و آقای تورج نصیري 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.
مدیر مالی و اداری خوشنام شركت در تشریح این افزایش سرمایه با اعام اینکه این افزایش سرمایه از 
مبلغ450/000 میلیون ریال به مبلغ950/000 میلیون از محل سود انباشه صورت می پذیرد افزود: این 
افزایش سرمایه 90 درصدی ضمن جلوگیری از خروج وجه نقد از شركت در جهت سرعت گرفتن فرآیند 

توسعه و تعالی شركت و افزایش تولید نقشی مهم خواهد داشت.
محسن زاهدی در ادامه با تشریح اینکه آخرین افزایش سرمایه شركت در شهریور سال 1399 و به میزان 
66/67 درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران صورت پذیرفته اضافه كرد:نرخ بازده مورد انتظار در 

افزایش سرمایه كنونی 25 درصد و دوره بازگشت سرمایه 2 سال پیش بینی شده است.
 32/78 )IRR( به میزان 58/723 بوده و نرخ بازده داخلی ) NPV( به گفته وی خالص ارزش فعلی

درصد می باشد.
شایان ذكر است این شركت در راستای توسعه فعالیت های معدنی و تامین نیاز مواد اولیه اصلی خود، با 
شركت در مزایده های صورت گرفته، برنده سه پهنه محدوده معدنی در تربت حیدریه- زاهدان و نیک شهر 
گردیده است كه محدوده های مذكور پس از تایید اداره منابع طبیعی و ارائه طرح اكتشاف و طی چهار 
مرحله اكتشاف )مرحله پی جویی و شناسایی بمدت حدود شش ماه و مرحله مقدماتی و تفصیلی بمدت 
حدود یک سال( و اثبات وجود ذخیره قابل استخراج و دارای توجیه اقتصادی، موفق به دریافت گواهی 

كشف شده و در نهایت پس از صدور پروانه بهره بردرای به مرحله بهره برداری خواهند رسید.
روند تغییرات دارائی ها و درآمدهای عملیاتی طی 5 سال گذشته در شركت همواره صعودی بوده است و 
شركت به واسطه حضور مدیران كاردان و كاربلد خود توانسته است سود خالص 162/206 میلیاردی سال 

98 را به رقم 529/708 میلیارد در سال 99 افزایش دهد.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، پخش نمودارهای جالب از روند درآمدها و دارائی ها که 
حاکی از روند رو به رشد شرکت بود، نهایت همکاری و تعامل جناب زاهدی با خبرنگاران برای 
پوشش خبری مجمع ، حرمت نهی جنابان عطائیان، شفائی، جوادی محمدی و فرزان نسبت 
به اصحاب قلم و رسانه، تعلق سهام جایزه به سهامداران، اعالم دستیابی شرکت به مشتریان 
وفادار داخلی و خارجی، تبیین افتخارات کسب شده توسط مجموعه و پاسخگویی شفاف به 

سواالت سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط از نکات خواندنی این مجمع بود.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت تولید و توسعه سرب و روي ایرانیان )سهامي عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 14 دی 1400 هیات مدیره شركت تولید و توسعه سرب و روي ایرانیان )سهامي 

عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 500 میلیارد ریال به مبلغ 950 میلیارد ریال )معادل 
450 میلیارد ریال(، مشتمل بر اطاعات مالی فرضی كه پیوست می باشد، طبق استاندارد«رسیدگی به 
اطاعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش مذبور و مفروضات 

مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است. 
2- گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161 اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه 
شركت از محل سود انباشته جهت اصاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی از شركت تهیه 
شده است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و 
اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده كنندگان 
توجه داده می شود كه این گزارش توجیهی ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال 

مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج در گزارش هیات 
مدیره، 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- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعي 
احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار 

رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد. 
5- مانده سود انباشته با توجه به اظهارنظر این موسسه در گزارش حسابرس مستقل و بازار قانونی 
نسبت به صورت های مالی سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1399 و گزارش بررسی اجمالی 
حسابرس مستقل نسبت به صورت های مالی میان دوره ای مورح 29 آبان ماه 1400 و همچنین 
با در نظر گرفتن تقسیم سود مصوب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 1400/04/06 
شركت مورد گزارش، برای افزایش سرمایه از مبلغ 450 میلیارد ریال از كفایت الزم برخوردار 

است.
6- اجرای افزایش سرمایه می بایست با رعایت موارد پیش بینی شده در مفاد مواد اصاحیه قانون تجارت 

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

هدف شركت تولید و توسعه سرب و روي ایرانیان )سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این گزارش 
توجیهی، به شرح زیر است:

- اصاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد 
- با توجه به موارد مطرح شده، هدف شركت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان از افزایش سرمایه پیش 
رو اصاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد در نتیجه انتقال سود انباشته به حساب سرمایه 
شركت و به تبع آن افزایش سوداوری، بهبود نسبت های مالی، كاهش ریسک های اهرمی و بهبود ساختار 

سرمایه است.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

شـركت تولید و توسعه سرب و روي ایرانیان )سهامی عام( در نظر دارد سـرمایۀ خود را از مبلغ500/000 
میلیون ریال به مبلغ 950/000 میلیون ریال، از محل سود انباشته به شرح زیر افزایش دهد:

- مبلغ  450/000 میلیون ریال )معادل 90 درصد سرمایه فعلی( از محل سود انباشته.

افزایش سرمایه 90 درصدی
شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان؛ تولید محور و ارزش آفرین

مهندس تورج نصیری که از مدیران با سابقه و قدیمی صنعت کانی و بازار سرمایه کشورمان می باشد از زمان حضور در شرکت سرب و روی ایرانیان 
توانسته در این شرکت با توجه به تجربه مدیریتی خود در جهت افزایش راندمان، ارتقاء بهره وری و کیفیت محصوالت تولیدی اقدامات ارزشمندی را 

پیاده سازی کند.
این مدیر خوش فکر با ایجاد محیطی پویا، استفاده بردن از تمامی ظرفیتها، تقویت سیستم های کنترلی و نظارتی، قانون گرایی، برقراری نگرش علمی 
مشتری مداری، تعامل با مخاطبان، خالقیت و نوآوری، شایسته ساالری، شفافیت اطالعات و حسابهای مالی توانسته است  با توجه به نیاز و سالیق 
مشتریان و رعایت استاندارد بازارهای بین المللی، کیفیت و کمیت محصوالت تولیدی را ارتقاء دهد بطوری که جایگاه شرکت در بین شرکتهای هم گروه 

بطور قابل مالحضه ای ارتقاء پیدا کرده است .
مسلما افزایش سرمایه کنونی در کنار اصالح ساختار مالی و بهبود نسبت های نقدینگی باعث تسریع در توسعه شرکت و بهبود سودآوری خواهد شد.
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ــی ضمــن  ــد ارزیاب تولیــد كنــد افــزود: ایــن افزایــش ســرمایه ســنگین از محــل تجدی
اصــاح ســاختار مالــی در واقعــی شــدن قیمــت دارائــی هــا و ارتقــاء جایــگاه شــركت در 
نــزد اعتبــار دهنــدگان جهــت دریافــت تســهیات متناســب بــا وضعیــت شــركت نقشــی 

مهــم ایفــاء خواهــد كــرد.
مهنــدس كامیــار خشــایار در فــرازی دیگــر از گــزارش خــود پیرامــون آخریــن افزایــش 
ســرمایه شــركت گفــت: افزایــش ســرمایه قبلــی شــركت از مبلــغ 340/200 میلیــون 
ــه طــرح  ــال و از محــل ســود انباشــته، اندوخت ــغ 680/400 میلیــون ری ــه مبل ــال ب ری
توســعه، ســایر اندوختــه هــا، مطالبــات حــال شــده و آورده نقــدی ســهامداران در ســال 
ــاختار  ــور اصــاح س ــه منظ ــه ب ــوده ك 1392 ب

ــه طــور كامــل صــورت گرفتــه اســت. مالــی ب
وی همچنیــن اضافــه كــرد: طــی ســال هــای 
1398 تــا 1400 میــزان ســود هــر ســهم در 
ــغ  ــت و از مبل ــته اس ــرار داش ــودی ق ــدی صع رون
ــه ازای هــر ســهم  2/774 ریــال در ســال 1398 ب
ــاء  ــال 1400 ارتق ــال در س ــغ 8/551 ری ــه مبل ب
یافتــه اســت و مطمئنــا بــا تصویــب ایــن افزایــش 
ســرمایه و پیــاده ســازی برنامــه هــای مــدون 
مدنظرمــان ایــن رقــم ســود در ســالهای آتــی نیــز 
بــا یــک شــیب خــوب و مناســب افزایــش خواهــد 

ــت. یاف
بــه گفتــه دكتــر شــریفی معــاون مالــی پاكدســت 
مجموعــه  عملیاتــی  درآمدهــای  موتــوژن 
ــغ  ــه 1400/06/31 مبل ــی ب ــی منته ــازه زمان درب
حالــی  در  اســت  بــوده  میلیــون   14/968/897
كــه درآمــد عملیاتــی موتــوژن در ســال پیــش 
از آن مبلــغ 9/208/888 میلیــون بــوده اســت و 
همچنیــن شــركت توانســته ســود خالــص خــود را از 
مبلــغ 2/823/283 میلیــون ســال 1395 بــه مبلــغ 
5/619/007 میلیــون در ســال 1400 افزایــش دهــد 
و مطمئنــا بــا رویکــرد و سیاســتهایی كــه مهنــدس 
خشــایار بــرای تنــوع بخشــی بــه محصــوالت و 
ــاهد  ــاری ش ــال ج ــد در س ــی دارن ــروش صادرات ف
ــرای ســهامداران و  افزایــش ایــن رقــم ســودآوری ب

ــود. ــم ب ــان خواهی ذینفع
ــروژ  ــا اجــرای پ  شــایان ذكــر اســت هــم اكنــون ب
ه هــای جدیــد، ســبد محصــوالت موتــوژن در حــال 
توســعه و بســط بیشــتر می باشــد و در كســب 
ــتفاده  ــی  روز اس ــی و مهندس ــوژی از طراح تکنول
می شــود. مهمتــر آن كــه در زمینــه موتور هــای 
تیپ هــا  كلیــه  بــرای  بــاال  راندمــان  صنعتــی 
طراحی هــای الزم جهــت ارتقــاء گریــد  IE2 و IE3 تکنولــوژی الزم كســب شــده و در 

ــند. ــول می باش ــوه محص ــد انب ــل تولی مراح
 ABB در زمینــه الکتروموتور هــای ضــد انفجــار عــاوه بــر خریــد تکنولــوژی از شــركت
گواهــی نامــه ATEX از شــركت LCIE فرانســه نیــز كســب شــده اســت و در ســال 
ــا تولیــد برخــی از تیپ هــای ایــن نــوع الکتروموتــور، شــركت موتــوژن  مالــی جــاری ب
ــه  ــن در زمین ــد. همچنی ــه می باش ــار در منطق ــد انفج ــور ض ــده موت ــد كنن ــا تولی تنه
ــری، از  ــم كول ــس دائ ــای مغناطی ــوژی موتور ه ــری، تکنول ــازده كول ــر ب ــای پ موتور ه
طریــق مهندســی معکــوس و طراحــی معکــوس كســب شــده و دایــو مــورد نیــاز ایــن 

شــركت موتــوژن بــا حــدود 50 ســال ســابقه فعالیــت در زمینــه تولیــد انــواع 
الکتروموتور هــای خانگــی و صنعتــی بــا توجــه بــه سیاســت های اســتراتژیکی و اتخــاذی 
ــای  ــتناد بررســی های بازار ه ــه اس ــی 1401 و ب ــال مال ــرای س ــود ب ــران ارشــد خ مدی
ــرش  ــا نگ ــی و ب ــری و صنعت ــدی كول ــوالت تولی ــواع محص ــرای ان ــی ب ــدف صادرات ه
بــه تــداوم كیفیــت محصولــت تولیــدی و تکمیــل ســبد محصولــت كولــری بــه دنبــال 

ــد . ــود میباش ــان خ ــهاموداران و ذینفع ــرای س ــود ب كســب بیشــتر س
درخصــوص الکتروموتور هــای كولــری می تــوان گفــت علیرغــم تمــام دشــواریها 
ــی و  ــخت داخل ــای سرس ــود رقب ــا وج ــی و ب ــای تحمیل ــت ه ــت و محدودی ومعذوری

نیــز واردكننــدگان كاالی چینــی، موتــوژن بــا 
هنــر مدیــران بــازار شــناس خــود توانســته ســهم 
ــوده و در  ــظ نم ــان حف ــم چن ــود را ه ــی خ كنون
ــعه ای  ــه توس ــا برنام ــی ب ــای صنعت الکتروموتور ه
تولیــدی كــه انجــام می دهــد ســهم خــود را 
ــش از 30  ــروزه بی ــه ام ــوری ك ــد بط ــش ده افزای
ــق  ــی متعل ــای صنعت ــازار الکتروموتور ه ــد ب درص

ــت. ــوژن اس ــه موت ب
و  ریــزی  برنامــه  طبــق  و  حاضــر  حــال  در 
سیاســتهای در حــال پیــاده ســازی مدیریــت 
ارشــد  و تاكیــد مهنــدس كامیــار خشــایار جهــت 
ــهم  ــب س ــوالت و كس ــه محص ــی ی ــوع بخش تن
بیشــتر بــازار، ده هــا تیــپ الکتروموتــور صنعتــی و 
خانگــی كــه شــركت تکنولــوژی كامــل محصــوالت 

ــه  ــت ك ــد اس ــال تولی ــار دارد در ح آن را در اختی
ــودن اســتاندارد های بیــن  ــا دارا ب ایــن محصــوالت ب
ــر  ــرح نظی ــاز های مط ــور س ــا الکتروموت ــی ب الملل
می توانــد   ... و   GAMAK، VOLT، TECO

ــد. ــت كن رقاب
مجمــع عمومــی فــوق العــاده صاحبــان ســهام 
مــورخ  عــام(  )ســهامی  موتــوژن  شــركت 
1400/12/21 در محــل خیابــان شــریعتي ، خیابــان 
میردامــاد ، كوچــه نیــک ، پــاک 30 تشــکیل 

گردیــد.
در ایــن مجمــع كــه بــا حضــور 84/56 درصــد 
ســهامداران حقیقــی و حقوقــی، اعضــای هیــات 
مدیــره، حســابرس و بــازرس قانونــی و نظــارت 
ســازمان بــورس و اوراق بهاداربرگــزار شــد، ریاســت 
مجمــع برعهــده آقــای ســید ابوتــراب فاضــل بــود كه 
ــام  ــي قاســمي و ســعید داراب درمق ــان مصطف جناب
نظــار اول و دوم و آقــای  كامیــار خشــایار بــه عنــوان 

ــدند. ــاب ش ــع انتخ ــر مجم دبی
ــش  ــزوم افزای ــر ل ــی ب ــره مبن ــات مدی ــی هی ــزارش توجیه ــت گ ــا قرائ ــه و ب در ادام
ــازرس  ــرم و پــس از اســتماع گــزارش حســابرس و ب ســرمایه توســط مدیرعامــل محت
ــب افزایــش ســرمایه  ــوات خــود ضمــن تصوی ــا طنیــن صل ــی، مجمــع نشــینان ب قانون

ــد. ــت دادن ــه رای مثب ــنامه مربوط ــد اساس ــر بن ــه تغیی شــركت ب
مدیرعامــل مدبــر شــركت در ابتــدای گــزارش خــود بــا تشــریح اینکــه موتــوژن بــا اتــکا 
بــه بیــش از 46 ســال ســابقه، تجربــه ، تکنولــوژی مــدرن، پرســنل مجــرب و توانمنــدی 
ــواع الکتروموتورهــای ســه  ــادر اســت كــه طیــف وســیعی از ان هــای تولیــدی خــود ق
ــه درخواســت مشــتری طراحــی و  ــا ب ــای خــاص را بن ــاز و الکتروموتوره ــک ف ــاز، ت ف

رویکرد مدیریت محقق برای تعالی و توسعه  همه جانبه موتوژن

چه  هر  رونق  اصلی  هدف  با  که  خشایار  کامیار  مهندس 
محصوالت  توسعه  و  ظرفیت  افزایش  تولیدات،  بیشتر 
استانداردهای  سطح  در  نوین  طرح های  اجرای  و  ارائه  با 
بین المللی در کنار بهره بردن از تمام توان منابع انسانی 
ارزشمند مجموعه در کسوت مدیرعاملی موتوژن حضور 
یافت نشان داد چون از مدیران میانه میدان و آشنا به رموز 
بازار استفاده گردد میشود با برنامه ریزی اصولی، قدم های 

بزرگی برای نیل به تعالی برداشت .
وی به خوبی به این مهم اشراف دارد که موتوژن  باید با 
مطالعه و تحقیق حوزه های مختلف صنایع مانند شرکتهای 
پتروشیمی و دیگر در شرکتهای صنعتی که در مناقصات 
جهت  در  می کنند  استفاده  تامین  الیه  از  خود  خارجی 
به  باید  دیدگاه  و  وارد شد  این صنایع  نیاز  نمودن  مرتفع 
نحوی باشد که در این شرایط بیش از پیش توان و انرژی 
گذاشته شود تا با همدلی و همکاری مجموعه بتوان به نقطه 

عطفی در عملکرد شرکت برسیم.
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محصــول نیــز بــرا ی اولیــن بــار طراحــی و ســاخته شــده اســت.
بــا توجــه بــه اســتفاده وســیع الکتروموتور هــای فــوق ســنگین در صنایــع اســتراتژیک 
ــت  ــا عنای ــوالد و... و ب ــدن، ف ــیمان، مع ــیمی، س ــت، گاز، پتروش ــر نف ــنگین نظی و س
ــم  ــایز فری ــا س ــای ب ــده الکتروموتور ه ــركت تولیدكنن ــدودی ش ــداد مح ــه تع ــه اینک ب
ــا تصمیــم مدیریــت ارشــد، شــركت موتــوژن  بیشــتراز 355 در كشــورمان می باشــند ب
بــر آن اســت كــه ســبد محصــوالت خــود را توســعه داده و بدیــن منظــور در مرحلــه اول 
الکتروموتور هــای بــا ســایز فریــم 400 را بــه محصولــت خــود اضافــه كنــد. در مجمــوع 
12 تیــپ الکتروموتــور بــرای ایــن پــروژه تعریــف شــده كــه رنــج تــوان آن هــا مابیــن 
355 تــا 630 كیلــووات می باشــد الکتروموتور هــای 4 قطــب كــه رنــج توان هــای 

ــد. ــد قراردارن ــدار تولی ــرد در م ــر می گی ــووات را در ب 560، 500، 450 و 630 كیل
.PM پروژه های شركت الکتروموتور مغناطیس دائم روتور بیرون

پروژه تولید الکتروموتور های ضد انفجاری.
پروژه توسعه الکتروموتور های فوق سنگین.

.H پروژه تولید الکتروموتور های كاس
.IE2 پروژه الکتروموتور های

پروژه تولید الکتروموتور های اینورتردیوتی.
ــه در  ــدی ك ــص و تعه ــود دارد و تخص ــاز وج ــه از دیرب ــه در مجموع ــیلی ك ــا پتانس ب
مهنــدس خشــایار بــه عنــوان یــک تبریــزی اصیــل همــه بــه آن واقــف هســتند شــک 
ــی،  ــاز بازارهــای داخل ــن نی ــر تامی ــوژن در ســال هــای پیــش رو عــاوه ب ــم موت نداری

ــت .  ــد داش ــی نیزخواه ــای خارج ــری در بازاره ــور موث حض
ــش و  ــن دان ــت و همچنی ــه فرص ــا ب ــل تهدیده ــر تبدی ــاش ب ــه ت ــم ك ــک نداری ش
تجربــه ای كــه در ایــن نیــم قــرن كســب شــده در كنــار مدیــری كــه مــورد وثــوق هــم 
مســئولین و هــم پرســنل باشــد  ایــن مســیر رو بــه رشــد را در موتــوژن بــه گونــه ای 

ــدگار در صنعــت كشــور داشــته باشــیم. ــا یــک كار مان طــی خواهــد كــرد ت
و  سهامداران  به  شایسته  نهی  حرمت  بهداشتی،  های  پروتکل  دقیق  رعایت 
کلیه  همکاری  نهایت  مدیره،  هیات  اعضای  و  مدیرعامل  توسط  رسانه  اصحاب 
و  صادقانه  پاسخگویی  مجمع،  خبری  پوشش  برای  قلم  اهالی  با  شرکت  ارکان 
دقیق به سواالت سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط، تصویب 
مرد  شریفی  دکتر  خاصه  عنایت  درصدی،   2000 از  بیش  سرمایه  افزایش  یک 
شماره یک مالی شرکت نسبت به خبرنگاران و البته تقدیر ویژه جناب ابوتراب 
فاضلی از راهبردهای مدنظر مهندس خشایار برای استفاده کردن از تمام ظرفیت 
ها و توان موتوژن برای کسب سهم بیشتر از بازار و افزایش سودآوری از نکات 

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

سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت موتوژن )سهامي عام(

در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گــزارش توجیهــی مــورخ 13 دی 1400 هیــات مدیــره شــركت موتــوژن )ســهامي 
عــام( درخصــوص افزایــش ســرمایه آن شــركت از مبلــغ 680/400 میلیــون ریــال بــه 
ــا  ــی ه ــی دارای ــد ارزیاب ــازاد تجدی ــل م ــال ، از مح ــون ری ــغ 14/475/602 میلی مبل
)زمیــن(، در اجــرای مــاده 14 »قانــون حداكثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی 
ــورای  ــس ش ــت 1398 مجل ــوب 15 اردیبهش ــی« مص ــت از كاالی ایران ــور و حمای كش
ــاده 149  ــی تبصــره )1( م ــه اجرای ــن نام ــاده )10( آیی اســامی و براســاس اصــاح م

اصاحــی قانــون مالیــات هــای مســتقیم مصــوب مــورخ 1398/10/22 هیــات وزیــران، 
ــا  ــور ب ــزارش مذك ــئولیت گ ــت. مس ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــن موسس ــیدگی ای ــورد رس م

هیــات مدیــره شــركت اســت. 
ــا هــدف اصــاح ســاختار مالــی از محــل تجدیــد ارزیابــی زمیــن  2- گــزارش مزبــور ب
تهیــه شــده اســت. افزایــش ســرمایه از محــل تجدیــد ارزیابــی دارایــی هــا منجربــه ورود 
منابــع نقــدی نمــی شــود لــذا تاثیــری بردرآمــد و ســرمایه در گــردش شــركت نــدارد.
ــه نظــر ایــن موسســه، افزایــش ســرمایه  3- براســاس رســیدگی هــای انجــام شــده، ب
ــی  ــدی و خدمات ــوان تولی ــتفاده از ت ــر اس ــون حداكث ــاده 14 قان ــرای م شــركت در اج
ــورای  ــس ش ــت 1398 مجل ــوب 15 اردیبهش ــی مص ــت از كاالی ایران ــور و حمای كش
ــاده 149  ــره )1( م ــی تبص ــه اجرای ــن نام ــاده 10 آیی ــاح م ــاس اص ــامی و براس اس
اصاحــی قانــون مالیــات هــای مســتقیم مصــوب 1398/10/22 هیــات وزیــران بامانــع 

اســت.
ــه مالکیــت دارایــی هــای  4- نظــر مجمــع عمومــی فــوق العــاده صاحبــان ســهام را ب
موضــوع تجدیــد ارزیابــی در تاریــخ اتخــاذ تصمیــم نســبت بــه افزایــش ســرمایه جلــب 
ــک هــای  ــت تســهیات دریافتــی در وثیقــه بان ــه باب ــد. زمیــن هــای كارخان مــی نمای

صــادرات و تجــارت مــی باشــد.
ــش  ــی پی ــت مبان ــا رعای ــت ب ــی بایس ــركت م ــرمایه ش ــش س ــت افزای ــی اس 5- بدیه
بینــی شــده در اصاحیــه قانــون تجــارت، اساســنامه شــركت و الزامــات ســازمان بــورس 

و اوراق بهــادار صــورت پذیــرد.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

افزایــش ســرمایه قبلــی شــركت از مبلــغ 340/200 میلیــون ریــال بــه مبلــغ 680/400 
میلیــون ریــال و از محــل ســود انباشــته، اندوختــه طــرح توســعه، ســایر اندوختــه هــا، 
مطالبــات حــال شــده و آورده نقــدی ســهامداران بــوده كــه بــه منظــور اصــاح ســاختار 
مالــی بــه طــور كامــل صــورت گرفتــه اســت. نتایــج حاصــل از افزایــش ســرمایه مزبــور 
كــه طــی تصمیمــات مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1392/09/25 تصویــب شــده 

و در تاریــخ 1393/06/30 نــزد مرجــع ثبــت شــركت هــا بــه ثبــت رســیده اســت.
هدف از انجام افزایش سرمایه 

هــدف شــركت موتــوژن )ســهامی عــام( از افزایــش ســرمایه موضــوع ایــن بیانیــه ثبــت، 
بــه شــرح زیــر مــی باشــد: 

