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زهراوی داروسازی  هیئت مدیره  موظف  عضو  و  مدیرعامل   : کیافر  فرهاد  دکتر 
دكتر فرهاد كیافر یکی از مدیران جوان، دانشمند و بازارشناس صنعت داروی كشورمان می باشد كه با پیاده سازی برنامه 
های مدون مدیریتی كوتاه مدت- میان مدت و بلندمدت و البته اتخاذ تمهیدات راهبردی باعث توسعه و پیشرفت یکی از 

بزرگترین شركت های داروسازی میهن عزیزمان گردیده است.
این مدیر گام دومی انقاب بواسطه تخصص ویژه ای كه در صنعت دارو و علی الخصوص حوزه داروسازی دارد و دوره های ویژه 
ی و آموزشی سطح عالی در حوزه مدیریت اجرایی را با بهترین نمرات پشت سر گذاشته است تمام  توان و دانش الزم را 
به كار بست تا با هنر مدیریت خود و به كار بستن علم و عمل بتواند بهترین بازدهی را برای شركتی كه در زیان انباشته بود 
و حال و روز خوشی نداشت به ارمغان بیاورد. به واسطه حضور چندین  ساله ی دكتر فرهاد  كیافر در داروسازی زهراوی و 
شناخت مکفی وی از گلوگاه ها و نقاطی كه نیازمند تغییرات و تحول بخشی در آنها بود و البته  تعاماتی كه مجموعه و وی 
با شركت های معتبر داروسازی داشته و دارد  باعث گردید كه داروسازی زهراوی در بستری مناسب به سوی سودآوری و 

ارزش آفرینی در بازار سخت رقابتی از شركتهای هم گروه پیشی بگیرد .
داروسازی زهراوی كه تا دو سه سال پیش در زیان انباشته جاخوش كرده بود و هر روز به عمق و عرض این زیان افزون 
می شد را مدیری جهادی الزم بود تا با درک صحیح و شناخت كافی از تهدیدها و فرصت های موثر و نقاط ضعف و قدرت 
مجموعه و البته كشش و نیاز بازار طرحی نو دراندازد و درمقام یکی از مدیران ارزشی و برنامه محور، با دیسپلین كاری خاص، 
بانی حركت مجموعه تحت مدیریت خود به مدار صعود و روبه رشد گردد. با راهکارهایی از جنس موفقیت از تامین به هنگام 
مواد اولیه تا تولید محصوالت جدید، از ارتقای كیفیت داروها و اخذ استانداردهای جهانی تا یک بازاریابی مناسب، مجموعه 
عواملی بود كه مدیرعامل »دزهراوی« توانسته به واسطه آن این شركت را در بین شركت های دارویی زیر مجموعه تامین 
اجتماعی به یکی از پیشقراوالن و پیشتازان در ارزش آفرینی و سودآوری مبدل سازد. مدیران عاشق كه دل در گروی اعتای 
این مرز و بوم دارند و در عین جوانی هم تعهد و هم تخصص را به عنوان دو بال برای اوج گرفتن مجموعه به كار می گیرند و 
توجه ویژه بر تولید محصول با كیفیت دارند و یک همدلی در مجموعه ایجاد و ایجاب می كنند و اهتمام ویژه به امر برندینگ 
و بازاریابی خوب داشته و وصول مطالبات را به جد پیگیری می كنند همان حلقه مفقوده هر شركت و موسسه ای است كه 

می خواهد توسعه یابد و پیشرفت كند.
سوابق تحصیلی : دكترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دكترای تخصصی )PhD( فارماسیوتیکس  
»داروسازی صنعتی« ،فلوشیپ )) دوره تکمیلی ((  نانو بیوتکنولوژی دارویی ار دانشگاه برلین آلمان ،كارشناسی ارشد مدیریت 

اجرایی كسب و كار )MBA( از سازمان مدیریت صنعتی
سوابق علمی : ارایه كننده 13 مقاله علمی پژوهشی بین المللی، مدرس دانشگاه در رشته داروسازی

سوابق شغلی : كارشناس فروش و بازاریابی ، نماینده علمی و سوپروایزری در شركت های مختلف تولید دارو ، پخش دارو 
، واردكننده دارو و ..)) پخش رازی ، سبحان ، كیمیدارو و...((

سمت های پیشین در داروسازی زهراوی : مسئول تحقیق و توسعه ، مدیرآزمایشگاه ، مدیرتولید ، مدیربیوتکنولوژی ، 
مسئول فنی ، مدیر تضمین كیفیت ، مدیر پروژه همکاری با شركت Roche ، معاون كیفی ، عضو موظف هیئت مدیره ، 

مدیر كارخانه ، قائم مقام مدیرعامل

شرح عکس جلد

امروز مسـئله اصلی مسـئوالن اجرایی و کسـانی که در اداره کشـور دخیل هسـتند، اقتصاد است . 
البتـه رویکردهـای مردمی جدیـدی نیز به چشـم می خورد کـه اگر به شـکل مناسـبی ادامه پیدا 
کند، دلگرم کننده اسـت. تنها راه رسـیدن به رشـد اقتصادی، حرکت به سـمت اقتصاد دانش بنیان 
اسـت ومنظـور از اقتصـاد دانش بنیان، نـگاه علمـی و فناورانه به تولیـد در همه عرصه ها اسـت که 
نتیجـه آن، کاهـش هزینه های تولیـد، افزایش بهـره وری، ارتقـای کیفیت محصـوالت، رقابت پذیر 

شـدن تولیـدات در بازارهای جهانی و کاهش قیمت تمام شـده محصـوالت در داخـل خواهد بود.
 دسـتیابی بـه پیشـرفت عادالنـه در اقتصـاد و حـل مشـکل فقـر فقـط از مسـیر تقویـت تولید 
دانش بنیـان می گـذرد، و بایـد تعـداد شـرکت های دانش بنیـان افزایـش یابـد و این کار شـدنی و 

اسـت. ممکن 
مسـئله کشـاورزی و دامداری بسـیار مهم اسـت و کشـور باید در محصوالت پایـه غذایی همچون 
گنـدم، جو، ذّرت، خـوراک دام و دانه هـای روغنی به امنیت کامل و خودکفایی الزم دسـت پیدا کند 
و دسـتیابی بـه این هدف با توجه به وسـعت سـرزمینی و فراوانی دشـت های حاصلخیز در کشـور 
ممکن میباشـد . متأسـفانه بخش کشـاورزی جزو وابسـته ترین بخش های کشـور به واردات اسـت 

کـه این وضع حتمـاً باید تعدیل شـود.

کالم رهبری

جناب آقای میالد حسینی 

انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت رئیس اداره روابط عمومی بانک كارآفرین را تبریک عرض نموده ، 
موفقیت و سربلندی روزافزون برای جنابعالی كه خود از اصحاب رسانه و اهالی قلم بوده از درگاه خداوند 

متعال خواهانیم. 
امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای داود قاسم پور دیزجی 

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت “مدیرعامل بیمه ملت ” را تبریک عرض نموده و برای جنابعالی كه 
از مدیران خوشنام، شناخته شده و برنامه محور صنعت بیمه و بازار سرمایه می باشید از درگاه ایزد منان ، 

سربلندی و توفیق روزافزون شما را آرزومندیم. 
امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای مهندس محمد شیخ حسینی 

انتصـاب شایسـته حضرتعالـی بـه سـمت “سرپرسـت بانـک توسـعه تعـاون” را تبریـک عـرض نموده و 
 از درگاه ایـزد منـان ، سـربلندی و توفیـق روزافـزون شـما را آرزومندیـم. . رجـاء واثـق داریـم با همت

،درایت ،پشتکار و تعامل سازنده جنابعالی شاهد پیشرفت روزافزون آن بانک معظم خواهیم بود .
امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتر منصور نکویی نیا

و  موفقیت   ، نموده  تبریک عرض  را  تی پی كو   مدیرعامل جدید  به سمت  انتصاب شایسته حضرتعالی 
سربلندی روزافزون برای شما از درگاه خداوند متعال خواهانیم. بی شک حضور مدیر با تجربه و خوشنامی 

همچون جنابعالی مایه خیر و بركت برای كشور خواهد بود
امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه
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خسرو امیرحسینی
اگر دولت قیمت ها را ثابت نگه دارد دیگر نیازی به پرداخت یارانه نیست چرا كه مردم هیچ 
قیمت  افزایش  ازای  در  كه  بود  این  یارانه  پرداخت  فلسفه  ندارند.  ها  یارانه  از  خوبی  خاطره 
حامل های انرژی ، مابه التفاوت آن را بصورت یارانه نقدا به مردم پرداخت كنند نه چیز دیگر 
.اما در عمل نه تنها در چند مرحله دیگرحامل های انرژی باز گرانتر شدند و مبلغ یارانه هیچ 
تغییری نکرد بلکه در ادامه یارانه صدقه پنداشته شد و بازی دهک گذاری روی مردم درآورده 
شد و یارانه بسیاری از مردم قطع گردید در صورتی كه پرداخت یارانه ارتباطی به فقیر و غنی 
پرداخت  به همه  بایست  التفاوت  گران شدن حامل ها  مابه  بود كه  اولیه آن  قرار  و  نداشت 
شود. شوربختانه فعا این ترفند  ظاهرا كارساز شده است كه هر كاالیی گران شود در ازای آن 
یارانه پرداخت گردد. در این روش كاال ها به مسیر افزایش قیمت ها ادامه خواهند داد و شاهد 
خواهیم بود كه مثل سنوات قبل میزان مبلغ یارانه ها ثابت و بدون تغییر خواهند ماند.  اقتصاد 
باال بردن قیمت ها در ازای پرداخت یارانه اقتصادی ثابت یک شیوه عجیب و قریب است كه 
فقط در ایران اجرا می شود چرا كه این نوع اقتصاد یارانه ای، هر روزه گرانی و تورم را تصاعدی 

باال می برد و سفره مردم را هر روز كوچکتر می كند.
رئیس جمهور در سخنرانی های خود به مکرر اعام می دارد: »دستگاه های نظارتی پشت پرده 
گرانی های اخیر را بررسی و دالیل آن را شناسایی كنند.« پیش از بسط آنچه الزم است به آقای 
رئیس جمهور بگویم، فی الجمله می گویم: »آقای رئیسی! گرانی ها پشت پرده ندارد، هرچه هست 

آن را در مدیریت همکاران تان در دولت جست و جو كنید.
پیداتر و پنهان تر از این نمی توان توصیه ای برای یافتن دالیل گرانی داشت. چنانکه این توصیه 
را به همه دولت ها كرده ایم. پشت پرده یعنی چه؟! معلوم است كه هر چیزی یک پشت پرده ای 
هم دارد، اما اگر گرانی ها علتش »پشت پرده« است یعنی این پشت پرده است كه دارد مدیریت 
و »مسئولیت«  بست  مردم »عهد«  با  دولت ها  بقیه  مثل  دولت سیزدهم  دولت ها.  نه  می كند 
دولت  انتخاب  از  بعد  بود.  طبیعی  اینجا  تا  كه  كرد  ایجاد  »انتظار«  و  داد  »قول«  و  پذیرفت 
سیزدهم و ریاست جمهوری حجت االسام رئیسی این مقداری انتظار ها خیلی بیش از اندازه 
شد، زیرا همگان دیدند كه هماهنگی قوا و نهاد ها در اوج قرار گرفته است و این، انتظار ها را 
چند برابر كرد. بین چشم انتظاران توقع آن است كه دولت اگر به پشت پرده باور دارد، پوست 
مافیای پشت پرده را غلفتی از جا بکند و روی بام رسوایی بیندازد و ُمرده مافیا را در برق آفتاب 
ر ها كند تا عبرت دیگران شود. رئیس جمهور انقابی باید از دستوراتش، حرارت بلند شود و 
حركتش، موج بلند و فریادش، آتش به پا كند. وقتی صنعت انحصاری خودروسازی دولتی فقط 
نظاره گر است و بازار یک دفعه ای 40میلیون روی ارابه مرگ می گذارد، آن وقت جمله سرد 
»پشت پرده گرانی ها را بررسی كنید«، كمر چشم انتظاران دولت را خم می كند. اینکه دولت مانع 
سختی برای پشت پرده ها و امیدی برای حل مشکات و غلبه بر مافیا باشد، كف انتظار از یک 
دولت متعهد و مسئول است كه خیلی ها انتظار برخورد قاطع با مافیا و زالوصفتان را داشتند.

فقط در یک روز این خبر ها را در كانال های خبری می توان خواند: »دام تولید داخل زیادتر 
از نیاز است، ولی مافیای گوشت اجازه ارزان شدن نمی دهد«، »مافیای خودرو مانع پیشرفت 
این صنعت است«، »مافیای دارو اجازه نمی دهد یارانه به دست بیمار برسد«و حتی از »مافیای 
و  مردم  دهان  در  نقل و نبات  مثل  كه  مافیا ها  انواع  بقیه  شود.  می  كرده  یاد  دانش بنیان ها« 
كارشناسان است:مافیای سیب زمینی، مافیای گوجه، فرنگی جات، میوه، شکر، روغن نباتی، موز، 
مافیای  كنکور،  مافیای  می گوییم  ما  كه  همین  آنکه  بدتر  و  بد   ... و  برنج  قیر،  قبر،  سیگار، 
تعلیم وتربیت، مافیای كتاب های درسی، مافیای آموزشگاه ها، این ها یعنی یک پشت پرده حتی 
پشت آموزش و پرورش هست یک مافیا پشت قبولی دانشگاه ها و علی االخر. تاكید می كنم كه 
این پشت پرده در همه جا هست و اتفاقاً وصل كامل به مدیران دولتی است. یعنی باید یادمان 
نرود كه هیچ مافیایی بدون نفوذ در بدنه دولت ها موفق نبوده است و نمی شود. در سه دهه 
گذشته هرگاه با مسئولی درباره این پشت پرده ها مصاحبه داشته ام، بافاصله و بدون مقدمه 
گفته است »یکی از سرشاخه های مافیا خود مدیران دولتی ناالیق هستند!« مثًا »ریشه اصلی 
مافیای كنکور در خود ساختمان وزارت آموزش و پرورش است« یا »یکی ریشه ازهای اصلی 

مافیای خودرو در خود وزارت صنعت است«.
انتظار آن است كه اگر حتی پشت پرده ها برای گرانی كاذب و تضعیف دولت و حکومت فعالند، 
مسئوالن دولتی از وظایف و تعهدات خودشان با مردم سخن بگویند. مافیا باید برای مدیر دولتی 
از خودروسازان  اینکه گفته می شود فقط در ستاد یکی  از پیش مرده فرض شود و  انقابی  و 
20هزار نیروی مازاد از فک وفامیل مدیران دولتی جمع شده اند و خودروسازان مجبورند برای 
پرداخت حقوق بعضاً نجومی این ها خودروی مرگ را هر روز گران كنند، با »بررسی« حل شدنی 

نیست كه این علف هرز تماشا نمی خواهد، از ریشه و بن كندن می خواهدش.
دولت سیزدهم امید و انتظار ایجاد كرده است. نباید وقتش را تلف كند. به نظر می رسد به جز 
ان العهد كان  بالعهد  اوفوا  یاری دولت قرار گرفته اند.  ایران، همه پشت  دشمنان طبیعی ملت 

مسئوال.
متصور  ایران  اقتصاد  رهایی  برای  راهی  هیچ  دینانی  خانم  عزیزم  بقول همکار  دیگر  منظر  از 
نیست جز آنکه اقتصاددان تاریخ بداند، سیاستمدار پاسخگو باشد و مردم ناظر و مطالبه گر بنده 
نیز باور دارم كه هیچ راهی برای رهایی اقتصاد ایران از توسعه نیافتگی سراغ نداریم جز اینکه 

اقتصاددان تاریخ بداند، سیاست مدار پاسخ گو باشد و مردم ناظر.«
حاال سوال اینجاست كه در مقابل شاخص فاكت كدام سیاستمدار پاسخگوست؟ آیا اقتصاد 

دان تاریخ می داند ، و یا تنها مردم ناظرند؟!
اول آنکه مردم ناظر بر افزایش قیمت ها، معترض و همواره آگاهی دهنده چون یک آالرم درد 
اما  یا منفعل و  یا ساكت هستند  اقتصادی هستند. دوم آنکه اكثر سیاستمدارها  اجتماعی و 
سوم كه بخود ما اهل رسانه اقتصادی برمی گردد آن است كه باید بپرسیم اقتصاددانان چقدر 
به دولت در فهم زخم های كاری معیشت كمک میکنند و سطح سواد آنها تا چه اندازه است؟

اقتصاد عناوینی دارد مثل چون »تاریخ اقتصادی قدیم«، »تاریخ اقتصادی جدید«، »اقتصاد 
سیاسی تاریخی« و ... سوال آنکه چقدر اقتصاددانان ما از سیر تاریخی یک تصمیم مطلع اندو 

چه اندازه برای آن تعلیم یافته و چقدر آگاهی می بخشند.
بشر عرضه  به  را  نوسنگی كه كشاورزی  انقاب  از موضوعات چون  دامنه گسترده ای  اقتصاد 
داشت، رفتار احزاب سیاسی، ازدواج و طاق، زمان اختصاص یافته به خواب، رقابت بین ادیان 
اقتصاددان ما اگر درست بود همین خشکسالی ها و  گوناگون و غیرآن را دربرمی گیرد فهم 
فرونشست های زمین و خسارات ناشی از آن و بیکاری و مهاجرت و بزه را می شناخت و به 

حاكمیت آگاهی می داد و در برنامه آماری و آینده نگری شان آنها را یاری می داد.
بدبختی ان است كه طیف وسیعی از اقتصاددانان ما برای بنگاه های اقتصادی و دولت ها كار 
می كنند و اغلب روی موضوعاتی كار می كنند كه فقط جالب و مورد عاقه كارفرمایانشان است.
رفاه  و  تعاون،كار  وزیر  كه  بود  تلخی  شوخی  تومان  میلیون  یک  با  شغل  ایجاد  وعده  مثا 
اجتماعی با مردم كرد . اما این حرف عجیب و غریب كه حتی در قالب طرح هم نبود و تنها 
حرف بود، قطعا به مذاق دولت خوش می آید ، چون بدون خرج و ساده است، حتی اگر نه تنها 

عملیاتی نباشد، بلکه بقولی تمسخرآمیز هم می باشد.
هر دولت ، با وعده و  وعید اصاح اقتصاد می آید، شعارهایی آرمان گونه میدهد، آمار و ارقام 
بازار جستجو كرد.در میان قفسه  باید در  را  واقعیت  اما   ، ارائه می دهد  را  مورد عاقه خود 
های روغن و برنج. در صف مرغ و گوشت . در تخم مرغ و شکر و قند نایاب شده و در نهاده 
های دامی كه دامدار برای پیدا كردن آن حتی به قیمت آزاد باید كفش آهنی بپوشد در بازار 
افسارگسیخته خودرو كه روز به روز ، ارابه مرگ بودنش ، بیشتر ثابت می شود ، و در همین 
یکماه اخیر نزدیک به هزار نفر را به كام مرگ كشیده است و حتی رهبری به آن خرده می 
گیرد باید واقعیت تلخ رانت و مافیا و بی توجهی به جان مردم را باید جست كه واقعیت تلخ 

بی تدبیر همین جاست.
متاسفانه بیشتر دولت ها، عاقه ای به شنیدن دردها و مشکات مملکت نداشته اند، و از آنجا 
كه دلشان میخواهد همه چیز را در دوران ریاست خود ، سامان یافته جلوه بدهند، تنها حرف 
های در چهارچوب می زنند و آمارهای تخیلی می دهند، تا خودشان را آرام كرده باشند، و 
دریغ و هزار دریغ كه اعتماد مردم را روز به روز پایین تر می كشانند و از این سرمایه اجتماعی، 

دور تر می شوند.
اخیرا گزارشی از آمار جدید از شاخص فاكت در ایران منتشر شد كه ركورد زد.

پایان سال 1400رسیده و در  پایان سال 90به 40٫2درصد در  از 21٫5درصد در  نرخ تورم 
همین مدت نرخ بیکاری از 12٫3درصد به 9٫4درصد كاهش یافته؛ با این حال شاخص فاكت 
به عنوان مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری از 33٫8درصد در پایان سال 90به رقم 49٫6درصد در 

پایان سال 1400رسیده كه باالترین شاخص فاكت در طول 11سال گذشته است.
ثبت ركورد تازه شاخص فاكت در پایان قرن 14خورشیدی نشان می دهد ادامه حیات اقتصاد 
ایران در تورم باال، می تواند زمینه ساز اختال در شاخص های كان ازجمله نرخ بیکاری، نرخ 
تورم و شاخص فاكت باشد و از این منظر اولویت نخست و شاید مهم ترین مطالبه مردم از 

دولت، تاش برای كاهش نرخ تورم طی سال های آینده است.
بهتر است آمار و ارقام صحیح و بر مبنای واقعیت را ، بر روی میز مردان سیاست بگذارید و آنها 
كه سودای اصاح امور مردم را در سر دارند ، واقع بینانه تر به مسائل نگاه كنند قسم به قلم و 

آنکه با قلم می نویسد با شعار و حرف هیچ اقتصاد و اجتماعی ، اصاح نشده است.
از منظر سوم این مطلب را عرض می كنم كه این روزها ، همه چشم بر احیای برجام دارند و 
هر بار دولتمردان سیگنال مثبت و منفی  از احیای برجام میفرستند بازار با واكنشی سریع، 

شوكی را به سفره مردم می فرستند.
آقای مسئول باور كنید كه مردم شرایط پایدار و آرامش در سبد غذایی میخواهند ، كه در 
غیر این صورت ، اجتماع منفجر شده از شوک اقتصادی با جیب های خالی را به دشواری می 

توان كنترل كرد.
این فرمایش گهربار  از  تابلویی خوش خط   ، اقتصاد و سیاست  آنکه سکان داران  ختم كام 

حضرت علی علیه السام را بر باالی اتاق كارشان نصب كنند؛
»از دری كه فقر وارد شود از در دیگر ایمان بیرون می رود.«

ــد كــه ایمــان را  ــاد میزن ــه ســادگی فری ایــن احادیــث اگــر گــوش شــنوایی باشــد، خــود ب
بایــد در ســفره هــای خالــی ســر بریــد كــه  بــا زنانــه مردانــه كــردن پــارک هــا و معابــر ، 

هیــچ ایمانــی پایــدار نخواهــد شــد.

بی  یشه یـا ر
نـی ها گرا
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 در سایه مدیریت ارزنده و شایسته دكتر فرهاد كیافر كه از مدیران محقق و جهادی كشور می باشد 
داروسازی زهراوی كه تا سال 1397 در روندی نزولی و همراه با زیان به سر می برد و كمتر كسی پیش بینی 
می كرد بتواند از این مسیر بازگردد، با تحولی شگرف در عملکرد توانست با تمهیدات و راهبردهای مدون 
و مدنظر مدیریت در مسیری صعودی و روبه رشد در تولید، فروش و ارزش آفرینی و سود آوری قرار گیرد 
. داروسازی زهروای در سال مالی منتهی به 1400/12/29 توانست با كسب درآمد عملیاتی 6/497/602 
میلیاردی نسبت  به سال 99 رشد بیش از 29 درصدی در فروش را حاصل كند و با كسب سود خالص 
729/826 میلیاردی بیش از 41 درصد سود خالص خود را نسبت به سال ماقبل افزایش دهد و همچنین 
نرخ بازده دارایی ها از 7/20 به 8/37 درصد و نرخ بازده صاحبان حقوق سهام از27/56 درصد به 29 درصد 
افزایش پیدا كرده است . شایان ذكر است ركورد تولید نیز برای شركت در بهمن ماه سال 1400 شکسته 
شد و این شركت با پرسنل متخصص و متعهد و سکان دار فرهیخته خود توانست بیشترین تولید را از تاریخ 

تاسیس شركت به خود اختصاص دهد .
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت داروسازي 
زهراوي )سهامی عام( مورخ 1401/2/21 در محل مجموعه 

فرهنگي ورزشي تاش برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 77/68 درصدی سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای  محمد نادري علیزاده بود، كه جنابان حسین 
فراهاني و سعید خشوعي در مقام نظار اول و دوم و آقای  

حسین باراني بناب 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 
1400/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 به كار 

خود پایان دادند.
دكتر كیافر  بواسطه تخصص ویژه ای كه در صنعت دارو و 
علی الخصوص حوزه داروسازی دارد و دوره های ویژه و آموزشی 
سطح عالی كه در حوزه مدیریت اجرایی دیده است این توان و 
این دانش الزم را دارد تا با هنر مدیریت خود و به كار بستن 
علم و عمل بتواند بهترین بازدهی را برای شركت های داروسازی 
كه حال و روز خوشی ندارند به ارمغان می آورد . به واسطه 
حضور چندین ساله ی دكتر فرهاد  كیافر در داروسازی زهراوی 
و شناخت مکفی وی از گلوگاه ها و نقاطی كه نیازمند تحول 
بخش در آنها بود و البته  تعاماتی كه وی با شركت های معتبر 
داروسازی خارج از كشور در كشورهای اروپایی و من جمله در 
آلمان و سوئیس داشته و دارد  باعث گردید كه داروسازی 
زهراوی در بستری مناسب به سوی سودآوری و ارزش آفرینی 

در بازار سخت رقابتی از شركتهای هم گروه پیشی بگیرد .
، مدیر عامل محقق و دانشمند صنعت  دكتر فرهاد كیافر 
دارویی كشورمان در ابتدای گزارش خود با تبیین این نکته 
كه داروسازی زهراوی با هدف تولید و عرضه داروهای خاص 
تحت فناوری پیشرفته تاسیس و به بهره برداری رسیده است به 
طوری كه اولین خطوط تولید دارو پرخطر )هازارد(، كپسول نرم 

ژالتین)سافت ژل( ، سرنگ های تزریقی از پیش پر شده )پریفیلد( در كشور در این شركت ایجاد و مورد 
استفاده قرار گرفته است افزود: » دزهراوی « به عنوان اولین تولیدكننده داروی تحت لیسانس شركت بین 

المللی ROCHE پس از انقاب محسوب می گردد كه خوشبختانه این همکاری همچنان ادامه دارد.
به گفته وی داروسازی زهراوی به عنوان یکی از اصلی ترین شركت های تولید و تامین كننده داروهای 

تخصصی در زمینه درمان بیماران پیوند عضو و MS و مکمل های دارویی ، حدود 105 درصد از كل تولید 
داخلی محصوالت  داروئی كشور را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل شركت همچنین خاطر نشان ساخت كه شركت به عنوان یکی از مهم ترین و بزرگ ترین 
تولیدكنندگان مکملهای دارویی خصوصا در قالب سافت ژل در كشور محسوب می گردد و انتقال دانش 
فنی و تولید از مرحله API محصوالت تحت لیسانس با شركت رش سوئیس از جمله روآكوتان، سل سپت 
و زلودا و همچنین تولید و عرضه محصوالت بایوتکنولوژی از جمله فیلگراستیم و پگ فیلگراستیم از اهداف 