ــتفاده از  ــر اس ــون حداكث ــاده 14 قان ــی م ــت قانون ــدن ظرفی ــم ش ــه فراه ــه ب ــا توج ب
تــوان تولیــدی و خدماتــی كشــور و حمایــت از كاالی ایرانــی مصــوب 15 اردیبهشــت 
ــال  ــاه س ــر م ــورخ 13 تی ــنامه م ــامی و بخش ــورای اس ــس ش ــال 1398 مجل ــاه س م
1398 ســازمان امــور مالیاتــی امــکان اســتفاده از معافیــت مالیاتــی در فــرآ ینــد تجدیــد 
ــا  ــوژن ب ــن منظــور شــركت موت ــرای ای ــده اســت. ب ــا فراهــم گردی ــی ه ــی دارای ارزیاب
اســتفاده از ظرفیــت كانــون كارشناســان رســمی دادگســتری اقــدام بــه تجدیــد ارزیابــی 
13/863/655/200/000  ریالــی بــه منظــور بــه روزرســانی ارزش طبقــه دارایــی هــای 

ثابــت مشــهود )زمیــن( نمــوده اســت.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

بــا توجــه بــه برنامــۀ ارائــه شـــده، شـــركت موتــوژن در نظــر دارد ســـرمایۀ خــود را از 
مبلــغ 680/400/000/000 میلیــون ریــال بــه مبلــغ 14/475/602/200/000 ریــال، از 

محــل مــازاد تجدیــد ارزیابــی دارایــی هــا بــه شــرح زیــر افزایــش دهــد:                                                        
ــد  ــازاد تجدی ــل م ــد( از مح ــادل 2/207/5 درص ــال )مع - 13/795/202/200/000 ری

ارزیابــی دارایــی هــا.
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مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبــان ســهام شــركت ســیمان شــمال 
ــي  ــن صنف ــات انجم ــالن اجتماع ــورخ 1400/12/21 در محــل س ــهامی عام( م )س

ــد. ــزار گردی ــیمان برگ ــت س ــان صنع كارفرمای
ــی  ــی و حقوق ــهامداران حقیق ــد س ــور 71/76 درص ــا حض ــه ب ــع ك ــن مجم در ای
ــابرس و  ــادار، حس ــورس و اوراق به ــازمان ب ــده س ــره، نماین ــات مدی ــاء هی ، اعض
ــه  ــمس ال ــای ش ــده آق ــع برعه ــت مجم ــد، ریاس ــزار گردی ــی برگ ــازرس قانون ب

ــي  ــف رحمت ــان یوس ــه جناب ــود، ك ــدي ب محم
ــام نظــار اول و دوم  ــي در مق ــور و ملیحــه غن پ
ــر  ــوان دبی ــه عن ــري ب ــیروان باق ــای انوش و آق

ــد. ــاب گردیدن ــع انتخ مجم
ــه  ــا قرائــت گــزارش هیــات مدیــره ب درادامــه ب
ــورت  ــای ص ــم فعالیته ــه اه ــوط ب ــع مرب مجم
پذیرفتــه در طــی ســال مالــی منتهــی بــه 
گــزارش  اســتماع  از  پــس  و   1400/09/30
ــع نشــینان  ــی، مجم ــازرس قانون حســابرس و ب
بــا طنیــن صلــوات خــود ضمــن  تصویــب 
ــمول  ــات مش ــذ معام ــی و تنفی ــای مال صورته
ــه  ــال ب ــا تقســیم ســود 880 ری ــاده 129 و ب م

ازای هــر ســهم بــه كار خــود پایــان دادنــد.
همچنیــن بــا برگــزاری انتخابــات اعضــای هیــات 
ــره  ــات مدی ــی هی ــی حقوق ــای قبل ــره ، اعض مدی
شــركت بــرای 2 ســال آتــی در ســمت خــود ابقــاء 

ــدند. ش
ــود  ــزارش خ ــری در گ ــیروان باق ــدس انوش مهن
بــا تشــریح اینکــه ســیمان شــمال یکــی از 
ــه  ــد ك ــی باش ــی كشــور م ــای قدیم ــه ه كارخان
بــا حــدود 65ســال ســابقه در عرصــه تولیــد 
ــت  ــت اس ــه فعالی ــغول ب ــر مش ــیمان كلینک س
ــط  ــه خ ــا س ــركت ب ــمال«این ش ــزود: »سش اف
تولیــد مــدرن خــود تولیــد كننــده انــواع ســیمان 

ــی، ســیمان  ــپ 2 . ســیمان خاكســتری پوزوالن ــه ســیمان خاكســتری تی منجمل
ــد. ــی باش ــتری« م ــفارش مش ــه س ــیمان رنگی»ب ــفید و س س

مهنــدس انوشــیروان باقــری كــه بیــش از ســه دهــه در مدیریــت شــركت هــای 
ســیمانی و كانــی حضــوری درخشــان داشــته و بــه عنــوان مدیــری برنامــه محــور و 
بازارشــناس معــرف و معــروف بــازار ســرمایه مــی باشــد در ادامــه بــا اعــام اینکــه 
ــر از پیــش بینــی  شــركت ســیمان شــمال در ســال مــورد گــزارش توانســته فرات
ــزود :  ــد اف ــق نمای ــود محق ــان خ ــهامداران و ذینفع ــرای س ــار ب ــود و افتخ ــا س ه
درآمــد عملیاتــی شــركت در ســال مالــی مــورد گــزارش بــه مبلــغ  3/511/153 
میلیــون ریــال رســیده كــه نســبت بــه مبلــغ  2/402/731 ســال قبــل، بیــش از 
ــه  ــغ 593/692 ب ــی از مبل ــه اســت . ضمنا”ســود عملیات ــش یافت 30 درصــد افزای
مبلــغ 1/045/654 ارتقــاء یافتــه و ســود خالــص شــركت در ســال مالــی منتهــی 
بــه 1400/09/30 بــه مبلــغ 1/335/308 میلیــون ریــال رســیده كــه نســبت بــه 
مبلــغ 632/881 میلیــون ریالــی ســال گذشــته بیــش از 50 درصــد افزایــش یافتــه 

اســت.
ــا تبییــن اینکــه از حیــث  ناخــدای مجموعــه در فــراز دیگــری از گــزارش خــود ب

ــد  ــمی تولی ــت اس ــا ظرفی ــمال ب ــیمان ش ــركت س ــاالنه، ش ــد س ــت تولی ظرفی
1/200/000 تــن كلینکــر و 1/248/000 تــن ســیمان خاكســتري بیســتمین 
شــركت تولیــد كننــده ســیمان دركشــور مــی باشدخاطرنشــان كــرد :  بــه منظــور 
اســتفاده بهینــه از ظرفیــت هــا و توانمنــدي هــاي موجــود، ارتقــاء كیفــی و كمــی 
ــم  ــتیم و علیرغ ــت هس ــال فعالی ــوان در ح ــه ت ــا هم ــتمر ب ــود مس ــد و بهب تولی
ــازار  ــباع ب ــرق و گاز ، اش ــی ب ــا ، قطع ــم ه ــداوم تحری ــه ت ــددی ك مشــکات متع
داخلــی ، اپیدمــی كرونــا و عوامــل دیگــر بــر مــا 
تحمیــل كــرد توانســته ایــم بــا  بهــره گیــري از 
دانــش فنــی، خاقیــت، نــوآوري و ابتــکار عمــل، 
ــگاه و  ــه شناســی هــم جای تعهــد كاري و وظیف
هــم ســود خــود را ارتقــاء داده و عایــدی خوبــی 
بــرای ســهامداران و ذینفعــان خــود بــه ارمغــان 

بیاوریــم .
وی اجــرای طــرح هــای مدنظــر مدیریــت بــرای 
ــاوگان   ــز ن ــه تجهی ــی منجمل ــی آت ــال مال س
حمــل و نقــل محصــوالت نهایــی، خریــد لــودر 
ــاء  ــه ، ارتق ــاز كارخان ــورد نی ــین آالت م و ماش
انبارهــای شــركت ،تنــوع بخشــی بــه محصوالت 
، بهینــه ســازی فرآیندهــا ، افزایــش بهــره وری و 
كاهــش بهــای تمــام شــده را از مهمتریــن برنامــه 
هــای مدیریــت برشــمرد كــه در ســال مالــی آتــی 

پیگیــری و عملیاتــی خواهــد شــد .
ــوه و  ــیمان فیروزك ــه در س ــری ك ــدس باق مهن
ــی  ــر دریک ــان و قبلت ــیمان زنج ــتر در س وپیش
دوجیــن شــركت دیگــر نشــان داده مدیــری 
اســت كــه بخوبــی فــراز و فرودهــای بــازار را رصد 
ــرای هــر دوره ای برنامــه و رویکــردی  كــرده و ب
مدبرانــه دارد دربخــش پایانــی صحبتهــای خــود 
ــاط  ــاش و شناســایی نق ــا ت ــه ب ــراز داشــت ك اب
ضعــف، آســیب، خطــر، تهدیدهــا و فرصــت هــا و 
ارائــه راهکارهــاي علمــی و عملــی، تدویــن برنامــه جامــع و نــگاه بــه افــق و چشــم 
ــراي شــکوفایی و بالندگــی هــر چــه بیشــتر فراهــم و در ســال  ــداز، مســیر را ب ان
ــن شــركت ، نقطــه عطفــی را در ارزش آفرینــی و  ــا ایجــاد تحــول در ای ــد ب جدی
ســودآوری مجموعــه شــاهد خواهیــم بــود . شــمس الــه محمــدی ریاســت مجمــع 
نیــز در ســخنانی بــا تاكیــد بــر اینکــه در مــورد پایــان بخشــیدن بــه تحریــم هــا 
اخبــار خوبــی بــه گــوش مــی رســد و در كنــار آن بــا در نظــر گرفتــن برنامــه هــای 
ــرای  ــاد مســکن ب ــاز و ایج ــاخت و س ــه نهضــت س ــژه ب ــه وی ــت توج ــت جه دول
ــد،  ــش در تولی ــعه و جه ــرای توس ــی ب ــیار خوب ــازار بس ــتر و ب ــار ، بس ــه اقش كلی
فــروش وســود آوری بــرای شــركتهای ســیمانی تصــور میگــردد افــزود : همچنیــن 
عرضــه ســیمان در بــورس كاال كــه در حــال رایزنــی جهــت واقعــی تــر شــدن نــرخ 
ــرای  ــالی بســیار خــوب ب ــه ســال 1401 س ــد ك ــن را میده ــد ای آن هســتیم نوی
ــور شــركتهای  ــاون ام ــای ســیمانی باشــد. مع ــان شــركت ه ســهامداران و ذینفع
ــا توجــه  ــاله ب ــزی 5 س ــه ری ــای خــود برنام ــر از صحبته ــرازی دیگ ســیدكو در ف
بــه پتانســیل هــای موجــود در شــركتهای تابعــه هلدینــگ ســیدكو جهــت ارتقــا 
ســهم بــازار، افزایــش فــروش خارجــی و كســب حاشــیه ســود بــاالی 40 درصــد 

باالترین کیفیت محصول

سیمان شمال؛ پیشگام و پیشرو در کیفیت و فروش

اینکه سیمان شمال  با تصریح  باقری  انوشیروان  مهندس 
با  توانست   1400 سال  در  تنگناها  و  ها  سختی  علیرغم 
مدیریتی کارآمد و شناسایی نقاط قوت و ضعف، تهدیدها 
را به فرصت تبدیل سازد اضافه کرد: با افزایش 20 درصدی 
، رشد 50 درصدی سود خالص و کسب جایگاهی  درآمد 
مناسب از سهم بازار هم نقش خوش در آبادانی و پیشرفت 
کشور عزیزمان و هم عایدی مناسبی برای سهامداران و 
خوشنام  مدیر  گفته  به  آوریم.  ارمغان  به  خود  ذینفعان 
صنعت کشورمان با توجه به تبیین، تدوین و ترسیم برنامه 
ارزش  و  سود  افزایش  شاهد   1401 سال  در  مدون  های 

آفرینی شرکت برای ذینفعان خواهیم بود.

لج
 خ

دی
مه
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را مهمتریــن رویکردهــای مــد نظــر در كلیــه شــركت هــای تابعــه اعــام نمــود .
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، پاسخگویی شفاف و دقیق به سواالت 
سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط، گزارش عالی از عملکرد 
خوب سیمان شمال با تشریح جزئیات، اعالم برنامه های مدون کوتاه مدت- 
مجموعه،  تعالی  جهت  باقری  انوشیروان  مهندس  بلندمدت  و  مدت  میان 
شرکت  پاکدست  مالی  معاون  امینی  جناب  پاک  و  شفاف  حسابهای  تایید 
توسط حسابرس و بازرس قانونی ، تمجید و تقدیر ریاست مجمع از عملکرد 
برترین  از  یکی  عنوان  به  باقری  انوشیروان  مهندس  بایسته  و  شایسته 
و  سهامداران  بین  سود  از  درصد   ۸5 تقسیم  کشور،  کانی  صنعت  مدیران 
درنهایت تعامل و همکاری کلیه ارکان شرکت منجمله روابط عمومی کوشا با 
اصحاب رسانه در باز نشر اخبار جلسه از نکات خواندنی این مجمع بود که 

حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود.
پیام هیات مدیره

ــز ،  ــهامداران عزی ــت س ــرام خدم ــا اداي احت ــتطاعت از او و ب ــدا و اس ــاد خ ــا ی ب
ــر فــراز و فــرود در صنعــت ســیمان كشــور كــه  مفتخریــم كارنامــه یــک ســال پ
بــه لطــف خــدا بــا موفقیــت بــه پایــان رســیده را بــه پیشــگاهتان تقدیــم نمائیــم.

بــه همــه همــکاران پــر تــاش در شــركت ســیمان شــمال خداقــوت عــرض نمــوده 
و توفیــق و تائیــد همــگان را از خــداي بــزرگ تقاضامندیــم.

مدیــران، روســا و كاركنــان، امانتــداران صاحبــان محتــرم ســهام، مالــکان و 
ــی  ــئول م ــپرده مس ــت س ــه امان ــاي ب ــرمایه ه ــال س ــتند و در قب ــان هس ذینفع

ــند. باش
ــا نهادینــه كــردن  ــه ایــن اصــل مســلم، تــاش كردیــم ب ــا اعتقــاد راســخ ب ــذا ب ل
ــا همــت و  ــوزه هــاي اســامی- انســانی و ب ــر آم ــی ب ــاش مبتن فرهنــگ كار و ت
همدلــی و تــاش مضاعــف و شــناخت حقــوق متقابــل، بــه وظایــف و ماموریتهــاي 

محولــه بدرســتی عمــل كنیــم.
قطــع بــه یقیــن پیشــرفت و بالندگــی در عرصــه هــاي صنعــت و اقتصــاد مرهــون 
نقشــه مهندســی رســم شــده بدســت توانمنــد مهندســین بــا كفایــت و كار و تاش 
متعهدانــه كارگــران خــدوم و مســئولیت شناســی ایــن مــرز و بــوم اســت. و ایــن 
قشــر از اثرگــذاران ممتــاز و نقــش آفرینــان شایســته تحســین در اقتــدار ملــی و 

عــزت و عظمــت ایــران اســامی انــد.
اهــداف، خــط مشــی و ماموریتهــاي شــركت ســیمان شــمال مبتنــی بــر خدمــت 

صادقانــه، تــاش مســئوالنه و فعالیــت
خداپســندانه بــا بهــره گیــري از دانــش و تجــارب و همــه تواناییهــا در جهــت رشــد 

و بالندگــی صنعــت و تحصیــل اســتقال و اقتــدار و عظمــت ملــی مــی باشــد.
ــه ســوي  ــر و تحــول و حركــت ب شــركت ســیمان شــمال همــواره در حــال تغیی
ــف نداشــته اســت. نقطــه كمــال و  ــز توق ــوده و در مســیر ســازندگی هرگ ــو ب جل

ــه پیــش مــی رویــم. ــا شــتاب ب ــی تدویــن نمــوده و ب ایــده آل
امیــد اســت بــا نــگاه بــه چشــم انــداز و افــق بلنــد و بــا تدبیــر همــه جانبــه كمافــی 
ــه  ــن اتفــاق مبــارک ب الســابق، مســیر شــکوفایی و بالندگــی را طــی نماییــم و ای
فضــل الهــی و بــا تفاهــم و همدلــی، وجــود انگیــزه سرشــار، برخــورداري از دانــش 
ــوه  ــاد. بحــول و ق ــد افت ــوه خواه ــاي بالق ــا و ظرفیته ــري از توانمندیه ــره گی و به
الهــی و بــا اندیشــه ورزي و درایــت و بکارگیــري همــه تــوان، ایــن مســیر و معبــر 
پــر موانــع، پــر چالــش و البتــه ســخت و دشــوار را پشــت ســر خواهیــم گذاشــت و 

قطــع بــه یقیــن قــادر بــه آن هســتیم.

استراتژي شرکت
ســیمان شــمال بعنــوان شــركتی بــا ســوابق طوالنــی موثــر از نظــر تولیــد ســیمان 
ــش از  ــر بی ــکا ب ــا ات ــفید و ب ــیمان س ــده س ــد كنن ــتین تولی ــتري و نخس خاكس
شــصت وچهــار ســال تجربــه خــود در صنعــت ســیمان ، اســتراتژي خــو د را عــاوه 
ــر رعایــت اســتانداردهاي ملــی ، برنامــه عملــی در جهــت كاهــش بهــاي تمــام  ب
شــده محصــوالت خــود را تدویــن نمــوده اســت كــه بشــرح زیــر ارائــه مــی شــود:
1-  اعمــال مدیریــت هزینــه جهــت دســتیابی بــه قیمــت تمــام شــده مناســب در 

جهــت رقابــت پذیــري در بــازار و افزایــش ســود.
ــه و  ــر مترقب ــوادث غی ــروز ح ــت از ب ــوع HSE و ممانع ــل موض ــت كام 2- رعای

ــا. ــان ه ــامت انس ــت و س ــط زیس ــظ محی ــگ حف ــج فرهن تروی
ــت  ــات مدیری ــه اطاع ــتم یکپارچ ــره وري سیس ــود به ــرد و بهب ــاء كارك 3- ارتق
براســاس اهــداف اســتراتژیک خــود كــه در قالــب شــش موضــوع اساســی تنظیــم 

ــل مــی باشــد: ــوارد ذی ــده اســت كــه شــامل م گردی
حوزه مالی:

- مدیریت بر هزینه ها
- كاهش بهاي تمام شده متناسب با فعالیتها 

- افزایش سود دهی 
- افزایش بازدهی سرمایه گذاري 

حوزه فرایندهاي داخلی و بهبود روشها
- بهبود فرایند بازاریابی و فروش 

- ارتقاي نظام نگهداري و تعمیرات 
- بهینه سازي مصرف انرژي 

- افزایش بهره وري تولید 
حوزه فروش و بازار

- بهبــود كیفیــت و و ایجــاد تنــوع در محصــوالت تولیــدي شــامل ســیمان 
خاكســتري و ســیمان ســفید. 

- افزایش سهم بازار داخلی و ایجاد بازار صادراتی 
- نهادینه سازي استانداردهاي زیست محیطی

جایگاه شرکت در صنعت
ــمی  ــت اس ــا ظرفی ــمال ب ــیمان ش ــركت س ــاالنه، ش ــد س ــت تولی ــث ظرفی از حی
تولیــد 1/200/000 تــن كلینکــر و 1/248/000 تن ســیمان خاكســتری بیســتمین 

شــركت تولیــد كننــده ســیمان در كشــور مــی باشــد.
ــیمان  ــن س ــروش 907/175 ت ــا ف ــمال ب ــیمان ش ــركت س ــال 1400 ش در س
نســبت بــه ســال قبــل )1/074/334 تــن( از لحــاظ تنــاژی 15 درصــد كاهــش و 
از لحــاظ ریالــی بــا فــروش بــه میــزان 3/511/153 ســیمان نســبت بــه ســال قبــل 

ــه اســت. ــش یافت ــی 46 درصــد افزای )2/402/731( از لحــاظ ریال
اهم اقدامات و دستاوردها

ــده را  ــی ش ــش بین ــه پی ــته كل بودج ــزارش توانس ــورد گ ــال م ــركت در س ش
محقــق نمایــد. درآمــد عملیاتــی شــركت در ســال مالــی مــورد گــزارش بــه مبلــغ 
ــال،  ــه مبلــغ 2/402/731 میلیــون ری ــال و ســال قبــل ب 3/511/153 میلیــون ری
كــه نســبت بــه ســال قبــل مبلــغ 1/108/422 میلیــون ریــال معــادل 46 درصــد 
ــه  ــی منتهــی ب ــص شــركت در ســال مال ــا ســود خال ــه اســت ضمن ــش یافت افزای
ــغ  ــه مبل ــل ب ــال قب ــال و در س ــون ری ــغ 1/335/308 میلی ــه مبل 1400/9/30 ب

ــه اســت. ــش یافت ــادل 110 درصــد افزای ــه مع ــال ك ــون ری 702/427 میلی
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مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت كربن ایران )سهامی عام( مورخ 1400/12/24 در محل 
مجموعه فرهنگي ورزشي تاش وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 54/04 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، حسابرس و 
بازرس قانونی و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای احمد جعفري 
بود كه جنابان سلیمان سلطاني و كمیل مظاهري فرد درمقام نظار اول و دوم و آقای شکور شمس 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.
بنا به گزارش توجیهی قرائت شده این افزایش سرمایه كه از محل مازاد تجدیدارزیابی دارای های ثابت 
مشهود  صورت می گیرد یکی از اقدامات راهبردی مدیریت جهت اصاح ساختار مالی و سرمایه به شمار 
می رود . به گفته دكتر فروزان فر معاون مالی شركت ؛ این افزایش سرمایه » شکربن « به منظور حفظ 
منافع سهامداران ، واقعی شدن دارایی های شركت ، شفافیت نسبت های مالی ، ارتقاء توان رقابتی شركت 
و دریافت تسهیات مناسب از بانکها جهت اجرای طرح های مدنظر مدیریت با توجه به شرایط بازار سرمایه 

برای شركت كربن ایران ضروری بود .
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی ، تصمیم جدی مدیریت و سهامدار عمده برای انتقال 
کارخانه به محل جدید ، تاکید مهندس شمس مبنی بر اینکه با سازو کاری شفاف بیش از 
یک سال است محصوالت شرکت در بورس کاال عرضه می شود ، پخش یک کلیپ اثرگذار 
در گرامیداشت درگذشت آزاده سرفراز غالمرضا صالحی از همکاران شرکت که به تازگی 
فوت کرده بود، تقدیر ویژه رئیس مجمع از عملکرد جهادی و برجسته مهندس شکور شمس 
و تیم متعهد و متخصص این شرکت در جهش تولید، فروش و سودآوری »شکربن« ، نهایت 
تعامل و همکاری کلیه ارکان شرکت منجمله دکتر فروزان فر معاونت مالی پاکدست مجموعه 
و روابط عمومی فرهیخته شرکت در تهیه گزارش اصحاب رسانه و  پاسخگویی شفاف و دقیق 
به سواالت سهامداران حاضر در مجمع و ناظر بصورت برخط از نکات خواندنی این مجمع بود .

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت کربن ایران )سهامي عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 25 آبان 1400 هیات مدیره شركت كربن ایران )سهامي عام( درخصوص 
افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 250 میلیارد ریال به مبلغ 6/385 میلیارد ریال ، از محل مازاد ناشی از 
تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود )صرفا طبقه زمین(، و در اجرای ماده 14 »قانون حداكثر استفاده 
از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی« مصوب اردیبهشت ماه 1398 و براساس 
اصاح ماده )10( آیین نامه اجرایی تبصره )1( ماده 149 اصاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 
مورخ 1398/10/22 كه پیوست می باشد مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش 

توجیهی مذبور با هیات مدیره شركت است. 
2- گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161 اصاحیه قانون تجارت و با هدف اصاح ساختار مالی و از 
محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود )صرفا طبقه زمین( تهیه شده است. افزایش سرمایه از 
محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها منجربه ورود منابع نقدی نمی شود لذا افزایش مزبور تاثیری بردرآمد 

و سرمایه در گردش شركت ندارد.
3- براساس رسیدگی انجام شده، به نظر این موسسه، افزایش سرمایه شركت در اجرای ماده 14 »قانون 

حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی« مصوب اردیبهشت 1398 
مجلس شورای اسامی و براساس اصاح ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره )1( ماده 149 اصاحیه قانون 

مالیات های مستقیم مصوب 1398/10/22 بامانع است.
4- بدیهی است اجرای افزایش سرمایه می بایستی با رعایت مبانی پیش بینی شده در مفاد اصاحیه 
قانون تجارت، ضوابط و مقررات اجرائی مالیاتی مرتبط و پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق 

بهادار صورت پذیرد.
هدف از انجام افزایش سرمایه 

هدف شركت كربن ایران )سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این گزارش به شرح زیر می باشد: 
گزارش حاضر پیشنهاد افزایش سرمایه شركت از طرف هیات مدیره به سهامداران محترم در راستای اجرای 
مفاد ماده 14 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی مصوب 
اردیبهشت ماه سال 1398 مجلس شورای اسامی و براساس اصاح ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 
1 ماده 149 اصاحی قانون مالیات های مستقیم )تصویب نامه مورخ 1398/10/22هیات محترم مدیران 
وزیران( و بخشنامه 98/96 /200 مورخ 1398/11/21 سازمان امور مالیاتی، امکان استفاده از معافیت 
مالیاتی در فرآیند تجدید ارزیابی دارا یی ها فراهم گردیده است، می باشد. هدف اصلی شركت از انجام 

افزایش سرمایه اصاح ساختار مالی است. 
افزایش سرمایه مذكور از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود )صرفا طبقه زمین( ، انجام می 
گیرد و به صورت مستقیم منجر به ورود وجه نقد به شركت نخواهد شد و از آن جا كه استهاک دارایی 
های طبقه زمین صفر است تاثیر مستقیم بر سود و زیان شركت نداشته و صرفا تغییرات در دارایی های 
ثابت و سرمایه شركت ایجاد می گردد. ولی افزایش سرمایه از این محل باعث اصاح ساختار مالی می شود. 
لذا هیئت مدیره شركت به منظور اصاح ساختار مالی تصمیم به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی 

دارایی های ثابت مشهود (صرفا طبقه زمین( گرفته است.
از آن جا كه بهای تمام شده دارایی ها با در نظر گرفتن زمان خرید صورت گرفته و با وجود افزایش عمومی 
سطح قیمت ها در سال های اخیر، تفاوت چشمگیری با ارزش روز آن ها داشته، شركت نسبت به تجدید 
ارزیابی زمین های خود اقدام نموده و در نظر دارد كه از محل مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت 

مشهود )صرفا طبقه زمین( افزایش سرمایه دهد. 
مزایای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود عبارتند از:

- نزدیک شدن ارقام صورت وضعیت مالی به ارزش منصفانه دارایی ها؛ 
- افزایش سرمایه مذكور ساختار سرمایه شركت را بهبود بخشیده و میزان سرمایه را متناسب با نیازها و 

توانایی شركت ارتقاء داده و توان رقابتی شركت را افزایش خواهد داد؛ 
- باعث شفاف شدن نسبت های مالی و اظهارنظرهای دقیق در صورت های مالی خواهد گردید؛ و

- حد اعتباری شركت را نزد اعتباردهندگان، تامین كنندگان كاال و تجهیزات، مشتریان و بانک ها را افزایش 
خواهد داد. با توجه به اینکه یکی از شرایط اعطای تسهیات و اعتبارات بانک ها میزان دارایی ها، سرمایه 
و برخی از نسبت های مالی از جمله نسبت مجموع بدهی ها به مجموع حقوق صاحبان سهام و نسبت 
مجموع بدهی ها به كل دارایی شركت ها می باشد و اینکه معیارهای مزبور، میزانی برای سنجش ریسک 
شركت ها از منظر بانک محسوب می گردند لذا هرچه سرمایه شركت ها افزایش یابد و نسبت های فوق 

بهبود یابند، شركت ها قادر به اخذ تسهیات بیشتر مورد نیاز خواهند بود.
- از این رو با توجه به مطالب گفته شده، شركت كربن ایران )سهامی عام( به منظور اصاح ساختار مالی 
در نظر دارد تا از محل مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود )صرفا طبقه زمین( افزایش 

سرمایه دهد.

افزایش سرمایه ۲ هزار و ۴5۴ درصدی

شرکت کربن ایران؛ فراتر از پیش بینی ها در تولید و فروش

مهندس شکور شمس با تصریح اینکه آخرین افزایش سرمایه شرکت کربن ایران برای سال 13۸3 بوده است افزود: این افزایش سرمایه کنونی عالوه بر اینکه حقوق صاحبان سهام را به ارزش واقعی نزدیک 
تر می کند و ساختار سرمایه شرکت را بهبود می بخشد، همچنین باعث می شود که هم توان رقابتی شرکت افزایش پیدا کرده و هم در اخذ تسهیالت بانکی متناسب به »شکربن« کمک شایانی شود.

سکاندار موفق شرکت کربن در ادامه خاطر نشان کرد: سال مالی گذشته و همچنین سال جاری بواسطه تمدید تحریم ها و سایر عوامی موثر بر اقتصاد، ایام و دوران سختی برای شرکتهای تولیدی بود ولی 
ما با همت ، همیت ، برنامه ریزی و هدفگذاری توانستیم  در حالی که پیش بینی اولیه مان تولید و فروش 3۸ هزار تن محصول بود اما این رقم را به افزون بر 40 هزار تن افزایش دادیم و این در حالی است 

که ظرفیت ما تنها 36 هزار تن می باشد و این خود بهترین گواه از عملکرد درخشان مجموعه می باشد.
این مدیر رزومه دار بازار سرمایه در ادامه اضافه کرد : هم اکنون و در سال جاری نیز از بودجه پیش بینی شده جلو زده و افزون بر 42 هزار تن تولید و بیش از 40 هزار تن فروش داشته ایم.
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مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت  لیزینگ صنعت و معدن )سهامی عام( مورخ 1401/01/17 
در محل خیابان خرمشهر)آپاداني سابق(، پاک 61 تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 79/09 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، حسابرس و 
بازرس قانونی و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای افشین پناهنده 
بود كه خانم  الهام اخاقي و آقای عباس دستوري درمقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا اسدپور كفاش به 

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

افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
دكتر علیرضا اسدپور كفاش مدیر محقق و با تجربه بازار سرمایه با تصریح 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: با كار كارشناسی دقیق و شناسایی ریسک 
های مرتبط با حوزه فعالیت خود همواره به دنبال افزایش ثروت و دارئی برای شركت و ذینفعان بوده ایم و 
بحمداله كه در سال های گذشته و علیرغم تمام معضات حاكم به بازار و شرایط اقتصادی توانسته ایم در 

این مسیر با یک روند خوب و رو به رشد به ادامه فعالیت بپردازیم.
سکاندار »ولصنم« در ادامه افزایش سرمایه كنونی شركت از مبلغ 2 هزار میلیارد به 4 هزار میلیارد از محل 
سودانباشته را یک فرصت مغتنم برای مجموعه برشمرد چرا كه در كنار اصاح ساختار مالی باعث بی نیازی 

شركت از اخذ تسهیات با بهره زیاد خواهد شد. 
دكتر كفاش با تصریح اینکه به منظور افزایش اعطای تسهیات به بخش های خودرو، لوازم خانگی، 
تجهیزات پزشکی، كشاورزی و صنعتی را مهمترین برنامه و رویکرد شركت برشمرد و اضافه كرد با جلوگیری 
از خروج منابع ناشی از تقسیم سود انباشته گام بزرگی در حفظ و توسعه فعالیت های لیزینگ صنعت و 

معدن را شاهد خواهیم بود كه اثرات سود آن در سال های آتی چشمگیر خواهد بود.
به گفته سکاندار با تجربه »ولصنم« آخرین افزایش سرمایه صورت پذیرفته برای شركت را نیز 100 درصد و 

برای سال 1394 بوده است كه از محل اورده نقدی و مطالبات حال شده انجام گرفته بود
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

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

1- گزارش توجیهی مورخ 10 آبان 1400 هیات مدیره شركت لیزینگ صنعت و معدن )سهامي عام( 
درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 2/000 میلیارد ریال به مبلغ 4/000 میلیارد ریال ، مشتمل 
بر صورت سود و زیان فرضی و صورت جریان وجوه نقدی فرضی و یادداشتهای همراه كه پیوست می باشد، 
طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی به اطاعات مالی آتی« مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. 

مسئولیت گزارش مذبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است. 
2- گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161 اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه به 
منظور اصاح ساختار مالی جهت حفظ و توسعه مالی شركت از محل سود انباشته تهیه شده است. این 
گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت 
تهیه شده است كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده كنندگان توجه داده می 
شود كه این گزارش توجیهی ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- دریافتنی های اجاره ای سرمایه ای شامل مبلغ 607 میلیارد ریال اقساط سررسید شده می باشد كه 
مطابق دستورالعمل بانک مركزی مبلغ 254 میلیارد ریال كاهش ارزش منظور شده است، لیکن با توجه 
به اقدامات حقوقی در حال انجام، در گزارش توجیهی بابت كاهش ارزش سال های آتی هزینه ای پیش 
بینی نشده و بخش عمده مبلغ فوق بعنوان منابع اعطای تسهیات آتی منظور گردیده كه در این خصوص 

افشاء مناسب صورت نگرفته است.
4- ارزیابی مالی طرح پیشنهادی به منظور افزایش اعطای تسهیات به بخش های خودرو سنگین، سواری 

ولوكس، لوازم خانگی و دیجیتال، تجهیزات پزشکی ، صنعتی و كشاورزی عنوان شده، لیکن شواهدی دال 
بر امکان تحقق آن ارایه نشده و افشای كافی در این خصوص صورت نپذیرفته است.

5- هیات مدیره شركت طی سالهای 1396 و 1397 در دو نوبت براساس گزارش های توجیهی تهیه شده 
جهت انجام افزایش سرمایه اقدام نموده، لیکن به دلیل مخالفت بانک مركزی با افزایش سرمایه صنعت و 
معدن در سهام شركت به نتیجه نرسیده است، لذا درخصوص چگونگی اخذ موافقت بانک مركزی در این 

نوبت افشاء مناسب صورت نگرفته است.
6- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات ، این سازمان به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد 
شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي كند. به عاوه، به نظر این 
سازمان به استثنای اثار مندرج در بندهای 3 الی 5، گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه 

ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
7- توجه مجمع عمومی فوق العاده شركت را به این موضوع جلب می نماید كه افزایش سرمایه از محل 
سود انباشته منجر به ورود منابع نقدی به شركت نمی شود. همچنین بشرح یادداشت توضیحی 2-2 و 
فصل چهارم گزارش توجیهی، نرخ بازده داخلی براساس بکارگیری منابع حاصل از افزایش سرمایه طی 

مدت سه سال محاسبه گردیده است.
8- بشرح یادداشتهای توضیحی 2-10-1 و 7-4-3، برخاف مواد 2 و 102 اساسنامه و 42 دستورالعمل 
اجرایی شركت های لیزینگ مصوب شورای پول و اعتبار )مبنی بر لزوم بکارگیری حداقل 85 درصد منابع 
شركت در عملیات لیزینگی(، شركت در سال های گذشته اقدام به سرمایه گذاری های كوتاه مدت و 
بلندمدت عمدتا در سهام شركت های گروه نموده و مانده مربوطه به ترتیب به مبالع 648 میلیارد ریال و 
660 میلیارد ریال می باشد كه در گزارش توجیهی صرفا فروش سرمایه گذاری كوتاه مدت ظرف 5 سال 

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

رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد. 
هدف از انجام افزایش سرمایه 

هدف شركت  لیزینگ صنعت و معدن )سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، اصاح 
ساختار مالي، جلوگیري از خروج منابع ناشي از تقسیم سود انباشته و حفظ و توسعه فعالیت لیزینگ 

شركت است. 
توجه مجمع محترم فوق العاده را به این موضوع جلب مي نماید كه مطابق ماده 34 دستورالعمل اجرایي 
تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شركت هاي واسپاري مصوبه ي جلسه 1395/10/14 شوراي پول و اعتبار ، 
نرخ سود تسهیات اعطایي شركت لیزینگ حداكثر به میزان 3 درصد بیشتر از نرخ سود تسهیات اعطایي 
مصوبه شوراي پول و اعتبار مي باشد ، لذا با توجه به حا شیه ي 3 در صدي مذكور و با در نظر گرفتن 
ریسک وصول مطالبات و همچنین سایر هزینه هاي مرتبط عملیاتي عما امکان استفاده از تسهیات بانکي 
به عنوان تامین منابع مالي جهت تامین مالي مشتریان شركت در واگذاري به صورت یکي از قراردادهاي 
اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطي براي شركت توجیه اقتصادي نداشته و لذا شركت مي بایست از 
سایر روش ها نسبت به تامین منابع استفاده نماید كه در شرایط كنوني با توجه به تزریق مبلغ 2/166 
میلیون ریال از محل فروش سرمایه گذاري بلند مدت در سال 1399 كه عمدتا صرف اعطاي تسهیات به 
مشتریان شده است و برگشت منابع مذكور ، براي شركت یک فرصت تلقي مي شود تا افزایش سرمایه از 
محل سود انباشته جلوگیري از خروج منابع ناشي از توزیع سود و حفظ نقدینگي مورد نیاز ، جهت حفظ و 

گسترش سهم خود از بازار و افزایش توان رقابتي شركت مي باشد .
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

با توجه به برنامۀ ارائه شـده، شـركت  لیزینگ صنعت و معدن )سهامی عام( در نظر دارد سـرمایۀ خود 
را از مبلغ2/000/000 میلیون ریال به مبلغ 4/000/000 میلیون ریال، از محل سود انباشته به شرح زیر 

افزایش دهد:
- 2/000/000 میلیون ریال )معادل 100 درصد( از محل سود انباشته.

سیاستگذاری برای توسعه
افزایش سرمایه 100 درصدی لیزینگ صنعت و معدن مصوب مجمع گرفت
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مورخ  )سهامی عام(  كرمان  سیمان  صنایع  گروه  شركت  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
1400/12/21 در محل سالن اجتماعات انجمن صنفي كارفرمایان صنعت سیمان برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 72/67 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای یوسف رحمتي پور 
بود، كه جنابان مهدي جهان بین و مجید آتشگر در مقام نظار اول و دوم و آقای فریدون رحماني  به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
به  مربوط  مجمع  به  مدیره  هیات  گزارش  قرائت  با  درادامه 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
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 و با تقسیم 

سود 1/937 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس فریدون رحمانی در ابتدای گزارش خود با تشریح اینکه 
سیمان كرمان با بیش از 50 سال قدمت و دارا بودن یکی از 
متنوع ترین سبد محصوالت توانسته با تمام توان برای عمران، 
آبادانی و رونق اقتصادی كشورمان در صحنه حاضر باشد اضافه 
كرد: طی تعمیرات اساسی صورت پذیرفته 45 روزه در زمستان 
سال 1400 بخش اعظمی از اورهال و نوسازی های مورد امکان 
در این بازه زمانی صورت پذیرفت كه این مهم در عملکرد سال 

جاری نیز سهم بسزایی در میزان تولید ما خواهد داشت.
وی خاطر نشان كرد: عاوه بركیفیت محصوالت،برندخوشنام 
می  محصوالت  تنوع  با  را  كرمان  سیمان   ، درخشان  وسابقه 
شناسیم. به گفته مهندس رحمانی كاملترین سبدمحصوالت 
همواره مجموعه مدیران سیمان كرمان را برآن داشته تا با استفاده 
از توانمندی داخلی این مجموعه تولیدی ، متناسب با شرایط 
اقلیمی، زیست محیطی، اقتصادی، فنی ونیاز بازاربا تعریف پروژه 
های دانش بنیان اقدامات مهمی درزمینه تولید محصوالت جدید 

سیمانی انجام دهند.
مدیر با سابقه صنعت كانی كشورمان در ادامه نوسازی و تحول در 
كلیه اركان ستادی- تولیدی – ماشین آالت و ... را از برنامه های 
پیاده شده در این شركت عنوان كرد و افزود منابع انسانی با سابقه 
و ارزشمند این شركت در كنار پتانسیل باالی خود مجموعه باعث 
شده است كه بستر بسیار مناسبی برای سوق به تعالی و ارتقاء 

عملکرد و فرآیندها را در شركت شاهد باشیم.
مهندس رحمانی در ادامه و پیرامون تولید سیمان LC3 بصورت آزمایشی در كارخانه كه یکی از سرخطای 

خبری مهم صنعت سیمان در سال 1400 بود تصریح كرد:
پس از آنکه به لطف پروردگار موفق به تاسیس مركز تحقیقات بتن سیمان كرمان شدیم، این مركز توانست 
حلقه ارتباطی موثر وموفقی بین كارخانجات سیمان، تولیدكنندگان بتن وصنایع سیمان بر وهمچنین مجاری 
علمی، پژوهشی ودانشگاهی را ایجادكند. به گفته وی این مركز بخشی از توان خود را در زمینه تولید سیمانهای 
سبز، همسو با معیارهای زیست محیطی ضمن افزایش سطح مقاومت و تمركز بر دوام بتن وتوجه به صرفه 
اقتصادی آن نموده است كه از آن جمله می توان به سیمان سرباره ای سیلیکو منگنز وسیمان LC3 اشاره كرد.

ایشان با اشاره به این نکته كه درحال حاضر سیمان LC3 در كمتر از 50 كارخانه در دنیا تولید میشود ابراز 
امیدواری كرد با تکمیل فاز مطالعاتی بتوانیم بزودی دانش تولید آن را در اختیار بقیه شركتهای تولید سیمان 

كشور قرار دهیم. وی تاكید كرد مركز 
با داشتن  تحقیقات سیمان كرمان 
باتجربه  وكارشناسان  متخصصین 
تجهیزات  آخرین  دركنار  وبادانش 
مدرن خود، آمادگی هرنوع همکاری 
با كلیه متقاضیان و صنایع سیمانی 

كشور را دارد. 
از  مزایای LC3 می توان به كاهش 
تا 40  كاهش 30  كلینکر،  مصرف 
افزایش   ،  CO2 تولید  درصدی 
قلیایی -  برابر حمات  مقاومت در 
سیلسی و افزایش دوام بتن اشاره كرد. 

مدیرعامل»سکرمان«به تجهیز آسیاب 4 سیمان به اپراتور با تکنولوژی باال، تعویض دیافراگم میانی آسیاب 
سیمان 1، ساخت و نصب فیلتراسیون ارتعاشی، بررسی هدف یا كاهش آب مصرفی برج های خنک كننده، 
اهتمام به فعالیت های دانش بنیان، رفع تهدیدات زیست محیطی با تمركز بر اقدامات صنعت سبز، كسب 
واحد نمونه صنعتی استانی در اواخر بهمن ماه،كسب رتبه نخست در شاخص شفافیت و اطاع رسانی مالی در 
بین شركت های سیمانی را از دیگر دستاوردهای حاصله در سال مالی مورد گزارش برشمرد و افزود: بحمداله 
توانستیم سود عملیاتی خود را از مبلغ 862/322 میلیون سال 99 به مبلغ 1/117/911 میلیون در سال 1400 
افزایش دهیم كه حاكی از یک رشد 70 درصد در كسب سود 

عملیاتی می باشد.
به گفته مهندس رحمانی كه در سال گذشته و در حضور 
معاونین رئیس جمهور كشورمان به عنوان مدیر سال برگزیده 
گردید، در سال مالی منتهی به 01400/9/30 شركت سیمان 
كرمان موفق شد رقم 2/259/091 میلیون سود خالص برای 
سهامداران و ذینفعان خود به ارمغان بیاورد در حالی كه این رقم 
در سال گذشته رقم 1/226/396 میایون بوده است و این حاكی 

از یک رشد حدودا دو برابری در كسب سود خالص می باشد.
مدیرعامل سیمان كرمان در بخش پایانی گزارش خود و پیرامون 
اهداف عالیه مدیریت و برنامه های آتی اظهار داشت: از جمله 
اهداف و رویکردهای سیمان كرمان بعنوان یک بنگاه اقتصادی 
توانمند، اهمیت دادن به مدیریت استراتژیک در كسب كار 
تخصصی صنعت سیمان وبتن وتوجه به نقش مهارت، خاقیت 
و نوآوری، همچنین توسعه اقدامات ابتکاری مدیران در حوزه  ی 
تولید، تنوع بخشی به محصوالت مطابق با نیاز بازار و متقاضیان 
ضمن ایجاد ارزش افزوده و گسترش فعالیت های كیفیت محور 
میباشدكه حاصل آن منجر به تداوم نقش اثر بخش سیمان كرمان 

در توسعه فضای كسب وكار استان، منطقه و كشور می گردد .
پیام هیات مدیره

مفتخریم ، با تدبیر هیئت مدیره و تاش و كوشش شبانه روزی 
مجاهدان عرصه تولید در شركت، علیرغم وجود نوسانات متعدد در 
ورودی ها و خروجی های محیط كسب و كار، به عملکرد شركت 
نتایج تاش همکاران در سال جاری می باشد و بیانگر بنیادی 
محکم، پویا و منعطف در زیر ساخت ها و ساز و كارهای سیمان 

كرمان است كه نهادینه شده است.
شركت در ایفاء مسئولیت اجتماعی خود در قبال محیط زیست 
و جوامع محلی همچون سالهای قبل غافل نبوده و همواره سعی 
نموده است با توجه به اصول اخاقی و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی توجه نموده 

و با اتخاذ موضع فعال نسبت به محیط كسب و كار خود تاثیری مثبت بر كار، جامعه و كاركنان داشته باشد.
در سال مالی آتی با همت تیم مدیریتی و همکاران با تجربه و جوان درصد ایجاد تغییرات بنیادی برای شناخت 
علمی بازار، برقراری ارتباط موثر با گروههای مختلف مشتریان و گسترده تر كردن دامنه فعالیت بازار سازی 

هستیم.
در این گزارش ، تنها به دنبال فهرست كردن موفقیت ها نیستیم بلکه آنرا مجالی یافنه ایم برای مشاركت ذهنی 
شما عزیزان با شمه ای از فعالیتهای همکاران به منظور دریافت رهنمودهای ارزنده تان برای تصحیح راهبردها 

جهت تداوم ارزش آفرینی برای ذینفعان.
بـــا تـــوكل بـــر ذات اقـــدس بـــاری تعالـــی، حركـــت در مســـیر اقتصـــاد مقاومتـــی و اجـــرای 
ـــری  ـــم رهب ـــام معظ ـــات مق منوی
ــای  ــا و راهبردهـ ــت هـ و سیاسـ
ـــال  ـــد در س ـــر و امی ـــت تدبی دول
ـــه  ـــده ب ـــای آین جـــاری و ســـال ه
برنامـــه هـــای از پیـــش تعییـــن 
ـــا  ـــرده و ب ـــدا ك ـــت پی ـــده دس ش
ـــت  ـــعار »صداق ـــازی ش ـــاده س پی
ـــار  ـــت در رفت ـــار ، صمیمی در گفت
توســـط  كار«  در  صابـــت  و 
ـــای  ـــركت گامه ـــن ش ـــران ای كارگ
ارتقـــای  در جهـــت  موثـــری 
ـــوم  ـــرز و ب ـــن م ـــی ای ـــع مل مناف

برداریـــم. انشـــاء اهلل.