مهم و آتی شركت می باشد.
دكتر كیافر در ادامه با تاكید مجدد بر اینکه در حال حاضر شركت داروسازی زهراوی با در اختیار داشتن 
انواع خطوط تولید دارو در اشکال مختلف از جمله قرص، كپسول سخت، كپسول نرم ژالتینی، تزریقی و 
استریل بصورت عمومی و هازارد به عنوان یکی از اصلی ترین تولید و تامین كنندگان داروهای خاص در 
زمینه درمان بیماران پیوند عضو و ام اس )MS( محسوب می گردد تصریح كرد : كه با تولید و عرضه 
محصوالتی همچون ایمینورال ، سل سپت و كوگرافت حدود 
60 درصد از داروهای مورد نیاز بیماران پیوند عضو و حدود 
40 درصد از نیازهای بیماران ام اس را با تولید محصوالتی از 

قبیل كوپامر و فینگولیا مرتفع می نماییم.
از  دیگر  فرازی  در  داروئی كشورمان  كاردان صنعت  مدیر 
گزارش خود با اعام اینکه ماموریت اصلی شركت داروسازی 
زهراوی، تولید و عرضه انواع داروهای انسانی با كیفیت مطلوب 
به منظور درمان و ارتقای سامتی بیماران می باشد افزود: 
با تمركز بر محصوالت دارویی تخصصی از طریق بکارگیری 
فناوری پیشرفته، تولید محصوال جدید و كسب استانداردهای 
جهانی و ارتقاء كیفیت محصوالت خود گام های بزرگی برای 
درمان و سامت جامعه بر می داریم.مدیرعامل مجموعه 
همچنین پیرامون انجام تولید كارمزدیبرای استفاده بهینه از 
ظرفیت خطوط تولید در سال 1400 خاطرنشان كرد: شركت 
در راستای استفاده از ظرفیت تولید خود اقدام به عقد قرارداد 
با 5 شركت داروسازی با اولویت شركت های همگروه برای تولید 
7 قلم محصول در خطوط High Tich خود نموده كه منجر 
به ایجاد 100 میلیارد ریال درآمد حاصل از تولید كارمزدی طی 

سال 1400 گردیده است. 
شایان ذكر است در موفقیتی دیگر قسمت عمده ای از صادرات 
شركت در سال 1400 مربوط به صادرات محصول دانش بنیان 
ایمینورال )تولید شده با فناوری نانو( برای بیماران پیوندی بوده 

است.
شایان ذكر است شركت داروسازی زهراوی تنها تولید كننده 
 High Tich  تحت لیسانس و دومین تولیدكننده محصول
رواكوتان در دنیا می باشد و در سال مالی مورد گزارش هم 
با عزمی جدی توانست اخذ مجوز تولید محصول رواكوتان 
)ایزوترتینوئین( تحت لیسانس شركت ROCHE سوئیس 
را اخذ كنند و با توجه به اینکه شركت مراحل نهایی جهت 
تولید محصول سل سپت را پی گیری می كند در سال 1401 

صادرات بیشتری برای شركت قابل تصور می باشد.
همچنین بواسطه كیفیت و استاندارد باالی محصوالت تولیدی 
امکان همکاری و تولید تحت لیسانس با سایر شركت های 
معتبر بین المللی به دلیل وجود استانداردهای باالی GMP موجود بوده و این امر حاكی از پتانسیل باال در 
صادرات محصوالت مختلف به كشورهای دارای سیستم رگوالتوری پیشرفته می باشد كه بر همین اساس 

مراحل نهایی جهت اخذ گواهینامه GMP كشور آذربایجان در حال انجام است.
درادامه دكتر فرهاد كیافرمدیر عامل محترم شركت به ارائه گزارش هیات مدیره به مجمع در خصوص اهم 

متخصص  مدیریتی  با  زهراوی  داروسازی  در  تولید  رکورد  شکستن 
اشراف کامل دکترکیافر به زنجیره ارزش و بعدهای مختلف در صنعت 
داروسازی اعم از تامین مواد اولیه ، ساخت داروهایی تخصصی و عام ، 
استانداردسازی آزمایشگاه ها ، بازاریابی برای داروهای با کیفیت، رایزنی و 
مذاکره با افراد- سازمان ها و طرف هایی که با عقد قرارداد فی مابین بانی 
تحول در عملکرد شرکت می شود ، پیش درآمدی بوده برای بهره بردن 
بیش از پیش ازتوان و دانش داخلی و توجه جدی به اینکه در کنار باور به 
توان بالقوه دانشمندان و نخبگان بومی نیاز به تحقیق و توسعه و استفاده 
از دانش تخصصی روز در صنعت دارو به منظور کسب جایگاه راهبردی می 
تواند شاه کلید موفقیت و ثبات و سودآوری پایدار برای »دزهراوی« باشد .

این مدیر خوش فکر در این راه همه اجزاء را به تالش و مجاهدت دو 
چندان فرا می خواند و گوشزد میکند که در گام دوم انقالب با مدیریتی 
نواندیش و علمی و عملگرا می توان بهترین بازده را در آتیه از درخت کار 
و اندیشه چید. با نامگذاری سال 1401 توسط مقام معظم رهبری مبنی 
بر تولید؛ دانش بنیان و اشتغالزائی، حمایت از مدیران انقالبی و خدومی 
که می توانند زمینه ساز به بار نشستن آرمان بزرگ ایجاد تمدن نوین 
اسالمی شوند یک تکلیف ملی و الهی است که باید توسط مسئولین و 

دست اندرکاران به آن توجه ویژه مبذول گردد.

افزایش ۴۲ درصدی سود خالص

شکستن رکورد تولید در داروسازی زهراوی با مدیریتی متخصص

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ
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فعالیتهای صورت گرفته در طی سال مالی منتهی به 1400/12/29 پرداختند كه صورتهای مالی شركت 
نیز مورد تصویب مجمع قرار گرفت. داروسازی زهراوی در سال مالی منتهی به 1400/12/29 توانست با 
كسب درآمد عملیاتی 6.497.602 میلیاردی نسبت  به سال 1399، رشد بیش از 29 درصدی در فروش 
را حاصل كند و با كسب سود خالص 729.826 میلیاردی بیش از 41 درصد سود خالص خود را نسبت 
 به سال ماقبل افزایش دهد و همچنین نرخ بازده دارایی ها از 7/20 به 8/38 درصد و نرخ بازده صاحبان 
حقوق سهام از 27 درصد به 29 درصد افزایش پیدا كند . شایان  ذكر است ركورد تولید نیز برای شركت در 
بهمن ماه سال 1400 شکسته شد و این شركت با تاش پرسنل متخصص و متعهد و سکان دار فرهیخته 

خود دكتر فرهاد كیافر، توانست بیشترین تولید)نزدیک به نهصد میلیارد ریال( را به خود اختصاص دهد.
در ادامه مجمع عمومی فوق العاده برگزار و موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت

1-موضوع فعالیت اصلی شركت طبق ماده 2 اساسنامه به شرح ذیل و به شرط اخذ موافقت از سازمان 
بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفت :

)احداث و بهره برداري از كارخانجات تولید انواع داروهاي انساني، داروهاي حیواني، مکمل های دارویی 
غذایی، فرآورده های بیوتکنولوژی، مواد اولیه دارویي، مواد شیمیایي، فرآورده هاي بهداشتي و آرایشي و شیر 
خشک و غذاي كودک و صنایع جنبي به منظور تهیه، تولید، بسته بندي، توزیع، فروش، واردات و صادرات 

انواع اقام فوق و مواد اولیه مربوط به آن(.
2- سایر مفاد اساسنامه شركت جهت انطباق كامل با اساسنامه نمونه بورس اصاح و به تصویب رسید.

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تقدیر ویژه رئیس مجمع و سرپرست تیپیکو از عملکرد 
ستودنی دکتر کیافر در طی سال مالی مورد گزارش ، تایید حسابهای شفاف و کلین دکتر بارانی 
معاون مالی پاکدست مجموعه توسط حسابرس و بازرس قانونی، برگزاری انتخابات اعضای 
هیات مدیره، پاسخگویی مستند و دقیق به سواالت سهامداران در مجمع و ناظر به صورت 
برخط، تعامل کلیه ارکان مجموعه با اصحاب رسانه و قلم برای پوشش خبری مجمع، برگزاری 
مجمع فوق العاده جهت اضافه کردن موضوع احداث و بهره برداری از کارخانجات تولید انواع 
مکمل های غذایی به فعالیت اصلی شرکت و انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه مورد تایید 
سازمان بورس و نهایت همکاری جناب کریملو مدیریت فرهیخته روابط عمومی با خبرنگاران 

برای تهیه گزارش از نکات خواندنی این دو مجمع بود.
سیاست ها و برنامه های شرکت در بخش بهای تمام شده

- تولید محصوالت با حاشیه سود باال از طریق تركیب بهینه
- پیگیری مستمر برای اصاح و افزایش قیمت فروش محصوالت

- افزایش تولید باهدف تخصیص بهینه هزینه های ثابت بر روی محصوالت و كاهش بهای تمام شده 
محصوالت

- برنامه كاهش سالیانه نسبت بهای تمام شده به فروش به میزان1 %درسال با اعمال تركیب بهینه تولید و 
اصاح قیمت های فروش و افزایش مقداری فروش

- برنامه ریزی برای تولید در ظرفیت كامل واحدهای تولیدی و حذف هزینه های جذب نشده
- اعمال روش های علمی و كامل در زمینه سیستم خرید و تامین مواد اولیه و ایجاد منابع جدید با هدف 

كاهش هزینه مواد اولیه مصرفی
سیاست ها و برنامه های شرکت در بخش کنترل هزینه های مالی و روش های تامین مالی

- پیگیری و اقدام الزم برای استفاده و جایگزینی از تسهیات ویژه شركت های دانش بنیان
- پیگیری مستمر برای وصول مطالبات شركت از مشتریان از طریق تشکیل منظم جلسات كمیته وصول 

و تنظیم صدور جلسات رفع مغایرت
- تداوم استفاده از پتانسیل موجود در شركت های پخش گروه برای تهاتر مانده تسهیات
- اصاح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده

- هماهنگی با واحددهای بازرگانی و تاش برای خریدهای اعتباری
سیاست ها و برنامه های شرکت در بخش کنترل هزینه های عملیاتی

- هدفمند كردن هزینه های بازاریابی و فروش با افزایش كمی و كیفی فروش محصوالت
- اعمال مدیریت هزینه درجهت استفاده بهینه از هزینه های تحقق یافته

- اعمال پیش بینی و برآورد هزینه های عملیاتی متناسب با تحقق برنامه های استراتژیک شركت
- كنترل و پایش در دوره های ماهانه هزینه و جلوگیری از ایجاد مغایرت با مبالغ بودجه

- كاهش و حذف كامل هزینه های غیر مرتبط با فعالیت شركت
سیاست ها و برنامه های شرکت در بخش فروش

- به حداقل رساندن كاالی برگشتی
- تمركز بر فروش و ماركتینگ محصوالت جدید ریال آور

- افزایش سهم بازار دارویی زهراوی برای محصوالت استراتژیک
- آنالیز بازار دارویی و نیاز سنجی فروش برای تولید
- تمركز فروش برای شركتهای گروه به میزان %80

- كاهش جوایز و تخفیفات
سیاست ها و برنامه های شركت در بخش صادرات
- بازاریابی بهینه و نفوذ در بازارهای جدید صادراتی

- تثبیت فروش و توسعه محصوالت در بازارهای صادراتی موجود
- انعقاد و یا تکمیل قرارداد با كلیه نمایندگان جهت حفظ و تثبیت منافع شركت

- افزایش فروش محصوالت تخصصی و دانش بنیان
- تمركز بیشتر بر بازارهای استراتژیک سوریه، پاكستان، عراق و حوزه اوراسیا

- استفاده از قراردادها و پیمانهای منطقه ای جهت افزایش صادرات به كشورهای ثالث
اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت پروژه های شرکت

نواقصات سخت افزاری پروژه خط تولید بایوتکنولوژی بعد از چندین سال وقفه برطرف و به صورت كامل 
سایت تولید این خط شامل بخش كشت، فرمانتاسیون و تخلیص و همچنیش آزمایشگاه های كنترل 
كیفیت شامل آزمایشگاه كشت سلولی، بیولوژی و فیزیکوشیمیایی راه اندازی و مورد بهره برداری كامل قرار 

گرفت و به حساب دارایی های شركت منتقل گردید. 
با توجه به اتمام ایی خط و راه اندازی آن، فرایند ثبت و ریجستریشن محصوالت نوتركیب بعد از طی 
موفقیت آمیز مراحل پایداری و تست های مربوطه، در اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو در حال انجام 

می باشد.
اقدامات بهبودی صورت گرفته در سال 1400

- تولید همزمان محصوالت استریل) پریفیلد و پوكه باز( و افزایش بچ سایر محصوالت بخش استریل كه 
باعث افزایش ظرفیت و انعطاف پذیری تولیدی در این بخش گردید.

- بهسازی خط بلیسترینگ بخش كپسول مایع تخصصی طبق الزامات شركت Roche سوئیس
- افزایش تعداد شركتهای تولید قراردادی از یک شركت به چهار شركت كه ارزش خدمات ارائه شده به این 

شركت ها بالغ بر 100 میلیارد ریال می باشد.
- افزایش منابع مواد از جمله تولید بچ پایداری از منبع جدید برای قرص متوكلوپرامید، سرنگ آماده تزریق 
گلگزاپارین )2 منبع( ، آمپول كتوروالک، كپسول نرم دی گس، كپسول نرم زاویترول و همچنین افزایش 

منبع ماده ژالتین مورد مصرف در تمامی محصوالت سافت ژل
برنامه های آتی هیات مدیره

- برنامه ریزی برای اجرا و وحقق برنامه بودجه تولید و فروش شركت بر مبنای بازار و محصوالت تخصصی 
و جدید

 API اقدام اساسی برای امکان تولید داروی استراتژیک سل سپت از مرحله -
- تمركز و اقدام الزم برای تولید محصوالت جدیدی كه پروانه آنها اخذ گردیده و یا می گردد. 

- تمركز و اقدام برای افزایش تولید كارمزدی بویژه در زمینه محصوالت هازارد و استریل بمنظور انتقال 
دانش فنی آن به شركت
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كه در حال حاضر زهراوی از مهم ترین تامین كنندگان داروهای پیوند اعضا در كشور به شمار می رود.
تولید محصوالت بیوتکنولوژی به صورت سرنگ آماده تزریق نیز از دستاوردهای اخیر این شركت می باشد 

كه هم اكنون محصول بتا- پوئتین )اریتروپوئتین بتا( و به زودی فیلگراستیم به بازار عرضه گردد.
شركت داروسازی زهراوی رشد و پیشرفت سریع خود را مدیون خاقیت – نوآوری و تاش بی وقفه مدیران 
و كاركنان خود می داند كه همین سرزندگی و تاش مستمر موجب گردیده كه سریع تر از آنچه انتظار می 

رفت به بازارهای صادراتی دارو راه یابد.
نگاه دوراندیش مدیران و تاش صادقانه كاركنان شركت داروسازی زهراوی در جهت ارتقای تکنولوژی و 
 ISO 9001 برای سیستم مدیریت كیفیت ISO كیفیت برتر محصوالت- دریافت گواهینامه استاندارد
14001، برای سیستم مدیریت زیست محیطی وOHSAS 18001  برای سیستم ایمنی و بهداشت 
حرفه ای را به همراه داشته و بستری مناسب برای شركت در نمایشگاه ها و كنگره های داخلی و خارجی 

ایجاد نموده است.
شركت داروسازی زهراوی به منظور جلب اعتماد پزشکان و داروسازان، مطالعات بالینی مختلفی را روی 
محصوالت تولیدی خود حمایت یا راساً به اجرا گذاشته است كه خوشبختانه نتایج موفق این مطالعات 
بالینی بیانگر كیفیت مناسب تولیدات این شركت هست . همچنین در برنامه های بازدید كارخانه پزشکان 
و داروسازان از نزدیک ضمن آشنایی با مراحل تولید با كنترل های دقیق و حساسیت های این شركت در 

تولید داروهای فوق تخصصی آشنا می شوند.
موفقیت در صادرات محصوالت تولیدی و جلب اعتماد شركتهای معتبر بین المللی برای انجام پروژه های 
مشترک و تولید تحت لیسانس محصوالت آنان نشانگر عزم راسخ شركت داروسازی زهراوی برای حركت 
به سوی توسعه پایدار است و در این میان سامت و شادابی كاركنان و تاش مستمر برای ارتقای علمی و 

فن آوری روز دنیا – بیانگر استانداردهای باالی كاری در این شركت است.
تعریف موفقیت در شركت داروسازی زهراوی تعریفی به جز عملکرد بازار فروش است و تنها كیفیت عامل 
الینفک استراتژی این شركت محسوب می شود. زیرا شركت داروسازی زهراوی به خوبی دریافته است كه 

رضایت مردم – شرط اول موفقیت است.
داروسازی زهراوی به عنوان شركت پیشگام در تولید داروهای مکمل در ایران- همچنین داروهای كپسول 
نرم،ضمن تولید داروهای مکمل در صدد تکمیل سبد داروهای جدید بیماران نفرولوژی – دیالیزی و پیوند 
اعضا و تولید داروهای بیوتکنولوژی و محصوالت دارویی فوق تخصص و ارزشمند می باشد به نحوی كه 

بسیاری از پروژه های مطالعاتی این شركت داروهاییست كه برای نخستین بار در كشور تولید می شود.
شركت داروسازی زهراوی تولید كننده داروهای كپسول نرم در ایران و خاورمیانه بوده و در حال حاضر نیز 

بزرگ ترین تولید كننده داروهای سافت ژل در منطقه می باشد.
دراین شرایط حساس که کشورمان با آن مواجه بوده و با وجود همه معضالتی که اقتصاد 
و کشور عزیزمان با آن روبرو می باشد براستی جوانانی، ارزشی و متخصص به میدان 
آمده اند برای پیروزی در جنگ اقتصادی و می طلبد که از این همت مدیران دلسوز 
ملک و مملکت که فارغ از جناح بندی های سیاسی، کمر به خدمت بسته اند حمایتی 
در خور صورت پذیرد . دکتر فرهاد کیافر مدیری می باشدکه باورش است منابع انسانی، 
ارزشمندترین دارایی های یک سازمان هستند و این باورش در مجموعه را عیان ساخته 
و با توانمندی توانسته است با سیاست هایی مناسب و متناسب ، داروسازی زهراوی را

به سوی نقش آفزینی بیشترو بهینه تر رهبری کند .
بحمداله شاکریم که »دزهراوی« در ساحل سود دهی لنگر انداخته و با توجه به نظر 
کارشناسان در سال مالی جاری بسیار و بیشتر از توفبقات در دستاوردهای»دزهراوی« 
خواهیم شنید. داروسازی زهراوی که اکنون ناخدایی خود را در دستان با کفایت دکتر 
کیافر می بیند مجموعه ای سالمت سوغات آور می باشد که با محصوالتی حیاتی و 
را  بیماران  خیر  دعای  هم  ایران  در  دردمندان  دردهای  درمان  در  هم  تخصصی خود 
برای خود بدرقه دارد و هم برای ما افتخار که ما توانسته ایم با تکیه بر دانش فنی و 

دانشمندان خود جزو کشورهای پیشقراول در بهداشت و درمان باشیم . 

- ادامه پی گیریها و ثبت محصوالت بیوتکنولوژی جهت تولید و عرضه محصوالت بایوتک به بازار و امکان 
بهره مندی از خط مذكور برای تولید كارمزدی و مشاركتی 

- تمدید گواهینامه های GMP برای محصوالت خطوط تولیدی شركت
- اهتمام بیشتر در عملیات بازاریابی محصوالت تخصصی از جمله انجام آزمایشات كلینیکال ترایال برای 

محصوالتی با ارزش فروش باال 
- تاش برای انجام تهاتر بدهی به بانک ها با مطالبات شركت های پخش گروه از دانشگاه ها و مراكز دولتی 

بمنظور انتفاع طرفین از تسهیات مذكور در صورت امکان
- تولید انبوه محصول روآكوتان با توجه به سهم بازار باالی آن برای شركت

- پیگیری و تاش برای اخذ قیمت های فروش متناسب با تغییرات نرخ ارز دولتی به نیمایی 
- تاش برای حفظ روابط و گسترش همکاری های فی ما بین با شركت Roche سوئیس برای ادامه 

همکاری و تولید محصوالت مشترک
- تاش برای حل و فصل پرونده های حقوقی 

- بازنگری و بروز رسانی طرح طبقه بندی مشاغل و اجرای آن
-  تاش برای افزایش سهم محصوالت تولیدی در سبد فروش شركت در حوزه پیوندی، ام اس و سایر 

محصوالت های تک
-  تاش برای افزایش حجم صادرات محصوالت به ویژه در حوزه محصوالت تخصصی با توجه به پتانسیل 

باالی شركت در استانداردهای GMP  و كیفی
- اهتمام ویژه بر تولید و عرضه صادرات محصوالت دانش بنیان در راستای اجرای منویات مقام معظم 

رهبری در تحقق شعار سال 1401
تاریخچه زهراوی

هدیه ما برای سالمت، کیفیت است.
شركت داروسازی زهراوی در سال 1365 تاسیس گردید و با راه اندازی كارخانه ای به مساحت 120000 
متر مربع زیر بنای 28000متر مربع در نزدیکی شر تبریز واقع در استان آذربایجان شرقی در سال 1370 

به بهره برداری رسید.
این شركت در راه دستیابی به ارمغان سامت – طول عمر و شادابی و با هدف تامین نیازهای دارویی 
كشور در باالترین كیفیت و نیز گشودن بازارهای صادراتی با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته در خطوط 
تولید و فرموالسیون محصوالت و نیز كنترل فرایندهای تولید مطابق با آخرین استانداردهای جهانی، هم 
اكنون جزو پنج شركت مهم داروسازی كشور قرارداشته و پیشگام در تولید كپسول های نرم ، داروهای 
مورد استفاده در پیوند اعضا،دیالیز ،فراورده های بیوتکنولوژی و باالخره سرنگ آماده تزریق كوپامر برای 

بیماران MS می باشد.
فراورده های دارویی این شركت در دوزهای مختلف در اشکال كپسول نرم ،قرص،آمپول،كپسول سخت 
ژالتینی و سرنگ آماده تزریق است و هم اكنون بیش از 100 محصول مطابق با اصول GMP تولید و به 

بازار عرضه گردیده تا پاسخگوی نیازهای داخلی و خارجی باشد.
در شركت داروسازی زهراوی از یک سیستم ارزشیابی كامل به عنوان ركن اصلی كیفیت استفاده می شود 
و كنترل بی وقفه و شبانه روزی تمام مراحل تولید از مواد اولیه تا فرآورده های نهایی در آزمایشگاه های 

كنترل كیفیت و واحد تضمین كیفیت صورت می پذیرد.
همچنین بخش تحقیق و توسعه )R&D( شركت زهراوی مسئول پروژه های تحقیقاتی بوده و تمامی 

فرایندهای آن براساس نیازهای )GMP( و قواعد )WHO( طراحی و اجرا می گردد.
شركت داروسازی زهراوی از سال 1384 تحت لیسانس شركت F.Hoffman La ROCHE كشور 
سوئیس- داروی »سل سپت« را جهت پیشگیری از رد پیوند در بیماران پیوندی و همچنین هم اكنون 
داروی روآكوتان را به منظور درمان آكنه به بازار عرضه نموده است. كلیه مواد اولیه- سایت- تجهیزات و 

داروی ساخته شده مطابق با الزام های شركت سوئیسی Roche می باشد.
همچنین داروهای پیوند و دیالیز مانند مانند كپسول كوگرافت )تاكرولیموس(، كپسول های نرم ایمینورال 
)سیکلوسپورین(و كپسول نرم كلیستریول نیز توسط داروسازی زهراوی تولید و عرضه می گردد.به نحوی 
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مدتهاست به دلیل این كرونا و داشتن تن بیماری و سن باال كنج عزلت گزیده و پوشش مجامع و نشست های 
خبری را سپرده ام به جوانان. هر چند كار به جوانان سپردن و ُحسن است ولی عاشق كه ترک معشوق نتوان 
كرد علی الخصوص كه عشق به آن معشوق از دیرینه هم مانده باشد. برنامه كاری نشریه را كه دیدم چشمم 
به زمان برگزاری مجمع ساالنه سیمان قاین بامدیریت مهندس مهدی كریمی شهربابک به روز یکشنبه 
مورخ 1401/02/18 افتاد و من زآن لحظه به شال و كاه خود كه ماهی است در كنجی آرام قنوده، دستی 
كشیده و دوربین و قلم آماده و روز موعود به مقصد با خط یازده كه دیر زمانی بود  است زآن سود نبرده و به 
كار نبسته از دفتر نشریه در بهارستان به سوی خیابان مطهری روانه شدم. شهر در غباری گرفتار كه نامش را 
نمی توان گفت و مردمان چهره در هم كشیده كه یکی ناله یکی افسوس خورد و آن دیگری سکوت پرمعنی 

می داشت و البته كه برای ما روزنامه نگاران این فضا خوش آیند نیست.
به تاالر مجمع رسیدم و فاش دوربین به چهره ها نشست و چهره های حاضر در مجمع جدا از مردم شهر، 

خندان و شادان چرا كه عملکردی ستودنی در سال سخت اقتصادی برای ذینفعان ارمغان آورده بودند.
گزارش حسابرس موسسه حسابرسی ایران مشهود به بند چهار گزارش رسیده و بند 4 بیان می كرد كه به 
نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده وضعیت مالی شركت سیمان قاین سهامی عام در تاریخ 29 اسفند 

ماه 1400 از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحومطلوب می باشد
این بند تاییدیه حسابرس زبده كه موی از ماست می كشد حاكی از آن است در كنار كسب افزایش ، درآمد 
و سود خالص با سکانداری مهندس كریمی در بعد عملکرد مالی نیز جناب میردهقان مدیرمالی پاكدست 
مجموعه كه انبانی از تجربه و كاردانی می باشد، كارنامه ای در سال 1400 به مجمع آورده اند كه دوست و 
دشمن بر نمره بیست آن شهادت می دهند. سیمان قاین چهل ساله خنده به چهره غم گرفته خرد و كان 
ابرشهر ایران نشانده و من در مرز هشتاد سالی دست به دعا كه اینگونه تركیب مدیران زبده و كار درست در 

پشت هر تیم عملیات باشد و بنشینند.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سیمان قاین)سهامی عام( مورخ 1401/02/18 در سالن 

اجتماعات شركت بین المللي بازرسي كاالي تجاري)IGI( برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 86/91 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مهدي 
طالبي  بود، كه آقای مهدي جهان بین و خانم  ژیا سماواتي در مقام نظار اول و دوم و آقای سید محمد 

میردهقان 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 1400/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 4/864 ریال به 

ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس مهدی كریمی مدیریت عامل توانمند مجموعه در گزارش مبسوط خود عملکرد سال منتهی به 
29اسفند 1400را به سمع و نظر سهامداران رساند كه حاكی از افزایش در آمد ، رشد سود عملیاتی و سود 

خالص و كسب دستاوردهای درخشان بوده است .
به گفته مهندس مهدی كریمی »سقاین« در حال حاضر، تولید كننده سیمان های پرتلند خاكستری تیپ 

325 – 1 ، تیپ 425 – 1 ، تیپ 2 ، تیپ 5 و پرتلند پوزوالنی مطابق با استاندارد ملی ایران می باشد.
وی خاطر نشان ساخت كه مدیریت عالی شركت استقرار سیستم های مدیریتی :

ISO ، 2015 : 14001 ISO ، 2015 : 9001 ISO 45001 : 2018  را در رأس راهبرد خود قرار 
داده و با پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه و اجرای آن در جهت تولید محصول با كیفیت و رعایت 
اصل مشتری مداری، حفاظت از محیط زیست و ایجاد محیط كار ایمن با توجه به سامت بهداشت شغلی 
پرسنل، خود را متعهد به رعایت و پیشبرد اهداف ذیل می داند :افزایش رضایت مشتریان با تاش در ارائه 
محصوالت با كیفیت برتر، پیگیری و اجرای آخرین قوانین، مقررات و الزامات ملی و بین المللی مرتبط در 
زمینه های كیفیت محصول، محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه ای بهبود مستمر سیستم نگهداری و 
تعمیرات PM جهت كنترل و كاهش توقفات اضطراری خط تولید ، ایجاد زمینه های مناسب جهت افزایش 
مشاركت و توسعه كیفی سرمایه های انسانی، از طریق آموزش، افزایش مهارت و تقویت فرهنگ كار گروهی 
در بین كاركنان ، بهینه سازی مداوم فضای سبز )حرص كردن، آبیاری و ….( و اعمال مدیریت ضایعات ، 
پیشگیری از آلودگی های آب، هوا، خاک و آلودگی صوتی ، مصرف بهینه منابع و بهبود مستمر سیستم ها 
و روش ها در جهت افزایش بهره وری عوامل تولید و دستیابی به تعالی سازمانی EFQM ، افزایش سطح 

بهداشت و ایمنی پرسنل در جهت پیشگیری از بیماری های شغلی و حوادث ناشی از كار .