افزایش 70 درصدی سود عملیاتی
گروه صنایع سیمان کرمان؛ نمادی از پنجاه سال تالش، استحکام و اعتبار

مهندس رحمانی از آن دسته مدیرانی است که مدارج کاری خود را به 
ترتیب و متوالی طی کرده است و با توجه به اینکه پست های متعدد 
و متنوعی بویژه در صنایع سیمان داشته ،دارای تجربیات با ارزش و 
فراوانی دراین صنعت می باشد . ایشان در ربع قرن حضور افتخار آفرین 
درصنعت سیمان و در سمت های مختلف از مدیر تولید تا مدیرعاملی 
در محورهای دولتی و خصوصی و شرکت های مادرتخصصی و در 
کارخانجات متعددی همچون سیمان هرمزگان ، سیمان داراب، سیمان 
اردستان ، سیمان درود، سیمان قاین، سیمان یاسوج ، سیمان قشم و 
نهایتا سیمان صوفیان آنچنان پرصالبت و اثرگذار سکانداری کرده که 
هنوز برکات وجودی اش قابل رصد می باشد. الزم به ذکراست ایشان 
قبل از سال 75 وآغازفعالیت درصنعت سیمان تجربه بسیار موفق 

مدیریت و حضور درسایر صنایع مهم کشور رانیز داشته اند.
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افزایش سرمایه 51 درصدی
برنامه های مدون مهندس فریدون رحمانی برای تعالی و توسعه »سکرمان«

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت گروه صنایع سیمان كرمان )سهامی عام( مورخ 
1400/12/21 در محل سالن اجتماعات انجمن صنفي كارفرمایان صنعت سیمان  تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 75/67 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، حسابرس و 
بازرس قانونی و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای  یوسف رحمتي 
پور بود كه جنابان مهدي جهان بین و مجید آتشگر درمقام نظار اول و دوم و آقای فریدون رحماني به 

عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
پور بود كه جنابان مهدي جهان بین و مجید آتشگر درمقام نظار اول و دوم و آقای فریدون رحماني به 

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

افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
مهندس فریدون رحمانی با تشریح این نکته كه طی سالهای گذشته همواره این شركت افزایش سرمایه در 
جهت اصاح ساختار مالی و بهره بردن بهینه از وجوه نقد و سود انباشته را مدنظر خود داشته است افزود: 
آخرین افزایش سرمایه شركت متعلق به سال 1399 و از محل مطالبات حال شده بوده است . به گفته 
سکاندار سیمان كرمان، افزایش سرمایه كنونی شركت كه از محل سود انباشته صورت می پذیرد ضمن 
جبران مخارج سرمایه ای صورت پذیرفته در شركت های سرمایه پذیر گروه و پیشرو پروژه های داخل 
شركت باعث خواهد شد كه هم ساختار مالی شركت اصاح گردد و هم باعث بهبود نسبت های مالی شود.
مهندس رحمانی با افزودن این نکته كه اگر این افزایش سرمایه صورت نپذیرد سیمان كرمان منابع 
الزم را باید از طریق فروش بخشی از سرمایه گذاری خود تامین كنند كه به صاح شركت نیست اضافه 
كرد: استفاده بهینه از وجوه نقد در اختیار شركت باعث خواهد شد كه میزان سودآوری مجموعه برای 

سهامداران و ذینفعان در سال مالی آتی بطور چشمگیری ارتقاء پیدا كند.
مدیرعامل»سکرمان« خرید تجهیزات و ماشین آالت، بهبود فرآیندهای زیست محیطی با شركت در 
افزایش سرمایه شركت های مدنظر را از دیگر دستاوردهای این افزایش سرمایه از محل سود انباشته 
برشمرد و افزود: با اعطای این سهم جایزه قدردان حضور و حمایت سهامداران قدیمی و با وفای خود 

خواهیم بود.
وی در بخش پایانی گزارش خود تاكید كرد كه تصمیم جدی مدیریت و هیات مدیره حضور و 
مشاركت در سرمایه گذاری های شركت های آرتااردبیل، كرمانیت، حمل و نقل بهمن بار و سیمان 
مازندران می باشد و اگر این افزایش سرمایه انجام نشود مجبور به اخذ وام و تسهیات از بانکها و 
موسسات مالی خواهیم بود كه مسلما تسویه این تسهیات  و سود آنها در سودآوری شركت اثر 

منفی خواهد گذاشت.
سال  دو  از  بعد  سهامداران  چشمگیر  حضور  بهداشتی،  های  پروتکل  دقیق  رعایت 
کرونایی در مجمع یک شرکت سیمانی، تقدیر ویژه جناب شمس اله محمدی در مقام 
ریاست مجمع از تدبیر و برنامه های مهندس فریدون رحمانی به عنوان یکی از مدیران 
جهادی و برجسته کشور ، پاسخگویی صادقانه به سواالت سهامداران حاضر در مجمع 
و ناظر به صورت برخط، تایید حسابهای شفاف و پاک جناب منصورخان زرگر مدیرمالی 
توسط حسابرس و بازرس قانونی، تشویق چندباره سهامداران بعد از ارائه گزارش جامع 
مدیرعامل و تشریح اقدامات انجام شده ، تعامل ستودنی با اصحاب رسانه برای پوشش 
خبری توسط کلیه ارکان شرکت منجمله همیاری و همکاری مدیر روابط عمومی شرکت، 
تاکید مدیریت بر اینکه شرکت تمام محصوالت خود را در بورس کاال عرضه می کند و 

به دنبال واقعی سازی قیمت سیمان می باشد و برگزاری انتخابات هیات مدیره و ابقاء 
اعضای حقیقی برای 2 سال آتی در سمت خود از نکات خواندنی مجامع ساالنه و فوق 

العاده شرکت سیمان کرمان بود.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

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

1- گزارش توجیهی مورخ 23 آذر 1400 هیات مدیره شركت گروه صنایع سیمان كرمان )سهامي عام( 
درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 991 میلیارد ریال به مبلغ 1/500 میلیارد ریال مشتمل بر 
صورت سود و زیان فرضی، صورت وضعیت مالی فرضی، صورت تغییرات در حقوق مالکان فرضی، صورت 
جریان نقدی فرضی و یادداشت های همراه كه پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی 
به اطاعات مالی آتی« مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مذبور و 

مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است. 
2- گزارش توجیحی مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161 اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش 
سرمایه شركت از محل سود انباشته با هدف جبران مخارج سرمایه ای و سرمایه گذاری های انجام شده 
طی سال های گذشته می باشد. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در 
نتیجه به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش ممکن است برای هدف هایی جز هدف 

توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- حداكثر سود انباشته قابل انتقال به سرمایه طبق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی 
منتهی به 30 آذر 1399 گروه و شركت به ترتیب مبلغ 2/612 میلیارد ریال و مبلغ 1/622 میلیارد ریال 

می باشد. افزایش سرمایه از محل سود انباشته منجر به ورود منابع نقدی نمی گردد. 
جبران مخارج سرمایه اي بهینه سازي و توسعه تجهیزات خطوط تولید 

از آنجایي كه سیمان كرمان داراي سه خط تولید قدیمي و فرسوده بوده و قیمت تمام شده باالي 
محصوالت تولیدي ناشي از هزینه هاي باالي آن منجر به عدم رقابت پذیري با كارخانه هاي مشابه مي 
باشد ، لذا به جهت جلوگیري از ایجاد مشکات زیست محیطي و آلودگي هوا و همچنین كاهش سود 
سهامداران ، در خصوص توسعه و بهینه سازي خطوط تولید ) ارتقا ظرفیت ( اقداماتي صورت پذیرفته كه 
درسالهاي آتي منجر به بهبود سرمایه در گردش شركت و افزایش سود سهامداران و همچنین كاهش 

هزینه هاي اضافي ناشي از جریمه هاي زیست محیطي مي گردد.
جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزا یش سرمایه شرکت هاي سرمایه پذیر و 

سرمایه گذاري هاي صورت گرفته 
گروه صنایع سیمان كرمان در برخي شركتهاي سیماني پذیرفته شده در بورس ، به جهت ایجاد نفوذ قابل 
ماحظه ،كنترل و كسب درآمدهاي غیر عملیاتي از طریق دریافت سود سهام شركت هاي سرمایه پذیر 
،سرمایه گذاري نموده است كه از جمله مزایاي این امر منجر به افزایش روز افزون ارزش روز سهام شركت 
هاي فوق مي باشد كه در حال حاضر چند برابر ارزش دفتري آنها مي باشد.این امر پشتوانه مالي خوبي 

در آینده براي شركت تلقي مي گردد.
- شركت سیمان مازندران )نکا( )سهامی عام(

- شركت حمل و نقل بهمن بار كرمان )سهامی خاص(
- شركت سیمان آرتا اردبیل)سهامی عام(

- شركت كرمانیت
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مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت زرین معدن آسیا )سهامی عام( مورخ 1401/01/17 در محل 
مجموعه فرهنگي ورزشي تاش- سالن تاش تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 51/61 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، حسابرس و 
بازرس قانونی و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای حسین سلیمي بود 
كه جنابان امیر پرویز فرزان و حسین جوادي درمقام نظار اول و دوم و آقای  شهرام كدخدایي به عنوان دبیر 

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

شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
مهندس شهرام كدخدایی در گزارش خود ضمن تاكید این نکته كه شركت، رویکرد باالبردن راندمان كیفیت 
محصوالت ، استفاده از تکنولوژی نوین وحفظ محیط زیست را به عنوان راهبرد محوری برای خود برگزیده است 

و برای تحقق آن از تمامی ابزارها و امکانات در دسترس استفاده 
خواهد نمود اضافه كرد : استفاده از تمامی ظرفیت های موجود 
برای پیشبرد اهداف شركت، قانون گرایی، تقویت سیستم های 
كنترلی و نظارتی ، اعمال نگرش علمی جامع، بازاریابی هدفمند و 
مبتنی بر تعامل صحیح با مخاطبان، خاقیت و نوآوری ، شفافیت 
صورتهای مالی و اطاعات شركت و  انتخاب همکاران بر مبنای 
شایسته ساالری از مهم ترین رویکردهای ما برای رسیدن به 
بهترین نتایج بوده و میباشد و هم اكنون نیز با این افزایش 
سرمایه بیش از 85 درصد از از سود انباشته به دنبال تسریع در 

اجرای برنامه ها و طرح های توسعه ای خود هستم.
افزایش سرمایه شركت در  وی خاطرنشان كرد كه آخرین 
سال 1399 به میزان 116 درصد بوده است كه نتایج مثبت 
و درخشانی در عملکرد به جا گذاشته است و با توجه به برنامه 
ریزی های صورت پذیرفته و سیاستهای تدوین شده در سطح 
كان مدیریت این افزایش سرمایه كنونی نیز در افزایش تولید، 

ارتقاء درآمد ، رشد سودآوری و فزونی صادرات نقشی بی بدیل 
ایفاء خواهد كرد.

به گفته این مدیر كاردان و كاربلد در سال 1400 علیرغم تمام 
سختی ها و دشواریهای حاكم بر فضای اقتصادی و كارهای تولیدی 
و معدنی تولید شركت بیش از 2 درصد افزایش یافته و درآمدهای 
عملیاتی با رشدی 76 درصدی به مبلغ 7/093/038 میلیارد رسید 

كه از بودجه پیش بینی شده نیز فراتر بوده است.
مدیرعامل مدبر مجموعه با تاكید بر اینکه هم در بورس كاال و هم 
در فروش خارجی توانستیم محصوالت خود را به بهترین قیمت 
ممکن به فروش برسانیم تصریح كرد: در روند 5 ساله اخیر یعنی از 
سال 1395 تا 1400تمامی شاخص های اصلی آماری مورد تایید 

حسابرسی و بازرس قانونی كه سازمان بورس نیز آن را تصدیق كرده است یک روند صعودی و رو به رشد را 
داشته است. به گفته مهندس كدخدایی بازده حقوق صاحبان سهام در 9 ماه سال 1400 افزون بر 42 درصد 
بوده است و در طی بازه همین 9 ماه شركت بیش از كل سود سال 1399 سود برای سهامداران و ذینفعان خود 
به ارمغان آورده است. جناب موسوی مدیرمالی شركت نیز در سخنانی با اعام اینکه افزایش سرمایه از محل 
سود انباشته صورت می پذیرد تا سرمایه شركت از مبلغ 1/080 میلیارد به 2/000 میلیارد برسد اضافه كرد: 
دوره بازگشت سرمایه حدود 2 سال و 8 ماه خواهد بود و نرخ بازده داخلی پیش بینی شده 31 درصد می باشد.
مدیر مالی موفق شركت همچنین اضافه كرد كه اجرای طرح های توسعهای و مشاركت در افزایش سرمایه 

شركتهای سرمایه پذیر از اهداف اصلی این افزایش سرمایه می باشد.
مهندس امیر پرویز فرزان ، معاون مالی و اقتصادی گروه نیز در حاشیه این مجمع با تبیین اینکه استفاده از منابع 
افزایش سرمایه كنونی در احداث و بهره برداری از معدن طبی، مشاركت در افزایش سرمایه شركت گسترش 
صنایع روی ایرانیان و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز منجر به بازده داخلی 31 درصدی خواهد شد كه با 
توجه به عدم تغییر در میزان تولید شركت عدد مناسبی برای تصمیم گیری به منظور مشاركت در افزایش 
سرمایه شركت زرین معدن آسیا می باشد اضافه كرد: اصاح ساختار مالی، تسریع در اجرای طرح های توسعه 

ای و تامین مخارج سرمایه در گردش از بركات دیگر بهره بردن از این افزایش سرمایه می باشد.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، پاسخگویی دقیق و شفاف مهندس کدخدایی و سایر مدیران 
ارشد به تک تک سواالت سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط ، حرمت نهی به 
اصحاب رسانه و اهالی قلم برای پوشش خبری مجمع و تقدیر ویژه رئیس جلسه از تدبیر و سیاست 

های سکاندارن شرکت در تداوم مسیر رو به جلو و صعودی شرکت علیرغم تمام سختی های حاکم 
بر صنعت و اقتصاد کشورمان در چند سال اخیر از نکات خواندنی مجمع بود.

گزارش بازرس قانوني 
1- گزارش توجیهی مورخ 1400/10/04 هیات مدیره شركت زرین معدن آسیا )سهامي عام( درخصوص 
افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 1/080 میلیارد ریال به مبلغ 2/000 میلیارد ریال ، مشتمل بر صورت سود 
و زیان، صورت وضعیت مالی و حقوق مالکانه و جریانهای نقدی و سایر اطاعات فرضی برای سال های 1400 
تا 1404 كه پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی به اطاعات مالی آتی« مورد رسیدگی 
این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش مذبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است. 
2- گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161 اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شركت 
از محل سود انباشته به مبلغ 920 میلیارد ریال به منظور اجرای طرح توسعه، مشاركت در افزایش سرمایه 
شركت سرمایه پذیر و همچنین تامین مخارج سرمایه در گردش می باشد. این گزارش توجیهی براساس 
مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی 
و اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار نمی رود لزوما به 
وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده كنندگان توجه داده می شود 
كه این گزارش توجیهی ممکن است برای هدف هایی جز هدف 

توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض 
تحقق مفروضات هیات مدیره، این موسسه به مواردی برخورد 
نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي 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- مبلغ كل سود انباشته تلفیقی و شركت اصلی طبق آخرین 
صورتهای مالی میاندوره ای منتهی به 1400/06/31 كه توسط 
این موسسه مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است. به ترتیب 
بالغ بر 2/244 میلیارد ریال و 2/050 میلیارد ریال می باشد. 
لذا تامین سرمایه مورد نیاز مصوب هیات مدیره به مبلغ 920 
میلیارد ریال از محل سود انباشته ، از كفایت الزم برخوردار می 
باشد. افزایش سرمایه از محل سود انباشته فاقد ورود جریان 

وجه نقد می باشد.
5- افزایش سرمایه مذكور می بایست با رعایت مبانی پیش بینی 
شده دراصاحیه قانون تجارت مصوبه 1347 و قانون بازار اوراق 
بهادار و پس از كسب مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار انجام 

پذیرد.
هدف از انجام افزایش سرمایه 

هدف شركت زرین معدن آسیا )سهامی عام( از افزایش سرمایه 
موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد: 

اجرای طرح توسعه: شركت زرین معدن آسیا به منظور توسعه زنجیره تامین مواد اولیه خود اقدام به شركت در 
مزایده واگذاری پهنه معدنی سرب و روی، واقع در شهرستان طبس نموده و موفق به كسب امتیاز بهره برداری 
از معدن مذكور گردیده است. لذا جهت احداث و بهره برداری از معدن سرب و روی طبس نیازمند تامین مالی 
به مبلغ 312/635 میلیون ریال می باشد. بر همین اساس شركت در نظر دارد برای تامین سرمایه احداث و راه 

اندازی معدن طبس از طریق افزایش سرمایه اقدام نماید. 
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر: شركت زرین معدن آسیا به عنوان سهامدار عمده 
شركت گسترش صنایع روی ایرانیان )سهامی عام( جهت حفظ درصد سهامداری و كمک به تو سعه شركت 
گسترش صنایع روی ایرانیان قصد مشاركت در افزایش سرمایه شركت فوق از مبلغ 500/000 میلیون ریال به 
مبلغ 1/000/000 میلیون ریال از محل آورده نقدی سهامداران و مطالبات حال شده را دارد. به همین منظور 
شركت در نظر دارند برای تامین سرمایه مشاركت در افزایش سرمایه شركت گسترش صنایع روی ایرانیان به 

مبلغ 230/000 میلیون ریال از طریق افزایش سرمایه اقدام نمایند. 
تامین مخارج سرمایه در گردش : با توجه به حجم تولید شركت و در راستای تامین مخارج جاری و نیازهای 
جاری شركت و سرمایه در گردش مورد نیاز و به منظور عدم تاخیر در فرآیندها و فعالیت های شركت ضروری 

است كه مبالغی تحت عنوان سرمایه در گردش از طریق افزایش سرمایه تامین شود.
در رابطه با وضعیت شركت و عملیات مرتبط با آن در پاره ای مواقع شركت نیازمند تامین مالی موقت و 
سرمایه در گردشی است كه در صورتی كه نتواند تامین كند ممکن است فعالیت و عملیات با تاخیر و زمانبر 

شدن مواجه شود.

افزایش سرمایه 85/18 درصدی
زرین معدن آسیا؛ بزرگترین تولیدکننده خصوصی کنسانتره سرب و روی

لج
 خ

دی
مه

مهندس شهرام کدخدایی که از مدیران صاحبنام و خوشنام بازار سرمایه 
و صنعت کشورمان می باشد با تشریح اینکه شرکت زرین معدن آسیا ، 
بزرگترین تولید کننده خصوصی کنسانتره سرب و روی در ایران است که در 
استخراج معادن، فرآوری مواد معدنی از سنگهای معدنی، ذوب شمش های 
سرب و روی و تجارت فلزات پایه فعالیت دارد افزود :با بهره گیری از نیروهای 
متخصص و مهندسین جوان و توان مدیریت در کنار پتانسیل باالی خود 
مجموعه هم اکنون ما مفتخریم که در مقام بزرگترین تولید کننده کنسانتره 
سرب ، کنسانتره روی ، شمش سرب ، سرب اکسیده ، شمش روی ، روی 
اکسیده در ایران را به عنوان محصول نهایی هم در داخل و هم در خارج 

کشور به مشتریان خود عرضه میداریم .
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مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سـهام شـركت معدنی و صنعتی چادرملو )سـهامی عام( ، سـاعت8 
صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/12/4 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت كار و امور اجتماعی 
سـالن تـاش بـا حضور اكثریت صاحبان سـهام و یا نمایندگان قانونـی آن ها ، نماینده سـازمان بورس 
و اوراق بهادار، نمایندگان حسـابرس مسـتقل و بازرس قانونی ، اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شـركت 

برگزار گردید .
ریاسـت مجمـع برعهـده آقای امیر حسـین نـادري بود كـه جنابان مرتضي شـباني و شـهرام بابالویان 

كوهسـتاني درمقـام نظـار اول و دوم و آقـای ناصـر تقـي زاده  بـه عنوان دبیر مجمع انتخاب شـدند.
مهنـدس ناصـر تقـی زاد ، در ابتـدای گـزارش خود بـا تصریح اینکه ابتدا پیشـنهاد افزایش سـرمایه از 
مبلـغ 55 هـزارو 500  میلیـارد ریـال بـه مبلـغ  200هزار میلیـارد ریال در تاریـخ 24 آبان مـاه 1400 
مـورد تصویـب هیـات مدیره قـرار گرفت و  گزارش مذكـور در تاریـخ 8 آذر ماه 1400 بـه تایید بازرس 
قانونی شـركت رسـید خاطرنشـان كرد : اما با در نظر گرفتن شـرایط بازار سـرمایه و به منظور حمایت 
از سـهامداران خـرد بـا هماهنگی سـهامداران عمـده مقرر گردیـد ابتدا مجـوز افزایش سـرمایه از  55 
هـزارو 500  میلیـارد ریـال بـه 121 هـزارو 500  میلیارد ریال از سـازمان بورس و اوراق بهـادار دریافت 
شـود و افزایش سـرمایه آتی شـركت پس از مجمع عادی سـالیانه و با لحاظ سـود سـال 1400 مورد 

بررسـی قرار گیرد.
بـه گفتـه مدیرعامـل »كچاد « با تدبیر اندیشـیده شـده مدیریت شـركت و سـازمان بورس بـرای این 
افزایش سـرمایه بیش از دوبرابری ؛ اجرای بخشـی از مخارج سـرمایه ای پروژه گندله سازی شماره  ) 2(  
بـه  مبلـغ ) 12 هـزار میلیارد ریال(  ، خرید ماشـین آالت و تجهیزات معدنی به مبلـغ)  9هزار میلیارد 
ریـال( ، مشـاركت در افزایـش سـرمایه شـركتهای تابعه  كه افزایش سـرمایه آنها ثبت شـده اسـت به  
مبلغ ) 27 هزار میلیارد ریال( و مشـاركت در افزایش سـرمایه شـركتهای تابعه كه افزایش سـرمایه آنها 

در جریـان ثبـت اسـت به مبلـغ) 15 هزارو  858  میلیـارد ریال(  مـورد موافقت گردید .
مدیرعامل شـركت چادرملو همچنین با اشـاره به اهمیت اكتشـاف، بر اولویت بودن دسترسی به ذخایر 
جدیـد سـنگ آهـن از سـوی چادرملو تاكید كـرد و از حمایـت های بی دریـغ اعضای هیـاًت مدیره و 
سـهامداران حقیقـی و حقوقـی از رونـد طـرح های توسـعه شـركت تقدیر و تشـکر و اظهار امیـدواری 
نمود این شـركت بتواند همچنان مسـیر رو به رشـد و پویایی خود را در اقتصاد كشـور و تولید ثروت 

بخشد. تداوم 
ایـن مدیربـا تجربـه صنعـت كشـورمان در بخش دیگـری از گـزارش خود با اعـام اینکـه  در حالیکه 
بـازده كل بـازار سـهام طـی سـال جاری منفی 2 درصد بوده اسـت اما شـركت چادرملو طـی 10 ماهه 
گذشـته بـا 20 هـزار میلیارد تومان سـود بازدهی مثبت  33 درصد داشـته اسـت افـزود : تدوین برنامه 
هـای قابـل دسـتیابی كوتاه مدت-میان مدت و بلندمدت  و عملیاتی سـاختن آنهـا در این مجموعه به 
عنوان نماد توسـعه پایدار و پیشـگام در تکمیل زنجیره تولید باعث شـذه در بسـتری روشن از عملکرد 
ودسـتاوردهای مثال زدنی و شـیبی صعودی در ارزش آفرینی و سـودآوری برای سـهامداران و ذینفعان 

خـود عمل بنماییم .
در ادامـه، گـزارش بـازرس قانونـی شـركت )موضوع مفـاد تبصره 2 مـاده 161 اصاحیه قانـون تجارت 
مصـوب سـال 1347 ( قرائیـت گردیـد و بـا عنایـت به مجـوز صادره از سـوی سـازمان بـورس و اوراق 
بهـادار،  مجمـع پـس از شـور و مذاكره ، با اكثریـت قانونی آرای سـهامداران حاضر ،افزایش سـرمایه از 
مبلـغ )پنجـاه و پنـج هزارو پانصد  میلیارد ریال (  به مبلغ  )یکصدو نوزده هزار میلیارد ریال (  مقتسـم 
بـه 119 میلیـارد سـهم یکهـزار ریالـی با نام عادی از محل سـود انباشـته از طریق صدور سـهام جدید 

را مـورد  تصویب قـرار داد .
همچنیـن مقـرر شـد هیـات مدیره پـس از عملی نمـودن افزایش سـرمایه  نسـبت به اصاح مـاده 5 
اساسـنامه شـركت به شـرح ذیل اقـدام نماید :سـرمایه شـركت بـه مبلـغ  119،000،000،000،000 
ریال)یکصـدو نـوزده هـزار میلیارد ریال (  منقسـم بـه 119،000،000،000 سـهم یکهـزار ریالی با نام 

سـهم عـادی یکهـزار ریالی با نام تقسـیم شـده و تمامـا پرداخت گردیده اسـت.
رعایـت دقیق پروتکل های بهداشـتی، اسـتقبال خیلی خوب از برگـزاری این مجمع فوق 
العاده آنهم در سـاعات اببتدایی صبح ، میزبانی شایسـته کلیه ارکان مجموعه از حاضرین 
، ارائـه گـزارش جامـع از عملکرد و دسـتاوردهای شـرکت در طـی بازه زمانی گذشـته از 
سـال، پاسـخگویی دقیق و شـفاف به سـواالت سـهامداران حاضـر در مجمـع و ناظر به 
صـورت برخـط ، تقدیر رییس مجمـع از تالشـها و توفیقـات مدیریت و کارکنـان خدوم 
ایـن مجتمع عظیـم تولیدی ، میزبانی شایسـته امور سـهام و مدیریـت آن جناب غالمی 
از سـهامداران و نهایـت تعامل وهمکاری اسـتاد طالبی مدیریت فرهیخته و کارشناسـان 
روابـط عمومـی با اصحـاب رسـانه برای پوشـش خبـری مجمع از نـکات خواندنـی این 

مجمـع بود .

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو )سهامي عام(

در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گـزارش توجیهـی مـورخ 24 آبان 1400هیات مدیره شـركت معدنی و صنعتی چادرملو )سـهامي 
عام( درخصوص افزایش سـرمایه آن شـركت از مبلغ 55/500 میلیارد ریال به مبلغ 200/000 میلیارد 
ریـال )معـادل 144/500 میلیـارد ریـال(، مشـتمل بر صـورت وضعیت مالی، صـورت ای سـود وزیان، 
تغییـرات در حقـوق مالکانـه و جریـان هـای نقـدی فرضـی كـه پیوسـت می باشـد، طبق اسـتاندارد 
حسابرسـی »رسـیدگی بـه اطاعـات مالـی آتـی« مـورد رسـیدگی ایـن موسسـه قـرار گرفته اسـت. 