سکاندار خوشفکر شركت در بخش پایانی گزارش خود با تاكید بر اینکه تعهد خود را در برقراری و نگهداری 
سیستم مدیریت یکپارچه اعام و برای حفظ تناسب و تداوم اهداف كیفیتی، زیست محیطی و ایمنی و 
بهداشت فوق الذكر، بر بهبود مداوم و اثر بخشی آن نظارت خواهم داشت اضافه كرد : با همراهی پرسنل 

مجرب و سخت كوش شركت برای رسیدن به این موارد تمام تاش خود را به كار خواهیم بست .
که  تولیدی، موجب گردیده  مناسب سیمان های  مکانیکی  مقاومت  و  کیفیت مرغوب 
به کشورهای آسیای میانه،  بازارهای شرق کشور،  تأمین سیمان  بر  این شرکت عالوه 
افغانستان و پاکستان نیز صادرات سیمان داشته باشد. تایید حسابهای کلین و شفاف 
معمار مالیه شرکت و تقدیر رییس مجمع از عملکرد و برنامه های خوب سکاندار شرکت 

از نکات خواندنی مجمع بود .
فعالیتهای مهم انجام شده در سال 1400

- EPS شركت هر سهم به مبلغ 4/900 ریال با سرمایه 250 میلیارد ریال می باشد. 
-  مالیات برارزش افزوده تا پایان سال 1398 قطعی و تسویه گردیده است و سال 1399 رسیدگی نشده 

است. 
-  مالیات عملکرد تا پایان سال مالی1398 قطعی و تسویه گردیده و سال 1399 رسیدگی نشده است

- برنامه ریزی جهت كاهش هزینه های تامین مالی صفردرصد در طی سال تحقق یافته است.
- اخذ تائیدیه هزینه های قابل قبول محیط زیست تا پایان سال 1399. 

-  تداوم كاهش نیروی انسانی با استفاده از قوانین كارهای سخت و زیان آور. 
-  انجام موفقیت آمیز عملیات برونسپاری دپارتمان های مختلف خط تولید. 

- اخذ اسناد مالکیت زمین های شركت و اصاح كاربری ها باهدف افزایش ارزش اماک شركت. 
- نظام پیشنهادات 

- حذف مازوت از سیستم پخت و استفاده از سنگ گچ در پایل جهت كاهش اثرات حذف مازوت درپخت 
و حفظ كیفیت كلینکر.

- همکاری با توزیع برق استان در قالب طرح های ارائه شده 
  NACI انجام ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت آزمایشگاه 17025 توسط شركت -

- طراحی و ساخت كلیدهای لمسی برای پکرهای بارگیرخانه 
-  تغییر سیستم باكس حركت طولی كوره از دیجیتال به آنولوگ با تجهیزات موجود در كارخانه

برنامه های پیش بینی شده برای سال 1401:
- كاركرد دوره   320   روز

- تولید كلینکر    000 /740   تن
- تولید سیمان         770/000   تن

- به منظور حفظ بازار در مناطق جغرافیایی توزیعی و همچنین توسعه بازار واحد فروش موظف به اجرای 
برنامه ذیل در سال مورد نظر گردید:

- مقدار تحویل         770/000   تن
- توزیع داخلی سیمان    670/000   تن

- توزیع سیمان صادراتی     100/000   تن
- انجام یک نوبت تعمیرات اساسی در راستای نگهداری تجهیزات و استمرار تولید مطابق برنامه بودجه و 

دو نوبت لکه گیری
 PM بهبود مستمر سیستم -

- انجام پروژه ها طبق استراتژی مدون شامل:
فروش دارایی های غیرمولد
سنجش رضایت مشتریان

- تاش در جهت استفاده از افزودنی ها در آسیاب های سیمان برای افزایش تولید سیمان و كاهش قیمت 
تمام شده با حفظ كیفیت و رضایت مندی مشتری.

- بررسی شرایط افراد متقاضی از قانون سخت و زیان آور
- ادامه روند سالهای اخیر درخصوص كاهش هزینه های مالی در حد صفر و مدیریت منابع مناسب.

- همکاری با توزیع برق استان در قالب طرح های ارائه شده تا حدامکان. 
- انجام بهسازی سیستم پخت 

- كنترل فرایندی زنجیره تامین كاال تا تولید محصول

افزایش سود عملیاتی و سود ناخالص در سال 1۴00
سیمان قائن و عملکردی بی نظیر
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روز یکشـنبه 1401/02/18 سـاعت ده صبـح بـود كه رادیـو را باز كردم تـا از گفتمان نماینده 
هـای مجلس شـورای اسـامی خبری درآید و مـا هم زآن خبر صفحـه بیارائیم.

وزیـر جهـاد كشـاورزی پشـت تریبـون آمـده و گـزارش مـی داد از چـه و از كـه و از كدامین 
وعـده برنامـه محقـق شـده نمـی دانم ولـی خاصه كامـش در زمان معیـن این بـود كه نان 
گران اسـت و گوشـت گران اسـت و سـفره مـردم خالی... ایـن را جناب وزیر جهاد كشـاورزی 
مـی گفـت و مهمتریـن دالیل آن را هم جنگ روسـیه بـا اوكراین و ارزانی كاال بواسـطه یارانه 

اعام مـی كرد.
شـخص بعـد كـه به تریبـون دعوت شـد وزیـر اقتصاد 
و دارائـی بـود و جمـع بندی مشـارالیها هـم این نکته 
بـود كـه نـان و گوشـت و تخـم مـرغ گـران اسـت و 
سـفره مـردم تهـی ولـی بایـد جراحـی اقتصاد كـرد تا 

اقتصـاد درمان شـود.
نوبـت بـه روسـای چندگانـه كمیسـیون هـای مجلس 
رسـید و هـر یـک همـان نتیجه فوق بـا زبانـی و گاها 
تندتـر كـه در یـک هـم آوایـی مـی گفتند كـه خوب 
در همـه جـای دنیا اجناس گران اسـت ولـی در ایران 
ارزان پـس بایـد درمان اقتصادی كـرد و آن ها را مثل 
دنیـا گـران كـرد و یارانـه هـا را برداشـت تـا قیمت ها 

واقعی شـوند. 
پایـان جلسـه كـه فـرا رسـید یـک نماینده گفـت هر 

روز چهار سـاعت بایدش جلسـه باشـد و امروز آن چهار 
سـاعت پرنشـده، چـون كـه دو سـاعت صبـح جلسـه 
غیرعلنـی بـود و رسـمی نبـود پـس دو سـاعت دیگـر از 
سـاعت كاری جلسـه مجلـس مانـده و ریاسـت پذیرفت 
بـا امـا و اگـر ... و ما را این پرسـش مطـرح  كه در آن دو 
سـاعت جلسـه غیرعلنـی صبح كـه از مردم پنهـان بود! 
موضـوع چـه بود كـه بعد ُحکم گـران كردن مـرغ، تخم 
مـرغ، روغـن و آرد و ... صـادر شـد تا قاچاق نشـوند این 

كاالهـا و قیمـت هـا واقعی گـردد!!!
مـا را سـفره خالـی و حرمـت قلـم و خجالـت از زبـان 
مـردم نشـدن حکمـی دارد كـه بپرسـیم: كیسـت ایـن 
دولـت كـه مـی نالـد و مجلـس كـه مـی داند سـفره ها 
تهـی اسـت و مـردم هـم بـا پوسـت و گوشـت حس می 
كننـد و بـاز فرمان اصاح قیمـت »بخوانید گرانی« سـر 

دهند.. مـی 
مدیریـت دولتـی از نـوع عالـی كـه در پشـت میزهـای 
بلنـد بـاال نشسـته و لیسـت حقوقـی هـم كه نگـو عالی 

تـر چـه دانـد حـال مـا سـبک بـاالن محملها.
از آن طـرف در عجبـم از نماینـده مجلسـی كـه در تبلیغـات مـی فرمـود یـک آپارتمـان مهر 
اقسـاطی مـی دارم و یـک پـژو كه باید بفروشـم تـا هزینه تبلیغـات نمایندگـی مجلس كنم و 
ماهیانـه تنهـا دو میلیـون و پانصـد هـزار تومان هـم حقوق مـی دارم و اكنون كـه آن نماینده 
را مـی بینـی و تشـریفات پیرامـون اش را تفـاوت آن گفتـه و این بـود برایت حکـم معما پیدا 

مـی كند.
بگذریـم كـه بـا نـان و گوشـت و مـرغ و آرد و تخـم مـرغ و روغـن و ... مـرا كاری نیسـت كه 
وقتـی نـداری، نـداری ولـی با آبـرو بردن و قدرشـناس بـودن ما را هـزار حرف هسـت . بانک 
هـا منجملـه بانـک ملـی در نمایشـی كه دوغ را از دوشـاب جدا نکرده و سـره و ناسـره در آن 
قاطـی اسـت نـام ابـر بدهـکارش را در لیسـتکی اعام مـی كند. قبـل از اینکـه وارد این مقال 
شـویم بگذاریـد معنـی و مفهـوم ابـر بدهکارهـا را بگویم كه ابر بدهکار بانکی كسـی اسـت كه 
پـول مـی سـتاند بـرای داللـی و واسـطه گـری ناتوان 
تـا جیـب خود را پرپـول كند و وام را پـس نمی دهدو 
تـازه طلبـکار هـم هسـت كـه من آنـم كه رسـتم باید 
بخوانیدم. به واله كسـی كه تسـهیات مـی گیرد برای 
روشـن كـردن چـراغ كارخانـه و بنگاهی كـه چراغ آن 
دارد بـه خاموشـی مـی رود و كارگـرش را دارد تعدیل   
مـی كنـد بدهکار نیسـت كـه طلبـکار اسـت و باید بر 
سـر نهیمـش كه در این وانفسـا دنبـال اعتای صنعت 
و تولیـد اسـت. ابـر بدهـکار مفـت خـور و جیـره دار 
همـان رئیـس اسـبق بانـک ملـی اسـت كـه در كانادا 
بـه سـر مـی بـرد و زیـن نمونـه در بانـک هـای دیگر 
چـه بسـیار ... در ایـن لیسـت ناقـص و پرایـراد و ابهام 
یادشـان رفتـه یـا خواسـته اندیادشـان رود كـه اعام 
كننـد اصل پرداخت تسـهیات بانکی بـرای چرخیدن 
چـرخ صنعـت اسـت كـه تولیـد گـر و صنعت گـر برای 
واحـد تولیـدی و صنعتی خـود وام می سـتاند و بهره و 
جریمـه اش را می دهـد و  كارآفرینی و تولید، مایحتاج 
كشـور را تامیـن كنـد. مثـل یخچـال فیلـور ، یزدبـاف 
و هـزار واحـد تولیـدی دیگـر. اگـر گیرنده تسـهیات و 
رقمـش ابربدهکار اسـت كـه باید اول سـراغ صندوق ها 
و موسسـات به ظاهر نیمه دولتی رفت و سـپس سـراغ 
آنانکـه آنـان كـه خـون ملـت را در سـینه كـرده اند به 
اسـم ارز دولتـی گرفتـن و وارد كردن اجناس نه سـراغ 
خادمیـن تولیـد كـه پرچـم نیمـه افراشـته یا بـر زمین 
افتـاده كارگاه هـا و كارخانـه را با همـت و همیت مثال 
زدنـی دوبـاره برافراشـته كردند بـا دروغ شـاخداری كه 

مـا داریـم افشـاگری واقعی مـی كنیم.
نـوع  امـا  نیسـت  ایـران  بـه  مختـص  افشـاگری   ایـده 
منفعـت طلبانـه آن شـاید بعـد از مناظـرات انتخاباتـی 
چنـد دوره قبـل رایـج شـد. آسـیبی كـه بـی شـک از 
وارد  كننـده  تخریـب  البتـه  و  سودپرسـتانه  فرهنـگ 
فضـای سیاسـی - اجتماعـی و اقتصـادی مـا در بعـد ایـن دوره هـا شـده اسـت مزیـد برعلت 
شـد تـا خیـل بسـیاری از نخبـگان مـورد آمـاج و حمـات ناجوانردانـه ای گردنـد . بـا اتهـام 
زنـی و افتـرا هـای بـدون سـند در دوره ای توسـط تعـدادی اشـخاص و بعدتر توسـط معدود 
سـازمانهای منسـوب بـه پایگاه های تنـدرو و در آخرین مورد ارایه چند لیسـت توسـط بانکها 
بـا ایـن عنـوان كـه افراد در لیسـت ابـر بدهـکاران بانکی هسـتند موجـی از هجمه را توسـط 

کارآفرین ها، ثروت و سرمایه برای اعتالی ایران هستند

آبروی ملت ما خادمین کشورند

باید اقرار کرد که »آدم حسابی بودن« کار دشواری است و 
به ویژه در اوضاع کنونی جامعه ی ما »آدم حسابی ماندن« 
دشوارتر. در زمانی که آشفتگی به جان جامعه افتاده است، 
برشمردن و یادآوری ویژگی های آدم های حسابی به ما کمک 

می کند که این نیاز راستین را به فراموشی نسپریم.
از این آدم حسابی ها که آبرو، مال، جان و وقت خود و خاندان 
را به پای آبادانی و آزادی ایرانی می گذارند به اندازه انگشتان 
یک دست هم در اتمسفر اقتصاد خصوصی نداریم که تمام 
اشتغال در  با کارآفرینی،  تا  بدوزند  به هم  را  زمان و زمین 
کشور افزون شود، مردمانش سربلند کردند و چرخ اقتصاد آن 
به روانی به گردش درآید. بیاید قدر داشته ها و مفاخر کشور 
را بدانیم  که امثال محمد ضرابیه ها که دل در گروی آبادانی 
و آزادی و اشتغال آفرینی برای این مردم شریف خاک پاک 

ایران زمین دارند در عصر حاضر کمتر یافت می شود.
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افـرادی كـه هیـچ اشـرافی بـه فعالیت هـای اقتصـادی پویـا ندارنـد متوجـه افرادی كـرد كه 
خالصانـه و خاضعانـع بـرای حضور در سـنگر تولید و خدمـت به مردم با اشـتغال و كارآفرینی 
كمـر بـه خدمـت گـذارده و وقـت و مـال و جان و آبـروی خود را بـرای این مهم به كار بسـته 
انـد .ایـن رویـه غلـط كه ابر بدهـکار بانکی كـه برای داللی و واسـطه گری و منغعت شـخصی 
از بانـک تسـهیات گرفتـه و نـه آنـرا پس داده و نـه قصد بـاز پـس دادن آن را دارد را دركنار 
مدیـران باتجربـه و موفقـی كـه بـرای تـداوم چرخـه تولیـد و از حركت بـاز نمانـدن كارخانه 
هـای بـزرگ و صنعـت در ایـن مـرز و بـوم دوسـت داشـتنی یـا علـی گفتـه انـد كاری دور از 
قانـون و اخـاق و منطـق بـود كه تـاوان آنرا فقـط و فقط ایـران و ایرانی كه به دنبـال آبادانی 

و آزادی كشـورش اسـت ، پـس خواهنـد داد.
دلسـرد كـردن و آزردن افـراد كارآفریـن و دانـا بـه اقتصاد كه برای سـركار رفتـن خیل عظیم 
جـوان ونیـروی كار یـک وزنـه هسـتند واز نامبـردگان بـه عنـوان اسـوه و الگـوی كاردانـی و 
كاربلـدی یـاد میشـود آنچنـان زیـان بـار اسـت و نکوهیـده كه هـر وجـدان پاكی كـه الفبای 
بـازار و اقتصـاد و مشـکات مربوط به اسـتمرار تولیـد و صنعت را درک میکند به آن شـهادت 
میدهـد كـه ایـن گونـه لیسـت دادن كه مفسـد و خـادم را در یک لیسـت قـرار دادن و بدون 
تـرازوی قیـاس بـرای عدالـت سـنجی كسـی كه بـرای سـود شـخصی قوانیـن را دور میزند با 
كسـی كـه حامـی تولید اسـت باعـث غبطه و افسـوس میشـود كه چقـدر بد و به چـه میزان 

بـا كج سـلیقگی میتـوان اوضـاع را به هـم ریخت . 
وقتـی ایـن لیسـت بدهـکاران بانکـی بیـرون آمد ،در ابتـدا خیلی ها بـا هیجان گفتند شـفاف 
سـازی شـد ولـی بعدتـر كـه بـه لیسـت و اسـامی دقـت گردید آنچـه بیشـتر به چشـم آمد و 
عیـان شـد ایـن نکتـه مهـم و اساسـی بود كـه چـرا بعضـی از بزرگترین افـراد موفـق و مدیر 
بـازار شـناس كـه شـفافیت و صداقـت آنهـا در مجموعه هـای تحت مدیریتشـان مثـال زدنی 
اسـت و از بـزرگان خیـر و پیشـتاز در تحـول میباشـند در كنـار افـرادی كه بـه فرصت طلبی 

مشـهور هسـتند و شـهره عالـم در كنـار هم در این لیسـت قـرار گرفتـه اند .
همزمـان طیـف وسـیعی از كارشناسـان و نخبـگان و افـراد صاحـب نظـر كه سـامت كاری و 
قضـاوت هـای معتبـر آنهـا مـورد وثوق مـردم هسـت وجود یک مشـکل درانتشـار ایـن گونه 
ای لیسـت هـا را بازگـو كردند كه انتشـار لیسـت هایی كه صحـت و دقت در آنهـا و اینکه وام 
و تسـهیات اعطاء شـده به كارآفرین و چرخه تولید منتسـب به او كه سـه شـیفت كاری در 
رفـت و آمـد دارد را كاری اشـتباه خواندنـد چـرا كـه بجای شـفافیت و ابهام زدایـی كه هدف 

از انتشـار ایـن لیسـت هـا بوده مـا شـاهد ابهامات بیشـتر و فراوان تری شـدیم .
انتشـار ایـن  لیسـت هـا بـدون آنکـه تفکیکـی بین شـركت هـای واقعـی و كاغـذی و تفاوتی 
بیـن افـراد مـورد وثـوق جامعـه و اقتصاد از مدیـران ناالیقی كـه تنها به منفعت شـخصی فکر 
میکننـد باعـث گردیـد كـه این هدف شـفاف سـازی نه تنها میسـر نشـود بلکه خود اسـبابی 

شـود بـرای حمله بـه سـنگرهای تولید در كـوران جنـگ اقتصادی. 
هرچنـد انتشـار فهرسـت بدهـکاران بانکی توسـط بانک مركـزی برنامه خوب و هـدف واالیی 
داشـت و قصـدش شـفافیت سـازی بـود ولـی با ارایه لیسـت هـای ناقـص و بدون مبنـا راهی 
كـه میتوانسـت بـه روشـنایی برسـد بـه حجـم تاریکـی هـا افـزود. بنـده كـه بیـش از پنجاه 
سـال در مطبوعـات و رسـانه هـا كار كـرده و بـرای بسـیاری مدیـر و وزیـر طـرف مشـورت و 
چهـره آشـنا بـوده همـواره مدعـی بـوده ام كـه عملکـرد ضعیف و پـر از حـرف و حدیث چند 
موسسـه مالـی و اعتبـاری و كاركـرد خسـارت وار چنـد بانـک خصوصـی و اعطـای وام هـای 
كان توسـط بانکهـای دولتـی بـه افـرادی كه حداقـل اهلیت وصاحیـت اخذ ایـن وام را چه 
از نظـر اعتبـاری و چـه از نظـر تامیـن وثیقـه نداشـتند آنچنـان خاطـر ملـت ایـران را آزرده 
سـاخته اسـت كـه وقتـی میشـنوند و میبیندد فان شـخص منسـوب بـه فان فرد یا سـمت 
یـا فـردی كـه رشـوه و ارتشـاء را ملـزوم كار میدانـد توانسـته به سـهل تریـن روش وام چند 
صـد میلیـاردی اخـذ كنـد برایشـان صحبـت از عدالـت هیچ گوش شـنوایی نـدارد و بـاز باور 
دارم كـه مـردم منصـف و قـدردان بـاز بـا وجـود ایـن ناپالکی از كسـی كه بـا جـان و دل و با 
خلـوص بـرای سـركار آمـدن كارگـر و تولیـد  هزینه میکنـد و زیر بـار قرض وام و تسـهیات 

میـرود تفـاوت هسـت از عرش تـا فرش.
كارخانـه دار و كارآفریـن و مدیـر دلسـوز وام با رقم بـاال میگیرد برای نوسـازی خطوط ، برای 
بازسـازی كارگاه و كارخانـه ، بـرای تامیـن نقدینگـی مـورد نیـاز مجموعه ، بـرای تامین مواد 

اولیـه ، بـرای پرداخـت حقـوق كارگـر ، بـرای وارد كـردن ماشـین آالت و فنـاوری و در ایـن 
میـان هـم وام را پرداخـت میکنـد و هم سـود كانـی كه بانک بـه او تحمیل میکنـد و جرایم 
سرسـام آور دیركـردی كـه اگـر بـه هـر علتـی در سررسـید پرداخت توانش را نداشـته باشـد 
ولـی سوءاسـتفاده گـر و فرصـت طلـب نـه تنهـا وام را پـس نمیدهـد بلکـه بـا همان پـول به 

فضـای اقتصـادی ضربه میزنـد و سـوداگری میکند .
بایسـت فرق گذاشـت بیـن مدیران حامـی جبهه تولیـد و خادمین صنعت كه برای پیشـرفت 
میهـن شـان و رشـد و شـکوفایی آن جـان میدهند و نامردان بازار و سـرمایه كـه جان اقتصاد 

را بـا فرومایگی میگیرند .
 اگـر در نظـام بانکـداری مـا توسـط اركان اعتباری پاكدسـت و براسـاس اصول اعتبارسـنجی 
دقیـق مشـتریان كارهـا انجـام میگشـت كـه نـه بایسـت اكنون ایـن حجـم از بدهـکار بانکی 
وجـود میداشـت كـه تـا قافیه را تنگ میبنند ، آن مفسـدین ، خود را در میان راسـت قامتانی 
كـه بـرای حفـظ و صیانـت مجموعـه هـای كارگـری زیـر فشـار واه های با سـود هـای كان 

دورقمـی رفتـه اند خـود را قایـم میکردند . 
چنـدی پیـش بـه یـزد رفتـه بودم وبه چشـم دیدم كـه در دل این شـهر كهن كه منسـوجات 
آن بیـش از هـزار سـال اسـت معـروف گیتـی اسـت و در هـر سـفرنامه مشـرق نویسـی از 
مرغوبیـت و طـرح هـای و كیفیـت منسـوجات آن تعریـف گردیده جـز یک كارخانـه یزد باف 
باقـی نمانـده اسـت و آن هم بـا همت مردی روشـن ضمیر بنـام اسـتاد محمدضرابیه»رادمرد 
صنعت«كـه تمـام ثـروت و انـرژی و اعتبـار خـود و خانـدان پاكـش را بـرای برپامانـدن ایـن 
بزرگتریـن كارخانه نسـاجی خاورمیانه به میدان كار آورده اسـت و كارگـران وی را پدرمعنوی 
خـود میداننـد. بـه عینـه دیدم كه با روشـن بـودن چراغ ایـن كارخانه عظیم  چگونه نشـاط و 
سـرزندگی و شـغل و كار در شـهر عجین شـده اسـت و اهل شهر او را بزرگ اسـتان میخوانند 
. مـن شـاهدم كـه بـه پـای ایـن پیشکسـوت موسـپید تجـارت و صنعت هـر رییـس و وزیر و 
وكیـل و كارخانـه دار و صاحـب منصبـی كـه قدرشناسـی و ایمان بـه اعتای مـام وطن دارد 
همـه و همـه بـه پـا میخیزند چـون ثمره كارش را در شـمال و جنـوب در شـرق و غرب و در 
مركـز ایـن كشـور در صنایـع مختلـف از نسـاجی تـا لـوازم خانگـی از پاسـتیک تا شیشـه و 

...دیـده و میشناسـند و بـدو لقـب رادمرد صنعـت داه اند . 
چـرا بجـای اینکـه این سـره ها را از ناسـره هایی كـه با زد و بند و شـركت هـای كاغذی رقم 
هـای كان وام و تسـهیاتی میگیرنـد كـه نـه سـود یـک رقمیـش را میدهند و نـه دیركردی 
بـر آن مرتبـت اسـت و چـرا بـرای صنعتگـران و تولیدگـران چنین سـنگهای بزرگـی مینهیم 

تـا عطـای كار به لقایش ببخشـند .
چـرا طـی ایـن همـه سـال در بانکهـا و حتی بانـک مركزی و حتـی باالتـر آز آن بـه این فکر 
نشـد كـه بـا شناسـایی دقیـق افـرادی كه مسـتحق دریافت تسـهیات هسـتند كمـک گردد 
و حتـی بقـول اسـتاد محمـد ضرابیـه چـرا در تمـام ایـن سـال ها علیرغم علـم به رویـه نظام 
بانکـی در دریافـت بهره هـای مركـب و جرائـم ظالمانه ای كه كمـر هر تولید كننـده ای را خرد 

نمـوده، سـکوت كـرده و كوچکتریـن اقدامی بعمـل نیامد .
در مصاحبـه ای كـه بـا رادمـرد صنعـت ایـران، محمدضرابیه داشـتیم بـا صراحت اعـام كرد 
كـه بـا توجـه بـه سیاسـت های بانـک اكثـر بدهی های ذكر شـده بـه اسـم او در لیسـت بانک 
دولتـی مربـوط بـه چـک هایی اسـت كـه مربوط بـه  بدهی هـای جـاری مشـتریان مجموعه 
هـای تولیـدی تحـت مدیریـت وی اسـت كـه در حـوزه توسـعه تولیـد و صنعـت پرداخـت 

شـده اند و جریـان منظـم وصـول آنهـا نیـز برقرار اسـت.
وی بـه ظرافـت بـه ایـن مهم اشـاره كرد كـه بحث این اسـت كه درباره یک شـركت سـهامی 
عـام كـه دارای مجمـع اسـت و گزارش هـا بـه مجمـع داده می شـود كـه سـهامداران مختلف 
دارد، چـرا بایـد ایـن بدهـی بـه پـای یک نفر نوشـته شـود. تمـام این شـركت ها سـهامی عام 
هسـتند كـه درآمدشـان و تسـهیات دریافتی آنهـا از بانک ها بـرای همان واحدهـای صنعتی 

هزینه شـده اسـت .
 داشـت ختـم كام آنکـه كـه قدر داشـته هـای باارزشـی را بدانیم كـه دیگر دچار آن اشـتباه 
هـا نشـویم خادمیـن ملـک و ملـت را بـه تنگناهـا كشـید، نامهربانـی هـا را با برخـورداری ها 

كـرد، اوارگـی را نصیـب خانـدان خسروشـاهی و الجـوردی ها كـرد كه؛ 
صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را                  تا دگر مادر گیتي چو تو فرزند بزاید
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مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سنگ آهن گهر زمین)سهامی عام( مورخ 1401/01/31 در محل 
مجموعه فرهنگی ورزشی تاش تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور 94/43 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای  
محمدعلي میرزاكوچک شیرازي بود، كه جنابان سعید داراب ملک آبادي و محمود زیدآبادي نژاد در مقام 

نظار اول و دوم و آقای محمد فاح به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال 
مالی منتهی به 1400/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 

4/000 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس محمد فاح مدیر رزومه دار صنعت كانی در گزارش مبسوط خود با تشریح اینکه شركت سنگ 
آهن گهرزمین كه بزرگترین معدن سنگ آهن روباز خاورمیانه است در سال مالی گذشته 16.2 میلیون 
تن سنگ آهن تولید كرد و درآمد شركت از مبلغ  43 هزار میلیارد ریال سال 1399 به مبلغ  108هزار 
میلیارد ریال افزایش پیدا كرده است افزود: »كگهر« بیش از 3.5 میلیارد یورو پروژه در دست اقدام دارد 
كه برخی از آن ها با همراهی شركت گلگهر در حال انجام می باشد و ایننویدبخش آن است كه این 
شركت برای سهامداران و ذینفعان خود یک سود پایدار و عملکردی روبرو شد در همه زمینه ها خواهد 
داشت. مهندس فاح در ادامه خاطر نشان كرد: رسیدن تولید كنسانتره در خطوط یک و دو به باالتر از 
ظرفیت اسمی به گونه ای كه در سال مالی مورد نظر، میزان تولید كنسانتره در مجموع خطوط بالغ بر 
حدود 4.6 میلیون تن گردید، بهره برداری از خط تولید گندله سازی با ظرفیت 5 میلیون تن در سال، 
در بهمن 99 و تولید حدود 2.9 میلیون تن گندله در 11 ماه ، بهره برداری از خط تولید كنسانتره شماره 
3 در تاریخ 11 آبان 1400 با ظرفیت 2 میلیون تن در سال، افزایش 112 درصدی در »درآمد حاصل از 
فروش محصوالت شركت« و ثبت ركورد در فروش )میزان 219.948.804 میلیون ریال )، افزایش 128 
درصدی در »سود عملیاتی شركت« و كسب 107.509.948 میلیون ریال سود عملیاتی ، افزایش 149 
درصدی در »سود خالص شركت« و كسب بیش از 107.869.041 میلیون ریال سود خالص در شركتاز 

دیگر دستاوردهای درخشان عملکردی ما در سال مالی مورد گزارش برای سهامداران مان بوده است.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تقدیر ویژه دكتر شیرازی از عملکرد بی بدیل مهندس فاح و 
تیم مدیریت متخصص و پرسنل كوشای شركت، فعالیت درخشان 3 ماهه ابتدایی سال مالی جدی، 
پاسخگویی دقیق به تمام سواالت سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط و نهایت تعامل 
و همکاری كلیه اركان مجموعه منجمله مدیر فرهیخته روابط عمومی شركت با اصحاب رسانه برای 

پوشش خبری جلسه از نکات خواندنی این مجمع بود 
پیام هیات مدیره

ضمن عرض سام و خیرمقدم هیأت مدیره شركت، حضور كلیة سهامداران محترم و نمایندگان ایشان،
نمایندة محترم حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت و همچنین نمایندة محترم سازمان بورس 
و اوراق بهادار را درجلسه مجمع عمومي عادي ساالنه شركت سنگ آهن گهر زمین (سهامي عام ) 

گرامي می دارد.
شکرگزاریم كه باردیگر خداوند منان در سایة الطاف بي دریغش، توفیق خدمتگزاري را به ما عطا فرمود، 
تا تمام توان خود را در طبق اخاص گذاشته و در راستاي توسعة صنعت و معدن و شکوفائي اقتصاد ایران 

عزیزمان، با اتکا ء به حمایت هاي شما سهامداران محترم، گامهاي بزرگي را برداریم.
در سالی كه گذشت توانستیم، با وجود مشکات ناشی از تحریم ها و كمبود نقدینگی حاصل از این 

رخداد، با افزایش میزان تولید و تولید محصوالت با ارزش افزوده باال ضمن كسب ركوردی تازه در 
استخراج سنگ آهن و تولید محصوالت نیمه نهایی شركت، پیشرفت هاي بسیار مطلوبي در عملکرد 

مالی و عملیاتی شركت داشته ایم، از جمله:
* رسیدن تولید كنسانتره در خطوط یک و دو به باالتر از ظرفیت اسمی به گونه ای كه در سال مالی 

مورد گزارش میزان تولید كنسانتره در مجموع خطوط بالغ بر 4/671/956 تن گردید. 
* بهره بــرداری از خــط تولیــد گندله ســازی بــا ظرفیــت 5 میلیــون تــن درســال در بهمــن 

مـاه 1399 و تولیـد 2/901/347 تـن گندلـه در یــازده مــاه،
* بــا در نظــر گرفتــن ســود مصــوب در مجمــع ســال مالــی 99 بــه مبلــغ 42/500/000 
میلیــون ریــال، بــازده واقعــی ســهامداران طــی بــازه زمانــی مزبــور حــدود 0/3 درصــد می 

باشــد، 
* * افزایش 112 درصدی در »درآمد حاصل از فروش محصوالت شركت« و ثبت ركورد در فروش )به 

میزان 219/948/804 میلیون ریال در سال مالی مورد گزارش(،
* افزایش 128 درصدی در »سود عملیاتی شركت« و كسب 107/509/948 میلیون ریال سود 

عملیاتی در شركت در سال مالی مورد گزارش،
* افزایش 149 درصدی در »سود خالص شركت« و كسب بیش از 107/869/041 میلیون ریال سود 

خالص در شركت در سال مالی مورد گزارش،
برنامه های آینده شرکت

- تدوین سند چشم انداز توسعه آتی شركت،
برای  بازده مناسب  نهایت كسب  بازاری شركت و در  ارزش  افزایش سطح سودآوری شركت و   -

سهامداران شركت؛
- اصاح ساختار مالی شركت از طریق افزایش سرمایه .

-  پیاده سازی نظام بودجه جامع در شركت.
مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در 

سال مالی 1400 
عملکرد در حوزه معدن 

خاکبرداری و استخراج سنگ آهن
 * کاهش 85 درصدی هزینه حمل آب )ماهیانه حدود یک میلیارد تومان(:

پیگیری خرید اتصاالت باقیمانده از پروژه رینگ انتقال آب و پساب به منظور اتمام مراحل تحویل موقت 
پروژه مذكور؛ با بهره برداری از این خط لوله، كرایه حمل تانکر آب تا 85 درصد كاهش یافته كه عاوه 
بر كاهش ماهیانه حدود یک میلیارد تومانی هزینه حمل آب، مشکل خواب كارخانه به دلیل بی آبی تا 

حد زیادی مرتفع گردیده است.
* افزایش دوبرابری ظرفیت بارگیری انبار ریلی:

خاكریزی و گسترش محوطه بارگیری انبار ریلی كه با این اقدام، ظرفیت بارگیری به بیش از دوبرابر 
افزایش یافت.

* صرفه جویی 65 درصدی )حدود 300 میلیون تومان( در بهسازی جاده ریلی:
انجام بررسی های الزم در خصوص بهبود وضعیت جاده ریلی و اجرای خاكریزی به طول حدود 200 
متر به عنوان پایلوت و سپس اجرای عملیات بهسازی پس از اخذ جواب مناسب؛ كه اجرای روش 
پیشنهادی، نسبت به روكش آسفالت و لکه گیری، منجر به كاهش هزینه ی 65 درصدی) 300 میلیون 

تومان ( شده است.

کسب رکوردهای تازه در استخراج سنگ آهن

سنگ آهن گهر زمین و افزایش بیش از 1۴9 درصدی سود خالص

ش
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت تولید مواد اولیه داروئي البرز بالک )سهامی عام( مورخ 
1401/02/10 در محل دانشگاه تهران ساختمان جدید دانشکده داروسازي سالن رازي برگزار گردید در 
این مجمع كه با حضور 42/29 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان  
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای فرشید مرادي 
بود، كه جنابان علي فاح پور و سید مهدي ناصري در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد یزداني 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 معامالت مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 650 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر سید مهدی سجادی ، مدیر صاحبنام و برجسته صنعت داروئی كشورمان ، با اعام اینکه در سال مالی 
مورد گزارش میزان تولیدات شركت 35درصد افزایش یافته است افزود با تاش كلیه همکارانم توانستیم 

میزان سود شركت را به نسبت سال قبل 60 درصد ارتقاء دهیم . 
وی  مهم ترین سرمایه گذاری های »دبالک« را مواردی همچون انعقاد قرارداد جهت خرید یک دستگاه 
راكتور گالس الین 7000لیتری، خرید یک دستگاه لیفتراک سه تن، خرید دستگاه CG به منظور تجهیز 
آزمایشگاه، خرید و استقرار خشک كن FBD به ظرفیت 250 كیلوگرم و آسیاب و الک برای كلین سایت 

تولیدی برشمرد .
مدیرعامل »دبالک«  در ادامه با تصریح اینکه از اقدامات مهم دیگر شركت نیز می توان به مواردی  همچون 
اتمام فاز اول پروژه كلین روم سایت تولید مواد موثره عمومی B، طراحی و ساخت انبار سردخانه مواد 
 اولیه با ظرفیت 20تن، بازسازی انبار مواد اولیه 2 با ظرفیت 40 تن، اصالح كولینگ تاور و... نام برد .
 وی اضافه كرد: شركت البرز بالک از سال 98 در دسته شركت های دانش بنیان قرار گرفته و در حال حاضر 

هشت محصول دانش بنیان دارد و قصد داریم به سمت توسعه محصوالت دانش بنیان گام برداردیم .
مدیر با تجربه صنعت داروی ایران همچنین در رابطه با برنامه های آینده شركت خاطرنشان كرد: تجهیز 
و افزایش ظرفیت سایت تولیدی، آنتی بیوتیک، افزایش سرمایه شركت از مبلغ 520 میلیارد ریال به 770 
میلیارد ریال، توسعه و بهره برداری كامل از بخش كلین سایت پلنت B، اصاح سبد و ظرفیت سازی 
محصوالت در راستای تولید و فروش محصوالت با حاشیه سود باالتر ، طراحی و بهسازی سایت تولیدی 

محصوالت هازارد به مساحت تقریبی 300 متر مربع از جمله برنامه های آتی شركت می باشد.
این مدیر محقق با تاكید بر این مطلب كه هشت مولکول از 30مولکول مورد نیاز شركت توسط ارز نیمایی 
تامین می شود كه این موضوع  سبب ایجاد چالش نقدینگی شده است افزود :حاشیه سود شركت  احتماال 

از حدود 15 تا 20 درصد بیشتر نخواهد بود چراكه سازمان غذا و دارو بر این موضوع اصرار دارد.
وی در بخش پایانی گزارش خود با اعام اینکه یکی از برنامه های جدی دیگر شركت كاهش دوره 
وصول مطالبات به زیر 60 روز است اظهار امیدورای كرد با عملیاتی شدن برنامه های مدون مدیریت 
 شركت در سال 1401 بتوانیم به توفیقات و دستاوردهای بیشتری نسبت به سال 1400 دست یاببیم .

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تاکید ویژه رئیس مجمع و مدیرعامل سرمایه گذاری البرز  
از عملکرد بی نظیر تیم مدیریت شرکت در افزایش تولید و رشد سودآوری، اعالم کاهش دوره 
وصول مطالبات شرکت ، تایید حسابهای شفاف و کلین مدیر مالی مجرب شرکت، پاسخگویی 
دقیق به سواالت سهامداران و نهایت همکاری و تعامل کلیه ارکان شرکت منجمله روابط 

عمومی با اصحاب رسانه برای پوشش خبری از جمله نکات خواندنی این مجمع بود.
از جمله اقدامات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- رشد 87 و 60 درصدی به ترتیب درآمدهای عملیاتی وسود خالص در سال 1400 نسبت به سال 1399
- رشد 35 درصدی مقدار تولید در سال 1400 نسبت به سال 1399

B به ظرفیت 250 كیلوگرم و آسیاب و الک برای كلین سایت تولیدی FBD خرید و استقرار خشک كن -

- طراحی و ساخت انبارسردهانه مواد اولیه با ظرفیت 20 تن و نیز بازسازی انبار مواد اولیه شماره دو به 
ظرفیت 40 تن

- طراحی و بهسازی سایت تولیدی محصوالت هازارد و  LVHV به مساحت تقریبی 300 متر مربع
- اخذ موافقت اصولی برای دو محصول جدید بوسنتان و مایکوفنوالت مفتیل و نیز اقدام جهت ثبت جهانی 

سنتز ماد موثره دارویی مایکوفنوالت مفتیل.
- انعقاد قرارداد جهت خرید راكتور گاس الین 7000 لیتری و خشک كن روتاری 3000 لیتری

- اخذ گواهینامه عضویت در انجمن مدیریت كیفیت
- و دریافت جایزه یک ستاره تعالی

مهم ترین برنامه های آتی شرکت
-1 طراحی و بهسازی سایت تولیدی محصوالت هازارد و  LVHV به مساحت تقریبی 300 متر مربع

B 2 توسعه و بهره برداری كامل از بخش كلین سایت پلنت-
-3 اصاح سبد و ظرفیت سازی محصوالت در راستای تولید و فروش محصوالت با حاشیه سود باالتر

-4 تجهیز و افزایش ظرفیت سایت تولیدی آنتی بیوتیک
-5 افزایش سرمایه شركت از مبلغ 520 میلیارد ریال به 770 میلیارد ریال

مهمترین اقدامات شرکت در سال مالی منتهی به 30/09/1400
- اخذ موافقت اصولی برای دو محصول جدید پوسنتان و مایکوفنوالت مفتیل

- اقدام جهت ثبت جهانی سنتز ماده موثره دارویی مایکوفنوالت مفتیل
- دانش بنیان نمودن ماده موثره دارویی پیزو پرولول فومارات و مایکوفنوالت مفتیل

3-N تغییر در روش سنتز ماده ایبوبروفن و انتقال دانش فنی از مرحله -
- طراحی و پیاده سازی سایت شركت و راه اندازی سامانه پشتیبانی امور مشتریان امور سهامداران

- دریافت جایزه یک ستاره تعالی
B اتمام فاز اول پروژه كلین روم سایت تولید مواد موثره عمومی -

- طراحی و ساخت انبار سردخانه مواد اولیه با ظرفیت 20 تن
- بازسازی انبار مواد اولیه 2 با ظرفیت 40 تن

A اصاح راكتور 7000 لیتری استیل جهت افزایش ظرفیت تولید محصوالت سایت -
- اصاح كولینگ تاور

 PM راه اندازی نرم افزار -
LVHV انعقاد قرارداد جهت طراحی ساخت كلین روم سایت های هازارد و -

مهمترین سرمایه گذاری ها در سال مالی منتهی به 30/9/1400
B به ظرفیت 250 كیلوگرم و آسیاب و الک برای كلین سایت تولیدی FBD خرید و استقرار خشک كن -

- انعقاد قرارداد جهت خرید راكتور گاس الین 7000 لیتری
- خرید یک دستگاه لیفتراک 3 تن

- خرید دستگاه GC به منظور تجهیز آزمایشگاه
- انعقاد قرارداد جهت خرید یک دستگاه خشک كن روتاری 3000 لیتری

- خرید دستگاه هواساز كلین روم
جایگاه شرکت در صنعت)داخل وخارج از کشور(

شركت البرز بالک در زمینه واردات و تولید مواد اولیه دارویی به عنوان یکی از منابع مهم تولید برخی از اقام 
استراتژیک مواد اولیه دارو و تکمیل زنجیره خلق ارزش در صنعت دارو می باشد و با تولید بیش از 28 قلم از 
مواد پایه و اساسی مورد نیاز صنعت دارویی كشور نقش بسزایی را ایفا می كند . رشد فروش صنعت مذكور 
در سال جاري نسبت به سال قبل 30 درصد می باشد كه اهم دالئل آن عبارت است از تنوع محصوالت 
شركت البرز بالک در بین شركتهاي فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ 2208581 میلیون 

ریال در رده دوم دارد . 

افزایش 35 درصدی تولید و 60 درصدی سود خالص

البرز بالک در مسیر خودکفایی ملی
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صنایع الستیکی سهند ، عملکردی فراتر از پیش بینی ها و بودجه

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت صنایع الستیکي سهند )سهامی عام( 
در تاریخ 1401/02/18 در محل مجموعه فرهنگي ورزشي تاش تشکیل شد.

در این مجمع كه با حضور 76/66 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای حمید اسدزاده بود، كه جنابان سلیمان سلطاني و ایمان 
فروزان فر در مقام نظار اول و دوم و آقای داود رحماني 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 1400/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 

معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 2/900 
ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

در ابتدای این مجمع جناب فاضل مدیر فرهیخته 
روابط عمومی شركت ضمن خیر مقدم به حضار 
و تبریک روزهای كارگر و معلم از این دو قشر به 
نام  فرهنگ  و  تولید  عرصه  كشان  زحمت  عنوان 
كارگران  مجاهدت  سایه  در  كه  كرد  تاكید  و  برد 
ارشد، شركت صنایع الستیکی  مدیران  و هدایت 
سهند توانست در سال 1400 عملکردی درخشان 

در تولید، فروش و سودآوری را تجلی سازد. 
مهندس داود رحمانی ، مدیرعامل موفق شركت ، 
نیز در گزارش خود با تشریح اینکه صنایع الستیکی 

سهند با بیش از 60 سال تجربه به عنوان یک تولید 
كننده انواع تسمه و نوار نقاله ساز ، بواسطه كیفیت 
باالی محصوالت خود مورد اقبال بازار جهانی می باشد  
از  یعنی  زمانی 5ساله  بازه  اضافه كرد: شركت طی 
1396تا1400 با بهره بردن از پتانسیل شركت، منابع 
انسانی ارزشمند خود كیفیت و تنوع محصوالت  خود 
توانسته  است سود خالص خود را بیش از 100 برابر 
افزایش دهد و در سال منتهی به 29اسفند 1400 
با  و  یابد  دست  میلیاردی   1/311/625 سود  به 
هدف گذاری كه برای 1405 كرده است هدف خود را 

كسب سود هزار میلیاردی معین نموده است .
به گفته مهندس رحمانی »پسهند« در سال منتهی به 1400/12/29 در تولید ، درآمد 
عملیاتی ، سود عملیاتی و كسب سود خالص توانسته است ادامه دهنده روند صعودی و 

روبه رشد خود بوده و در تمام شاخص های آماری عملکردی درخشان داشته باشد .
سکاندار صنایع الستیکی سهند در ادامه با تصریح اینکه در سال مالی مورد گزارش شركت 
با رسیدن به ظرفیت عملی در تولید تسمه و كاستن از نیروهای ستادی و افزایش نیروهای 
شاغل در پروژه و خطوط خود توانست فراتر از پیش بینی های اولیه برای سهام داران و 
ذی نفعان خود سود حاصل سازد افزود: خوشبختانه پروژه ای كه در سال 90 در شركت 
شروع شده بود و تا سال 96 باتکلیف بود را توانستیم با همت مدیرانمتعهد و متخصص 

خود طی این 2 سال اخیر در حوزه های ساختمان و سوله های مورد نیاز تکمیل كرده و 
خرید بخش عمده ای از تجهیزات اولیه مثل جرثقیل را عملیاتی سازیم.

وی تاكید كرد كه مجموعه برای فروش 700 میلیاردی و رسیدن به تولید 4900 تن 
محصول كه مدنظر هلدینگ های باال دستی است هر چه زودتر باید این پروژه را با خرید 

دستگاه های مورد نیاز »منجمله پرس ها« از خارج به مرحله بهره برداری برسانیم.
مهندس رحمانی در بخش پایانی گزارش خود با اشاره به اینکه مفتخرم اعام دارم كه 
طی این بازه 5 ساله حضورم در شركت با تاش مثال زدنی كلیه پرسنل توانسته ایم 
فراتر از بودجه پیش بینی شده اولیه هر سال كه كارشناسان برای ما پیش بینی كرده 
بودند سود كسب كنیم خاطر نشان ساخت: افزایش تولید و فروش به ویژه در گروه 
محصوالت تسمه نقاله، تولید تسمه نقاله مقاوم به حرارت آجدار، كاهش قابل توجه دوره 
وصول مطالبات، انجام بازاریابی های مستمر جهت 
فروش مستقیم محصوالت، امکان تولید نوار نقاله با 
ضخامت 530 میلی متر و عرض 200 سانتی متر 
و همچنین گریدهای مختلف از قبیل ضد سایش، 
مقاوم در برابر حرارت، ضد اسید، آجدار از مهمترین 
برنامه های ما در سال 1400 بود كه با جدیت این 
برنامه ها و طرح های تولیدی را در سال مالی جدید 

نیز پی گیری خواهیم كرد.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، برگزاری 
مجمع فوق العاده جهت انطباق اساسنامه شرکت 
با اساسنامه مدنظر سازمان بورس ،گزارش جامع 
و مفصل مهندس رحمانی پیرامون دستاوردها 
و توفیقات شرکت ، اعالم برنامه رسیدن به سود 
1000 میلیاردی در افق سال 1405 ، پاسخگویی 
دقیق و مستند به سواالت سهامداران حاضر در 
مجمع و ناظر به صورت برخط، تقدیر ویژه مهندس 
اسدزاده از عملکرد شایسته مجموعه »پسهند«  و 
مدیریت بازارشناس آن و نهایت همکاری کلیه 
ارکان شرکت و مدیریت روابط عمومی مجموعه 
در تعامل با اصحاب رسانه برای پوشش خبری از 

نکات خواندنی این مجمع بود.
پیام هیات مدیره

حمد و سپاس خداوند یکتا را كه با عنایت الطاف بیکرانش در سال 1400 این توفیق را 
به ما عطا فرمود تا با تکیه بر عزم مدیران، كارشناسان، كاركنان و تامین كنندگان بتوانیم 
در عرصه تولید خدمتگزار جامعه و سهامداران خود باشیم. ما ضمن تشکر و سپاس از 
كلیه عزیزانی كه هیات مدیره را در انجام مسئولیت های خویش یاری داده اند، مفتخریم 
گزارش یک سال فعالیت و برنامه های هیات مدیره را تقدیم سهامداران محترم نماییم. 
هدف اعضای هیات مدیره بر این اساس بوده كه شركت را به عنوان بنگاه اقتصادی معتبر 
در سطح ایران معرفی نموده تا توانسته در فضای رقابتی با محصوالت مشابه خارجی به 
جایگاه بایسته و شایسته در این صنعت برساند. در همین راستا اهم اقدامات انجام شده در 

سال 1400 و برخی برنامه های شركت در سال 1401 به شرح زیر است:

مهندس داود رحمانی با تبیین اینکه به عنوان یک شرکت 
پیشرو و تولیدکننده محصوالت با کیفیت جهانی بیش از 50 
درصد تولید و 30 درصد مصرف کشور را به خود اختصاص 
داده ایم تصریح کرد: در تداوم روند صعودی خود طی بازه 5 
ساله توانستیم سود شرکت را بیش از 100 درصد افزایش دهیم. 
به گفته وی این مدیر توانمند هدفگذاری شرکت برای 5 ساله 
بعدی نیز همچنین رشدی بسیار بیشتر مدنظر بوده و برای این 

مهم برنامه ریزی خوبی صورت پذیرفته اشت.