مسـئولیت گـزارش توجیهـی مزبـور و مفروضات مبنـای تهیه آن با هیات مدیره شـركت اسـت. 
2- گـزارش مزبـور در اجـراي تبصـره 2 مـاده 161اصاحیـه قانـون تجـارت و با هدف توجیـه افزایش 
سـرمایه شـركت از محل سـود انباشـته به مبلـغ 66/000 میلیـارد ریـال و آورده نقدی سـهامداران از 
طریـق سـلب حـق تقـدم و فـروش آن در بـازار سـرمایه و ایجاد صرف سـهام جمعا به مبلـغ 78/500 
میلیـارد ریـال و در صـورت عدم امکان اجرای قسـمت دوم، از محل مطالبات حال شـده و آورده نقدی 
سـهامداران بـه منظـور تامین بخشـی از منابع مـورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسـعه، مشـاركت 
در افزایش سـرمایه شـركت های سـرمایه پذیر و خرید دارایی های سـرمایه ای تهیه شـده اسـت. این 
گزارش توجیهی براسـاس مفروضاتی مشـتمل بـر مفروضات ذهنی دربـاره رویدادهای آتـی و اقدامات 
مدیریت تهسـه شـده اسـت. این گزارش توجیهی بر اسـاس مفروضاتی مشـتمل بر مفروضات ذهنی 
دربـاره رویدادهـای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شـده اسـت كه انتظار نمـی رود لزوما به وقوع بپیوندد. 
در نتیجـه، بـه اسـتفاده كننـدگان توجه داده می شـود كه این گزارش ممکن اسـت بـرای هدف هایی 

جز هدف توصیف شـده در باال مناسـب نباشـد.
3- نـرخ ارز رسـمی قابـل اعمـال در مبـادالت مبنـای تهیه صورت سـود و زیـان پیش بینی منعکس 
در گـزارش توجیهی هیات مدیره، براسـاس اباغ سیاسـت های ارزی توسـط بانـک مركزی جمهوری 
اسـامی ایـران )شـامل نـرخ ارز فروش هـای صادراتی در بـازار ثانویه و نیز نرخ فـروش داخلی محصول 
شـمش فـوالدی در بـورس كاال( منعکس و ارائه شـده اسـت. در این ارتباط آثار تحریـم های اقتصادی 
مـی توانـد تحقق فروش هـای صادراتی و خریدهای خارجی منعکـس در گزارش توجیهی و همچنین 

دریافـت و پرداخـت هـای ارزی پیش بینی شـده را تحت تاثیر قـرار دهد.
4- براسـاس رسـیدگي بـه شـواهد پشـتوانه مفروضات ذهنـی هیات مدیـره و با فرض تحقـق آن ها و 
همچنین سـایر مبانی پیش بینی شـده در گزارش مزبور، این موسسـه به مواردی برخورد نکرده اسـت 
كـه متقاعـد شـود مفروضات مزبـور، مبنایي معقـول براي تهیه گـزارش توجیهي فراهم نمـي كند. به 
عـاوه، بـه نظـر این موسسـه، به اسـتثنای اثـار مندرج در بنـد 3 گزارش توجیهی یاد شـده، براسـاس 

مفروضات به گونه ای مناسـب تهیه و طبق اسـتانداردهای حسـابداری ارائه شـده اسـت.
5- در رعایـت الزامـات سـازمان بـورس و اوراق بهادار)اباغیه شـماره 991002 مـورخ 1399/03/07(، 
سـود انباشـته براسـاس آخرین صورت های مالی حسابرسـی شـده و تصمیمات مجمع عمومی عادی 
سـاالنه مورخ 12 تیرماه 1400 صاحبان سـهام جهت انجام افزایش سـرمایه درخواسـتی هیات مدیره 

از كفایـت الزم برخوردار می باشـد.
6- بـه شـرح منـدرج در گـزارش هیـات مدیـره، افزایـش سـرمایه پیشـنهادی جهـت نیل بـه اهداف 

بلندمـدت تهیـه شـده و در میـان مـدت در بازدهـی شـركت تاثیـری نخواهد داشـت.
7- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شـده طبق مفروضات ذهني توصیف شـده در باال رخ دهد، نتایج 
واقعـي احتمـاال متفـاوت از پیش بیني هـا خواهد بود. زیـرا رویدادهاي پیش بیني شـده اغلب به گونه 

اي مـورد انتظـار رخ نمي دهـد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشـد. 
8- بدیهـی اسـت اجرای افزایش سـرمایه با رعایت موارد پیش بینی شـده در اصاحیـه قانون تجارت، 
اساسـنامه شـركت، كسـب مجوز از سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و سـایر قوانین و مقـررات موضوعه 

صورت مـی پذیرد.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هـدف شـركت معدنـی و صنعتی چادرملو ) سـهامی عام(، از افزایش سـرمایه موضـوع این بیانیه ثبت، 
به شـرح زیر می باشـد.

1- تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در دست اجرا شامل؛ 
الف: احداِث واحِد گندله سازی شمارۀ 2 به ظرفیِت 5/000/000 تن در سال
 ب: احداِث واحِد آهن اسفنجی شمارۀ 2 به ظرفیِت 2/200/000 تن در سال

2- خرید دارایی های سرمایه ای )ماشین آالت و تجهیزات معدنی)
3- جبران مخارج انجام شده بابت مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر

4- مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر

افزایش سرمایه بیش از دو برابری

چادرملو؛  نماد توسعه پایدار- پیشگام در تکمیل زنجیره تولید
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تقسیم سود 7۲0 ریالی به ازای هر سهم شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه گذاري ملي ایران )سهامی عام( مورخ 
1401/01/24 در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- ساختمان الغدیر برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 82/74 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای سید علي اصغر 
میر محمد صادقي بود، كه آقای مجتبي مالي و خانم مریم زماني فریز هندي در مقام نظار اول و دوم و آقای  

فربد كرباسي 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 و با تقسیم سود 720 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر سید یاسر مهدی ابوترابی در ابتدای گزارش خود به تشریح بازارهای جهانی، وضعیت داخلی اقتصادی، 
قیمت ارز و ... پرداخت و تصریح كرد در بازار سرمایه سال 1400 شاهد فضای پرتاطمی بودیم كه در آن 

جز یکی دو رشته بقیه صنایع، بازدهی منفی داشته اند.
وی با تشریح اینکه »ونیکی« به عنوان اولین شركت سرمایه گذاری ایران در راستای قانون گسترش مالکیت 
واحدهای تولید در سال 1354 با سرمایه اولیه 10 میلیارد تاسیس شد اضافه كرد: طی حدود 5 دهه و 

افزایش سرمایه های متعددی كه صورت پذیرفت سرمایه شركت اكنون بالغ بر 17/500 میلیارد است.
مدیر جوان و انقابی كشورمان كه نشان داده هم تعهد و هم تخصص در كار را به عنوان دو بال برای تعالی 
شركت به كار بسته است در ادامه با اشاره به اینکه در بیش از 180 شركت سرمایه گذاری كرده ایم افزود: 
در 78 شركت غیر بورسی نیز سهامدار هستیم كه این 78 شركت غیر بورسی 9 درصد سرمایه گذاری 
های ما را شامل می شود. به گفته وی در جهت رعایت صرفه و صاح شركت و حقوق صاحبان سهم در 
این حوزه غیربورسی اقدامات بسیار خوبی صورت پذیرفته منجمله آنکه 16 شركت در حال تسویه است 
و 25 شركت در حال مذاكره جهت فروشمی باشد و بطور كلی باید اعام دارم خط قرمز ما رعایت صاح 

مجموعه و سودآوری برای سهامداران و ذینفعان بوده است .
دكتر ابوترابی با تاكید بر اینکه نکته ای است كه به آن توجه می كنیم و به دنبال افزایش ثروت و دارایی 
برای »ونیکی« می باشیم تصریح كرد: جمع دارائی های ما در پایان سال منتهی به 1400/9/30 به مبلغ 

81/906/823 میلیون رسیده رسیده است.
به گفته وی درآمدهای عملیاتی نیز از مبلغ 17/955/303 میلیون سال گذشته به مبلغ 28/147/935 
میلیون رسیده است و سود عملیاتی شركت نیز از رقم 17/728/745 میلیون به مبلغ 27/961/060 

میلیون افزایش پیدا كرده است.
مدیر خوشفکر و خاق بازار سرمایه در مورد میزان سود خالص شركت در سال مالی مورد گزارش نیز 
اضافه كرد: سود خالص پس از كسر مالیات شركت در تداوم روند صعودی و رو به رشد خود طی چند سال 
اخیر از مبلغ 21/193/436 میلیون به مبلغ 28/066/426 میلیون رسید كه با توجه به فضای متاطمبازار 

سرمایه و اقتصاد كشورمان حاكی از آن می باشد كه امانتداران و خادمین سهامداران شركت توانسته اند با 
كار كارشناسی دقیق و اتخاذ تصمیم های درست و صحیح در این طوفان اتفاقات به بهترین نحو سکانداری 

و مدیریت كنند.
دكتر سیدیاسر مهدی ابوترابی در ادامه با اعام اینکه جزو شركت های سرمایه گذاری معدودی بودیم كه 
بصورت استثنایی توانستیم مفاصاحساب مالیاتی تا پایان سال 99 خود را دریافت كنیم خاطرنشان كرد 
این مهم خود گویای آن است كه چه اهتمام و جدیتی در شفافیت داشته ایم. مدیرعامل »ونیکی« در 
بخش پایانی گزارش خود اظهار داشت: ما بر عملکرد و حسابهای تمام شركت های بورسی و غیربورسی 
خود اشراف كامل داریم و برای تمام آنها برنامه داریم . با توجه به كار كارشناسی دقیق و برگزاری جلسات 
با همکاران و افراد صاحبنظر و خبره روی تک تک سهام شركت ها، با خرد جمعی به این نتیجه می رسیم 
كه در شركتی حضور داشته باشیم ، افزایش سهم بدهیم یا خارج شویم و تمام اینها با رعایت دقیق صرفه 

و صاح شركت و سهامداران می باشد.
پیام هیات مدیره

هیات مدیره شركت به عنوان نمایندگان سهامداران محترم مفتخر است در طی سال 1400 گامی كوچک 
جهت افزایش ثروت سهامداران برداشته و روند رشد سودآوری شركت را همچنان ادامه دهد. اگر چه با 
تداوم روند افت و ركورد بازار سرمایه در طی دو سال گذشته و خروج نقدینگی سرمایه گذاران از بازار، وظیفه 

شركت های سرمایه گذاری به مراتب دشوارتر شده است.
هیات مدیره شركت به منظور تحقق اهداف حداكثر سازی منافع كلیه ذینفعان، اقدام به بهینه سازی تركیب 
پرتفوی، كاهش سطح ریسک ها و افزایش بازدهی مورد انتظار پرتفوی و همچنین شناسایی موقعیت های 
مناسب سرمایه گذاری ، نموده است. هیات مدیره معتقد است موفقیت های كسب شده در سایه الطاف 
خداوند متعال و حمایت بی دریغ سهامداران محترم حاصل شده است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و 
رهنمودهای سهامداران محترم، بی شک راهنمای رسیدن به اهداف ما در آینده نیز خواهد بود. امید است 
در سال مالی جدید بتوانیم ضمن تعامل سازنده با سهامداران محترم، هدف گذاری مناسب جهت تحقق 
بخشیدن به رسالت اصلی شركت كه همانا حفظ و افزایش ثروت سهامداران محترم، رشد پایدار سودآوری 

شركت و تعالی كاركنان شركت است، داشته باشیم.
اقدامات انجام شده

فعالیت شركت »ونیکی« در سال مالی مورد گزارش بر اساس دستیابی به اهداف موردنظر به شرح زیر 
برنامه ریزی و اجرا شده است:

1- تبدیل دارایی های با قدرت نقدشوندگی و بازدهی نقدی پایین به دارایی های با قدرت نقدشوندگی و 
بازدهی نقدی باال .

2- نظارت و كنترل مداوم و مستمر كمی و كیفی بر سرمایه گذاری های انجام شده از طریق حضور فعال 
در مجامع و هیات مدیره شركت های سرمایه پذیر و همچنین بررسی و پیگیری اجرای قوانین مربوط به 

حاكمیت شركتی و استانداردهای حسابداری در مجامع.

قدمتی اعتماد ساز
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3- اصاح ساختار پرتفوی بورسی شركت از طریق شناسایی صنایع با مزیت نسبی در اقتصاد ایران جهت 
سرمایه گذاری. 

4- نصمیم گیری و مذاكره در مورد شركت های غیربورسی غیرفعال و اخراج شده از بورس كه ضمن 
كاهش ریسک های آتی ناشی از سهامدارای در آنها منجر به شناسایی سود از سرمایه گذاری های نامولد و 

ایجاد نقدینگی برای شركت جهت استفاده از فرصت های بالقوه می گردد.
5- انتشار اوراق بهدی چهارساله در دو مرحله به ترتیب به مبلغ 7000 و 6500 میلیارد ریال در سال 1400 

به منظور بهره گیری از فرصت خرید اهرمی جهت اصاح پرتفوی و كسب بازدهی باالتر.
6- شركت در افزایش سرمایه شركتهای فرعی جهت آزادسازی پتانسیل شركت های سرمایه پذیر در 

ایجاد سود عملیاتی بیشتر
7- برنامه ریزی در جهت بهینه سازی و افزایش سطح امنیتی آثار ارزشمند موجود در شركت سرمایه 

گذاری ملی ایران )سهامی عام(
8- پیگیری موثر وصول مطالبات ناشی از سود سهام شركت های سرمایه پذیر

9- كنترل موثر بر هزینه های شركت در جهت كاهش و حذف هزینه های غیرضروری
10- استخدام پرسنل »براساس نیاز سنجی های صورت گرفته« و آموزش آن ها

11- تعامل موثر با شركای استراتژیک شركت به منظور اداره موثر شركت های سرمایه پذیر
12- افزایش سرمایه شركت توسعه نوآوری نیکی)سهامی خاص( از مبلغ 100 میلیارد ریال به 700 میلیارد 

ریال برای سرمایه گذاری بیشتر در حوزه استارت آپ ها و شركت های دانش بنیان و تثبیت جایگاه شركت 
در اكوسیستم نوآوری كشور

13- تقویت صندوق اختصاصی بازار گردانی توسعه سهام نیکی برای حمایت از سهام شركت های 
زیرمجموعه و استفاده از فرصت های بازار

14- تاسیس شركت كارگزاری بیمه جهت استفاده از فرصت های موجود در هلدینگ و بازار سرمایه
15- پیگیری جهت اخذ مجوز سبدگردان نیکی از سازمان بورس و اوراق بهادار.

16- راه انداز فعالیت بولتن نیکی نگر جهت افزایش سطح ارتباطات با فعاالن بازار سرمایه
در شركت سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام( با برنامه ریزی های انجام شده و تنظیم آن بر اساس حركت 
بازار، قیمت تمام شده سبد سرمایه گذاری های بورسی و غیربورسی شركت از 42/723 میلیارد ریال در 
ابتدای سال مالی به 69/697 میلیارد ریال در پایان سال مالی رسیده كه از رشد 63 درصدی برخوردار بوده 

است.ارزش بازار سبد سهام شركت های بورسی و نیکی از 372/682 میلیارد ریال به 312/970 میلیارد 
ریال رسیده كه با به دلیل شرایط حاكم بر بازار با كاهش رشد حدود 16 درصدی همراه بوده است. با وجود 
این، درآمد سود سهام شركت، با رشد تقریبا 106 درصدی همراه بوده است كه اتفاق بسیار مثبت در 

پرتفوی ونیکی محسوب می گردد.
برنامه های آتی شرکت

- اصاح ساختار های كنترلی و نظارتی شركت سرمایه گذاری ملی ایران)سهامی عام( در راستای رعایت 
الزامات شركت های مادر هلدینگ

- استمرار مسیر شروع شده از سال گذشته برای تبدیل دارایی های كم بازده و با نقدشوندگی پایین به 
سرمایه گذاری های با بازدهی باال و تقسیم سود مناسب

- سیاست گذاری خرید و فروش سهام شركت های بورسی و متنی بر اهداف بلندمدت، میان مدت و كوتاه 
مدت با محوریت مدیریت ریسک نقدینگی و افزایش سوداوری شركت ها.

- فعال شدن بیشتر در اكوسیستم نوآوری كشور و سرمایه گذاری در شركت های استارت آپی از طریق 
شركت توسعه نوآوری نیکی و صندوق جسورانه پیشگام

- تاش برای ورود شركتهای غیربورسی زیرمجموعه به بازار بورس یا فرابورس.
- اصاح ساختار دارایی شركت های زیرمجموعه كه زیان ده یا سوددهی پایینی دارند و تبدیل آنها به 

شركت های فعال و سود ده.

- رصد كردن فرصت ها در بازار اولیه و بازار غیربورسی در صنایع دارای مزیت .
- تاش در جهت استفاده از اهرم های مالی در جهت كسب بازدهی باالتر و در صورت امکان استفاده 

بیشتر از اوراق بدهی.
- ایجاد فصل مشترک بر اساس منافع متقابل در شركت ها با سهامداران موثر جهت اداره بهتر بنگاه ها و 

نظارت مستمر بر حسن اجرای سیاست ها.
- كاهش وزن صنایعی كه با مشکاتی نظیر نقدینگی، تاثیرپذیری منفی از افزایش نرخ ارز و سایر مولفه 

های اقتصادی و سیاسی درگیر خواهند بود.
- توسعه شركتهای زیرمجموعه از طریق شركت درافزایش سرمایه آنها.

- برنامه افزایش سرمایه شركت به منظور جلوگیری از خروج نقدینگی و اصاح ساختار مالی.
- گسترش خدمات مالی شركت از طریق شركت های زیرمجموعه  همچون شركت های كارگزاری، سبد 

گردانی، مشاور سرمایه گذاری و صندوق، كارگزاری، صندوق بازارگردانی و كارگزاری بیمه.
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ــادواره  ــالروز گرامیداشـــت شـــهداء، هفتمیـــن یـ ــا 22 اســـفند سـ همزمـــان بـ
ـــرهنگ  ـــن،  س ـــهداي مارگاری ـــدر ش ـــواده گرانق ـــا حضورخان ـــن ب ـــهداي مارگاری ش
ـــده ســـپاه ناحیـــه حضـــرت عبدالعظیـــم شـــهرري، ســـرهنگ علمـــدار  قنبـــري فرمان
رئیـــس ســـازمان بســـیج كارگـــري ســـپاه حضـــرت سیدالشـــهداء )ع( اســـتان 
ـــپاه  ـــدس س ـــاع مق ـــهاي دف ـــار و ارزش ـــظ آث ـــئول حف ـــدي مس ـــردار اس ـــران، س ته
ـــک  ـــري مال ـــوزه كارگ ـــده ح ـــان فرمان ـــا بقائی ـــاج آق ـــهداء )ع(، ح ـــرت سیدالش حض
ـــتان  ـــران شهرس ـــور ایثارگ ـــهید و ام ـــاد ش ـــس بنی ـــه رئی ـــا نصرال ـــاج آق ـــتر، ح اش
ـــر  ـــي كار، دكت ـــوراي عال ـــور در ش ـــران كش ـــده كارگ ـــي نماین ـــدس خدای ري، مهن
امیركاظمـــي خیابانـــي مدیرعامـــل شـــركت مارگاریـــن، معاونیـــن و مدیـــران و 
ـــک  ـــري مال ـــیج كارگ ـــوراي بس ـــین )ع( و ش ـــیج انصارالحس ـــگاه بس ـــده پای فرمان
ـــوم  ـــجد باقرالعل ـــیجان در مس ـــنل و بس ـــه و پرس ـــگاه تابع ـــان پای ـــتر و فرمانده اش

ـــد. ـــزار گردی )ع( برگ
ـــر  ـــه اگ ـــام اینک ـــا اع ـــخنانی ب ـــی س ـــری ط ـــتر كارگ ـــک اش ـــوزه مال ـــده ح فرمان
ـــک و  ـــا كوچ ـــکل ه ـــت پروت ـــی و رعای ـــرایط كرونای ـــر ش ـــان بخاط ـــع م ـــه جم چ
ـــت از تمـــام مـــردم شـــریف مـــان از مقـــام شـــامخ ایـــن  ـــه نیاب محـــدود اســـت امـــا ب
ـــی  ـــل م ـــه عم ـــژه ب ـــر وی ـــان تقدی ـــم ش ـــای معظ ـــواده ه ـــدر و خان ـــهدای عالیق ش

آوریـــم و تاكیـــد میکنیـــم كـــه  جانمـــان را بـــرای ســـرافرازی میهـــن عزیـــز و 
ـــم  ـــار خواهی ـــدا و نث ـــای خـــون شـــهدا اســـت ف ـــراث گرانبه ـــه می ـــان ك اســـامی م

ـــرد . ك
ـــپاه حضـــرت  ـــدس س ـــاع مق ـــهای دف ـــار و ارزش ـــظ آث ـــردار اســـدی مســـئول حف س
ــد  ــدس می باشـ ــاع مقـ ــادگاران دفـ ــه از یـ ــران كـ ــتان تهـ ــهدا)ع( اسـ سیدالشـ
، مدیرعامـــل شـــركت از دیگـــر ســـخنرانان ایـــن مراســـم باشـــکوه تجلیـــل از 

خانـــواده شـــهدا بودنـــد .
ـــپاه حضـــرت سیدالشـــهدا)ع(  ـــدس س ـــاع مق ـــهای دف ـــار و ارزش ـــظ آث مســـئول حف

ـــود ـــران در ســـخنرانی خ ـــتان ته اس
ضمـــن تقدیـــر از فرماندهـــی پایـــگاه مقاومـــت شـــركت مارگاریـــن و حمایـــت 
مدیرعامـــل ارزش شـــركت در برگـــزاری باشـــکوه ایـــن مراســـم ، تاكیـــد كـــرد: 
ـــه  ـــای ك ـــادواره ه ـــن ی ـــزاری چنی ـــهادت و برگ ـــگ ش ـــترش فرهن ـــج و گس تروی
ـــد  ـــت بای ـــان اس ـــری م ـــگر كارگ ـــه تاش ـــدر جامع ـــهیدان عالیق ـــام ش ـــه ن ـــن ب مزی

همـــواره در اولویـــت برنامه هـــای فرهنگـــی باشـــد.
 ایـــن ســـردار رشـــید و پرافتخـــار بـــا گرامیداشـــت یـــاد و خاطـــره ســـپهبد 
ـــهید  ـــتگی های ش ـــارزات و از خودگذش ـــزود: مب ـــلیمانی اف ـــم س ـــاج قاس ـــهید ح ش

هفتمین یادواره شهدای مجموعه مارگارین

لج
 خ

دی
مه

موسم عطر عاشقی

یـاد جبهه بخیر که دانشـگاه خودسـازی بـود و کنکورش صداقـت و اخالص 
و متـون آن را انتشـارات شـهادت در کربـال بـا مرکـب خـود بـه چـاپ می 

ند. رسا
یـاد موقعیـت هایی بخیـر که کسـی به فکـر موقعیت نبـود وقـرارگاه هایی 

کـه دل را بـی قرار مـی کرد.
یـاد سـنگر بخیـر کـه به غـار ثـور مـی مانـد و ایسـتگاه صلواتی کـه محل 

اسـتراحت مالئـک بود.
یـاد جبهـه بخیـر که ترجمـه صراط المسـتقیم بـود و به تفکر چپ و راسـت 

مهـر باطل شـد می زد.
یـاد معبـر بخیـر که به پـل صـراط می مانـد و بـه سـنگر کمین کـه فاصله 

بین دنیـا و آخـرت بود.
یـاد آبـادان بخیـر که بـه آبـادی دل مـی پرداخـت، خرمشـهر که خـرم به 

خون شـهیدان شـد، 
بستان که مزرعه عشق بود و سوسنگرد که با الله و سوسن انس گرفت.

یـاد شـلمچه بخیـر که تکـرار احد و عاشـورا بـود و بـه طرایه که بـه ارزش 
طال را شکسـت.

یاد هویزه بخیر که علم الهدی را تربیت کرد.
دهلران که مردمان ساده ای داشت،

موسیان که قوم موسی را به مسخره گرفت،
مهران که بوی مهربانی می داد.

کله قندی که مرگ در آن از عسل شیرین تر بود.
قالویزان که نردبان عروج بود و مجنون که داستان لیلی را بهتر بازگو می کرد.

یاد هورالعظیم بخیر که عظمت اسالم را به نمایش گذاشت،
کاروان که بارها به رنگ خون درآمد و اروند که روند جنگ را تغییر داد.

یاد وفا بخیر که کالس وفاداری بود، 
دریاچه نمک که دل را به شور می انداخت و کانال ماهی که به زیبایی آکواریوم 

پایان داد.
یاد کاله آهنی بخیر که نگهبان سجده گاه مالئک بود،

چفیه که سجاده عبادت بود و پالک که شماره پرواز را نشان می داد.
یاد پیکرهایی که هیچگاه برنگشت،

یاد مادرانی بخیر که بی صدا می گریستند و بچه هایی که هیچ گاه پدرانشان 
را ندیدند.

یاد لبخندهایی بخیر که قهقهه شهادت بود،
دستانی که به عباس اقتدا کردند و پاهایی که زودتر به بهشت پیوستند.

یاد گونه هایی بخیر که بر آن اشک استغفار می غلتید و محاسنی که بر آن 
غبار تبرک می نشست،

طلب  شهادت  توفیق  آن  در  که  قنوتی  و  بود  پاکی  پایانش  که  کمیلی  دعای 
می شد.

یاد لباسهایی بخیر که هیچ درجه ای نداشت، 
لباسهایی که ساده و بی اتو بودند.
پوتین هایی که بدون واکس بودند.