61 سال حضور پرافتخار
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1-افزایش تولید و فروش به ویژه در گروه محصوالت تسمه نقاله
2-انعقاد قرارداد با معادن و شركتهای فوالدی جهت جایگزینی تسمه نقاله با محصوالت 

مشابه اروپایی
3-تولید تسمه نقاله مقاوم به حرارت آجدار 
4-كاهش قابل توجه دوره وصول مطالبات 

5-انجام بازاریابی های مستمر جهت فروش مستقیم محصوالت به مصرف كنندگان اصلی 
تسمه نقاله از قبیل معادن و شركت های تولیدكننده فوالد در كشور 

6-كاهش قابل توجه برگشت از فروش و شکایات مشتریان
7-پی گیری جهت اخذ گواهینامه استاندارد ISO 17025 )آزمایشگاه استاندارد(

8-افزایش سودآوری شركت و استفاده بهینه از منابع جهت تامین به موقع سرمایه در 
گردش

9-بازنگری در طرح جامع تاسیساتی و اجرای سیستم پایپینگ ساختمان خمیرسازی 
و همچنین نصب میکسر 270 لیتری، افزایش میزان تولید و فروش، ورود به بازارهای 
جهانی جهت صادرات محصوالت، افزایش سهم بازار شركت در خصوص تسمه نقاله و در 

نهایت تاش برای تولید تسمه نقاله سیمی در سال 1401 
مرور کلی بر وضعیت و جایگاه صنعت تسمه نقاله در جهان ، منطقه و ایران

عمده  و  تولیدكنندگان  ترین  بزرگ  كه  دهد  می  نشان  جهانی  تجارت  های  بررسی 
صادركنندگان تسمه نقاله به ترتیب كشورهای چین ، آمریکا، ژاپن و ایتالیا می باشند. 
همچنین كشورهای آمریکا، آلمان و فرانسه نیز عمده واردكنندگان انواع تسمه نقاله می 

باشند.
واردات انواع تسمه نقاله توسط كشورهای منطقه خاورمیانه در سالهای گذشته حدود 67 

هزار تن بوده است.
باشد  تن می  10/2 هزار  نقاله در كشور حدودا  انواع تسمه  میزان مصرف ساالنه 
از این میزان 86 درصد منجید دار و 14 درصد تسمه نقاله سیمی می باشد  كه 
شایان ذكر است كشورهای چین و منطقه اروپا به ترتیب رتبه های نخست و دوم 
تامین انواع تسمه نقاله در بازار ایران را دارند. در رابطه با واردات تسمه نقاله های 
در  دار  منجید  درخصوص  و  واردكنندگان  عمده  بیستم  جایگاه  در  ایران  سیمی، 
منطقه  به  جهان  در  نقاله  تسمه  برای  تقاضا  درصد   41 دارد.  قرار  ام   27 جایگاه 

APAC اختصاص دارد.
مرور کلی بر وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در صنعت تسمه نقاله 

تولید  زمینه  در  تجربه  قرن  نیم  از  بیش  با  سهند  الستیکی  صنایع  شركت 
قطمات،كفپوش و ورقهای الستیکی و همچنین حدود 31 سال تجربه تولید تسمه 
نقاله به عنوان نخستین و بزرگترین تولید كننده انواع نوار نقاله در كشور می باشد. 
از  نقاله  نوار  تولید  امکان  اخیر،  سالهای  در  جدید  زیرساختهای  ایجاد  به  توجه  با 
ضخامت 530 میلی متر و عرض 200 سانتی متر و همچنین گریدهای مختلف از 
قبیل ضد سایش، مقاوم در برابر حرارت، ضد اسید، اجدار فراهم گردیده است. تولید 
كنندگان نوار نقاله در ایران شامل شركت صنایع الستیکی سهند، شركت تولیدی 
الستیکی دنا و شركت زرین بسپار بوده كه حدود نیمی از سهم بازار مصرف، تسمه 
نقاله را تامین می كنند. لذا نیمی از نیاز بازار از طریق واردات از كشورهای مختلت 

صورت می پذیرد

همچنین وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح 
کشور و جهان به شرح زیر است: 

امروزه تکنولوژی صنعت تسمه نقاله در جهان دارد مرحله ای بسیار پیچیده از لحاظ مهندسی 
ساخت، تجهیزات و ماشین آالت شده است بطوریکه شركت سهند نیز با تکنولوژی پیشرفته 
خود در ساخت انواع ورق های الستیکی و تسمه نقاله كه دارای سیستم پخت گردان و پخت 

پرسی می باشد در كشور پرچم دار این صنعت می باشد.
 قابل ذكر است تکنولوژی پیشرفته جهان نیز در تولید تسمه نقاله، سیستم پخت پرسی می 
باشد كه شركت صنایع الستیکی سهند دارای این تکنولوژی می باشد كه در ادامه مشغول 

الحاق پرس پخت سیمی به این مجموعه می باشد كه عنقریب آن را اجرایی خواهد كرد.
 وضعیت انواع ورق الستیکی با توجه به نیاز روزافزون صنایع و كارخانجات به این كاال 
همواره مورد توجه دست اندركاران قرار گرفته و تولید و گسترش آن از اهم برنامه های 

اینده این شركت می باشد
اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به 1400/12/29

1-افزایش تولید و فروش به ویژه در گروه محصوالت تسمه نقاله
2-انعقاد قرارداد با معادن و شركتهای فوالدی جهت جایگزینی تسمه نقاله با محصوالت 

مشابه اروپایی
3-كاهش قابل توجه دوره وصول مطالبات

4-انجام بازاریابی های مستمر جهت فروش مستقیم محصوالت به مصرف كنندگان اصلی 
تسمه نقاله از قبیل معادن و شركت های تولید كننده فوالد در كشور

5-تولید قطعات الستیکی مورد نیاز در تونل ها)گسکت(
6-كاهش برگشت از فروش و شکایات مشتراین

7-پی گیری جهت اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 17025
برنامه های آتی شرکت

-اتمام عملیات ساختمانی ساختمان توزین و خمیرسازی
-اجرای سیستم پایپینگ ساختمان توزین و خمیرسازی

-اتمام عملیات ساختمانی سالن انبارها
-نصب مابقی ماشین آالت خریداری شده از قبیل میکسر 270 لیتری و غلطک ها

-خرید دستگاه پرس جدید جهت تولید تسمه نقاله های سیمی 
-خرید و نصب دو دستگاه جرثقیل 8 و 25 تن جهت سالن تولید 3 و ساختمان خمیرسازی

-افزایش ظرفیت تولید قطعات به میزان 150 درصد
-گسترش بازارهای فروش محصوالت در داخل و خارج كشور حداقل به میزان 20 درصد 

نسبت به سال قبل
-گسترش نمایندگی های فروش در مركز استان ها در سراسر كشور

-افزایش كیفیت محصوالت به سوی استانداردهای جهانی
-ایجاد واحد توسعه و تحقیقات و توجه عمیق به محصوالت جدید و باكیفیت  

-بهبود فرایند خدمات پس از فروش
-بهبود فرایند بازاریابی و تبلیغات

-آموزش های خودكنترلی
-افزایش ظرفیت تولید با توجه به بهره برداری از ماشین آالت 

-ورود به بازارهای جهانی برای صادرات محصوالت
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در   1401/02/18 مـورخ  عـام(  )سـهامی  خـاش  سـیمان  سـاالنه  عـادی  عمومـی  مجمـع 
محـل سـالن اجتماعـات شـركت بیـن المللـی بازرسـی كاالی تجـاری )IGI( تشـکیل گردیـد.                                                                                                                            
در ایـن مجمـع كـه بـا حضـور بیـش از 73/65  درصـدی سـهامداران حقیقی و حقوقـی ، اعضاء 
هیـات مدیـره ، حسـابرس و بـازرس قانونـی و حضـور برخـط  نماینـده سـازمان بـورس و اوراق 

بهـادار برگـزار گردیـد  ریاسـت مجمـع برعهـده آقـای 
مهـدي طالبـي بـود، كـه آقـای علیرضـا قـادري و خانم  
ملیحـه غنـي در مقـام نظـار اول و دوم و آقـای محمـد 
هـادی گابـی ))مدیرمالـی شـركت(( بـه عنـوان دبیـر 

مجمـع انتخـاب گردیدنـد.
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیـات مدیـره بـه مجمـع 
مربـوط بـه اهـم فعالیتهـای صـورت پذیرفتـه در طـی 
سـال مالـی منتهـی بـه 1400/12/29 توسـط مهندس 
فرهـاد نیکخـواه مدیرعامـل بـا تجربـه سـیمان خاش و 
پـس از اسـتماع گـزارش حسـابرس و بـازرس قانونـی، 
مجمع نشـینان بـا طنین صلـوات خود ضمـن  تصویب 
صورتهـای مالـی و تنفیذ معامات مشـمول مـاده 129 
با تقسـیم سـود 11/621 ریالی به ازای هر سـهم به كار 

خـود پایـان دادند.
همچنیـن موسسـه حسابرسـی بهمنـد بـه عنـوان بازرس 
اصلـی و موسسـه حسابرسـی هوشـیار بهمنـد بـه عنـوان 
انتخـاب  آتـی  مالـی  سـال  بـرای  البـدل  علـی  بـازرس 

گردیدنـد .
مدیرعامـل كاردان مجموعـه در ابتدای گزارش جامع خود 
بـا تبییـن اینکه »سـخاش«، قدیمی تریـن كارخانه تولید 
سـیمان در منطقه جنوب شـرقی ایران، اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان اسـت كـه در زمینی به مسـاحت 50 هکتار 
احـداث و از سـال 1374 بـه بهـره برداری رسـیده اسـت 
داشـتن  اختیـار  در  بـا  :ایـن شـركت  كـرد  خاطرنشـان 
آزمایشـگاهای مجهـز به آخریـن تکنولوژی هـای روز دنیا 
و بـا اخـذ تائیدیه رسـمی از سـازمان های اسـتاندارد ملی 
و بین المللـی، قـادر بـه تولیـد انـواع سـیمان های تیـپ، 

تركیبـی و پـودر پـوزوالن طبیعی می باشـد.
بـه گفته مهنـدس نیکخواه یکـی از اهداف اصلی شـركت 
و  اقتصـادی  توسـعه  در  زیربنایـی  و  برجسـته  ، حضـور 
بالندگـی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـوده و در ایـن 
راه سـیمان خـاش بـا تولیـد انـواع سـیمان خاكسـتری و 
پوزوالنـی بـا كیفیـت ممتـاز مطابـق اسـتانداردهای رایج 

ملـی و بیـن المللـی مـی كوشـد تـا عـاوه بـر تامیـن نیـاز منطقـه بـه انـواع سـیمان مرغـوب 
بـا توسـعه بازارهـای جدیـد مصـرف و گسـترش بـازار هـدف در اسـتان هـای همجـوار و حتـی 

كشـورهای همسـایه توجـه جـدی داشـته باشـد .
مدیـر مدبـر صنعـت كانـی همچنیـن در بخـش دیگـری از گـزارش خـود بـا اشـاره بـه اینکـه 
حفـظ و صیانـت از محیـط زیسـت دركنار افزایش رضایتمندی و خشـنودی مشـتریان شـركت 
از طریـق تثبیـت و ارتقـاء كیفیـت و تنـوع محصـوالت تولیـدی و بهـای مناسـب و رقابتی جزو 
اهـم برنامه هـای مـا بـوده و می باشـد تصریح نمـود در 
جهـت افزایـش انگیـزش و دانـش بـرای منابـع انسـانی 
خـود بـه عنـوان سـرمایه اصلی شـركت از هیچ تاشـی 

دریـغ نخواهیـم كرد .
مهنـدس فرهـاد نیکخـواه كـه بـه عنـوان مدیـر برتـر 
سـال 1400 در سـی و سـومین جشـنواره ملـی امتنان 
مـورد تقدیـر رئیـس جمهور قـرار گرفته اسـت در ادامه 
بـا اشـاره به اینکه شـركت سـیمان خاش)سـهامی عام( 
بـا بهـره گیـری از یـک خـط تولیـد و اتـکا به سـرمایه 
انسـانی ماهـر و كارآمـد، موفقیـت دهه های گذشـته را 
ادامـه داده و ضمـن نائل شـدن به تولیـد 788/174 تن 
كلینکـر و 806/120 تن سـیمان در سـال مالی منتهی 
بـه 1400/12/29 عـاوه بـر پاسـخگویی به نیاز اسـتان 
و برخـی از اسـتان هـای همجـوار، همچنان توانسـت به 
عنـوان یکـی از قطب های تولیـدی كشـور،جایگاه ارزنده 
خـود را در منطقـه جنوب شـرق حفظ نمایـد اضافه كرد: 
در سـال مالی مورد گزارش توانسـتیم با 12 درصد رشـد 
نسـبت بـه آخرین پیش بینـی خود سـود 11/621 ریالی 
بـه ازای هر سـهم را بـرای سـهامداران و ذینفعان خود به 

ارمغـان بیاوریم.
وی بـا تاكیـد بر اینکه در سـال 1400 با همـت كاركنان 
تاشـگر و تمهیـدات اندیشـیده شـده موفـق شـدیم در 
و در سـود عملیاتـی 91  درآمـد عملیاتـی 51 درصـد 
درصـد سـود افزایـش را حاصـل كنیـم افـزود: بـا كسـب 
مبلـغ 1/600/666 میلیـاردی سـود خـرد را بیش از 800 

درصـد ارتقـاء داریم.
رعایـت دقیـق پروتـکل های بهداشـتی، تشـکر 
درخشـان  عملکـرد  از  مجمـع  ریاسـت  ویـژه 
مدیرعامـل و کارکنـان خـدوم سـیمان خـاش در 
کسـب موفقیـت هـای متعـدد، پاسـخگویی بـه 
سـواالت سـهامداران، تاییـد حسـابهای شـفاف 
و کلیـن جنـاب محمدهـادی گالبـی مدیـر مالـی 
قانونـی  بـازرس  و  حسـابرس  توسـط  مجموعـه 
شـرکت ، نهایت تعامـل وهمکاری روابط عمومی کوشـان مجموعه در پوشـش خبری 
مجمـع و اعـالم این مهـم که مهنـدس نیکخـواه مـورد تقدیـر رئیس جمهـور قرار 

افزایش 80 درصدی سود خالص 
رویکردهای موفق مهندس فرهاد نیکخواه برای تعالی همه جانبه سیمان خاش

کاهش بهای تمام شده از 60 به 56 درصد ، افزایش حاشیه 
سودعملیاتی از 32 به 40 درصد ، ارتقای حاشیه سود خالص 
از از 33 به 39 درصد و کسب مبلغ سود خالص 1/600/666 
میلیاردی در سال 1400 که حاکی از افزایش 80 درصدی سود 
خالص نسبت به سال گذشته میباشد از دستاوردهای کلیدی 
مدیریت مدبر شرکت سیمان خاش در سال 1400 میباشد . 
همچنین دریافت جوایز متعدد و تقدیر نامه های فراوان منجمله 
؛ کسب جایزه مدل تعالی سازمانی پیشروان چهار ستاره ، واحد 
نمونه صنعتی استان ، حامی حقوق مصرف کننده ، تندیس 
بلورین جشنواره کیفیت و مشتری مداری ،واحد نمونه کشوری 
در 33 مین جشنواره امتنان وزارت کار ، جایزه صنعت سبز و 
حامی محیط زیست از دیگر توفیقات »سخاش« با مدیرعاملی 
مهندس فرهاد نیکخواه  در سال مالی مورد گزارش بوده است 
. مهندس فرهاد نیکخواه که به عنوان مدیر برتر سال 1400 در 
سی و سومین جشنواره ملی امتنان مورد تقدیر رئیس جمهور 

قرار گرفته است.
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گرفتـه و یکـی از میهمانان بیت رهبـری در روز تجلیـل از جامعه کارگری می باشـد 
از نـکات مهـم و قابـل ذکـر بیـان شـده در ایـن مجمـع بود.

افتخارات سیمان خاش در سال 1400:
دریافـت لـوح تقدیر در شـاخص هـای )باالترین( رشـد درآمد فروش سـیمان و )كمترین( میزان 
كلینکـر فاكتـور در همایـش گردهمایـی مدیران عامل شـركت هـای تابعه سـیمان تامین و اخذ 

رتبه 3 پیشـران ایمیدرو
افزایـش 91 درصـدی در سـود عملیاتـی و 80 درصدی سـود خالص سـال 1400 در مقایسـه با 

عملکرد سـال مالـی قبل.
در راسـتای تحقـق ایـن مهـم، توجـه ویـژه بـه امـر بازاریابـی و فـروش بـا عنایت بـه محدودیت 
بیش ازپیـش بـازار، مخاطـرات فـراوان منطقه ای، نفوذ رقبای سـایر اسـتان ها و بعضـا رقابت های 
ناسـالم حاكـم بـر بازار داخلـی و صادرات، پایش مسـتمر و بازاریابی گسـترده را ایجـاب می كرد. 
حفـظ و توسـعه سـهم بـازار داخلـی به ویـژه تحویل سـیمان بـه پروژه هـای اسـتراتژیک منطقه 
از قبیـل راه آهـن زاهـدان- چابهـار، علی رغـم كاهـش مصرف سـیمان در سـال 1400 در سـال 

مـورد گزارش می باشـد.
توزیـع بالـغ بـر 800 هـزار تـن انـواع محصـوالت كـه حاكـی از پوشـش كامـل ظرفیت بـوده و 
مدیریـت قیمـت تمام شـده بـا رشـد 42 درصـد نسـبت به سـال قبـل )علـی رغم افزایـش چند 
برابـری برخـی از هزینـه هـای تولیـد(، از شـاخصه های ارتقـاء كمـی و كیفی عملکرد می باشـد 
كه اثرات آن در ارزش بازار سـهم شـركت كاما مشـهود می باشـد. تحقق كامل بودجه شـركت 
در سـال 1400 و رسـیدن بـه كلیـه اهـداف تعیین شـده، ناشـی از عملکـرد مطلوب شـركت در 
ایـن سـال مالـی بـوده و علی رغـم مشـکات حاكـم بـر بـازار سـرمایه، ارزش سـهام شـركت در 
سـال 1400 از رونـد مثبـت مطلوبـی برخوردار شـده و انتظار می رود شـاهد رشـد بیش ازپیش و 

خشـنودی بیشـتر سـهامداران عزیز باشیم.
طـی سـال 1400 علی رغم مشـکات نقدینگـی حاكم بر كلیـه واحدهای تولیدی، بـا بهره گیری 
مناسـب از مدیریـت منابـع مالـی و اسـتفاده بهینـه از دارایی هـای غیرمولـد در كنـار عملکـرد 

اجرایـی مناسـب، برنامه هـای شـركت به طـور كامـل عملیاتـی و اجرا گردیده اسـت.
اهتمـام و اقـدام شـركت در پیـاده سـازی و بروزرسـانی گواهینامه ها و سیسـتم هـای مدیریتی 
بویـژه مبتنـی بـر اسـتانداردهای بین الملـل در زمینـه های مختلـف از قبیل مدیریـت كیفیت، 
مدیریـت زیسـت محیطـی، مدیریـت ایمنـی و بهداشـت حرفـه ای، مدیریـت انـرژی، مدیریـت 
ریسـک، مدیریـت كیفیـت آزمایشـگاه ، مدیریـت ارتباطـات و رضایـت مشـتریان و ثبـت و 
پاسـخگویی بـه شـکایات مشـتریان ، پیـاده سـازی و اجرای كامـل و بـروزآوری سـند راهبردی 
شـركت بـا رویکـرد حفـظ و توسـعه بـازار در افـق پنجسـاله تـا سـال 1404 و بازنگـری اهداف 
راهبـردی، پـروژه هـای بهبود و شـاخصهای عملکردی در پایـان دوره یکسـاله از اقدامات صورت 

گرفتـه در سـال 1400 می باشـد.
اهم دستاوردهای کلیدی در سال مالی 1400

1- تحقق 175 درصد سود EPS پیش بینی اولیه شركت
2- تحقق 12 درصد سود EPS پیش بینی شده تعدیلی شركت

3- افزایش ریالی فروش سال مالی 1400 نسبت به سال قبل 52 درصد
4- كاهـش 4 درصـدی قیمـت تمـام شـده و افزایش حاشـیه سـود ناخالـص از 40 درصد سـال 

قبـل بـه 44 درصـد در سـال جاری
5-  افزایش سود عملیاتی سال مالی 1400 نسبت به سال قبل 91 درصد

6- افزایش سایر درآمدهای غیرعملیاتی سال مالی 1400 نسبت به سال قبل 54 درصد
7- افزایش سود خالص سال مالی 1400 نسبت به سال قبل 80 درصد

8- كاهش ضریب كلینکر فاكتور تا 35 دصد افزودنی
9- كسب جایزه مدل تعالی سازمانی پیشروان چهارستاره از شركت ایمیدرو

10- كسب نشان واحد نمونه كار كشوری در سی و سومین جشنواره امتنان وزارت كار
11- واحد نمونه سبز استان از طرف سازمان محیط زیست استان
12- دریافت تندیس بلورین از جشنواره كیفیت و مشتری مداری

NACI 13- دریافت گواهینامه استاندارد آزمایشگاه از مركز ملی استاندارد
گزارش عملکرد مدیریت مالی 

اهم اقدامات انجام شده این حوزه در سال 1400 به شرح زیر است :
1- شناسایی و رفع نقاط ضعف كنترلهای داخلی در كلیه بخشهای مرتبط 

2- پرداخت سود سهام سهامداران از طریق سامانه سجام
3-  راه اندازی سیستم بدهکاران تحت وب 

4-  اسـتفاده بهینـه از منابـع مالی شـركت در سـرمایه گذاری ها و سـپرده گـذاری ها كه منجر 
به شناسـایی مطلـوب درآمدهای غیرعملیاتی گردیده اسـت.

5- وصول حسابهای راكد و سنواتی در سرفصل های بدهکاران تجاری و غیرتجاری
6- ساماندهی و وصول وجه فروشهای اعتباری از سنوات قبل

7-  برگـزاری منظـم كمیتـه هـای مدیریـت هزینـه و قیمـت تمام شـده جهـت بهره گیـری از 
گزارشـات در راسـتای كاهـش هزینـه هـا و افزایـش سـود كـه در همیـن راسـتا بـا وجـود نرخ 
تـورم بـاال در كشـور قیمـت تمام شـده سـال 1400 نسـبت بـه سـال 99 افزایـش 42 درصدی 

است داشـته 
8- تعییـن و تکلیـف و مختومـه نمـودن پرونـده هـای مالیاتـی بـا اخذ بخشـودگی صـد در صد 
جرایـم و پیگیـری پرونـده مالیاتـی 87 از طریـق هیـات 251 مکـرر جهـت اخـذ معافیـت های 

نشـده. اعمال 
9- ارسـال بموقـع و قابـل اتـکای اطـات مالـی بـه بـورس و رعایـت دسـتورالعمل هـای مبارزه 

پولشـویی. با 
10- تهیـه گـزارش توجیهـی افزایـش سـرمایه و برگـزاری مجمع فـوق العاده به منظـور اصاح 

سـاختار مالی
11- همـکاری در جهـت عقـد قـرارداد خریـد ماشـین آالت معدنـی بـه جهـت كاهـش قیمـت 

تمـام شـده مـواد اولیه .
12- همکاری در كمیته ریسک و شناسایی ریسک های مالی و ارائه به كمیته ریسک

سیاست و برنامه های شرکت در بخش فروش
- تشـکیل كمیتـه فـروش مشـترک بـا هلدینـگ جهـت نـرخ گـذاری و سیاسـت هـای فـروش 

صادراتی
- عرضه هفتگی در بورس كاال و برگزاری جلسات جهت تنظیم مقدار عرضه

- افزایش كیفیت محصوالت جهت رقابت پذیری با سایر
- عرضه محصول تیپ 2 پاكتی گواهی سپرده )خرده فروشی ( در بورس كاال

- حذف واسطه گری از محل عرضه سیمان در بورس كاال
- ایجاد و امکان خرید سیمان توسط مصرف كننده نهایی

سیاست و برنامه های شركت در بخش بهای تمام شده
- خرید از بورس انرژی

- تغییر در تنظیم مواد خام و افزایش كیفیت كلینکر و كاهش كلینکر فاكتور
- خرید ماشین آالت معدنی جهت كنترل قیمت مواد اولیه

- سورت گلوله های مصرفی و استفاده از آنها
- برنامه ریزی و عدم تعمیرات اساسی در سال مالی 1400

- برنامـه ریـزی شناسـایی معـدن سـنگ آهـن و گچ موجود اسـتان جهـت دریافـت پروانه بهره 
بـرداری و كاهـش قیمت تمام شـده 

سیاست و برنامه های شرکت در بخش کنترل هزینه های عملیاتی
- كاهش توقفات اضطراری

- خرید انرژی از طریق بورس
- كاهش مصرف نسوز

- افزایش راندمان دپارتمان های آسیاب با اصاح شارژ و تعمیرات اساسی
- شركت در برنامه های پیک بار

- تعمیر و بازیابی قطعات مستهلک و استفاده مجدد توسط پرسنل تعمیرات
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ـــام(  ـــهامی ع ـــادان )س ـــیمي آب ـــركت پتروش ـــهام ش ـــان س ـــاده صاحب ـــوق الع ـــی ف ـــع عموم مجم
مـــورخ 1401/01/27 در محـــل مجموعـــه فرهنگـــي ورزشـــي تـــاش  وزارت تعـــاون، كار و رفـــاه 

ـــد. ـــي تشـــکیل گردی اجتماع
ـــای  ـــی، اعض ـــی و حقوق ـــهامداران حقیق ـــد س ـــور 59/97 درص ـــا حض ـــه ب ـــع ك ـــن مجم در ای
ـــزار  ـــورس و اوراق بهاداربرگ ـــازمان ب ـــارت س ـــی و نظ ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــره، حس ـــات مدی هی
شـــد، ریاســـت مجمـــع برعهـــده آقـــای علیرضـــا بنـــي اســـدي بـــود كـــه جنابـــان قاســـم 
ـــي  ـــای محمدعل ـــام نظـــار اول و دوم و آق ـــدزاده شـــوكي و مرتضـــي عباســـي شـــاهمراد درمق عاب

ـــدند. ـــاب ش ـــع انتخ ـــر مجم ـــوان دبی ـــه عن ـــتمي ب رس
در ادامـــه و بـــا قرائـــت گـــزارش توجیهـــی هیـــات 
ـــط  ـــرمایه توس ـــش س ـــزوم افزای ـــر ل ـــی ب ـــره مبن مدی
ــزارش  ــتماع گـ ــس از اسـ ــرم و پـ ــل محتـ مدیرعامـ
حســـابرس و بـــازرس قانونـــی، مجمـــع نشـــینان بـــا 
ــش  ــب افزایـ ــن تصویـ ــود ضمـ ــوات خـ ــن صلـ طنیـ
ـــه  ـــنامه مربوط ـــد اساس ـــر بن ـــه تغیی ـــركت ب ـــرمایه ش س

رای مثبـــت دادنـــد.
ـــی  ـــزارش توجیه ـــركت در گ ـــد ش ـــر ارش ـــی، مدی بابای
هیـــات مدیـــره بـــا تصریـــح اینکـــه : بـــا توجـــه بـــه 
ـــرمایه  ـــر دارد س ـــركت در نظ ـــده، ش ـــه ش ـــه ارائ برنام
خـــود را از 5/520 میلیـــارد ریـــال بـــه 10/000 
میلیـــارد ریـــال )معـــادل 81 درصـــد از محـــل 
مطالبـــات حـــال شـــده ســـهامداران و آورده نقـــدی 
ـــد  ـــش ده ـــر افزای ـــرح زی ـــه ش ـــه و ب ـــک مرحل ـــی ی ط
ـــات  ـــل مطالب ـــرمایه از دو مح ـــش س ـــن افزای ـــزود: ای اف
ــزان 2/385/799  ــه میـ ــهامداران بـ ــده سـ ــال شـ حـ
ـــزان  ـــه می ـــدی ب ـــل آورده نق ـــال و از مح ـــون ری میلی

2/094/201 میلیـــون ریـــال تامیـــن خواهـــد گشـــت.
ــرمایه 4/480/000  ــش سـ ــن افزایـ ــه وی ایـ ــه گفتـ بـ
میلیونـــی در جهـــت اصـــاح ســـاختار مالـــی و تامیـــن 
ـــیمی  ـــركت پتروش ـــزات ش ـــازی تجهی ـــای بهس ـــه ه هزین
ـــی  ـــداف اصل ـــر اه ـــد از دیگ ـــد ش ـــتفاده خواه ـــادان اس آب
ـــت  ـــری از تثبی ـــرمایه ، جلوگی ـــش س ـــن افزای ـــام ای انج
ـــور  ـــه منظ ـــرایط الزم ب ـــن ش ـــی و تامی ـــت عملیات ظرفی
تولیـــد پایـــدار ، جلوگیـــری از توقفـــات ناخواســـته 
واحدهـــای  عملکـــرد  راندمـــان  افزایـــش  تولیـــد، 