های  ماه  شرمنده  که  ماهش  و  تابید  می  گرمی  به  که  بخیر  جبهه  آفتاب  یاد 
زمینی بود و ستارگانش که به ستاره های زمینی چشمک می زد و عطرش که 

بوی باروت می داد.
به معروف  امر  بودند و ترکش هایی که  یاد گلوله هایی بخیر که قاصد وصال 

می کردند.
یاد جهان آرا بخیر که به آرایش جهان می پرداخت،

نامجو که به دنبال نام و نشان نبود، 
کالهدوز که از نمد و انقالب کالهی برای خود نساخت، 

چمران که معلم اخالق بود،
زین الدین که زینت دین بود، باکری که مجسمه اخالق بود،

خرازی که بجز با خدا معامله نمی کرد



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

ـــب  ـــی موج ـــتکبار جهان ـــش و اس ـــر داع ـــلیمانی در براب ـــم س ـــاج قاس ـــپهبد ح س
ـــهادت  ـــد و ش ـــه ش ـــامی منطق ـــورهای اس ـــران و كش ـــرای ای ـــایش ب ـــش و آس آرام
ایـــن شـــهید واالمقـــام نیـــز اتحـــاد و همدلـــی جبهـــه مقاومـــت و مســـلمانان 

ـــت ـــراه داش ـــه هم ـــه را ب منطق
ـــی ، مدیرعامـــل جـــوان و جهـــادی شـــركت مارگاریـــن  دكتـــر امیـــر كاظمـــی خیابان
ـــحالی  ـــی از خوش ـــارالیه  موج ـــاب مش ـــوده و انتص ـــهدا ب ـــواده ش ـــود از خان ـــه خ ك
ـــرد  ـــاد ك ـــازان  ایج ـــران و  جانب ـــه ایثارگ ـــهدا و جامع ـــم ش ـــواده معظ ـــن خان را بی
ـــامی  ـــوری اس ـــام جمه ـــت نظ ـــهدا برك ـــه ش ـــح اینک ـــا تصری ـــخنانی ب ـــز در س نی
ـــود  ـــج ش ـــهادت تروی ـــگ ش ـــد فرهن ـــا بای ـــه آنه ـــذاری ب ـــرای ارج گ ـــوب و ب محس
اضافـــه كـــرد : دســـتاوردها و پیشـــرفت های انقـــاب اســـامی در حوزه هـــای 
ـــران  ـــازان و ایثارگ ـــاش جانب ـــهدا و ت ـــون ش ـــره خ ـــی ثم ـــی و نظام ـــف علم مختل

ـــاب اســـامی اســـت و حفاظـــت و حراســـت  انق
از ایـــن دســـتاوردها از جملـــه وظایـــف مهـــم 

ـــت.  ـــووالن اس ـــردم و مس ـــف م ـــار مختل اقش
دكترخیابانــی در  بخــش دیگــر صحبتهــای 
خــود بــا تاكیــد بــر اینکــه نظــام اســامی ایــران 
ــازان و  ــهدا، جانب ــون ش ــت خ ــه برك ــون ب اكن
ایثارگــران در اوج قــدرت و اقتــدار نظامــی و 
ــر  ــرار دارد خاط ــان ق ــه و جه ــی در منطق علم
نشــان كــرد :  بــاور راســخ دارم اگــر میخواهیــم 
در كارمــان بركــت و ســربلندی باشــد بایــد بــه  
ــیم  ــای باش ــواده ه ــراد و خان ــدردان اف ــد ق ج
ــا ایثــار جــان و زندگــی خــود در عرصــه  كــه ب
هــای مختلــف فرصتــی فراهــم ســاختند كــه مــا 

بتوانیــم در امنیــت و آرامــش بــه زندگــی بپردازیــم . در حاشــیه ایــن همایــش و 
ــان اینکــه معتقــدم جهــاد اكنــون  ــا بی ــادواره شــهدا مدیرعامــل ))غمــارگ (( ب ی
ــی كــه در ســنگر تولیــد هســتند در حکــم ســربازانی  جهــاد كار اســت و كارگران
ــه كشــورمان توســط  ــی ب ــن شــرایط تحمیل مخلــص هســتند كــه در ســخت تری
غربیهــا بــه جهــادی مقــدس در جنــگ اقتصــادی مشــغول هســتند و مــن بــه نوبــه 
خــودم از همــه جامعــه تاشــگر كارگــری بطــور عــام و الخــص جامعــه كارگــری 
مارگاریــن كــه دلســوز و تمــام قــد در خطــوط تولیــد مشــغول فعالیــت هســتند  ، 

ــژه دارم . ــر وی تقدی
فرمانــده پایــگاه مقاومــت شــركت نیــز در حاشــیه مراســم و بعــد تقدیــر از خانــواده 
شــهدا ، ایثارگــران . بســیجیان برتــر طــی ســخنانی اظهــار داشــت :  خالصانــه در 
خدمــت خانــواده  شــهدا ، ایثارگــران و بســیجیان بــوده و هســتیم و معتقدیــم حــل 

مشــکات خانواده هــای ایــن بزرگــواران بزرگتریــن وظیفــه ماســت.
بـــه گفتـــه وی تبییـــن فرهنـــگ ایثـــار و شـــهادت ســـبب تعالـــي جامعـــه و 
پویایـــي اهـــداف ترسیم شـــده نظـــام مقـــدس جمهـــوري اســـامي می شـــود.
شـــایان ذكـــر اســـت در حركتـــی ارزشـــمند و بـــا هماهنگـــی پایـــگاه و حـــوزه 
بســـیج و ســـازمان هـــای متولـــی در حیـــن مراســـم پیکـــر مطهـــر یکـــی از 
ـــده و  ـــر ش ـــالن حاض ـــی در س ـــرای دقایق ـــده ب ـــص ش ـــازه تفح ـــام ت ـــهدای گمن ش

ـــد . ـــم ش ـــدن مراس ـــر ش ـــوی ت ـــه معن ـــا و هرچ ـــدن فض ـــرک ش ـــث متب باع
لیست نفرات تقدیرشونده در یادواره شهدا 1400

1- خانواده شهید قربان صباغ- از بنیانگذاران پایگاه بسیج- 
2- خانواده شهید حسن زاده

3- خانواده شهید شیخ االسامی- با تقوا، مردم دار
4- خانواده شهید ایرانی – با تقوا

ـــوان  ـــهید ج ـــهید شاهســـون- ش ـــواده ش 5- خان
ـــد ـــرد بودن ـــال، مج فع

6- خانـــواده شـــهید خســـروی – فرزنـــد 
نداشـــت
ایثارگران

1- ایثارگر مصطفی شهركی
2- ایثارگر اصغر فیضی زاده

3- ایثارگر محمد شمش الفدا
4- ایثارگر سید ناصر رفیعی

5- ایثارگر ابراهیم شاه حسینی
6- ایثارگر صابر پور جعفر
7- ایثارگر حسین فائضی

8- ایثارگر حمید آهنگران
9- ایثارگر مراد مرادی

بسیجی نمونه
1- بسیجی نمونه اصغر حجازی

2- بسیجی نمونه محمد برزگری
3- بسیجی نمونه محسن نورالهی

4- بسیجی نمونه اصغر جانعلی زاده
5- فرزند شهید )مهرداد الریجانی(

6- فرزند شهید مصطفی شهركی – عباسعلی
7- فرزند شهید )ئدكتر مهدی میرا(

8- حاج محمدرضا بقائیان فرمانده حوزه
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با توجه به آغاز عملیات گازرسانی در منطقه و در نظر گرفتن اینکه تامین سوخت مجموعه 
»سخاش« تابحال بصورت مازوت بوده این افزایش سرمایه یک فرصت است تا شركت سیمان 
خاش بتواند با خرید، تعویض و تجهیز و نصب ماشین آالت، نسبت به تغییر سوخت مصرفی 
خود گام های ارزشمندی بردارد. تاكنون این عملیات بیش از 45 درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته است.
شایان ذكر است با تمهیدات و تاكیدات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بخش مهمی از این 
پروژه و تداركات آن »هزینه تجهیزات و ماشین آالت واقعی، عملیات ساختمان – جانبی، 

پشتیبانی، نصب تجهیزات و ماشین آالت و ... به همت شركت پیاده سازی شده است.
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت سیمان خاش )سهامی عام( مورخ 1400/12/22 

در محل ساختمانIGI  )شركت بازرسي كاالي تجاري ( تشکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 73/49 درصد سهامداران 
حسابرس  مدیره،  هیات  اعضای  حقوقی،  و  حقیقی 
اوراق  و  بورس  سازمان  نظارت  و  قانونی  بازرس  و 
بهاداربرگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای مصطفي 
الهام طالب  و  غني  ملیحه  كه جنابان  بود  شهریاري 
درمقام نظار اول و دوم و آقای محمد هادي گابي 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 
رای  مربوطه  اساسنامه  بند  تغییر  به  سرمایه شركت 

مثبت دادند.
مهندس فرهاد نیکخواه كه پیشتر در سیمان ساوه، قائن و 
بهبهان حضوری موفق داشته است با اذعان اینکه در سال 
1400 با برنامه ریزی های صورت گرفته و بهره گیری 
از توان بومی منطقه نسبت به تکمیل پروژه لوله كشی 
)PIPING( و ارتباط تجهیزات مشعل در دپارتمانهای 
پخت و پیش گرمکن ، خرید تجهیزات ایستگاه گاز و 
نصب تجهیزات و ارتباط با خط اصلی گاز اقدام های بسیار 
خوبی را پیاده سازی كردیم اضافه كرد: مطمئن هستیم 

كه با اجرای این طرح و گازرسانی در سال 1401 ضمن استمرار تولید و تحویل به موقع 
محصوالت در طی سال، شاهد كاهش هزینه های تأمین و حمل سوخت ، كاهش بهای تمام 
شده و سهولت دسترسی به سوخت مورد نیاز خواهیم بود كه این مهم، افزایش سود و منافع 

سهامداران را در برخواهد داشت.
مدیر خوشنام صنعت كانی كشورمان در بخش پایانی گزارش خود دوره بازگشت سرمایه را در 
این طرح 28 ماه اعام كرد و افزود: نرخ بازده داخلی 34 درصد و نرخ تنزیل »بازده مورد انتظار« 

20 درصد پیش بینی شده است.
به گفته مهندس نیکخواه در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، شركت سیمان خاش قادر به 
اجرای طرح در زمان مقرر نبوده و منابع حاصل از كاهش بهای تولید و افزایش سود خالص 

شركت از دست خواهد رفت.
همچنین مدیرعامل »سخاش« آخرین افزایش سرمایه شركت را برای سال 1388 اعام كرد كه 
در آن از محل مطالبات و به منظور تامین سرمایه و اصاح ساختار مالی شركت، سرمایه شركت 

از مبلغ 75/000 میلیون ریال به مبلغ 125/000 ریال میلیون افزایش پیدا كرده بود. 
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، پخش عکس هایی از پیشرفت های حاصل 
شده در تجهیز و نصب ماشین آالت برای تسریع در تغییر سوخت مصرفی مجموعه 
، حرمت نهی شایسته کلیه ارکان مجموعه از جناب شهریاری و مهندس نیکخواه تا 
جناب مهندس آقای گالبی مرد شماره یک مالی شرکت و بچه های خوب امور سهام 
و روابط عمومی نسبت به اصحاب رسانه و اهالی قلم، پاسخگویی دقیق و شفاف به 

سواالت سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط و تقدیر رئیس مجمع 
از عملکرد شایسته و بایسته مدیرعامل خدوم و بازارشناس از نکات خواندنی این 

مجمع بود.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

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

1- گزارش توجیهی مورخ 24 آذرماه 1400 هیات مدیره شركت سیمان خاش )سهامي عام( 
درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 125 میلیارد ریال به مبلغ 200 میلیارد ریال ، 
مشتمل بر صورتهای مالی وسایر اطاعات مالی فرضی كه پیوست می باشد، طبق استاندارد 
حسابرسی »رسیدگی به اطاعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 
مسئولیت گزارش مذبور و مفروضات مبنای تهیه آن با 

هیات مدیره شركت است. 
 161 ماده   2 تبصره  اجرای  در  مزبور  گزارش   -2
اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه 
از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران 
به منظور اجرای طرح توسعه سوخت كارخانه و اصاح 
توجیهی  گزارش  این  است.  تهیه شده  مالی  ساختار 
براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره 
ویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است كه 
نتیجه به  بپیوندد. در  لزوما به وقوع  انتظار نمی رود 
استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش 
توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف 

شده در باال مناسب نباشد.
و  پشتوانه مفروضات  به شواهد  براساس رسیدگی   -3
با فرض تحقق مفروضات هیات مدیره، این موسسه به 
مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات 
مبنایی معقول برای تهیه گزاش توجیهی فراهم نمی 
كند. به عاوه ، به نظر این موسسه، گزارش توجیهی 
یادشده، براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و 

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

مي تواند با اهمیت باشد. 
5- افزایش سرمایه یاد شده می بایست با رعایت مبانی پیش بینی شده در اصاحیه قانون 
تجارت و قانون بازار اوراق بهادار و پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام 

پذیرد.
هدف از انجام افزایش سرمایه 

هدف شركت سیمان خاش )سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح 
زیر می باشد: 

هیات مدیره شركت ضمن ارزیابی جنبه های مختلف وضعیت مالی در راستای اجرای پروژه 
پخت گازی محصوالت، پیشنهاد افزایش سرمایه شركت از مبلغ 125/000 میلیون ریال به مبلغ 
200/000 میلیون ریال )معادل60 درصد( از محـــــل آورده نقدی و مطالبات حال شده را 

ارائه می نماید
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

با توجه به برنامۀ ارائه شـده، شـركت سیمان خاش در نظر دارد سـرمایۀ خود را از مبلغ 
125میلیارد ریال به مبلغ 200 میلیارد ریال، از محل اورده نقدی و مطالبات حال شده به شرح 

زیر افزایش دهد:
- 75 میلیارد ریال )معادل 60 درصد( از محل مطالبات و آورده نقدی.

افزایش سرمایه 60 درصدی

سیمان خاش و اقدامی ارزشمند در توسعه زیرساخت ها

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

مهندس فرهاد نیکخواه، مدیرعامل موفق و رزومه دار صنعت سیمان در 
گزارش خود ضمن ارزیابی جنبه های مختلف وضعیت مالی شرکت»سخاش«  
در حوزه های تولید ، فروش و سودآوری پیرامون لزوم این افزایش سرمایه 
تصریح کرد: در راستای اجرای پروژه تغییر سوخت مصرفی کارخانه از نفت 
کوره )مازوت( به گاز پیشنهاد افزایش سرمایه مالی شرکت از مبلغ 125,000 
میلیون ریال به مبلغ 200.000 میلیون ریال )معادل 60 درصد( از محل آورده 

نقدی و مطالبات حال شده بطور جدی مورد نیاز شرکت است.
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اخبار بانک و بیمه

از  وجه  برداشت  شده،  منتشر  آمار  اساس  بر 
ابتدایی  روز  پنج  در  سامان  بانک  خودپردازهای 

سال 1401 رشد 77 درصدی را نشان می دهد.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط مدیریت 
برداشت  میزان  سامان،  بانک  فروش  پشتیبانی 
روز   5 در  سامان  بانک  خودپردازهای  از  وجه 
در  مشابه  مدت  به  نسبت   1401 سال  ابتدایی 

سال 1400 رشد بیش از 77 درصدی را نشان می دهد.
از  افزایش سقف برداشت  با رشد مواجه شده كه در سال جاری بخشنامه  این رقم در حالی 
خودپردازها در ایام نوروز توسط بانک مركزی اباغ نشده و بیانگر پشتیبانی دقیق كاركنان بانک 

سامان از خودپردازهای این بانک در تعطیات رسمی است.
در همین حال، آمار برداشت از خودپردازهای بانک سامان در روزهای 27 تا 29 اسفند 1400 

نیز با رشد 34 درصدی نسبت به روزهای 28 تا 30 اسفند مواجه بود. 

می دانیم  امروز  گفت:  مسکن  بانک  مدیرعامل 
ساخت مسکن موتور محرک در حوزه اشتغالزایی 
است و دولت تاش می كند تا كشور را به كارگاه 
در  كه  تاشی  با  كند.  تبدیل  خانه سازی  بزرگ 
سال گذشته داشتیم، توانستیم در این مأموریت 

مهم دولت نقش كلیدی ایفا كنیم.
دكتر محمود شایان تصریح كرد: سال 1401 را 
با توجه و تاكید ویژه رهبر معظم انقاب بر تولید آغاز كردیم. زیرا بخش مسکن حوزه ای است 
به هدف اصابت می كند.مدیرعامل بانک مسکن افزود: تولید در بخش  كه منابع در آن دقیقاً 
مسکن به كاهش تورم و كنترل حجم نقدینگی منجر خواهد شد. بنابراین در سال جدید باید 

نسبت به سال گذشته بیشتر تاش كنیم تا با تامین مالی مناسب، این مهم را افزایش دهیم.
فعالیت های  سمت  به  تسهیات  اعطای  مسیر  جدید  سال  در  اینکه  بیان  با  شایان  دكتر 
نوین ساخت  ابزارهای  به  بتوان  باید  با تسهیات هدفمند  دانش بنیان هدایت می شود، گفت: 
این عرصه محقق شود و هم هزینه ها كاهش  تا هم صنعتی سازی در  برای تولید كمک كرد 
یابد. همچنین به این ترتیب سرعت ساخت مسکن در كشور نیز به واسطه شركت های دانش 

بنیان افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل بانک دی در دیدار با رییس هیئت مدیره 
به  ایثار  توانبخشی  و  ورزشی  فرهنگی،  موسسه 
بررسی ظرفیت ها و زمینه های همکاری مشترک 

طرفین پرداخت.
علیرضا قیطاسی در دیدار با حجت اله امانی، رئیس 
هیئت مدیره موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی 
ایثار با اشاره به مأموریت بانک دی در خدمت رسانی 
به خانواده معزز شهدا و ایثارگران گفت: جامعه هدف بانک دی، جامعه معزز ایثارگری است و امیدوارم 

بتوانیم در خدمت رسانی به ذینفعان مشترک و جامعه هدف این موسسه قدم برداریم.
قیطاسی با تأكید بر لزوم گسترش نقاط تماس و سطح دسترسی خانواده معزز شهدا و ایثارگران 
به خدمات بانک دی در سطح كشور گفت: بانک دی با تجهیز حدود 80 میز خدمت در مراكز 
بنیادشهید در شهرهای مختلف، زمینه دسترسی خانواده معزز شهدا و ایثارگران را به خدمات بانکی 
تسهیل كرده است و این آمادگی وجود دارد كه مراكز تحت نظارت موسسه ایثار نیز به دستگاه های 

پوز بانک دی مجهز شود.

شورای  رئیس  دینان،  كاظمی  سیدغامرضا 
 ،1401 سال  عمومی  روابط  هفته  سیاستگذاری 
سمیه محمدی، مدیر روابط عمومی و امور مشتریان 
شركت بیمه تعاون را به مدت یک سال به عنوان 
عمومی  روابط  هفته  سیاستگذاری  شورای  عضو 

منصوب كرد.
رئیس كل باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو ایران 
همچنین در حکمی، محمدی را به عنوان عضو باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو ایران برای یک 

دوره یکساله انتخاب كرد.
شایان ذكر است كه این احکام با حضور سیدغامرضا كاظمی دینان، رئیس كل باشگاه مدیریت 
ارتباطات یونسکو ایران؛ امیرعباس تقی پور، دبیركل باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو ایران و بهنام 
تقی پور، دبیر شورای سیاستگذاری هفته روابط عمومی سال 1401 به سمیه محمدی، مدیر روابط 

عمومی و امور مشتریان شركت بیمه تعاون اهدا شد.
قابل توجه است كه پیش از این، محمدی به عنوان به عنوان عضو شورای سیاستگذاری پنل های 
سندیکای بیمه گران ایران در همایش بیمه و توسعه نیز منصوب و به عنوان عضو كارگروه تخصصی 

روابط عمومی در سندیکای بیمه گران ایران مورد تقدیر قرار گرفته بود.

دكتر اخاقی به مناسبت فرا رسیدن سال جدید با 
حضور در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با دكتر 
علی عسگری مدیرعامل این مجموعه دیدار و گفت وگو 

كرد.
مدیرعامل بانک تجارت ضمن تبریک سال نو و فرا 
رسیدن ماه مبارک رمضان پتروشیمی خلیج فارس را 
از بزرگترین و مهمترین مشتریان بانک تجارت دانست 
و بر آمادگی این بانک برای توسعه همکاری با این مجموعه از طریق ارائه بهترین خدمات مالی و بانکی در 

راستای فعال سازی طرح های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تاكید كرد.
دكتر اخاقی در این دیدار با اشاره به روند همکاری های بانک تجارت با شركت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس گفت: شركت های زیرمجموعه پتروشیمی خلیج فارس را در مجموع بزرگترین و مهمترین مشتری 
بانک تجارت می دانیم و شعب بانک تجارت در تهران و همچنین محل فعالیت پتروشیمی های تحت 
هدایت این هلدینگ همواره آماده ارائه بهترین و سریع ترین خدمات مالی و بانکی متناسب با نیازهای آتی 

این شركت ها هستند.
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به سابقه دیرینه همکاری بانک تجارت با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 
كشور گفت: طرح های تسهیات و تعهدات بانک تجارت با هدف تامین مالی زنجیره تولید شركت های 
پتروشیمی از طریق روش های نوین و كارآمد در راستای تکمیل پروژه ها و تامین خوراک شركت های تحت 
پوشش هلدینگ طراحی و آماده سازی شده و ما آماده به كارگیری حداكثر توان بانک تجارت در حوزه ارزی 

و ریالی برای توسعه این حمایت ها هستیم.
علی عسگری مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به سابقه همکاری راهبردی این شركت با 
بانک تجارت گفت: تعامل حرفه ای بانک تجارت و شركت های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس همواره در 
مسیر توسعه صنعت پتروشیمی كارگشا بوده و امیدواریم شاهد همکاری عمیق تر بین دو مجموعه باشیم

اخذ رتبه اول باالترین رتبه فروش، رتبه اول باالترین ارزش افزوده، رتبه اول بیشترین سودآوری، رتبه اول 
گروه پتروشیمی از جمله دستاوردهای شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سال های اخیر به شمار 

می رود.

در راســتای مدیریــت ریســک بیمه هــای خــودرو، 
بــا اســتفاده از روش هــای هــوش مصنوعــی و 
یادگیــری ماشــینی سرویســی در سیســتم صــدور 
ــات  ــه اطاع ــس از ارائ ــه پ ــاد ك ــدگان ایج نماین
ــا بررســی داده هــای  ــه سیســتم، ب و مشــخصات ب
مربــوط بــه بیمه گــزار و ویژگی هــای خــودرو، 
پیامــی در خصــوص ســطح ریســک بیمه نامــه در 

ــود. ــش داده می ش ــده نمای ــای صادركنن ــرای واحده ــدور ب ــال ص ح
بــر اســاس ایــن گــزارش؛ ایــن پیــام كــه مشــخص كننــده ســطح ریســک بیمه گــزار اســت، 
ــب خســارت  ــت ریســک و ضری ــه مدیری ــا نســبت ب ــرد ت ــدگان كمــک خواهــد ك ــه نماین ب
ــذب  ــن را ج ــک پایی ــا ریس ــای ب ــد بیمه نامه ه ــعی كنن ــرده و س ــدام ك ــود اق ــوی خ پرتف

كننــد.
شــایان ذكــر اســت؛ اقدامــات صــورت گرفتــه بیمــه ملــت در ایــن حــوزه، در قالــب مقالــه ای 
در 28 امیــن همایــش بیمــه و توســعه كــه در آذرمــاه ســال گذشــته برگزارشــد؛ بــرای فعاالن 

صنعــت ارائــه گردیــد.

آییــن دیــدار صمیمانــه بــه مناســبت آغــاز ســال 
جدیــد بــا حضــور مدیرعامــل و كاركنــان در 

ــد. ــزار ش ــتاد برگ ــزی س ــاختمان مرك س
ابوالفضــل آقــادادی مدیرعامــل شــركت بــا تبریــک 
آغــاز ســال 1401 و مــاه مبــارک رمضــان گفــت: 
امســال كــه بــه عنــوان ســال »تولیــد، دانش بنیــان 
بــا  بایــد  شــده  نام گــذاری  اشــتغال آفرین«  و 

همــت، تــاش و كار تیمــی بــرای بالندگــی و تعالــی شــركت بیــش از پیــش بکوشــیم و در 
ــه قلــه موفقیــت گام برداریــم. مســیر صعــود ب

آقــادادی خاطرنشــان  كــرد: »رضایــت مشــتریان و خدمــت خداپســندانه بــه خلق و ســودآوری 
ــران و كاركنــان بیمــه  ــازار« دو هــدف مهمــی اســت كــه مدی ــا حفــظ و افزایــش ســهم ب ب
كوثــر در هــر جایگاهــی بایــد آن را مــد نظــر داشــته باشــند. بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف 
ــه شــدگان و  ــذاران و بیم ــا بیمه گ ــل ب ــزاری جلســات و تعام ــه محــوری و برگ ــد »برنام بای
ســنجش عملکردهــا، تحلیــل و رفــع نواقــص، یادگیــری و توســعه فــردی و ســازمانی، نــگاه 
ــه،  ــور و نقــد منصفان ــاری، شــور و شــوق در انجــام ام ــر عادت هــای رفت هوشــمندانه و تغیی
ــور«  ــکاران در ام ــال هم ــاركت فع ــار و مش ــض اختی ــا، تفوی ــت بحران ه ــاد در مدیری اتح
ســرلوحه كارهــا قــرار گیــرد. در همیــن راســتا می تــوان متناســب بــا آغــاز ســال نــو، هفــت 
ــودآوری و  ــد »س ــدگان«، رش ــهامداران و خدمت گیرن ــت »س ــامل رضای ــازمانی ش ــین س س
ــای  ــا و ارتق ــازی فرآینده ــانی«، هوشمندس ــای انس ــرمایه ه ــه »س ــه ب ــازار«، توج ــهم ب س
ــجم«،  ــازماندهی منس ــاختار و س ــی در »س ــی«، چابک ــامانه های اطاعات ــتم ها و س »سیس
»سیاســت ها و فرهنــگ ســازمانی ارزشــی« و »ســنجش و ارزیابــی« را مدنظــر قــرار دهیــم.

رشد 77 درصدی برداشت وجه از خودپردازهای بانک سامان

دیدار مدیرعامل بانک دی با رییس هیئت مدیره موسسه ایثار

مدیـر روابـط عمومی و امور مشـتریان بیمه تعـاون به عنوان عضو شـورای 
سیاسـتگذاری هفته روابط عمومی سـال 1۴01 منصوب شـد.

ارائه خدمات متناسب با نیاز هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

ساخت مسکن، موتور محرک تحقق شعار سال 1۴01

کمک هوش مصنوعی به مدیریت ریسک در بیمه ملت

دیدار صمیمانه مدیرعامل شرکت بیمه کوثر با کارکنان و تاکید بر برنامه محوری

در دیدار مدیران عامل بانک تجارت و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تاکید شد؛

شرکت بیمه ملت نیز در سال هاي اخیر به صورت ویژه روي موضوع مدیریت ریسک تمرکز کرده و با 
استفاده از دانش روز و نیز توانمندي هاي داخلي، تا حد امکان »ریسک« را توزیع و »پذیرش ریسک« را 

بر اصول بیمه گري مبتني کرده است.

دکتر شایان عنوان کرد

انتصاب مدیر روابط عمومی بیمه تعاون به عنوان عضو شورای سیاستگذاری هفته روابط عمومی
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مدیرعامـل سـیمان مازنـدران، در گـزارش خـود با اشـاره به جایگاه ایـران در صنعت سـیمان و بیان 
فرصـت هـا و تهدیدهای پیش روی ایـن صنعت، نگاهی گذرا به تاریخچه سـیمان مازندران، خطوط 
تولید، ظرفیت كارخانه سـهم صادرات و ... داشـت و در پایان به بیان دسـتاوردها و عملکرد شـركت 

پرداخت.
اهداف مدیریت برای سـال مالی آتی منتهی به 1400/9/30 رشـد تمامی شـاخص های سـودآوری 
و ارزش آفرینـی در كنار رشـد فروش خارجی به كشـورهای هـدف صادراتی، تداوم عرضه محصوالت 
در بـورس كاال، بـاال بـردن راندمـان، رعایت كلیه اسـتانداردهای زیسـت محیطی و ارتقـاء بهره وری 

باشد. می 
مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان سـهام شـركت سـیمان مازنـدران )سـهامی عام( مـورخ 

1400/12/24 در محـل خیابـان آفریقـا خیابـان شـهید سـتاري پـاک 51  برگـزار گردیـد.
در ایـن مجمـع كـه با حضـور 74/3 درصد سـهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضـاء هیات مدیره، 

نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و 
بـازرس قانونـی برگزار گردید، ریاسـت مجمـع برعهده 
آقـای شـمس الـه محمـدي بـود، كـه جنابـان علیرضا 
قـادري و یوسـف رحمتـي پور در مقام نظـار اول و دوم 
و آقـای بهـروز دانشـي بـه عنـوان دبیر مجمـع انتخاب 

گردیدند.
درادامـه بـا قرائت گزارش هیـات مدیره بـه مجمع مربوط 
بـه اهـم فعالیتهـای صـورت پذیرفتـه در طی سـال مالی 
اسـتماع گـزارش  از  و پـس  بـه 1400/09/30  منتهـی 
حسـابرس و بـازرس قانونـی، مجمـع نشـینان بـا طنیـن 
صلـوات خـود ضمـن  تصویـب صورتهـای مالـی و تنفیذ 
معامـات مشـمول مـاده 129 و بـا تقسـیم سـود 2/000 

ریـال بـه ازای هـر سـهم بـه كار خـود پایـان دادند.
حضـور یـک تیـم هیـات مدیـره قـوی در سـال سـخت 

اقتصـادی گذشـته كـه بـا مشـکات متعددی مثـل قطعی 
بـرق و گاز، تـداوم تحریـم هـای بیـن المللی ، اشـباع بـازار، 
ركود سـاخت و سـاز و ... همراه بود باعث شـد كه »سمازن« 
در رونـد صعـودی خـود بـه ادامه فعالیـت بپـردازد. با حضور 
جناب مهندس ابراهیم معدن پیشـه كه پیشـتر در كسـوت 
ریاسـت هیـات مدیـره ایـن شـركت حضـوری چشـمگیر و 
اثرگـذار داشـته و اكنـون در مقـام مدیرعاملی و سـکانداری 
شـركت حضور دارد می توان آینده ای درخشـان تر و موفق 
تر را برای شـركت دوست داشـتنی سیمان مازندران متصور 

بود.
وی پیشـتر در مصاحبـه هایـی كـه بـا خبرنـگاران داشـت بخوبـی و با جزئیـات پیرامون شناسـایی 
ظرفیـت صادراتـی و توسـعه صـادرات بـه بازارهـای جدیـد در حـوزه CIS، وضعیـت افزایـش نـرخ 
محصوالت شـركت های تولید كننده سـیمان، برنامه فروش كلینکرشـركت در سـال جاری، برنامه 
هـای جـدی »سـمازن« بـرای حـذف فروش واسـطه هـا و فـروش مسـتقیم صادراتی بـرای افزایش 
سـودآوری در سـال جـاری، پیش بینی مقـدار افزایش نرخ حامل هـای انرژی برای سـال آتی، پیش 
بینـی نسـبت فروش سـیمان پاكتـی به كل فروش در سـال جـاری نکات مهمـی را بیان كـرده بود 
كـه ایـن مصاحبـه خود شـاهدی بر دقت نظر و دیـدگاه های مبتنی بر واقعیت برای توسـعه و تعالی 

عملکـرد مجموعه می باشـد.
سـیمان مازنـدران را بـه واسـطه پتانسـیل بـاالی خـود نگیـن شـركت هـای هلدینگ سـیدكو می 
شناسـند بقـول مهنـدس حامد اصل روسـتا مدیرعامل هلدینگ سـیدكو، سـیمان مازنـدران از نظر 
تکنولـوژی خـط تولیـد و دانش فنی پرسـنل جزو شـركت های تراز اول سـیمان كشـور اسـت كه با 
مدیریـت خـوب می تواند علیرغـم فضای رقابتی شـدید حاكم بر منطقه، حضـورش بهترین عایدی 

را برای سـهامدار عمده و خرد داشـته باشـد.

پیام رئیس هیات مدیره
در سـالی كه گذشـت نه تنها توانسـتیم عملکـرد مالی خوبـی را ثبت كنیم بلکه توانسـتیم اقدامات 
بسـیار مهـم زیرسـاختی در حـوزه هـای فنـی، مالـی و نـرم افزارهـای اطاعاتی و عملیاتی شـركت 
انجـام دهیـم. همچنین بازنگری اساسـی در نظام كنترل های داخلی، ایجـاد كمیته های تخصصی، 
بازمهندسـی فرآیندهـای كاری و برگـزاری جلسـات متعـدد جهت وصـول مطالبات موجوب شـد تا 
بـا وجـود رشـد 85 درصـدی فروش از مبلـغ 4/840 میلیـارد ریال در سـال 1399 به مبلـغ 8/905 
میلیـارد ریـال در سـال 1400، مبلـغ 374 میلیارد ریـال كاهش دهیم وبدین ترتیب شـاهد افزایش 

كیفیت سـود باشیم.
در سـالی كـه گذشـت علیرغـم اینکـه صنعت و به خصوص شـركت سـیمان مازنـدران توقفات 
ناخواسـته بی سـابقه ای ناشـی از قطعی برق به میزان 2/208 سـاعت و گاز به میزان 1/614 
سـاعت را تجربـه كـرد، توانسـتیم بـا برنامـه ریـزی دقیـق نه تنهـا خللـی در عملیات شـركت 
نداشـته باشـیم بلکـه بـه رشـد 3 درصـدی در تولید و 

فـروش انـواع محصوالت دسـت یابیم.
در سـالی كـه گذشـت توانسـتیم بـرای اولیـن بـار در 
تاریـخ فعالیـت این شـركت محصـوالت سـیمانی خود 
را در بـورس كاال عرضـه كنیـم و همچنیـن سـرمایه 
گـذاری مناسـبی را جهـت تجهیز نـاوگان حمل و نقل 

در شـركت زیرمجموعـه مازنـد ترابر داشـته باشـیم.
دستاوردها

1- افزایش84%  درآمد و سوداوری
2- افزایـش 3% در سـهم بـازار داخلی و 9% در سـهم بازار 

صادرات
3- بهینه سازی مصرف انرژی

4- رعایت كامل استانداردهای محیط زیست
5- افزایـش بهـره وری تولیـد 3% تولید سـیمان و 1% در 

كلینکر تولید 
6- افزایش 69% در بازدهی سرمایه بکار گرفته شده 

7- رتبه پنجم در كشور از منظر سیمان
8- رتبه دوم در كشور از منظر تحویل سیمان

9- كاهش دوره وصول مطالبات از 58 روز به 19 روز
10- تحویل 788/707 تن محصول از طریق بورس كاال

11- افزایـش 3% تنـاژ فـروش و تحویـل نسـبت بـه سـال 
1399

برنامه های آتی شرکت:
اهـداف و برنامـه های کوتاه مـدت و بلندمـدت مدیریت در راسـتای اجرای اسـتراتژی 

شـرکت سـیمان مازندران )سـهامی عـام( به شـرح زیر می باشـد:
1- حفـظ سـهم بازارداخلی و توسـعه صادرات با بررسـی و مطالعه پیوسـته بـازار و رفتار رقبـا با ارائه 

راهکارهای متنوع و مناسـب به منظور كسـب سـود پایدار.
2- برنامـه ریـزی جهـت افزایـش كیفیـت محصـوالت با اسـتفاده از روش هـای بهینه تولیـد و مواد 

مصرفی بـا كیفیت
3- برنامـه ریـزی و كنتـرل در جهت كاهش بهای تمام شـده محصوالت از طریـق افزایش بهره وری 

كاركنـان و كنتـرل هزینـه ها به منظور انعطـاف پذیری در تعیین نـرخ های فروش.
4- تـاش و برنامـه ریزی جهت ارتقا سـطح تخصصـی و مهارت منابع انسـانی از طریق برگزاری 

دوره های آمـوزش علمی و كاربردی
5- برنامـه ریـزی جهـت حفـظ، نگهداشـت و ارتقـا اسـتانداردهای مرتبـط با صنعت، بهداشـت، 

ایمنـی و محیط زیسـت .
6- انجـام پـروژه هـای بهسـازی، نگهـداری و تعمیر ماشـین آالت و تجهیزات به منظـور افزایش 

اثربخشـی و اجـرای برنامه هـای تولید.

»سمازن« نگین شرکت های سیدکو

تقسیم سود ۲000 ریالی به ازای هر سهم شرکت سیمان مازندران

مهندس ابراهیم معدن پیشه که پیشتر در سیمان فیروزکوه هم با 
نقشه راه هایی از جنس تعالی توانسته بود با کاهش بهای تمام شده، 
تاریخ عملکرد  ارتقاء کیفیت محصوالت در  سرآمدی در فروش و 
شرکت نقطه عطفی را جاری سازد بخوبی فرصت ها و هم تهدیدهای 
حاکم بر بازار صنعت سیمان و کانی را بطور عام و هم نقاط قوت و 
صنعت »سمازن« را بطور خاص شناخته و بر آن اشراف دارد، می تواند 
این شرکت را در روند رو به رشد خود با عملکردی اثرگذار به سوی 

ارزش آوری و سودآفرینی بیشتر رهنمون سازد.
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افزایش سرمایه 50 درصدی

سیاستهای مدیریت برای افزایش سودآوری

به گزارش مدیریت این افزایش سرمایه 50 درصدی از مبلغ 1644 میلیون به مبلغ 2466 میلیون 
از محل سود انباشته و با هدف اصالح ساختار مالی، جبران مخارج انجام شده و تامین سرمایه 
در گردش صورت می پذیرد. در صورت عدم صورت پذیرفتن این افزایش سرمایه، شرکت 
سیمان مازندران مجبور است در صورت به نیاز نقدینگی، این نقدینگی را از بانک ها اخذ کند 
که مسلما سود تسهیالت دریافتی و تسویه آنها باعث کاهش سودآوری شرکت خواهد شد 

و در روند روبه رشد شرکت و دست یازی به اهداف پیش بینی شده خلل ایجاد خواهد کرد.
مجمـع عمومـی فـوق العـاده صاحبـان سـهام شـركت سـیمان مازنـدران )سـهامی عـام( مورخ 

1400/12/24 درمحـل خیابـان آفریقـا خیابـان شـهید سـتاري پـاک 51 تشـکیل گردیـد.
در ایـن مجمـع كه با حضـور 73/58 درصد سـهامداران حقیقی و حقوقی، اعضـای هیات مدیره، 
حسـابرس و بـازرس قانونـی و نظـارت سـازمان بـورس و اوراق بهاداربرگزار شـد، ریاسـت مجمع 
برعهـده آقـای شـمس اهلل محمدي بـود كه جنابان علیرضا قادري و یوسـف رحمتـي پور درمقام 

نظـار اول و دوم و آقـای بهـروز دانشـي به عنـوان دبیر مجمع انتخاب شـدند.
در ادامـه و بـا قرائـت گـزارش توجیهـی هیـات مدیـره مبنـی بـر لـزوم افزایش سـرمایه توسـط 
مدیرعامـل محتـرم و پـس از اسـتماع گـزارش حسـابرس و بـازرس قانونـی، مجمـع نشـینان با 
طنیـن صلـوات خـود ضمـن تصویب افزایش سـرمایه شـركت بـه تغییر بنـد اساسـنامه مربوطه 

رای مثبـت دادند.
بنـا بـه گـزارش هـای ارائه شـده بـا ایـن افزایش سـرمایه 50 درصـدی از محل سـود انباشـته ، 
روند رو به رشـد حاشـیه سـود ناخالص و سـود عملیاتی در شـركت اسـتمرار خواهد یافت. هدف 
از ایـن افزایـش سـرمایه ، اصـاح سـاختار مالـی جبران مخـارج انجام شـده و تامین سـرمایه در 

گردش می باشـد.
مهنـدس صـدری ، معـاون مالـی شـركت در حاشـیه مجمع بـا تاكید بـر اینکه طبق محاسـبات 
صـورت پذیرفتـه دوره بازگشـت سـرمایه 41 مـاه بـرآورد شـده اسـت افزود: نـرخ بـازده داخلی 

24/7 درصـد و نـرخ تنزیـل دربـازه مـورد انتظـار 18 درصـد پیش بینی شـده اسـت.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، حضور مدیران ارشد هلدینگ سیدکو در مجمع، 
تاکید رئیس مجمع جناب شمس اله محمدی بر اینکه سیمان مازندران مهمترین شرکت 
سیمانی هلدینگ سیدکو بوده و عملکرد آن بسیار مورد توجه است، تایید حسابهای 
پاک و شفاف جناب سید محمدعلی صدری معاون مالی پاکدست و مرد شماره یک مالی 
مجموعه، پاسخگویی مدیرعامل، معاون مالی و رئیس مجمع به سواالت سهامداران حاضر 
در مجمع و ناظر به صورت برخط، برگزاری مجمع افزایش سرمایه با همان ترکیب هیات 
رئیسه و بعد از برگزاری مجمع ساالنه، گزارش مبسوط از اهم فعالیت های انجام شده در 
طی سال مالی مورد گزارش، برگزاری انتخابات هیات مدیره که طی آن اعضای حقوقی 
برای 2 سال در سمت خود ابقاء شدند و حرمت نهی به اصحاب رسانه و اهالی قلم برای 

پوشش خبری جلسه ها از نکات خواندنی این دو مجمع برگزار شده بود
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

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

1- گـزارش توجیحـی مـورخ 20 آذر 1400 هیـات مدیـره شـركت سـیمان مازندران )سـهامي 
عـام( درخصـوص افزایـش سـرمایه آن شـركت از مبلـغ 1/644 میلیـارد ریـال به مبلـغ 2/466 
میلیـارد ریـال ، مشـتمل بـر صـورت وضعیـت مالـی، صـورت هـای سـود و زیـان، تغییـرات در 
حقـوق مالکانـه و جریـان هـای نقـدی و فرضـی و یادداشـت های همراه كه پیوسـت می باشـد، 
طبـق اسـتاندارد حسابرسـی »رسـیدگی بـه اطاعـات مالی آتـی« مورد رسـیدگی این سـازمان 
قـرار گرفتـه اسـت. مسـئولیت گـزارش توجیحـی مذبـور و مفروضات مبنـای تهیه آن بـا هیات 

مدیره شـركت اسـت. 
2- گـزارش توجیحـی مزبـور در اجـرای تبصره 2 مـاده 161 اصاحیـه قانون تجـارت و با هدف 
توجیـه افزایـش سـرمایه از محل سـود انباشـته بـه منظور اصـاح سـاختار مالی و حفـظ منابع 
جهـت تامیـن سـرمایه در گـردش، تهیـه شـده اسـت. افزایـش سـرمایه از محل سـود انباشـته 
منجـر بـه ورود منابـع نقـدی نمی شـود، لـذا به طـور مسـتقیم تاثیـری بردرآمد شـركت ندارد. 
ایـن گـزارش توجیهی براسـاس مفروضاتی مشـتمل بر مفروضـات ذهنی دربـاره رویدادهای آتی 
و اقدامـات مدیریـت تهیـه شـده اسـت كه انتظـار نمـی رود لزوما بـه وقـوع بپیونـدد. در نتیجه 
بـه اسـتفاده كننـدگان توجـه داده می شـود كه ایـن گزارش توجیهی ممکن اسـت بـرای هدف 

هایـی جز هـدف توصیف شـده در باال مناسـب نباشـد.
3- براسـاس رسـیدگی به شـواهد پشـتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات ذكر شـده در 
گـزارش توجیهـی، ایـن موسسـه به مـواردی برخـورد نکرده اسـت كـه متقاعد شـود مفروضات 
مزبـور، مبنایـي معقـول بـراي تهیـه گـزارش توجیهـي فراهم نمـي كند. به عـاوه، بـه نظر این 
سـازمان، گـزارش توجیهـی یـاد شـده براسـاس مفروضـات بـه گونـه ای مناسـب تهیـه و طبق 

اسـتانداردهای حسـابداری ارائه شـده است.
4- حتـي اگـر رویدادهـاي پیـش بیني شـده طبـق مفروضـات ذهني توصیـف شـده در باال رخ 
دهـد، نتایـج واقعـي احتماال متفـاوت از پیش بیني هـا خواهد بـود. زیرا رویدادهـاي پیش بیني 
شـده اغلـب بـه گونـه اي مـورد انتظـار رخ نمـي دهد وتفـاوت هاي حاصـل مي تواند بـا اهمیت 

باشد. 
5- سـود انباشـته طبـق صورتهـای مالـی 6 ماهـه منتهـی بـه 1400/03/31 )بررسـی اجمالـی 
شـده( مبلـغ 2/404 میلیـارد ریـال می باشـد و انتقال مبلـغ 822 میلیـارد ریال بـه آن افزایش 

سـرمایه امـکان پذیر اسـت.
هدف از انجام افزایش سرمایه 

هـدف شـركت سـیمان مازندران )سـهامی عـام( از افزایش سـرمایه موضـوع این بیانیـه ثبت، به 
شـرح زیر می باشـد: 

اصالح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش و جبران مخارج انجام شده 
- نقـش محـوری سـرمایه در دنیـای تجـارت امـروز بـر هیـچ كسـی پوشـیده نیسـت. یکـی ان 
مهمتریـن ملزومـات هـر فعالیـت اقتصـادی فراهـم كـردن منابـع مالـی مورد نیـاز اسـت. قطعاً 
شناسـایی راه هـای مختلـف تأمیـن مالـی و بهـره گیـری از ابزارهای مناسـب مالـی، مدیریت را 
در اتخـاذ تصمیـم صحیـح و كسـب منافـع بیشـتر یـاری خواهد نمـود. با عنایـت به رونـد رو به 
رشـد شـركت، مانده سـود انباشـته نشـان دهنده عدم تقسیم كل سـود سـاالنه می باشد. وجود 
سـود انباشـته متـورم در صـورت وضعیـت مالـی و احتسـاب آن در سـود قابـل تقسـیم در مجا 
مـع عـادی سـالیانه آتـی و همچنیـن احتمـال تقسـیم آن همـواره باعث ایجاد ریسـک كسـری 
نقدینگـی و تامیـن سـرمایه در گـردش در شـركت خواهـد شـد. لیکـن در صورتـی كه شـركت 
نقدینگـی خـود را صـرف پرداخت سـود سـهام بـه سـهامداران نماید رشـد و توسـعه بلند مدت 
شـركت دچـار تردیـد مـی گـردد. یکـی از راهکارهـا جهـت حفظ تـوان نقدینگـی انتقال سـود 

انباشـته به سـرمایه می باشـد. 
ـــد  ـــع بلن ـــل مناب ـــده از مح ـــذاری ش ـــرمایه گ ـــغ س ـــه مبال ـــان از اینک ـــت اطمین ـــركت جه ش
مـــدت تامیـــن شـــده و امـــکان ایجـــاد كســـری نقدینگـــی و كســـری ســـرمایه در گـــردش )كـــه 
ـــش  ـــای پی ـــت ه ـــدی و فعالی ـــای تولی ـــه ه ـــه برنام ـــه ب ـــا لطم ـــص ی ـــرای ناق ـــه اج ـــر ب منج
ـــور  ـــه منظ ـــن ب ـــد و همچنی ـــته باش ـــود نداش ـــردد( وج ـــی گ ـــركت م ـــی ش ـــده آت ـــی ش بین
اصـــاح ســـاختار مالـــی و جبـــران مخـــارج انجـــام شـــده و تامیـــن ســـرمایه در گـــردش 

ـــد.  ـــی دان ـــروری م ـــرمایه را ض ـــش س افزای
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شـــركت جهـــان فـــوالد ســـیرجان توانســـت در اوج تحریـــم هـــا و نبـــود كارشناســـان 
خارجـــی كـــه بـــه دلیـــل تحریـــم و علیرغـــم داشـــتن تعهـــدات در هیـــچ پـــروژه ای در 
ـــه  ـــکاری در زمین ـــه هم ـــج گون ـــه هی ـــر ب ـــد و حاض ـــدا نمیکردن ـــور پی ـــان حض ـــران عزیزم ای
ـــاش  ـــاوری و ت ـــود ب ـــا خ ـــا ب ـــد تنه ـــوالدی نبودن ـــمش ف ـــه ذوب و ش ـــدازی كارخان راه ان
ـــردی  ـــاالری م ـــه س ـــی و قافل ـــان داخل ـــص متخصص ـــوان و تخص ـــک ت ـــا كم ـــه ب مجاهدگون
ـــرداری  ـــره ب ـــه به ـــه مرحل ـــلو ب ـــی عباس ـــر عل ـــام دكت ـــه ن ـــت ب ـــام در صنع ـــن و صاحبن پوالدی
رســـید و در انـــدک زمـــان بـــه ظرفیـــت افـــزون بـــر 90 درصـــدی را بـــرای یـــک ملـــت 
ـــور در  ـــال كش ـــر س ـــوان مدی ـــه عن ـــلو ب ـــر عباس ـــژه از دكت ـــر وی ـــاید تقدی ـــان آورد. ش ارمغ
ســـال 2020 بـــرای بـــه ســـرانجام رســـاندن پـــروژه ذوب در ایـــن كارخانـــه را كمتریـــن 
پاداشـــی بتـــوان نـــام بـــرد كـــه بـــه ایـــن مـــرد بـــزرگ اعطـــا شـــد هرچنـــد مشـــارالیه 
ـــوح  ـــوان و ل ـــب عن ـــا كس ـــت ت ـــرزمینش اس ـــای س ـــی و اعت ـــال  آبادان ـــه دنب ـــان داده ب نش

ـــر...                                                                                        تقدی
ــركت  ــن شـ ــرمایه آخریـ ــش سـ ــا افزایـ ــان بـ توامـ
ـــان  ـــعه ای جه ـــای توس ـــرای طرح ه ـــک اج ـــدون ش ب
ـــر  ـــد منج ـــش تولی ـــر افزای ـــاوه ب ـــیرجان ع ـــوالد س ف
ـــه  ـــد ك ـــد ش ـــم خواه ـــه ه ـــتغالزایی در منطق ـــه اش ب
ـــاهکاری  ـــت و ش ـــی دانس ـــتاوردی مل ـــد آن را دس بای
ــرودی در  ــراز و فـ ــر فـ ــرای هـ ــه فـ از مدیرانـــی كـ
فضـــای اقتصـــادی  آنچـــه برایشـــان هـــدف اســـت 