عملیاتـــی خواهـــد بـــود.
شـــایان ذكـــر اســـت طـــی چندیـــن مرحلـــه از ســـال 
ـــن  ـــده و در آخری ـــه گردی ـــركت اضاف ـــرمایه ش 1345 س
ـــا  ـــركت ب ـــرمایه ش ـــاه 1399 س ـــان م ـــال آب ـــر و در س مه
2/000/000 میلیـــون افزایـــش بـــه مبلـــغ 5/520/000 
افـــزون گردیـــده بـــود. همجـــواری بـــا پاالیشـــگاه 
آبـــادان، دسترســـی بـــه بـــرق سراســـری، دسترســـی 
بـــه معـــادن نمـــک خوزســـتان، دسترســـی بـــه دریـــا 
از طریـــق ارونـــدرود و خلیـــج فـــارس از نقـــاط قـــوت 
پتروشـــیمی آبـــادان بـــوده و ظرفیـــت عملـــی تولیـــد 
ـــل اســـت:  ـــرح ذی ـــه ش ـــادان ب ـــیمی آب محصـــوالت پتروش
ـــن در  ـــزار ت ـــت 55 ه ـــه ظرفی ـــی )P.V.C( ب ـــی وی س پ
ســـال، دی دی بـــی )D.D.B( بـــه ظرفیـــت 6 هـــزار 
ـــت  ـــه ظرفی ـــوزآور )NAOH( ب ـــود س ـــال، س ـــن در س ت

ـــال. ـــن در س ـــزار ت 16 ه
ــی از آن اســـت  ــر حاكـ ــال اخیـ ــه سـ ــی سـ ــركت طـ ــده شـ ــاری شـ ــی جـ ــای مالـ صورتـ
كـــه شـــركت از درآمـــد عملیاتـــی 2/347/032 میلیونـــی ســـال 97 بـــه درآمـــد عملیاتـــی 

7/327/940 میلیونـــی فـــروش خـــود را ارتقـــاء داده اســـت و از زیـــان عملیاتـــی 631/854 
میلیونـــی ســـال 97 بـــه ســـود عملیاتـــی 326/439 میلیـــون در انتهـــای ســـال 99 نائـــل 
ـــی  ـــال مال ـــان س ـــص شـــركت در پای ـــن ســـود خال ـــغ 174/897 آخری ـــده اســـت. كســـب مبل آم
ـــروش  ـــدار ف ـــده مق ـــه ش ـــع ارائ ـــزارش جام ـــق گ ـــت. طب ـــوده اس ـــه 1399/12/29 ب ـــی ب منته
ـــازی  ـــای بهس ـــرح ه ـــرای ط ـــرمایه و اج ـــش س ـــام افزای ـــت انج ـــال 1400 در حال ـــر از س بغی
ـــرمایه و  ـــش س ـــام افزای ـــدم انج ـــت ع ـــی و در حال ـــی وی س ـــد پ ـــت تولی ـــادل 50% ظرفی مع
ـــا %37  ـــد ب ـــی توان ـــا م ـــركت تنه ـــه ش ـــت ك ـــده اس ـــرض ش ـــازی ف ـــرح بهس ـــام ط ـــدم تمج ع

ـــد. ـــت كن ـــه فعالی ـــدام ب ـــود اق ـــت خ ظرفی
ـــازی  ـــرح بهســـازی و نوس ـــد ط ـــروع فرآین ـــرض ش ـــا ف ب
ـــق  ـــال 1400، طب ـــه دوم س ـــه از نیم ـــزات كارخان تجهی
ـــا  ـــازی ت ـــازی و نوس ـــرح بهس ـــركت 30% ط ـــرآورد ش ب
ـــه  ـــه ب ـــد ك ـــد ش ـــل خواهن ـــال 1400 تکمی ـــان س پای
ـــدند. در  ـــه ش ـــزات اضاف ـــیم آالت و تجهی ـــاب ماش حس
ـــور  ـــای مذك ـــرح ه ـــده ط ـــی مان ـــال 70% باق ـــن س ای
ــل  ــان تکمیـ ــای در جریـ ــی هـ ــاب دارایـ ــه حسـ بـ
منتقـــل شـــد بـــرآورد مـــی شـــود مابقـــی طـــرح در 
ـــن  ـــدر ای ـــد كه ـــرداری برس ـــره ب ـــه به ـــال 1401 ب س
ـــل  ـــین آالت منتق ـــزات و ماش ـــاب تجهی ـــه حس ـــال ب س
شـــدند مانـــده حســـاب پیـــش پرداخـــت هـــای 
ــل  ــان تکمیـ ــای در جریـ ــی هـ ــرمایه ای و دارایـ سـ
ســـال 1399 نیـــز در ســـال 1400 بـــه حســـاب 

تاسیســـات منتقـــل شـــده اســـت.
امیـــد بچـــاری ســـکاندار پتروشـــیمی آبـــادان در 
حاشـــیه 26امیـــن نمایشـــگاه بیـــن المللـــی نفـــت – 
گاز پاالیـــش و پتروشـــیمی پیرامـــون ایـــن افزایـــش 
ســـرمایه تاكیـــد كـــرد كـــه بـــا توجـــه بـــه كاهـــش 
تســـهیات دریافتـــی شـــركت در حالـــت افزایـــش 
ـــرمایه،  ـــش س ـــام افزای ـــدم انج ـــه ع ـــبت ب ـــرمایه نس س
ــر نســـبت هـــای  كاهـــش هزینـــه هـــای مالـــی اكثـ
ســـودآوری از قبیـــل حاشـــیه ســـود ناخالـــص و 
ـــی  ـــای اهرم ـــبت ه ـــا و نس ـــی ه ـــازده دارای ـــص، ب ناخال
نظیـــر نســـبت هـــای بدهـــی بـــه حقـــوق صاحبـــان 
ـــای شـــركت  ـــی ه ـــه دارای ـــا ب ـــی ه ســـهام و نســـبت بده
ـــركت  ـــوان ش ـــن ت ـــب باالرفت ـــیده و موج ـــود بخش را بهب

در پوشـــش بدهـــی هـــا مـــی شـــود.
بـــه گفتـــه ایـــن مدیـــركاردان و موفـــق نـــرخ بـــازده 
داخلـــی در ایـــن افزایـــش ســـرمایه 28 درصـــد، نـــرخ 
ـــال  ـــرمایه 3 س ـــت س ـــد و دوره بازگش ـــل 20 درص تنزی
ـــود. ـــد ب ـــاری خواه ـــی ج ـــال مال ـــدای س ـــاه از ابت و 1 م
رعایـــت دقیـــق پروتـــکل هـــای بهداشـــتی ، تقدیـــر 
ــاش  ــان پرتـ ــت و كاركنـ ــع از مدیریـ ــس مجمـ رئیـ
ـــای  ـــت فرس ـــای طاق ـــه در گرم ـــادان ك ـــیمی آب پتروش
ــه كار  ــغول بـ ــه مشـ ــورت جهادگونـ ــه صـ ــوب بـ جنـ
و فعالیـــت میباشـــند ، پاســـخگویی مســـتند بـــه 
ســـواالت و ابهامـــات ســـهامداران حاضـــر در مجمـــع و 
ـــورد  ـــتن رك ـــام شکس ـــط ، اع ـــورت برخ ـــه ص ـــر ب ناظ
تولیـــد 4300 تنـــی در واحـــد 600 پـــس از 18 مـــاه 
ـــق  ـــی موف ـــر مال ـــی مدی ـــاهین ثبوت ـــاب ش ـــط جن توس
ـــت  ـــه جه ـــا ب ـــم واحده ـــش اعظ ـــازی در بخ ـــال و نوس ـــای اوره ـــه ه ـــریح برنام ـــه ، تش مجموع
ـــدون  ـــای م ـــه ه ـــام برنام ـــی ، اع ـــاب بابای ـــط جن ـــان توس ـــای راندم ـــره وری و ارتق ـــش به افزای
ـــل  ـــکاری و تعام ـــت هم ـــده و نهای ـــام ش ـــدی اع ـــا در زمانبن ـــروژه ه ـــرای پ ـــرای اج ـــت ب مدیری

افزایش سرمایه 81 درصدی پتروشیمی آبادان

بهسازی و نوسازی به منظور تثبیت ظرفیت تولید مجموعه

مهندس امید بچاری از مدیران جوان فرهیخته و جهادی 
از  که خود  باشد  پتروشیمی کشورمان می  و  نفت  صنعت 
به دو دهه و  نزدیک  به حضور  توجه  وبا  بوده  دیار جنوب 
سود شرکت پتروشیمی آبادان اشراف کاملی به نقاط قوت و 
ضعف مجموعه و راهبردهایی از جنس تعالی برای پیشرفت 
برای  وی  که  مدونی  های  برنامه  دارد.  آبادان  پتروشیمی 
توسعه و پیشرفت شرکت دارد همان حلقه مفقوده ای است 
که پتروشیمی آبادان بعنوان یکی از شناسنامه های صنعت 
نفت و پتروشیمی کشور بدان نیاز داشت. نگاه چند بعدی که 
مشارالیه به تمام عوامل دخیل در عملکرد شرکت داشته و 
اهتمام جدی که این مدیر ارزشی به مشکالت و گلوگاه ها 
دارد نگاهی نوآورانه می باشد که بایست برای عملیاتی شدن 

و پیاده سازی آن تمام ارکان به یاری آیند. 
به  دارد  نظر  در  عام(  )سهامی  آبادان  پتروشیمی  شرکت 
تجهیزات  نوسازی  و  بهسازی  های  هزینه  تامین  منظور 
کارخانه، سرمایه خود را از مبلغ 5/520 میلیارد ریال تا مبلغ 
10/000 میلیارد ریال )معادل 81 درصد( از محل مطالبات حال 

شده سهامداران و آورده نقدی افزایش دهد.
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ـــا  ـــركت ب ـــی ش ـــط عموم ـــه رواب ـــان فرهیخت ـــس و كارشناس ـــه رئی ـــركت منجمل ـــه اركان ش كلی
ـــان  ـــه حیفم ـــود ك ـــع ب ـــن مجم ـــی ای ـــکات خواندن ـــری از ن ـــرای پوشـــش خب ـــانه ب ـــاب رس اصح

ـــود . ـــپرده نش ـــم س ـــب قل ـــه اس ـــد ب آم
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

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

ـــادان  ـــره شـــركت پتروشـــیمي آب ـــات مدی ـــورخ 30 شـــهریور 1400 هی ـــزارش توجیهـــی م 1- گ
ـــال  ـــارد ری ـــغ 5/520 میلی ـــركت از مبل ـــرمایه آن ش ـــش س ـــوص افزای ـــام( درخص ـــهامي ع )س
ـــنوات  ـــی س ـــان فرض ـــود و زی ـــورت س ـــر ص ـــتمل ب ـــال، مش ـــارد ری ـــغ 10/000 میلی ـــه مبل ب
ـــد،  ـــی باش ـــت م ـــه پیوس ـــی ك ـــی تکمیل ـــات مال ـــایر اطاع ـــت 1407 و س ـــی 1400 لغای مال
ـــن  ـــیدگی ای ـــورد رس ـــی« م ـــی آت ـــات مال ـــه اطاع ـــیدگی ب ـــی »رس ـــتاندارد حسابرس ـــق اس طب
ـــای  ـــات مبن ـــور و مفروض ـــی مذب ـــزارش توجیه ـــئولیت گ ـــت. مس ـــه اس ـــرار گرفت ـــه ق موسس

ـــت.  ـــركت اس ـــره ش ـــات مدی ـــا هی ـــه آن ب تهی
ـــا  ـــارت و ب ـــون تج ـــه قان ـــاده 161 اصاحی ـــره 2 م ـــاد تبص ـــرای مف ـــور در اج ـــزارش مزب 2- گ
ـــده  ـــل مان ـــال از مح ـــارد ری ـــغ 4/480 میلی ـــه مبل ـــركت  ب ـــرمایه ش ـــش س ـــه افزای ـــدف توجی ه
ـــازی و  ـــای بهس ـــه ه ـــن هزین ـــور تامی ـــه منظ ـــهام، ب ـــان س ـــدی صاحب ـــات و آورده نق مطالب
ـــن  ـــت. ای ـــده اس ـــه ش ـــركت؛ تهی ـــی ش ـــاختار مال ـــاح س ـــه واص ـــزات كارخان ـــازی تجهی نوس
ـــای  ـــاره رویداده ـــی درب ـــر مفروضـــات ذهن ـــی مشـــتمل ب ـــی براســـاس مفروضات ـــزارش توجیه گ
ـــدد.  ـــوع بپیون ـــه وق ـــا ب ـــه شـــده اســـت و انتظـــار نمـــی رود لزوم ـــت تهی ـــات مدیری ـــی و اقدام آت
ـــی  ـــزارش توجیه ـــن گ ـــه ای ـــود ك ـــی ش ـــه داده م ـــدگان توج ـــتفاده كنن ـــه اس ـــه، ب در نتیج

ـــد. ـــب نباش ـــاال مناس ـــده در ب ـــف ش ـــدف توصی ـــز ه ـــی ج ـــدف های ـــرای ه ـــت ب ـــن اس ممک

3- براســـاس رســـیدگی بـــه شـــواهد پشـــتوانه مفروضـــات ، ایـــن موسســـه بـــه مـــواردی 
برخـــورد نکـــرده اســـت كـــه متقاعـــد شـــود مفروضـــات مزبـــور، مبنایـــي معقـــول بـــراي 
ــر ایـــن موسســـه،  تهیـــه گـــزارش توجیهـــي فراهـــم نمـــي كنـــد. بـــه عـــاوه، بـــه نظـ
ـــق  ـــه و طب ـــب تهی ـــه ای مناس ـــه گون ـــات ب ـــاس مفروض ـــده براس ـــاد ش ـــی ی ـــزارش توجیه گ

اســـتانداردهای حســـابداری ارائـــه شـــده اســـت.
ـــده  ـــف ش ـــي توصی ـــات ذهن ـــق مفروض ـــده طب ـــي ش ـــش بین ـــاي پی ـــر رویداده ـــي اگ 4- حت
ـــرا  ـــود. زی ـــد ب ـــا خواه ـــي ه ـــش بین ـــاوت از پی ـــاال متف ـــي احتم ـــج واقع ـــد، نتای ـــاال رخ ده در ب
ـــاوت  ـــد وتف ـــي ده ـــار رخ نم ـــورد انتظ ـــه اي م ـــه گون ـــب ب ـــده اغل ـــي ش ـــش بین ـــاي پی رویداده

ـــد.  ـــت باش ـــا اهمی ـــد ب ـــي توان ـــل م ـــاي حاص ه
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

ــغ  ــه مبلـ ــال بـ ــون ریـ ــغ 3/520/000 میلیـ ــركت از مبلـ ــرمایه قبلـــی شـ افزایـــش سـ
ـــوده  ـــدی ب ـــهامداران و آورده نق ـــده س ـــال ش ـــل ح ـــال و از مح ـــون ری 5/520/000 میلی
ـــرح  ـــرای ط ـــردش و اج ـــرمایه در گ ـــن س ـــی، تامی ـــاختار مال ـــاح س ـــور اص ـــه منظ ـــه ب ك
هـــای توســـعه ای صـــورت گرفتـــه اســـت. نتایـــج حاصـــل از افزایـــش ســـرمایه مزبـــور 
كـــه طـــی تصمیمـــات مجمـــع عمومـــی فـــوق العـــاده مـــورخ 1398/08/28 تصویـــب 
شـــده و در تاریـــخ 1399/07/02 نـــزد مرجـــع ثبـــت شـــركت هـــا بـــه ثبـــت رســـیده 

ـــت. اس

هدف از انجام افزایش سرمایه 
هـــدف شـــركت پتروشـــیمي آبـــادان )ســـهامی عـــام( از افزایـــش ســـرمایه موضـــوع ایـــن 

گـــزارش بـــه شـــرح زیـــر مـــی باشـــد: 
ـــای  ـــه ه ـــن هزین ـــور تامی ـــه منظ ـــر دارد ب ـــام( در نظ ـــهامی ع ـــادان )س ـــیمی آب ـــركت پتروش ش
ـــال  ـــارد ری ـــغ 5/520 میلی ـــود را از مبل ـــرمایه خ ـــه، س ـــزات كارخان ـــازی تجهی ـــازی و نوس بهس
تـــا مبلـــغ 10/000میلیـــارد ریـــال )معـــادل 81 درصـــد( از محـــل مطالبـــات حـــال شـــده 

ـــد.  ـــش ده ـــدی افزای ـــهامداران و آورده نق س
پـــس از حادثـــه آتـــش ســـوزی واحـــد 600 در ســـال مالـــی 1397 شـــركت اقـــدام بـــه 
بازســـازی و بهســـازی واحـــد عملیاتـــی 600 نمـــود و فرآینـــد بازســـازی آن تـــا نیمـــه اول 
ســـال 1399 بـــه طـــول انجامیـــد و شـــركت تقریبـــا از نیمـــه دوم ســـال 1399 در مســـیر 
ـــری  ـــداوم آن و جلوگی ـــركت و ت ـــد ش ـــت تولی ـــت ظرفی ـــور تثبی ـــه منظ ـــت. ب ـــرار گرف ـــد ق تولی
ـــت و  ـــای دارای اولوی ـــروژه ه ـــی پ ـــام برخ ـــز انج ـــاره ای ج ـــد چ ـــته تولی ـــات ناخواس از توقف
ـــه  ـــود ك ـــرایط موج ـــا ش ـــاوه ب ـــد. بع ـــی باش ـــزارش نم ـــن گ ـــس در ای ـــوارد منعک ـــرح م بش
ـــا  ـــی ه ـــویه بده ـــت، تس ـــم نیس ـــی فراه ـــدی كاف ـــع نق ـــن مناب ـــتمر و تامی ـــد مس ـــکان تولی ام
ـــو(  ـــن )تاپیک ـــیمی تامی ـــت و گاز و پتروش ـــذاری نف ـــرمایه گ ـــركت س ـــه ش ـــی ب ـــا بده مخصوه
ـــی  ـــاختار مال ـــاح س ـــب اص ـــور موج ـــرمایه مزب ـــش س ـــن افزای ـــد، همچنی ـــی باش ـــر نم میس
شـــركت خواهـــد شـــد. لـــذا بـــا افزایـــش ســـهم ســـهامداران از دارایـــی شـــركت نســـبت 
ـــهامداران  ـــاع س ـــه اط ـــدا ب ـــد. موك ـــی یاب ـــود م ـــز بهب ـــی نی ـــبتهای بده ـــایر نس ـــه و س مالکان
ـــد  ـــرایط تولی ـــدن ش ـــم ش ـــب فراه ـــی موج ـــرمایه فعل ـــش س ـــه افزای ـــاند ك ـــی رس ـــرم م محت
ـــد  ـــبب خواه ـــر س ـــن ام ـــد داد و همی ـــش خواه ـــد را كاه ـــات تولی ـــده و توقف ـــتمر گردی مس
ـــد  ـــرمایه رش ـــش س ـــل از افزای ـــت قب ـــه وضعی ـــبت ب ـــركت نس ـــد ش ـــزان تولی ـــه می ـــاد ك ش

ـــود.  ـــد نم ـــن خواه ـــركت را تضمی ـــودآوری ش ـــد و س یاب
ـــه  ـــن هزین ـــور تامی ـــه منظ ـــر دارد ب ـــام( در نظ ـــهامی ع ـــادان )س ـــیمی آب ـــركت پتروش ـــذا ش ل
ـــش  ـــه افزای ـــدام ب ـــی ان ـــاختار مال ـــاح س ـــه و اص ـــزات كارخان ـــازی تجهی ـــازی و نوس ـــای بهس ه

ـــد. ـــرمایه نمای س
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

ـــر  ـــام( در نظ ـــهامی ع ـــادان )س ـــیمي آب ـــركت پتروش ـــده، شـ ـــه شـ ـــة ارائ ـــه برنام ـــه ب ـــا توج ب
ـــون  ـــغ 10/000/000 میلی ـــه مبل ـــال ب ـــون ری ـــغ5/520/000 میلی ـــرمایة خـــود را از مبل دارد سـ
ـــش  ـــر افزای ـــرح زی ـــه ش ـــدی  ب ـــهامداران و آورده نق ـــده س ـــال ش ـــات ح ـــل مطالب ـــال، از مح ری

ـــد: ده
ــده  ــال شـ ــات حـ ــل مطالبـ ــد( از محـ ــادل 81 درصـ ــال )معـ ــون ریـ - 4/480/000 میلیـ

ســـهامداران و آورده نقـــدی.
برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 

شـــركت در صـــورت عـــدم انجـــام افزایـــش ســـرمایه مجبـــور مـــی شـــود جهـــت تامیـــن 
ـــا  ـــی ه ـــویه بده ـــاوه تس ـــازی و بع ـــازی و بهس ـــرح نوس ـــی ط ـــن مال ـــت تامی ـــع الزم جه مناب
ـــذ  ـــه اخ ـــدام ب ـــو( اق ـــن )تاپیک ـــیمی تامی ـــت و گاز و پتروش ـــركت نف ـــه ش ـــی ب ـــا بده مخصوص
ـــی و  ـــای مال ـــه ه ـــا و هزین ـــی ه ـــش بده ـــث افزای ـــوع باع ـــن موض ـــه ای ـــد ك ـــهیات نمای تس

ـــد. ـــد ش ـــودآوری خواه ـــش س ـــال آن كاه بدنب
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ـــا در اســـتان  ـــراز بیـــش از 1/000/000 زیربن ـــا ت ـــروژه را ب ـــون بیـــش از 66 پ ـــد« تاكن شـــركت »ثامی
ـــد در حـــال حاضـــر  ـــران امی ـــانده است.شـــركت توســـعه و عم ـــام رس ـــه اتم ـــت خـــود ب محـــل فعالی
ـــر  ـــه 72/095 مت ـــای 384/000 و عرص ـــاحت زیربن ـــه مس ـــاخت، ب ـــان س ـــروژه در جری دارای 38 پ
ـــی  ـــای مســـکونی، تجـــاری ، اداری، اقامت ـــری ه ـــور دارای كارب ـــای مذك ـــروژه ه ـــی باشـــد. پ ـــع م مرب
ـــت فرســـوده،  ـــر اصـــاح باف ـــی فعالیـــت شـــركت مشـــتمل ب ـــوده و حـــوزه هـــای اجرای ـــی ب و خدمات
ـــن  ـــم چنی ـــازی و ه ـــهر س ـــه، ش ـــد مرتب ـــت، بلن ـــای ارزان قیم ـــه ه ـــداث خان ـــازی و اح ـــوه س انب

ـــد. ـــی باش ـــدرن م ـــکونی م ـــازل مس ـــداث من اخ
ـــه مســـاحت  ـــی ، ب ـــروژه مطالعات ـــد در حـــال حاضـــر در حـــدود 36 پ شـــركت توســـعه و عمـــران امی
ـــروژه  ـــد. پ ـــی باش ـــع م ـــر مرب ـــای 346/000 مت ـــع و زیربن ـــر مرب ـــدودی 1/200/000 مت ـــه ح عرص
هـــای مذكـــور در حـــال انجـــام مطالعـــات و بررســـی هـــای اقتصـــادی بـــوده و پـــس از بررســـی هـــای 

ـــان ســـاخت شـــركت  ـــه لیســـت پروژههـــای در جری الزم ب
ـــد شـــد. ـــه خواهن اضاف

مجمـــع عمومـــی عـــادی ســـالیانه صاحبـــان ســـهام 
ـــورخ  ـــهامی عام( م ـــد )س ـــران امی ـــعه و عم ـــركت توس ش
1401/01/27 در محـــل مركـــز همایشـــهاي بیـــن المللـــي 

ـــد. ـــزار گردی ـــرا )س( برگ ـــگاه الزه دانش
در ایـــن مجمـــع كـــه بـــا حضـــور 79/4 درصـــد ســـهامداران 
ـــده  ـــره، نماین ـــات مدی ـــاء هی ـــی ، اعض ـــی و حقوق حقیق
ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار، حســـابرس و بـــازرس 
ــد، ریاســـت مجمـــع برعهـــده  ــزار گردیـ قانونـــی برگـ
ـــد  ـــان ســـید حام ـــود، كـــه جناب ـــای شـــاهین فارســـي ب آق
ـــار اول و دوم  ـــام نظ ـــري در مق ـــدي مبش ـــش و مه پوربخ
ـــر  ـــوان دبی ـــه عن ـــکیب ب ـــدي ش ـــد محم ـــای مجی و آق

ـــد. ـــاب گردیدن ـــع انتخ مجم
ـــع  ـــه مجم ـــره ب ـــات مدی ـــزارش هی ـــت گ ـــا قرائ ـــه ب درادام
ـــی  ـــه در ط ـــورت پذیرفت ـــای ص ـــم فعالیته ـــه اه ـــوط ب مرب
ـــس از اســـتماع  ـــه 1400/09/30 و پ ـــی ب ـــی منته ســـال مال
ـــا  گـــزارش حســـابرس و بـــازرس قانونـــی، مجمـــع نشـــینان ب
طنیـــن صلـــوات خـــود ضمـــن  تصویـــب صورتهـــای مالـــی و 
ـــا تقســـیم ســـود  تنفیـــذ معامـــات مشـــمول مـــاده 129 و ب
122 ریـــال بـــه ازای هـــر ســـهم بـــه كار خـــود پایـــان دادنـــد.

ـــزارش  ـــدای گ ـــکیب در ابت ـــدی ش ـــد محم ـــدس مجی مهن
ـــاختمان و  ـــت س ـــه صنع ـــه ك ـــن نکت ـــن ای ـــا تبیی ـــود ب خ
ـــای  ـــش ه ـــی از بخ ـــوان یک ـــواره بعن ـــاز هم ـــاخت و س س
ـــع محســـوب  ـــی اقتصـــاد و عامـــل محـــرک ســـایر صنای اصل
ـــی  ـــود آن م ـــا رك ـــق ی ـــرایط رون ـــه ش ـــردد بطوریک ـــی گ م
ـــی  ـــد. از طرف ـــذار باش ـــور اثرگ ـــاد كش ـــر كل اقتص ـــد ب توان
ســـهم قابـــل توجهـــی از ســـبد اقتصـــادی خانوارهـــا را 
ـــتغال  ـــر اش ـــکیل داده و از منظ ـــران( تش ـــوص در ای )بخص
نیـــز بخـــش قابـــل ماحظـــه ای از جمعیـــت شـــاغل كشـــور 
ـــع  ـــر مرب ـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت )هـــر 1000 مت را ب
تقریبـــا 15 نفـــر مســـتقیم و 8 نفـــر غیرمســـتقیم( افـــزود: از 
ایـــن رو ایـــن صنعـــت همـــواره مـــورد توجـــه ویـــژه سیاســـت 
گـــذاران، ســـرمایه گـــذاران و فعـــاالن اقتصـــادی بـــوده اســـت

ـــه گفتـــه ایـــن مدیـــر بیـــن المللـــی و برحســـته شـــركت توســـعه و عمـــران امیـــد خـــود را متعهـــد  ب
ـــر مشـــاركت ذینفعـــان و بکارگیـــری ســـرمایه انســـانی متعهـــد و متخصـــص  ـــا تاكیـــد ب ـــد ب مـــی دان
ـــط  ـــرمایه و رواب ـــذب س ـــن ج ـــای نوی ـــوالت، روش ه ـــی محص ـــاء كیف ـــر ارتق ـــز ب ـــا تمرك ـــز ب و نی
ـــن  ـــوب تامی ـــو مطل ـــه نح ـــود را ب ـــان خ ـــوق ذی نفع ـــه، حق ـــای مربوط ـــازمان ه ـــا س ـــش ب اثربخ

ـــد. نمای
ـــی در  ـــدار جهان ـــن شـــركت نام ـــر و چندی ـــن شـــركت معتب ـــه در یکـــی دوجی مهنـــدس شـــکیب ك

ـــت در  ـــوده اس ـــده دار ب ـــت را عه ـــزرگ در صنع ـــای ب ـــركت ه ـــکانداری ش ـــا س ـــا و آفریق ـــیا، اروپ آس
ـــال در  ـــای فع ـــركت ه ـــن ش ـــی از بزرگتری ـــد یک ـــر امی ـــال حاض ـــرد: درح ـــان ك ـــر نش ـــه خاط ادام
ـــه احـــداث واحدهـــای مســـکونی،  ـــه ســـرمایه گـــذاری در بخـــش صنعـــت و ســـاختمان از جمل زمین
تجـــاری، اداری و آمـــاده ســـازی زمیـــن، آمـــاده ســـازی ســـاخت و ســـاز در ســـایر كاربردهـــای 
ســـودآور در ارائـــه كلیـــه خدمـــات فنـــی مهندســـی و انجـــام كلیـــه فعالیـــت هـــای بازرگانـــی مرتبـــط 
ـــتان،  ـــوی، خوزس ـــان رض ـــای خراس ـــتان ه ـــران، در اس ـــتان ته ـــر اس ـــاوه ب ـــه ع ـــد ك ـــی باش م

ـــد. ـــی نمای ـــت م ـــرز فعالی ـــش( . الب ـــن، هرمزگان)كی ـــدران، قزوی ـــرقی، مازن ـــان ش آذربایج
مدیرعامل»ثامیـــد« در بخـــش دیگـــری از گـــزارش خـــود پیرامـــون برنامـــه هـــای راهبـــردی 
ـــا  ـــروژه ه ـــا در پ ـــود فرآینده ـــت بهب ـــه در جه ـــار اینک ـــا اظه ـــوم )1400-1404( ب ـــاله س ـــج س پن
ـــازمان  ـــا س ـــی ب ـــیار خوب ـــه بس ـــتیم و رابط ـــرد هس ـــرد- ب ـــه ب ـــال رابط ـــه دنب ـــا ب ـــاركت ه ـــا مش ب
ـــهرداری  ـــت، ش ـــازمان ثب ـــل س ـــون مث ـــای گوناگ و نهاده
ـــم  ـــته و داری ـــان داش ـــر ذینفع ـــت و دیگ ـــط زیس و محی
ـــای  ـــتای ایف ـــن آوری در راس ـــره وری و ف ـــا به ـــزود:  ب اف
تعهـــدات حركـــت مـــی كنیـــم و بـــا بهـــره بـــردن از 
مصالـــح بـــا كیفیـــت، طرحهـــای نوآورانـــه ومعمـــاری هـــای 
ـــا  ـــن م ـــای نوی ـــه ورزش ه ـــا مدرینیت ـــه ت ـــل امیخت اصی
ـــد  ـــد متعه ـــه ج ـــودرا ب ـــان خ ـــوق ذینفع ـــن حق ـــه تامی ب

ـــم. ـــی دانی م
مهنـــدس محمـــدی شـــکیب همچنیـــن بـــا اعـــام اینکـــه 
ـــای دو  ـــاد دیواره ـــی، ایج ـــای حرارت ـــق ه ـــتفاده از عای اس
جـــداره بیـــن واحدهـــای طبقـــات، اجـــرای نمـــای خشـــک، 
ـــری،  ـــی و حداكث ـــاال و ایمن ـــتاندارد ب ـــا اس ـــای ب ـــازه ه س
ـــه  ـــای مبتکران ـــرح ه ـــرای ط ـــل و اج ـــقف ناب ـــرای س اج
ـــا  ـــه ه ـــزو برنام ـــرژی، ج ـــاف ان ـــری از ات ـــرای جلوگی ب
و سیاســـتهای مـــدون مـــا بـــوده اســـت كـــه در ســـال 
هـــای آتـــی نیـــز بـــا قـــدرت پـــی گیـــری و اســـتمرار 
ـــای  ـــتم ه ـــرای سیس ـــه وی اج ـــه گفت ـــت. ب ـــد داش خواه
ـــازار از  ـــهم ب ـــش س ـــاختمان، افزای ـــمند س ـــت هوش مدیری
ـــت  ـــاء كیفی ـــا، ارتق ـــذاری ه ـــرمایه گ ـــعه و س ـــق توس طری
ـــان  ـــه ســـازی زم محصـــوالت، ایجـــاد نشـــان تجـــاری، بهین
بنـــدی پـــروژه هـــا و ارتقـــاء همســـویی فعالیـــت هـــای 
ـــی  ـــاد مقاومت ـــی اقتص ـــای كل ـــت ه ـــا سیاس ـــادی ب اقتص
ـــق و  ـــتای اف ـــوده و در راس ـــركت ب ـــداف كان ش ـــزو اه ج
ـــل شـــدن  ـــان تبدی ـــه هم ـــداز ترســـیمی خـــود ك چشـــم ان
بـــه بهتریـــن و برتریـــن شـــركت صنعـــت ســـاختمان 
ـــای  ـــد و ارتق ـــای، رش ـــتراتژی ه ـــد اس ـــی باش ـــورمان م كش
كیفیـــت محصـــوالت، اســـتفاده از تولیـــدات داخلـــی، ایفـــای 
ـــه موقـــع تعهـــدات و حفـــظ و بهبـــود مســـتمر در ارتبـــاط  ب
ـــره وری  ـــاء به ـــدی و ارتق ـــش رضایتمن ـــان، افزای ـــا ذینفع ب
نیـــروی انســـانی را عملیاتـــی كـــرده و در حـــال پیـــاده 
ســـازی هرچـــه بهتـــر و بیشـــتر، تقویـــت سیســـتم بازاریابـــی 
ـــر  ـــازار و تهات ـــعه ب ـــازار و توس ـــهم ب ـــش س ـــروش، افزای و ف
ـــتیم. ـــزرگ هس ـــهرهای ب ـــایر ش ـــرام در س ـــدور هولوگ و ص

ـــی  ـــردی و مال ـــای عملک ـــم ه ـــورد آیت ـــر شـــکیب در م دكت
ـــغ 1/684/988  ـــه مبل ـــاردی ســـال 99 ب ـــروش 4/069/371 میلی ـــه از ف ـــان اینک ـــا بی ـــز ب شـــركت نی
میلیـــاردی كـــه حاكـــی از رشـــد 250 درصـــدی اســـت نائـــل آمـــده ایـــم اضافـــه كـــرد ســـود خالـــص 
ـــال در  ـــارد ری ـــغ 6/440/074 میلی ـــه مبل ـــال 99 ب ـــاردی س ـــم 2/038/732 میلی ـــز از رق ـــركت نی ش
ـــش 35 درصـــدی ســـود  ـــده افزای ـــه نشـــان دهن ـــه اســـت ك ـــزارش رشـــد یافت ـــورد گ ـــی م ســـال مال

ـــی باشـــد. ـــص م خال
ـــد در همـــه شـــاخص هـــای  ـــی گردی ـــی كـــه اجرائ ـــا تمهیـــدات و سیاســـتهای مدون ـــه گفتـــه وی ب ب

شرکت توسعه عمران امید و برنامه ریزی برای تعالی روزافزون

مهندس محمدی شکیب که از مدیران شناخته شده جهانی 
در صنعت ساختمانی می باشد با تاکید بر اینکه شفافیت 
»ثامید«  سیاستهای  و  اصول  مهمترین  از  یکی  صداقت  و 
بوده است و سعی وافر کرده ایم با شناسایی ریسک ها و 
شناخت فرصت ها و تهدیدها بهترین عملکرد وبازده را برای 
سهامداران و ذینفعان به ارمغان بیاورید اضافه کرد: شرکت 
توسعه عمران امید در بین شرکت های فعال در این صنعت با 
حجم فروش معادل مبلغ 10/684/988 میلیون ریال در رتبه 
های باال قرار داشته و این شرکت با تکیه بر توانمندیهای 
خود همچنین با استفاده از استراتژی های مناسب توانسته 
است در سال 1400 به عمده اهداف )ریالی و متراژی( تعیین 

شده خود دست یابد.
پیرامون جایگاه »ثامید« در بین شرکت های فعال هم گروه 
همین بس که این شرکت با مدیریت ارزنده خود توانسته 
صنعت  در  فعال  بورسی  بزرگ  شرکت   13 میان  در  است 
ساختمان در حوزه های کسب درآمد سود خالص، دارائی، 

حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار حائز رتبه اول گردد.
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پیـــش بینـــی شـــده از لحـــاظ درآمـــد فـــروش، ســـود عملیاتـــی و ســـود خالـــص مـــا توانســـتیم فراتـــر 
از بودجـــه عملکـــرد داشـــته باشـــیم.

ـــص در  ـــود خال ـــب س ـــدی در كس ـــش 1297 درص ـــروش و افزای ـــد ف ـــدی در بع ـــد 1351 درص رش
ـــه  ـــرارداد ه كســـب 240 اخـــذ پروان ـــاد 108 ق ـــروژه ، انعق ـــف 158 پ ـــاه اول ســـال جـــاری و تعری 3 م
ـــی  ـــی ســـال مال ـــاه ابتدای ـــی از دیگـــر دســـتاوردهای شـــركت در ســـه م ـــات اجرائ و شـــروع 32 عملی

ـــد. ـــی باش ـــاری م ج
ـــر اینکـــه در  ـــد ب ـــا تاكی ـــرازی دیگـــر از گـــزارش خـــود ب ـــر پاكدســـت و خوشـــفکر صنعـــت در ف مدی
ســـال 95 و 96 موفـــق بـــه كســـب تقدیرنامـــه 1 ســـتاره تعالـــی ســـازمانی گردیدیـــم افـــزود: در ســـال 

1401 نیـــز مصمـــم بـــه دریافـــت كســـب تقدیرنامـــه 3 ســـتاره تعالـــی ســـازمانی هســـتیم
ـــه واســـطه تـــاش همـــکاران  دكتـــر شـــکیب در بخـــش پایانـــی گـــزارش خـــود تصریـــح كـــرد كـــه ب
محتـــرم، شـــركت موفـــق بـــه دریافـــت نشـــان ویـــژه موفقیـــت مدیریتـــی و ســـازمانی و نیـــز دریافـــت 
نشـــان زریـــن ابـــر پیمانـــکار تخصصـــی در صنعـــت ســـاختمان از احـــاس مشـــترک توســـعه كیفیـــت 
ـــروژه  ـــاختمان در پ ـــرژی س ـــی ان ـــی كارای ـــز گواه ـــازی نی ـــل، راه و شهرس ـــل و نق ـــاختمان، حم س
ـــه  ـــت گواهینام ـــه دریاف ـــق ب ـــاه ســـال 1400 موف ـــن شـــركت در اســـفند م ـــده و ای ـــای 17 گردی مین
 DOS ـــزو 45001( از شـــركت ـــزو 14001و ای ـــزو 9001، ای ـــت یکپارچـــه )ای ـــای سیســـتم مدیری ه

ـــی باشـــد. ـــه صـــدور م ـــه در مرحل ـــده ك آلمـــان گردی
رعایـــت دقیـــق پروتـــکل هـــای بهداشـــتی، تقدیـــر ویـــژه رئیـــس مجمـــع از 
ـــه  ـــان 3 ماه ـــت درخش ـــزارش فعالی ـــل و گ ـــته مدیرعام ـــته و بایس ـــرد شایس عملک
ـــدی،  ـــص 77 درص ـــود ناخال ـــیه س ـــب حاش ـــاری، کس ـــی ج ـــال مال ـــی س ابتدای
ـــر  ـــرای جلوت ـــت ب ـــام مدیری ـــرکت، اهتم ـــود ش ـــری س ـــش از 3/5 براب ـــش بی افزای
ـــی  ـــود و ارزش آفرین ـــد س ـــب درآم ـــه در کس ـــای اولی ـــی ه ـــش بین ـــام پی زدن از تم
ـــورت  ـــای ص ـــی ه ـــا رایزن ـــش ب ـــذاری در کی ـــرمایه گ ـــت س ـــزی جه ـــه ری ، برنام
ـــای  ـــروژه ه ـــف پ ـــا و تعری ـــذاری ه ـــرمایه گ ـــودی س ـــد صع ـــتمرار رون ـــه، اس پذیرفت
ـــواالت  ـــام س ـــه تم ـــق ب ـــخگویی دقی ـــد، پاس ـــران ارش ـــت مدی ـــا درای ـــد ب جدی
ـــدس  ـــط مهن ـــط توس ـــورت برخ ـــه ص ـــر ب ـــع و ناظ ـــر در مجم ـــهامداران حاض س
ـــل  ـــت تعام ـــره و  نهای ـــات مدی ـــه هی ـــای فرهیخت ـــه و اعض ـــد مجموع ـــران ارش مدی
ـــط  ـــای رواب ـــر کوش ـــی مدی ـــاب نعمت ـــه جن ـــرکت منجمل ـــه ارکان ش ـــکاری کلی و هم
ـــکات  ـــه از ن ـــری جلس ـــش خب ـــرای پوش ـــانه ب ـــاب رس ـــا اصح ـــرکت ب ـــی ش عموم

ـــود . ـــع ب ـــن مجم ـــی ای خواندن
پیام هیات مدیره

ـــب ســـرمایه  ـــزان جل ـــه بخاطـــر می ـــن بازارهـــای موجـــود اســـت ك بازارمســـکن یکـــی از جـــذاب تری
ـــی  ـــکن در بعض ـــت مس ـــد قیم ـــته رش ـــه گذش ـــد. در دو ده ـــی آی ـــمار م ـــه ش ـــم ب ـــت و مه هنگف
ـــازار  ـــی ب ـــوده اســـت. وضعیـــت كنون ـــورم ب ـــرخ ت ســـال هـــا كمتـــر و در بیشـــتر ســـال هـــا بیـــش از ن
ـــا نبـــود ســـرمایه گـــذار، قـــدرت خریـــد پاییـــن مصـــرف كننـــدگان و كاهـــش انگیـــزه  مســـکن كـــه ب
ـــده  ـــا در ســـال هـــای آین ـــی دارد ت ـــه اجـــرای سیاســـت های ـــاز ب ـــرو اســـت، نی ـــدگان روب عرضـــه كنن
ـــکل  ـــا مش ـــه ب ـــش عرض ـــکن و كاه ـــود مس ـــر رك ـــت تاثی ـــکن، تح ـــر مس ـــر ب ـــل موث ـــت عوام قیم

ـــردد. مواجـــه نگ
مجموعـــه عوامـــل درونـــی و متغیرهـــای بیرونـــی اثرگـــذار بـــر بـــازار مســـکن حاكـــی اســـت در ســـال 
ـــان  ـــه همچن ـــا ك ـــا از آنج ـــد. ام ـــه نگردی ـــک ماحظ ـــت مل ـــمگیر در قیم ـــد چش ـــی 1400 رش مال
ـــل،  ـــناریوی محتم ـــود دارد س ـــازار وج ـــه در ب ـــمت عرض ـــا از س ـــت ه ـــه قیم ـــبندگی ب ـــی چس نوع

ـــه معنـــای كاهـــش قیمـــت هـــا( و بعضـــا تحـــركات حاصـــل جـــو  ـــه ب ـــازار مســـکن )البتـــه ن ركـــود ب
ـــد در  ـــی خری ـــا جـــو روان ـــی ایجـــاد شـــده توســـط نتیجـــه مذاكـــرات ویـــن و ی روانی)ماننـــد جـــو روان
ـــای  ـــم قیمـــت اســـمی واحده ـــی رشـــد مای ـــود. یعن ـــم ب ـــر ســـال( را شـــاهد خواهی ـــاه ه اســـفند م
ـــه  ـــا ك ـــن معن ـــه ای ـــی، ب ـــورم عموم ـــا ت ـــه ب ـــک در مقایس ـــازار مل ـــر در ب ـــورم كمت ـــا ت ـــکونی ام مس
مالـــکان كاهـــش قیمـــت نخواهنـــد داد امـــا تـــورم ســـال 1400 و شـــاید 1401 الزم اســـت تـــا قیمـــت 

ـــود خـــارج شـــود. ـــل شـــود و پخـــش مســـکن از رك تعدی
ـــد  ـــد، رش ـــی باش ـــاختمان م ـــت س ـــذاری در صنع ـــرمایه گ ـــه س ـــركت در زمین ـــن ش ـــت ای فعالی
فـــروش صنعـــت ســـاختمان مطابـــق بـــا گزارشـــات بانـــک مركـــزی تعـــداد معامـــات در ســـال 1400 
ـــارت  ـــل آن عب ـــه اهـــم دالئ ـــل ماحظـــه ای نداشـــته اســـت ك ـــاوت قاب ـــه ســـال 1399 تف نســـبت ب

ـــد. ـــی باش ـــدگان م ـــد مصـــرف كنن ـــدرت خری ـــودن ق ـــن ب از پایی
شـــركت در بیـــن شـــركت هـــای فعـــال در ایـــن صنعـــت بـــا حجـــم فـــروش معـــادل مبلـــغ 
10/684/988 میلیـــون ریـــال در رتبـــه هـــای بـــاال قـــرار دارد. ایـــن شـــركت بـــا تکیـــه بـــر 
ـــت در ســـال  ـــای مناســـب توانســـته ای ـــا اســـتفاده از اســـتراتژی ه ـــن ب ـــای خـــود همچنی توانمندیه

1400 بـــه عمـــده اهـــداف )ریالـــی و متـــراژی( تعییـــن شـــده دســـت یابـــد.
جایگاه شرکت در صنعت

ـــد  ـــد. رش ـــی باش ـــاختمان م ـــت س ـــذاری در صنع ـــرمایه گ ـــه س ـــركت در زمین ـــن ش ـــت ای فعالی
ـــال 1400  ـــات در س ـــداد معام ـــزی تع ـــک مرك ـــات بان ـــق گزارش ـــاختمان مطاب ـــت س ـــروش صنع ف
ـــارت  ـــل آن عب ـــه اهـــم دالئ ـــل ماحظـــه ای نداشـــته اســـت ك ـــاوت قاب ـــه ســـال 1399 تف نســـبت ب

ـــد. ـــی باش ـــدگان م ـــرف كنن ـــد مص ـــدرت خری ـــودن ق ـــن ب از پایی
ـــادل 10/684/988  ـــروش مع ـــا حجـــم ف ـــت ب ـــن صنع ـــال در ای ـــای فع ـــن شـــركت ه شـــركت در بی
ـــود،  ـــای خ ـــر توانمدیه ـــه ب ـــا تکی ـــركت ب ـــن ش ـــرار دارد. ای ـــاال ق ـــای ب ـــه ه ـــال در رتب ـــون ری میلی
ـــده  ـــه عم ـــال 1400 ب ـــت در س ـــته اس ـــب توانس ـــای مناس ـــتراتژی ه ـــتفاده از اس ـــا اس ـــن ب همچنی

ـــد. ـــت یاب ـــده دس ـــن ش ـــراژی( تعیی ـــی و مت ـــداف )ریال اه
برنامه های آینده شرکت

پیش بینی عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به 1401/09/30
1- بـــرآورد مـــی گـــردد درآمدهـــای شـــركت در ســـال مالـــی آتـــی بـــه مبلـــغ 15/193/056 میلیـــون 

ریـــال تحقـــق یابـــد.
2- هزینـــه هـــای عمومـــی و اداری بـــرای ســـال مالـــی آتـــی مبلـــغ 225/781 میلیـــون ریـــال بـــرآورد 

مـــی شـــود.
ـــغ 1/100/000  ـــود مبل ـــذاری خ ـــرمایه گ ـــداف س ـــبرد اه ـــت پیش ـــر دارد جه ـــركت در نظ 3- ش
ـــادره  ـــاره ص ـــال اوراق اج ـــون ری ـــغ 400/000 میلی ـــذ و مبل ـــی اخ ـــهیات مال ـــال تس ـــون ری میلی
ـــرآورد مـــی  ـــال ب ـــغ 95/250 میلیـــون ری ـــی مبل ـــی ات ـــی جهـــت ســـال مال ـــد. هزینـــه هـــای مال نمای

ـــردد. گ
ـــن،  ـــد زمی ـــای خری ـــه ه ـــامل هزین ـــا )ش ـــروژه ه ـــركت در پ ـــذاری ش ـــرمایه گ ـــای س ـــه ه 4- هزین
ـــرآورد  ـــال ب ـــون ری ـــغ 15/002/934 میلی ـــی مبل ـــی آت ـــال مال ـــرای س ـــاخت( ب ـــه و س ـــذ پروان اخ

ـــردد. ـــی گ م
ـــره  ـــات مدی ـــاش هی ـــی 1401، ت ـــرای ســـال مال ـــازار مســـکن ب ـــه احتمـــال ركـــود ب ـــا توجـــه ب 5- ب
ـــاد  ـــاخت، اعتم ـــت س ـــد، كیفی ـــامل برن ـــركت ش ـــی ش ـــت رقابت ـــه مزی ـــکا ب ـــا ات ـــت ب ـــر آن اس ب
ـــرد كـــه  ـــق برنامـــه صـــورت پذی ـــروژه هـــا مطاب ـــه، فـــروش پ ـــا تجرب ـــران و پرســـنل ب مشـــتریان، مدی

ـــردد. ـــی گ ـــا م ـــه افش ـــای ماهان ـــت ه ـــزارش فعالی در گ
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ـــران  ـــول ای ـــن كپس ـــد ژالتی ـــركت تولی ـــهام ش ـــان س ـــالیانه صاحب ـــادی س ـــی ع ـــع عموم مجم
ـــاش  ـــي ت ـــي ورزش ـــه فرهنگ ـــالن مجموع ـــل س ـــخ 1401/02/17 در مح ـــام( در تاری ـــهامی  ع )س

ـــد.  ـــکیل ش تش
ـــا حضـــور 67/01 درصـــدی ســـهامداران حقیقـــی و حقوقـــی ، اعضـــاء هیـــات  در ایـــن مجمـــع كـــه ب
ـــد،  ـــزار گردی ـــی برگ ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــادار، حس ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــده س ـــره، نماین مدی
ـــي و   ـــان حســـین فراهان ـــه جناب ـــود، ك ـــزاده ب ـــادري علی ـــد ن ـــای محم ـــده آق ـــع برعه ریاســـت مجم
علیرضـــا یکتـــا دوســـت حســـیني در مقـــام نظـــار اول و دوم و آقـــای ســـید مظفـــر باقـــري بـــه عنـــوان 

ـــد. دبیـــر مجمـــع انتخـــاب گردیدن
ـــورت  ـــای ص ـــم فعالیته ـــه اه ـــوط ب ـــع مرب ـــه مجم ـــره ب ـــات مدی ـــزارش هی ـــت گ ـــا قرائ ـــه ب درادام
ـــزارش حســـابرس  ـــس از اســـتماع گ ـــه 1400/12/29 و پ ـــی ب ـــی منته ـــال مال ـــه در طـــی س پذیرفت

ـــوات  ـــن صل ـــا طنی ـــع نشـــینان ب ـــی، مجم ـــازرس قانون و ب
خـــود ضمـــن  تصویـــب صورتهـــای مالـــی و تنفیـــذ 
ـــا تقســـیم ســـود 4/430  معامـــات مشـــمول مـــاده 129 ب
ـــد. ـــان دادن ـــود پای ـــه كار خ ـــهم ب ـــر س ـــه ازای ه ـــال ب ری
ــابقه و  ــوش سـ ــران خـ ــه از مدیـ ــی كـ ــر رمضانـ دكتـ
ــی  ــورمان مـ ــی كشـ ــت دارویـ ــده صنعـ ــناخته شـ شـ
باشـــد درابتـــدای گـــزارش خـــود بـــا تشـــریح اینکـــه 
ـــن فعالیـــت شـــركت تولیـــد ژالتیـــن كپســـول  ـــی تری اصل
ـــی  ـــول داروئ ـــی كپس ـــای ژالتین ـــه ه ـــد پوك ـــران ، تولی ای
اســـت كـــه از تکنولـــوژی پیچیـــده برخـــوردار بـــوده و 
ـــوژی  ـــا تکنول ـــدرن وب ـــین آالت م ـــد آن از ماش ـــرای تولی ب
ـــود  ـــتفاده میش ـــول GMP اس ـــت اص ـــا رعای ـــا ب روز دنی
افـــزود: آمـــوزش مســـتمر پرســـنل بـــرای فعالیـــت بهینـــه، 
ـــا ، ارتقـــاء ســـطح كیفـــی ،  ـــوژی روز دنی اســـتفاده از تکنول

افزایـــش میـــزان وتنـــوع تولیـــدات ، كاهـــش مصـــرف انـــرژی 
ـــت ،  ـــط زیس ـــی دارو و محی ـــتانداردهای جهان ـــت اس ، رعای
قیمـــت گـــذاری رقابتـــی ، طلـــب ســـرمایه گـــذاری خارجـــی 
، مشـــاركت بـــا صاحبـــان تکنولـــوژی ، اســـتفاده از فـــن آوری 
ـــای  ـــرای فراینده ـــی و اج ـــر و طراح ـــور فراگی ـــات بط اطاع
مـــورد نیـــاز باعـــث گردیـــده كـــه شـــركت همـــواره در 
ـــای  ـــاال در بازاره ـــت ب ـــا كیفی ـــوالت ب ـــه محص ـــتای ارائ راس
ـــی  ـــتریان م ـــال مش ـــه و اقب ـــورد توج ـــی م ـــی وخارج داخل

ـــد . باش
ـــه ضمـــن خاطـــر نشـــان  ـــر شـــركت در ادام ـــل مدب مدیرعام

ـــورت  ـــه ص ـــام (  ب ـــهامی ع ـــران ) س ـــول ای ـــن كپس ـــد ژالتی ـــركت تولی ـــه ش ـــه ك ـــن نکت ـــردن ای ك
ـــی را بصـــورت چـــاپ  ـــی كپســـول داروئ ـــه ســـخت  ژالتین ـــواع پوك ـــد ان انحصـــاری  مســـئولیت تولی
شـــده و نیـــز چـــاپ نشـــده بعهـــده دارد و نیـــاز بیشـــتر شـــركت هـــای داروســـازی در داخـــل كشـــور 
ـــت  ـــت كیفی ـــه جه ـــه ب ـــیای میان ـــه و آس ـــركت در خاورمیان ـــگاه ش ـــد و جای ـــی نمای ـــن م را تامی
ـــی  ـــال مال ـــرد: در س ـــه ك ـــد اضاف ـــی باش ـــن م ـــوده و برتری ـــرد ب ـــر بف ـــت آن منحص ـــد و كمی تولی
ـــم 3/456/701  ـــه رق ـــال 99 ب ـــاردی س ـــم 1/839/050 میلی ـــی از رق ـــای عملیات ـــته درآمده گذش
ـــی توانســـتیم ســـود  ـــا تمهیـــدات اندیشـــیده شـــده و سیاســـتهای اعمال ـــارد افزایـــش یافتـــه و ب میلی
ـــال 1400  ـــون در س ـــم 1/688/600 میلی ـــه رق ـــود را ب ـــال 99 خ ـــی س ـــی 969/700 میلیون عملیات