رســـیدن بـــه اوج اســـت وپیشـــرفت. 
مجمـــع عمومـــی عـــادی فـــوق العـــاده صاحبـــان 
ســـهام شـــركت مجتمـــع جهـــان فـــوالد ســـیرجان 
محـــل  در   1401/01/17 مـــورخ  )ســـهامی عام( 
ـــاش  ـــالن ت ـــاش- س ـــي ت ـــي ورزش ـــه فرهنگ مجموع

برگـــزار گردیـــد
ــد  ــور 79/11 درصـ ــا حضـ ــه بـ ــع كـ ــن مجمـ در ایـ
ــات  ــاء هیـ ــی ، اعضـ ــی و حقوقـ ــهامداران حقیقـ سـ
ــادار،  ــورس و اوراق بهـ ــازمان بـ ــده سـ ــره، نماینـ مدیـ
ـــت  ـــد، ریاس ـــزار گردی ـــی برگ ـــازرس قانون ـــابرس و ب حس
مجمـــع برعهـــده آقـــای عطـــااهلل معروفخانـــي بـــود، 
كـــه جنابـــان عبـــداهلل شـــیر محمـــد پـــور گرجانـــي 
و محمـــود زیـــد آبـــادي نـــژاد در مقـــام نظـــار اول و 
ـــع  ـــر مجم ـــوان دبی ـــه عن ـــلو ب ـــي عباس ـــای عل دوم و آق

انتخـــاب گردیدنـــد.
ـــی  ـــركت مل ـــابق ش ـــران س ـــه از مدی ـــلو ك ـــی عباس عل
ــس  ــب رئیـ ــن نائـ ــران و همچنیـ ــس ایـ ــع مـ صنایـ
اتـــاق بازرگانـــی كرمـــان و بنیانگـــذار صنعـــت فـــوالد 
ـــه  ـــکاندار مجموع ـــام س ـــد و  در مق ـــی باش ـــیرجان م س
ــفنجی و  ــن اسـ ــده آهـ ــد كننـ ــن تولیـ ــه اولیـ ای كـ
ـــتان  ـــوالدی در شهرس ـــمش ف ـــده ش ـــد كنن ـــن تولی اولی
ســـیرجان اســـت ضمـــن اشـــاره بـــه ایـــن مطلـــب 

ـــده  ـــال ش ـــات ح ـــل مطالب ـــی از مح ـــرمایه 25/000/000 میلیون ـــش س ـــن افزای ـــا ای ـــه ب ك
ـــداث  ـــای اح ـــرح ه ـــه ط ـــتیم ك ـــم هس ـــته مصم ـــود انباش ـــدی و س ـــهامداران و آورده نق س
ـــفنجی در  ـــن اس ـــن آه ـــد 1/050/000 ت ـــا تولی ـــع را ب ـــماره 2 مجتم ـــتقیم ش ـــای مس احی
ـــم  ـــن ات ـــد 1/760/000 ت ـــت تولی ـــا ظرفی ـــتقیم ب ـــای مس ـــدول احی ـــداث مگام ـــال و اح س
ـــركت  ـــرد: ش ـــه ك ـــانیم اضاف ـــرداری برس ـــره ب ـــه به ـــر ب ـــال را زودت ـــفنجی در س ـــن اس اه
جهـــان فـــوالد ســـیرجان بـــا داشـــتن پتانســـیل هـــای بـــاال از نظـــر تخصـــص، تجربـــه، 
ـــه  ـــده ب ـــن، در آین ـــنگ آه ـــم س ـــر عظی ـــودن ذخای ـــه ای و دارا ب ـــب منطق ـــرایط مناس ش

ـــد  ـــرار خواه ـــه ق ـــران و خاورمیان ـــوالد در ای ـــد ف ـــی تولی ـــای اصل ـــب ه ـــی از قط ـــوان یک عن
ـــت. گرف

ـــه  ـــن اینک ـــا تبیی ـــه ب ـــورمان در ادام ـــت كش ـــناس صنع ـــور و بازارش ـــه مح ـــر برنام ـــن مدی ای
ـــش وارد  ـــت های ـــه دوم فعالی ـــه ده ـــود ب ـــهامداران خ ـــت س ـــا حمای ـــركت ب ـــن ش ـــروز ای ام
ـــعه ای  ـــای توس ـــا طرح ه ـــد ت ـــه دار باش ـــت ادام ـــن حمای ـــتم ای ـــدوار هس ـــت و امی ـــده اس ش
ـــه  ـــده ب ـــن ش ـــان تعیی ـــد، در زم ـــم می زن ـــركت را رق ـــده ش ـــم و آین ـــرده ای ـــاز ك ـــه آغ را ك
ـــرای  ـــر اج ـــود را ب ـــای خ ـــده فعالیت ه ـــرد : عم ـــان ك ـــر نش ـــانیم خاط ـــرداری برس ـــره ب به
طرح هـــای توســـعه متمركـــز كـــرده ایـــم تـــا حداكثـــر در 4 ســـال آینـــده بـــه بهـــره 
ـــه دوم دو  ـــا در نیم ـــت ت ـــر آن اس ـــاش ب ـــام ت ـــه تم ـــه وی البت ـــه گفت ـــد. ب ـــرداری برس ب
ـــه  ـــیم و در ادام ـــفنجی باش ـــن اس ـــد آه ـــت تولی ـــدن ظرفی ـــر ش ـــاهد 4 براب ـــی ش ـــال آت س

ـــم . ـــش دهی ـــن افزای ـــون ت ـــه میلی ـــه س ـــن ب ـــون ت ـــک میلی ـــوالد را از ی ـــت ف ـــز ظرفی نی
ـــل  ـــرح تکمی ـــرد: ط ـــح ك ـــلو تصری ـــی عباس ـــر عل دكت
ــا دارای مزیـــت  واحـــد تولیـــد آهـــن اســـفنجی بـ
هـــای نســـبی از جملـــه مجـــاورت بـــا بزرگتریـــن 
ــم  ــه، فراهـ ــه در خاورمیانـ ــد گندلـ ــع تولیـ مجتمـ
ـــرای  ـــرای اج ـــاز ب ـــورد نی ـــای م ـــاخت ه ـــودن زیرس ب
ـــاورت  ـــاده و مج ـــرق و گاز، ج ـــل آب، ب ـــروژه از قبی پ
بـــا خـــط راه آهـــن سراســـری ایـــران و دسترســـی 
بـــه نیـــروی متخصـــص بـــه دلیـــل اجـــرای طـــرح 
ــک  ــر یـ ــی گل گهـ ــی و صنعتـ ــه معدنـ در مجموعـ
ـــه  ـــه گفت ـــت. ب ـــب اس ـــیار مناس ـــذاری بس ـــرمایه گ س
ـــدت  ـــاه م ـــد در كوت ـــن واح ـــدی ای ـــول تولی وی محص
قابـــل عرضـــه بـــه خریـــداران داخلـــی بـــوده و در 
ــه  ــری كـ ــه گـ ــد ذوب و ریختـ ــدت در واحـ دراز مـ
ـــرف  ـــد، مص ـــد ش ـــداث خواه ـــک اح ـــده نزدی در آین
مـــی گـــردد. شـــایان ذكـــر اســـت محـــل اجـــرای 
ــیرجان و در  ــوالد سـ ــان فـ ــع جهـ ــرح در مجتمـ طـ
مجـــاورت مـــدول شـــماره 1 قـــرار دارد و براســـاس 
ــل  ــا محـ ــق قبـ ــانه دقیـ ــای كارشناسـ ــی هـ ارزیابـ
ـــف  ـــه ای مختل ـــرح از جنب ـــرای ط ـــرای اج ـــب ب مناس
ـــی  ـــاز، دسترس ـــورد نی ـــه م ـــواد اولی ـــن م ـــه تامی از جمل
بـــه خطـــوط مواصاتـــی كشـــور، وجـــود زیرســـاخت 
ــانی الزم  ــروی انسـ ــود نیـ ــاز، وجـ ــورد نیـ ــای مـ هـ
ــرات  ــن اثـ ــب و همچنیـ ــرف مناسـ ــای مصـ و بازارهـ
احـــداث و یـــا توســـعه طـــرح بـــر محیـــط زیســـت 
ـــا  ـــپس ب ـــه و س ـــرار گرفت ـــی ق ـــورد بررس ـــه، م منطق
ـــرح  ـــرای ط ـــکان اج ـــه، ام ـــه جانب ـــدی هم ـــع بن جم

انتخـــاب گردیـــده اســـت.
ــیان،  ــان بخشـ ــر جهـ ــز امیـ ــع نیـ ــیه مجمـ در حاشـ
ـــام  ـــركت، اع ـــت ش ـــادی پاكدس ـــی و اقتص ـــاون مال مع
كـــرد كـــه از ایـــن افزایـــش ســـرمایه 25/000/000 
ـــال  ـــات ح ـــل مطالب ـــد از مح ـــادل 37/5 درص ـــارد مع ـــغ 15/000/000 میلی ـــاردی ، مبل میلی
ـــادل 25 درصـــد از  ـــارد و مع ـــغ 10/0000/000 میلی ـــدی و مبل شـــده ســـهامداران و آورده نق
ـــركت  ـــی ش ـــک مال ـــماره ی ـــرد ش ـــه م ـــه گفت ـــد. ب ـــد ش ـــن خواه ـــته تامی ـــود انباش ـــل س مح
دوره بازگشـــت ســـرمایه 37 مـــاه و نـــرخ بـــازده داخلـــی طـــرح بالـــغ بـــر 4/95 درصـــد 
ـــل  ـــی تنزی ـــد آت ـــوه نق ـــان وج ـــورت جری ـــاس ص ـــن براس ـــت. همچنی ـــده اس ـــی ش ـــش بین پی
ـــغ  ـــرح بال ـــی ط ـــص ارزش فعل ـــر 25 درصـــدی ، خال ـــغ ب ـــل بال ـــرخ تنزی ـــاظ ن ـــا لح ـــده و ب ش

ـــردد. ـــی گ ـــن م ـــال« تعیی ـــون ری ـــر »15/127/740 میلی ب

هنر مدیریت کاردان و کاربلد در حصول افتخار ملی
افزایش سرمایه 6۲/5 درصدی

مجتمع جهان فوالد سیرجان؛ بی بدیل در عملکرد و تکمیل کننده زنجیره تولید در منطقه

دکتر علی عباسلو، بنیانگذار و مدیرعامل توانمند مجموعه با تشریح 
اینکه ما در دهه گذشته اولین کارخانه احیا مستقیم  در سیرجان، 
کارخانه  بزرگ ترین  و  سیرجان  در  فوالدی  شمش  کارخانه  اولین 
تولید میلگرد را در جنوب شرق کشور احداث کرده ایم افزود: عالوه 
بر احداث این سه کارخانه یک کارخانه بریکت سازی، یک کارخانه 
نود  تامین برق در دهه  برای  تولید اکسیژن و یک پست برق هم 
شمسی به بهره برداری رسانده ایم. این مدیر خوشفکر و برنامه محور 
اظهار داشت : شکستن مداوم رکوردهای تولید ، فروش صادرات و 
وسودآوری در سایه تمهیدات و سیاستهای خالقانه مدیریتی و تالش 
ستودنی کلیه ارکان مجموعه حاصل شده است و در ادامه مسیر رو به 
رشد و روند صعودی عملکردی خود در 6 ماهه اول سال 1400 توانسته 
ایم به مبلغ 4٩/221/714 میلیون درآمد ومبلغ 11/7٩0/7٩۸ میلیون 
سود خالص عملیات در حال تداوم دست یازیم که حاکی از کاهش 
بهای تمام شده ، افزایش سود ناخالص و سود عملیاتی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل می باشد. 
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دكتـــر محمـــد عباســـلو، معـــاون تولیـــد و بهـــره بـــرداری شـــركت، نیـــز ایـــن افزایـــش 
ـــرد و  ـــوان ك ـــركت عن ـــوالت ش ـــمگیر محص ـــد چش ـــت تولی ـــش ظرفی ـــث افزای ـــرمایه را باع س
ـــهریور 1400 ،  ـــه 31 ش ـــی ب ـــده منته ـــی حسابرســـی ش ـــای مال ـــاس صـــورت ه ـــزود: براس اف
ـــش  ـــروش پی ـــدی ف ـــا 55 درص ـــر ب ـــازی براب ـــوالد س ـــد ف ـــوالت واح ـــادرات محص ـــروش ص ف
ـــس  ـــه پ ـــتیم ك ـــم هس ـــا مصم ـــد و م ـــی باش ـــات م ـــاف از مالی ـــه مع ـــت ك ـــده اس ـــی ش بین
ـــه  ـــی ب ـــی و صادرات ـــروش خارج ـــرای ف ـــود را ب ـــای خ ـــه ه ـــز برنام ـــد نی ـــش تولی از افزای
ـــاز  ـــن نی ـــس از تامی ـــم پ ـــه معتقدی ـــرا ك ـــیم چ ـــتمرار بخش ـــی اس ـــدف خارج ـــورهای ه كش
ـــود  ـــه س ـــد ك ـــد ش ـــث خواه ـــی باع ـــروش صادرات ـــای ف ـــت ه ـــردن از فرص ـــره ب داخلی،به

ـــم.  ـــان بیاوری ـــه ارمغ ـــود ب ـــان خ ـــهامداران و ذینفع ـــرای س ـــی را ب خوب
محمـــد شـــهبا، معـــاون برنامـــه ریـــزی و توســـعه شـــركت، نیـــز خاطـــر نشـــان كـــرد: 
ـــد و  ـــش تولی ـــر افزای ـــاوه ب ـــتیم ع ـــدد هس ـــت در ص ـــام داش ـــل اع ـــه مدیرعام ـــور ك همانط
ـــت  ـــاژی حرك ـــوالد آلی ـــد ف ـــه ســـمت تولی ـــن اســـفنجی ب ـــد آه ـــس از تولی ـــت پ ـــاء كیفی ارتق
ـــول  ـــیرجان محص ـــه در س ـــت ك ـــن اس ـــه ای ـــد مجموع ـــران ارش ـــدف مدی ـــه ه ـــرا ك ـــم چ كنی

ـــود. ـــل ش ـــه ورق تبدی ـــد ب ـــا بای ـــی م نهای
ـــرده  ـــام ك ـــه ای اع ـــتر در مصاحب ـــز پیش ـــركت، نی ـــی ش ـــاون بازرگان ـــینی، مع ـــد حس حام
ـــان  ـــدت – می ـــاه م ـــای كوت ـــه ه ـــبرد برنام ـــال پیش ـــت در ح ـــدرت و دق ـــا ق ـــه ب ـــود ك ب
ـــی  ـــروش و بازاریاب ـــا در ف ـــتیم ت ـــده هس ـــیم ش ـــن و ترس ـــن ، تبیی ـــدت تدوی ـــدت و بلندم م

ـــم. ـــه دهی ـــود را ادام ـــد خ ـــه رش ـــد رو ب ـــواره رون هم
بدیـــن ترتیـــب هـــدف شـــركت از انجـــام افزایـــش ســـرمایه تامیـــن مخـــارج ســـرمایه 
ـــای  ـــاز 2 احی ـــل ف ـــرح تکمی ـــامل ط ـــعه ای ش ـــای توس ـــرح ه ـــرای ط ـــت اج ـــورد نیازجه م
ـــال و  ـــفنجی در س ـــن اس ـــن آه ـــزار ت ـــون و 5 ه ـــک میلی ـــد ی ـــت تولی ـــا ظرفی ـــتقیم ب مس
طـــرح احـــداث مگامـــدول احیـــای مســـتقیم بـــا ظرفیـــت تولیـــد یـــک میلیـــون و 760 
هـــزار تـــن آهـــن اســـفنجی در ســـال جهـــت اســـتفاده از گندلـــه تولیـــدی در مجتمـــع 

گل گهـــر اســـت.
مدیرعامـــل موفـــق مجموعـــه نیـــز در حاشـــیه ایـــن مجمـــع و در كنـــار ســـهامداران بـــا 
ـــعه ای و پیشـــرفت  ـــای توس ـــرح ه ـــرمایه در پیشـــبرد ط ـــش س ـــن افزای ـــه ای ـــر اینک ـــد ب تاكی
ـــام  ـــرمایه انج ـــش س ـــه افزای ـــزود: چنانچ ـــت اف ـــد داش ـــم خواه ـــیار مه ـــش بس ـــه نق مجموع
نشـــود، شـــركت ناگزیـــر اســـت بـــه منظـــور اجـــرای طـــرح تکمیـــل فـــاز 2 احیـــای 
ـــال  ـــفنجی در س ـــن اس ـــن آه ـــزار ت ـــون و 50 ه ـــک میلی ـــد ی ـــت تولی ـــا ظرفی ـــتقیم ب مس
ـــرخ  ـــا ن ـــی ب ـــهیات مال ـــن كار، تس ـــرای ای ـــنهادی ب ـــرمایه پیش ـــش س ـــادل افزای 1401 مع

ـــد. ـــت كن ـــد دریاف 22 درص
ــز در  ــای كیفـــی محصـــوالت نیـ ــرد: همچنیـــن ارتقـ ــه كـ ــلو اضافـ ــر علـــی عباسـ دكتـ
ـــوالدی  ـــود ف ـــد می ش ـــروز تولی ـــه ام ـــوالدی ك ـــه ف ـــرا ك ـــت چ ـــه اس ـــرار گرفت ـــا ق برنامه ه
معمولـــی اســـت، امـــا در تولیـــدات آینـــده بـــه ســـمت تولیـــد فـــوالد آلیـــاژی می رویـــم 
ـــر  ـــن مدی ـــد ای ـــه تاكی ـــا ب ـــود. بن ـــد ش ـــاژی تولی ـــوالد آلی ـــن ف ـــزار ت ـــت 500 ه ـــرار اس و ق
ـــد  ـــال تولی ـــه دنب ـــه ب ـــت ك ـــرد اس ـــا میلگ ـــی م ـــول نهای ـــر محص ـــال حاض ـــته ، در ح برجس

ـــد. ـــته باش ـــراه داش ـــه هم ـــتری ب ـــزوده بیش ـــا ارزش اف ـــتیم ت ورق هس
ـــارد  ـــه 65 میلی ـــال ب ـــارد ری ـــزار میلی ـــغ 40 ه ـــركت از مبل ـــرمایه ش ـــش س ـــت افزای در نهای

ـــرد. ـــوب ك ـــال را مص ری
ـــوی  ـــوب از س ـــی خ ـــتقبال خیل ـــتی، اس ـــای بهداش ـــکل ه ـــق پروت ـــت دقی رعای
ـــل ،  ـــزارش مدیرعام ـــد گ ـــن و بع ـــا در حی ـــای آنه ـــویق ه ـــهامداران و تش س
ـــع  ـــر در مجم ـــهامداران حاض ـــواالت س ـــه س ـــفاف ب ـــق و ش ـــخگویی دقی پاس
ـــاب  ـــه اصح ـــد ب ـــران ارش ـــی مدی ـــت نه ـــط، حرم ـــر خ ـــورت ب ـــه ص ـــر ب و ناظ

ـــه  ـــک تل ـــش ی ـــم، پخ ـــت نظ ـــه در نهای ـــزاری جلس ـــم، برگ ـــی قل ـــانه و اهال رس
ـــه  ـــکاری کلی ـــت هم ـــرکت، نهای ـــتاوردهای ش ـــدی و دس ـــع از توانمن ـــم جام فیل
ـــی  ـــط عموم ـــه رواب ـــر فرهیخت ـــری مدی ـــا می ـــاج آق ـــه ح ـــرکت منجمل ارکان ش
ـــژه  ـــر وی ـــع و تقدی ـــری مجم ـــش خب ـــرای پوش ـــگاران ب ـــا خبرن ـــه ب مجموع
ـــی  ـــوان یک ـــه عن ـــلو ب ـــر عباس ـــای دکت ـــی همت ـــخصیت ب ـــع از ش ـــس مجم رئی
ـــف  ـــوت و ضع ـــاط ق ـــی نق ـــه بخوب ـــورمان ک ـــت کش ـــراز اول صنع ـــران ط از مدی
ـــه  ـــود ک ـــع ب ـــن مجم ـــی ای ـــکات خواندن ـــد از ن ـــی شناس ـــازار را م ـــت و ب صنع

ـــود. ـــپرده نش ـــم س ـــب قل ـــه اس ـــد ب ـــان آم حیفم
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

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

1- گـــزارش توجیهـــی مـــورخ 23 آبـــان مـــاه 1400 هیـــات مدیـــره شـــركت مجتمـــع 
جهـــان فـــوالد ســـیرجان )ســـهامي عـــام( درخصـــوص افزایـــش ســـرمایه آن شـــركت از 
ـــتمل  ـــال ، مش ـــون ری ـــغ 65/000/000 میلی ـــه مبل ـــال ب ـــون ری ـــغ 40/000/000 میلی مبل
بـــر اطاعـــات مالـــی پیوســـت مـــی باشـــد، طبـــق اســـتاندارد حسابرسی«رســـیدگی بـــه 
ـــئولیت  ـــت. مس ـــه اس ـــرار گرفت ـــه ق ـــن موسس ـــیدگی ای ـــورد رس ـــی« م ـــی آت ـــات مال اطاع

ـــت.  ـــركت اس ـــره ش ـــات مدی ـــا هی ـــه آن ب ـــای تهی ـــات مبن ـــور و مفروض ـــزارش مذب گ
2- گـــزارش مزبـــور در اجـــرای تبصـــره 2 مـــاده 161 اصاحیـــه قانـــون تجـــارت و بـــا 
هـــدف توجیـــه افزایـــش ســـرمایه شـــركت بـــه مبلـــغ 25/000/000 میلیـــون ریـــال از 
ـــده  ـــه ش ـــته، تهی ـــود انباش ـــهامداران و س ـــدی س ـــده و آورده نق ـــال ش ـــات ح ـــل مطالب مح
اســـت. ایـــن گـــزارش توجیهـــی براســـاس مفروضاتـــی مشـــتمل بـــر مفروضـــات ذهنـــی 
ـــی رود  ـــار نم ـــه انتظ ـــت ك ـــده اس ـــه ش ـــت تهی ـــات مدیری ـــی و اقدام ـــای آت ـــاره رویداده درب
ـــه  ـــود ك ـــی ش ـــه داده م ـــدگان توج ـــتفاده كنن ـــه اس ـــه ب ـــدد. در نتیج ـــوع بپیون ـــه وق ـــا ب لزوم
ـــده  ـــف ش ـــدف توصی ـــز ه ـــی ج ـــدف های ـــرای ه ـــت ب ـــن اس ـــی ممک ـــزارش توجیه ـــن گ ای

ـــد. ـــب نباش ـــاال مناس در ب
ـــروج  ـــری از خ ـــی، جلوگی ـــاختار مال ـــاح س ـــور اص ـــه منظ ـــركت ب ـــرمایه ش ـــش س 3- افزای
ـــارج  ـــی از مخ ـــن بخش ـــت تامی ـــردش جه ـــرمایه در گ ـــن س ـــور تامی ـــه منظ ـــد ب ـــه نق وج
ـــا  ـــای مستقیمشـــماره 2 ب ـــرح احـــداث احی ـــعه ای )ط ـــای توس ـــرح ه ـــرای ط ـــرمایه ای اج س
ـــدول  ـــداث مگام ـــرح اح ـــال و ط ـــفنجی در س ـــن اس ـــن آه ـــد 1/050/000 ت ـــت تولی ظرفی
ـــی  ـــال (، م ـــفنجی در س ـــن اس ـــن آه ـــد 1/760/000 ت ـــت تولی ـــا ظرفی ـــتقیم ب ـــای مس احی
ـــامل  ـــده )ش ـــه ش ـــات ارائ ـــر مفروض ـــادی ب ـــای اقتص ـــر متغیره ـــه تاثی ـــن رابط ـــد . در ای باش
ـــده  ـــی ش ـــش بین ـــورش پی ـــد و ف ـــن تولی ـــاز و همچنی ـــورد نی ـــرآوردی م ـــی ب ـــع مال مناب
ـــازده  ـــب ب ـــات و كس ـــرای عملی ـــودن اج ـــر ب ـــه پذی ـــرآوردی( توجی ـــای ب ـــرخ ه ـــاس ن براس

ـــد. ـــی باش ـــه م ـــل توج ـــار، قاب ـــورد انتظ ـــادی م اقتص
هدف از انجام افزایش سرمایه 

ـــرمایه  ـــش س ـــام(، از افزای ـــهامی ع ـــیرجان )س ـــوالد س ـــان ف ـــع جه ـــركت مجتم ـــدف ش ه
ـــد:  ـــر میباش ـــرح زی ـــه ش ـــت، ب ـــه ثب ـــن بیانی ـــوع ای موض

ـــعه  ـــای توس ـــرح ه ـــرای ط ـــت اج ـــاز جه ـــورِد نی ـــرمایه ای م ـــارج س ـــی از مخ ـــن بخش تأمی
ـــر: ـــتمل ب ای مش

ـــن  ـــن آه ـــد 1/050/000 ت ـــِت تولی ـــا ظرفی ـــماره 2 ب ـــتقیم ش ـــای مس ـــداِث احی ـــرِح اح -  ط
ـــال، ـــفنجی در س اس

ـــن  ـــن آه ـــد 1/760/000 ت ـــِت تولی ـــا ظرفی ـــتقیم ب ـــای مس ـــدول احی ـــداِث مگام ـــرِح اح -  ط
ـــال. ـــفنجی در س اس
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