ـــم.  ـــاء دهی ارتق
ـــول و  ـــد كپس ـــت تولی ـــه در صنع ـــال تجرب ـــا 23 س ـــن (( ب ـــه ))دژالتی ـــام اینک ـــا اع ـــه ب وی در ادام
دارا بـــودن 230 مشـــتری ثابـــت و تولیـــد 1000 رنـــگ محصـــول و داشـــتن بیـــش از 70 گواهینامـــه 
، تقدیرنامـــه و جایـــزه از بزرگتریـــن شـــركتهای حـــوزه صنعـــت دارو می باشـــد افـــزود : تولیـــد 
ـــد در كنـــار حفـــظ مشـــتریان قدیمـــی  ـــا مشـــتریان جدی ـــرارداد ب ـــا كیفیـــت ، عقـــد ق محصـــوالت ب
ـــه از  ـــرد مجموع ـــود عملک ـــا و بهب ـــای فرآینده ـــرای ارتق ـــردی ب ـــای راهب ـــزی ه ـــادار ، برنامه ری و وف
ـــه انجـــام آن شـــده  ـــی موفـــق ب توفیقـــات و دســـتاوردهای دیگـــری می باشـــد كـــه در ایـــن ســـال مال

ـــرد. ـــم ك ـــری خواهی ـــد پیگی ـــه ج ـــز ب ـــال 1400 نی ـــرای س ـــا را ب ـــه ه ـــن برنام و ای

ـــه  ـــود ب ـــزارش خ ـــری از گ ـــش دیگ ـــركت در بخ ـــل ش ـــر؛ مدیرعام ـــی كلم ـــن رمضان ـــر رامی دكت
ـــی  ـــول نهای ـــده محص ـــد كنن ـــركت  های تولی ـــر ش ـــه اكث ـــه اینک ـــد ب ـــا تاكی ـــینان ب ـــع نش مجم
ـــی وقفـــه  ـــد ب ـــن تولی ـــه تولیـــدات شـــركت ژالتیـــن كپســـول می  باشـــند و بنابرای ـــی وابســـته ب داروی
خطـــوط ایـــن شـــركت حتـــی در روزهـــای ابتدایـــی ســـال جدیـــد، كمـــک شـــایانی بـــه تامیـــن مـــواد 
ـــده و  ـــه نگردی ـــود مواج ـــا كمب ـــت ب ـــن جه ـــور از ای ـــی كش ـــازار داروی ـــرده و ب ـــركت  ها ك ـــه ش اولی
ـــاط  ـــه در ارتب ـــی  كشـــور و مشـــکاتی ك ـــای داروی ـــن نیازه ـــتای تامی ـــزود: در راس ـــد اف ـــد ش نخواه
ـــره  ـــواد موث ـــر م ـــده اســـت اكث ـــا بوجـــود آم ـــروس كرون ـــا شـــیوع ســـویه هـــای مختلفـــی كـــه از وی ب
ـــا در  ـــایر بیماره ـــا و س ـــروس كرون ـــرل وی ـــارزه و كنت ـــرای مب ـــركت  ها ب ـــط ش ـــه توس ـــی ك داروی
ـــول های  ـــا كپس ـــراه ب ـــا هم ـــی آنه ـــرم نهای ـــی، ف ـــکل درمان ـــاس پروت ـــر اس ـــت ب ـــد اس ـــال تولی ح
ســـخت ژالتینـــی مـــی باشـــد ، بنابرایـــن الزم بـــود و الزم مـــی باشـــد پوكـــه كپســـول  بـــه ســـرعت در 
شـــركت تولیـــد ژالتیـــن كپســـول ایـــران بـــه عنـــوان تنهـــا 
ـــد و  ـــی كشـــور، تولی ـــده پوكـــه كپســـول داروی ـــد كنن تولی
ـــر اســـاس برنامـــه  ـــه ب ـــرار گیـــرد كـــه بحمدال در اختیـــار ق
ـــان شـــركت در  ـــران و كاركن ـــه، مدی ـــزی صـــورت گرفت ری
ـــیفت و  ـــه ش ـــورت س ـــه ص ـــو، ب ـــال ن ـــات س ـــام تعطی ای
ـــوده و  ـــغول ب ـــوالت مش ـــد محص ـــه تولی ـــف ب ـــدون توق ب

هســـتند.
ـــا تـــاش شـــبانه  ـــا تصریـــح اینکـــه، ب ایـــن مدیـــر موفـــق ب
روزی و بـــی وقفـــه كاركنـــان شـــركت، حتـــی در ایـــام 
ـــار  ـــن ب ـــرای اولی ـــتیم ب ـــا توانس ـــو، م ـــال ن ـــل س تعطی
میـــزان فـــروش ریالـــی شـــركت را بـــه عـــدد 475 میلیـــارد 
ـــه  ـــزان نســـبت ب ـــن می ـــزود : ای ـــاه برســـانیم اف ـــال در م ری
مـــدت مشـــابه ســـال قبـــل، رشـــد 145 درصـــدی فـــروش 

ـــل آورد. ـــد را حاص ـــدی تولی ـــد 28 درص و رش
ـــه  ـــت ك ـــار داش ـــن اظه ـــر همچنی ـــی كلم ـــر رمضان دكت
ــواره در  ــران همـ شـــركت تولیـــد ژالتیـــن كپســـول ایـ
ـــوع محصـــوالت  ـــزان و تن ـــش می ـــا افزای ـــا ب ـــاش اســـت ت ت
ـــه پوكـــه كپســـول ژالتینـــی  تولیـــدی خـــود، نیـــاز كشـــور ب
ـــوع  ـــن ن ـــی را از ای ـــای داروی ـــركت ه ـــرده و ش ـــع ك را رف

ـــد. ـــن نمای ـــد دارو، تامی ـــه در تولی ـــواد اولی م
ـــود  ـــزارش خ ـــری از گ ـــراز دیگ ـــن« در ف ـــکاندار »دژالتی س
تحقـــق بوجـــه فـــروش مقـــداری و ریالـــی ماهانـــه و ســـاالنه، 
افزایـــش رضایـــت منـــدی مشـــتری ) نظرســـنجی(، طراحـــی 
ــروش  ــتری وفـ ــا مشـ ــاط بـ ــامانه ارتبـ ــدازی سـ و راه انـ
ـــت  ـــا درخواس ـــب ب ـــوع متناس ـــوالت متن ـــه محص ـــد، ارائ ـــوالت جدی ـــروش محص ـــوالت،   ف محص
ـــد  ـــمرد و تاكی ـــركت برش ـــروش ش ـــش ف ـــركت در بخ ـــای ش ـــه ه ـــا، برنام ـــت ه ـــتریجزو سیاس مش
ـــازی  ـــاده س ـــال پی ـــال 1400 در ح ـــی س ـــت ط ـــن سیاس ـــده ای از ای ـــش عم ـــد بخ ـــر چن ـــرد ه ك

ـــد. ـــد ش ـــال خواه ـــتری دنب ـــت بیش ـــا جدی ـــال 1401 ب ـــی در س ـــت ول ـــوده اس ب
ـــا 1400  ـــی 1396 ت ـــازه زمان ـــی در ب ـــر یعن ـــال اخی ـــایان ذكر اســـت ســـود شـــركت در طـــی 4 س ش
ـــش از  ـــال پی ـــی 7 س ـــه در ط ـــد ك ـــی می باش ـــن در حال ـــت و ای ـــه اس ـــر افزایش یافت ـــش از 20 براب بی

ـــت . ـــر بوده اس ـــر 1/22 براب ـــم براب ـــن رق ـــا 1396 ای ـــال 1389 ت ـــی از س آن یعن
ـــت  ـــاده جه ـــوق الع ـــع ف ـــزاری مجم ـــتی، برگ ـــای بهداش ـــکل ه ـــق پروت ـــت دقی رعای
ـــازمان  ـــد س ـــورد تایی ـــنامه م ـــا اساس ـــاق آن ب ـــرکت و انطب ـــنامه ش ـــرات اساس تغیی
ـــای  ـــرکت ه ـــن ش ـــرکت در بی ـــی ش ـــه 18 جهان ـــالم رتب ـــادار ، اع ـــورس و اوراق به ب
ـــداز رســـیدن  ـــی کـــه چشـــم ان ـــر رمضان ـــد دکت ـــا کارکـــرد شـــرکت و تاکی همســـان ب
ـــش  ـــول دان ـــد 7محص ـــد، تولی ـــی باش ـــان م ـــی در جه ـــک رقم ـــه ت ـــک رتب ـــه ی ب
ـــم  ـــودآوری تی ـــروش و س ـــد و ف ـــای تولی ـــتن رکورده ـــرکت، شکس ـــط ش ـــان توس بنی
ـــی و  ـــول ژالتین ـــل کپس ـــازار مث ـــه ب ـــد ب ـــوالت جدی ـــه محص ـــه، ارائ ـــادی مجموع جه
ـــی  ـــیار خوب ـــای بس ـــروژه ه ـــر روی پ ـــرکت ب ـــزی ش ـــه ری ـــاقی، برنام ـــول استنش کپس
ـــک،  ـــون، انتری ـــی، کول ـــای گیاه ـــول ه ـــد و کپس ـــوالت جدی ـــد محص ـــرای تولی ب

افزایش 88 درصدی فروش ، رشد 70 درصدی سود ناخالص 
و ارتقای 74 درصدی سود عملیاتی باعث شده است شرکت 
تولید ژالتین کپسول ایران با مدیریت ارزنده دکتر رامین 
رمضانی کلمر و بدنه اجرایی متعهد و متخصص خود مبلغ 
1/480/170 میلیارد سود خالص برای ذینفعان خود ارمغان 
بیاورد که حاکی از یک رشد چشمگیر 86 درصدی کسب 
سود خالص در پایان سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 

نسبت به سال ماقبل خود می باشد .
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تولید با کیفیت جهانی

افزایش 86 درصدی سود خالص شرکت تولید ژالتین کپسول ایران
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ـــه  ـــی در مرحل ـــعه و بخش ـــق و توس ـــال تحقی ـــی در ح ـــه بخش ـــی ک ـــته و جهش آهس
ـــول  ـــش دوره وص ـــد، کاه ـــی باش ـــی م ـــاز تحقیقات ـــی در ف ـــگاهی و بخش آزمایش
ـــمگیر  ـــور چش ـــا بط ـــی ه ـــازده دارائ ـــص و ب ـــود خال ـــیه س ـــش حاش ـــات افزای مطالب
ـــرکت  ـــط ش ـــده توس ـــت ش ـــی مدیری ـــازه زمان ـــک ب ـــی ی ـــی در ط ـــش بده و کاه
تقدیـــر ویـــژه رئیـــس مجمـــع از عملکـــرد قابـــل ســـتایش مدیریـــت و کلیـــه 
ـــودآوری ،  ـــی و س ـــمار در ارزش آفرین ـــای پرش ـــت ه ـــب موفقی ـــرکت و کس ارکان ش
ـــد  ـــط تایی ـــر خ ـــر ب ـــع و ناظ ـــر در مجم ـــهامداران حاض ـــواالت س ـــه س ـــخگویی ب پاس
ـــازرس  ـــابرس و ب ـــط حس ـــی توس ـــد مال ـــت توانمن ـــن مدیری ـــفاف و کلی ـــابهای ش حس
ـــرکت  ـــوب ش ـــای خ ـــه ه ـــل بچ ـــابرس و تعام ـــزارش حس ـــد 4 گ ـــق بن ـــی طب قانون
ـــط عمومـــی کـــه نهایـــت همـــکاری  ـــر فرهیختـــه رواب ـــی مدی ـــه جنـــاب فراهان منجمل
ـــکات  ـــتند از ن ـــزارش داش ـــه گ ـــرای تهی ـــگاران ب ـــانه و خبرن ـــاب رس ـــا اصح را ب

ـــود.  ـــع ب ـــن دو مجم ـــی ای خواندن
پیام هیأت مدیره

ـــهام در  ـــان س ـــد صاحب ـــدگان ارجمن ـــی و نماین ـــهامداران گرام ـــور س ـــراوان از حض ـــپاس ف ـــا س ب
جلســـه مجمـــع عمومـــی عـــادی ســـاالنه شـــركت تولیـــد ژالتیـــن كپســـول ایـــران ، بـــه ایـــن وســـیله 
ـــول  ـــن كپس ـــد ژالتی ـــركت تولی ـــاالنه ش ـــادی س ـــی ع ـــع عموم ـــه مجم ـــره ب ـــات مدی ـــزارش هی گ
ـــون تجـــارت، مصـــوب اســـفند مـــاه 1347 و مـــاده  ـــران در اجـــرای مفـــاد مـــاده 232 اصاحیـــه قان ای
45 قانـــون بـــازار اوراق بهـــادار كـــه نشـــان دهنـــده فعالیـــت و وضعیـــت عمومـــی شـــركت بـــرای دوره 
ـــه  ـــی باشـــد، ب ـــات موجـــود م ـــدارک و اطاع ـــه ســـوابق، م ـــر پای ـــه 1400/12/29 ب ـــی ب ـــی منته مال

ـــاند .  ـــی رس ـــه اســـتحضار م ـــی ب شـــرح فصـــول آت
هیـــأت مدیـــره و مدیریـــت شـــركت معتقـــد اســـت تمامـــی افتخـــارات و موفقیـــت هـــای 
كســـب شـــده، در ســـایه حمایـــت هـــای بـــی دریـــغ و بـــا پشـــتوانه ســـهامداران محتـــرم 
ـــما  ـــازنده ش ـــقادات سـ ـــرات و انتـ ـــتفاده از نظ ـــوب و اس ـــل مطل ـــت. تعام ـــده اس ـــل ش حاص
ســـهامداران محتـــرم بـــی شـــک چـــراغ راه آینـــده مـــی باشـــد بـــا ســـپاس فـــراوان از 
ـــورس  ـــرم ب ـــده محت ـــان، نماین ـــرم ایش ـــدگان محت ـــرم و نماین ـــهامداران محت ـــه س ـــر كلی محض
ـــه  ـــم ب ـــار داری ـــی افتخ ـــازرس قانون ـــتقل و ب ـــابرس مس ـــرم حس ـــده محت ـــادار، نماین اوراق به
ـــال  ـــرد س ـــزارش عملک ـــران، گ ـــول ای ـــن كپس ـــد ژالتی ـــركت تولی ـــی ش ـــئول اجرای ـــوان مس عن
ـــن  ـــم. ای ـــام نمای ـــازار اع ـــادی ب ـــای اقتص ـــم ه ـــم تاط ـــی رغ ـــری را عل ـــز دیگ ـــت آمی موفقی
ـــان  ـــارت كاركن ـــش ومه ـــر دان ـــه ب ـــا تکی ـــته ب ـــای گذش ـــال ه ـــد س ـــت مانن ـــركت توانس ش
ـــن كپســـول  ـــد ژالتی ـــان شـــركت تولی ـــره كاركن ـــت مدی ـــردارد. هیئ ـــری ب ـــای موث خـــود گام ه
ایـــران امیدوارنـــد بـــا بهبـــود فرآیندهـــا، افزایـــش بهـــره وری، افزایـــش ســـطح چابکـــی و 
ـــت  ـــدار در صنع ـــش پای ـــا و در خش ـــاخص ه ـــه ش ـــد كلی ـــاهد رش ـــی، ش ـــطح كیف ـــاء س ارتق

ـــند. ـــور باش ـــازی كش داروس
چشم انداز

ـــد  ـــا تولی ـــی ب ـــای داروی ـــول ه ـــواع كپس ـــد ان ـــت تولی ـــودن در صنع ـــرو ب ـــا پیش ـــم ب ـــد داری ـــا قص م
ـــه و یکـــی از ده  ـــر محصـــول در خاورمیان ـــاوری فروشـــنده برت ـــه روز رســـانی فن محصـــول كیفـــی و ب

ـــت باشـــیم. ـــن صنع ـــا در ای ـــر دنی شـــركت برت
جایگاه شرکت در صنعت

1- شـــركت تولیـــد ژالتیـــن كپســـول ایـــران یکـــی از شـــركتهای فرعـــی شـــركت داروســـازی فارابـــی 
ـــن  ـــی تامی ـــذاری داروئ ـــرمایه گ ـــركت س ـــه ش ـــته ب ـــتقیم وابس ـــور غیرمس ـــه ط ـــد و ب ـــی باش م

ـــه  ـــد پوك ـــری از شـــش خـــط تولی ـــره گی ـــا به ـــال 1376 و ب ـــن شـــركت درس )TPICO( اســـت ای
ـــش را در  ـــد خوی ـــوط تولی ـــازار، خط ـــاز ب ـــت نی ـــه جه ـــوده و ب ـــه كار نم ـــاز ب ـــی آغ ـــول داروی كپس
ســـال 1382 و 1388 و 1394 از نظـــر كیفـــی و كمـــی توســـعه داده اســـت و هـــم اكنـــون بـــا 
بهـــره گیـــری از 254 نفـــر پرســـنل و 14 خـــط تولیـــد كامـــا مـــدرن و اتوماتیـــک و نیـــز تجهیـــزات 
كنترلـــی بســـیار مجهـــز بـــا ظرفیـــت عملـــی ســـاالنه معـــادل 6/1 میلیـــارد عـــدد پوكـــه كپســـول بـــه 
ـــی را بصـــورت  ـــی كپســـول داروئ ـــه ســـخت ژالتین ـــواع پوك ـــد ان صـــورت انحصـــاری مســـئولیت تولی
ـــور،  ـــل كش ـــتریان داخ ـــاز مش ـــن نی ـــاوه برتامی ـــده دارد و ع ـــده بعه ـــاپ نش ـــز چ ـــده و نی ـــاپ ش چ
بخشـــی از تولیـــدات فعلـــی خـــود را بـــه صـــادرات اختصـــاص داده اســـت و بـــه كشـــورهای خاورمیانـــه 

ـــد  ـــی نمای ـــادر م ص
2- تعهـــد اصلـــی شـــركت در مرحلـــه اول تامیـــن پوكـــه كپســـول مـــورد نیـــاز كل مشـــتریان داخلـــی 
ـــای  ـــازار ه ـــه دوم ب ـــن خصـــوص ایجـــاد نمـــوده اســـت. در مرحل ـــت الزم را در ای ـــی باشـــد و ظرفی م
منطقـــه و جهـــان فرصتهایـــی اســـت كـــه در بخـــش صـــادرات بـــرای مـــازاد ظرفیـــت هـــدف گـــذاری 

شـــده اســـت.
ـــل  ـــرح ذی ـــه ش ـــی آن ب ـــای خارج ـــدارد و رقب ـــی ن ـــب داخل ـــر رقی ـــال حاض ـــركت در ح ـــن ش 3- ای

ـــت : اس
1- شركت كپس ژل بلژیک

2- شركت آسوشیتد ای سی جی  )ACG( هند  
3- شركت سوهانگ كره جنوبی 
4-مشتریان این شركت عبارتند از

1- مشـــتریان داخلـــی : كلیـــه شـــركتهای داروئـــی مصـــرف كننـــده پوكـــه كپســـول در ایـــران )بالـــغ 
ـــی كشـــور( برحـــدود 180 شـــركت داروی

2- مشتریان خارجی : حدود 20 مشتری در خاورمیانه
برنامه هاي و سیاست های آتي شرکت:

- محصوالت برنامه ریزی شده برای سال 1399 : مرواریدی ، طعم دار 
ـــول  ـــی، كپس ـــن ماه ـــول ژالتی ـــال 1400 : كپس ـــرای س ـــده ب ـــزی ش ـــه ری ـــوالت برنام -  محص

ـــع ـــول مای ـــاقی، كپس استنش
ـــونده در  ـــوالالن، بازش ـــی پ ـــال 1401 : كپســـول گیاه ـــرای س ـــده ب ـــزی ش ـــه ری - محصـــوالت برنام

 HPMC ـــی روده كوچـــک، كپســـول گیاه
-  محصوالت برنامه ریزی شده برای سال 1402 : پایه نشاسته، بازشونده در روده بزرگ

اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه مالی:
1- كاهش مالیات عملکرد و ارزش افزوده 98 نسبت به برگ تشخیص اباغیه 

ـــات  ـــول مطالب ـــش 30 % دوره وص ـــات و كاه ـــت مطالب ـــت دریاف ـــات الزم جه ـــری و اقدام 2- پیگی
ـــل  ـــال قب ـــه س ـــبت ب نس

3- مدیریت و كنترل هزینه های عملیاتی به منظور كاهش بهای تمام شده 
ـــت آن در  ـــال و ثب ـــارد ری ـــه 300 میلی ـــال ب ـــارد ری ـــغ 200 میلی ـــرمایه از مبل ـــش س ـــام افزای 4- انج

ـــت شـــركتها  اداره ثب
5- تامیـــن منابـــع مالـــی و مدیریـــت نقدینگـــی جهـــت خریـــد مـــواد اولیـــه ، پرداخـــت ســـود ســـهام 

، مالیـــات، حقـــوق از منابـــع داخلـــی ودر صـــورت نیـــاز تســـهیات 
6- پرداخت به موقع حقوق و عیدی كاركنان شركت طی سال 

7- دریافت تسهیات با كمترین سود بانکی و بدون مبلغ مسدودی
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مجمع عمومی عادی سـاالنه شـركت  دوده صنعتی پارس )سهامی عام( مورخ 1401/02/18 
در محـل سـالن تـاش مجموعـه فرهنگـي وزارت كار و امـور اجتماعـي تشـکیل گردیـد.                                                                                                                                           
در ایـن مجمـع كـه با حضور بیـش از 78/8  درصدی سـهامداران حقیقـی و حقوقی ، اعضاء 
هیـات مدیـره ، حسـابرس و بـازرس قانونی و حضور برخط  نماینده سـازمان بـورس و اوراق 
بهـادار برگـزار گردیـد  ریاسـت مجمع برعهـده آقای حمید اسـدزاده بود، كه جنابـان  ایمان 
فروزانفـر و سـلیمان سـلطانی  در مقـام نظـار اول و دوم و آقـای علـي كدخـدا شـهریاري به 

عنوان دبیـر مجمع انتخـاب گردیدند.
درادامـه بـا قرائت گـزارش هیات مدیره به مجمع مربـوط به اهم فعالیتهـای صورت پذیرفته 
در طـی سـال مالـی منتهـی بـه 1400/12/29 توسـط مهنـدس علـی كدخـدا شـهریاری 

گـزارش  اسـتماع  از  پـس  و  »شـدوص«  سـکاندار 
حسـابرس و بـازرس قانونی، مجمع نشـینان با طنین 
صلـوات خـود ضمن  تصویب صورتهـای مالی و تنفیذ 
معامات مشـمول ماده 129 با تقسـیم سـود 2/750 

ریالـی بـه ازای هـر سـهم به كار خـود پایـان دادند.
تولیـد خود را با ظرفیت اسـمی 15 هزار تن در سـال 
آغـاز نمـود و در حال حاضـر این ظرفیت سـاالنه 30 
هـزار تن در سـال می باشـد. بـه گفته ایـن مدیر مدبر 
كاربـرد دوده صنعتـی عمدتـاً در صنایـع تولیـد تایر، 
فطعـات السـتیکی، مسـتریچ، رنـگ و غیـره بـوده و 
»شـدوص« عـاوه بر تأمین نیـاز بازارهـای داخلی، تا 
كنـون موفق به صـادرات دوده صنعتی به كشـورهای 
آسـیایی و اروپایـی متعـددی گردیده و با اسـتفاده از 
تکنولـوژی روز و رعایت اسـتانداردهای ملی و جهانی، 

تولیـد انـواع دوده صنعتی با قیمت مناسـب را به جهت 
تامیـن نیاز مشـتریان، هـدف خود قرار داده اسـت.

سـکاندار شـركت در بخـش دیگـری از گـزارش خود با 
اشـاره به اینکـه همچنین ضمن ارتقای مهـارت، دانش، 
ایمنی و بهداشـت كاركنان، حفظ محیط زیسـت را نیز 
سـرلوحه كار خـود قـرارداده ایـم اضافـه كـرد در سـال 
مالـی مـورد گـزارش بـا فـروش خالـص 8/310/129 
میلیارد نسـبت به فـروش 3/409/060 میلیاردی سـال 
1399 توانسـتیم  درآمـد خـود را بیـش از 109 درصد 
افزایش داده و با كسـب رقم 1/685/113 میلیارد سـود 
عملیاتـی ركورد سـود عملیاتی خود را شکسـته و بیش 
از 1/405/599 میلیـارد سـود خالـص برای سـهامداران 
و ذینفعـان خـود ارمغـان بیاوریـم كـه بیـش از  دوبرابر 

سـود خالص سـال 1399 بوده اسـت .
بـه گفتـه مهنـدس كدخـدا شـهریاری در سـال 1400 

برغـم تمامـی مشـکات موجـود در بخـش صنعـت شـامل عـدم وجـود نقدینگـی كافـی، 
نوسـانات نـرخ ارز و مـواد اولیـه و سـایر مـوارد؛ بـا تـوكل بـر ایـزد متعـال و بهـره گیـری از 
تـاش، تجربـه، تخصـص و همـت مدیـران و كاركنـان عزیـز شـركت شـاهد اسـتمرار تولید 
و رشـد سـودآوری شـركت بـوده ایـم بطـوری كه شکسـتن ركـورد تولیـد بالغ بـر 33/012 
تـن محصـول و فـروش بالغ بـر 32/840 تـن برای اولیـن بار در طـول تاریـخ دوده صنعتی، 
افزایـش 109 درصـد در سـود هـر سـهم،بهبود سـاختار صـورت وضعیـت مالـی و حقـوق 

مالکانـه، تنهـا گوشـه هایـی از عملکـرد موفـق شـركت در سـال 1400 بـوده اسـت.
 ایـن مدیـر صاحبنـام و معـروف صنعت كشـورمان پیرامـون برنامه های آتی »شـدوص« نیز 
تصریـح كرد : شـفاف سـازی بیشـتر فرآیند خریـد مواد اولیـه و فروش محصـوالت از طریق 
بـورس، اجـرای طـرح نوسـازی راكتـور خط هـارد، مدیریـت هزینه هـا در همه بخـش ها و 
اسـتفاده بهینـه از سـرمایه انسـانی و نیـز تجهیـزات و منابع مالـی از دیگر محورهـای اصلی 

شـركت دوده صنعتی در سـال 1401 می باشـد. 
مهنـدس كدخـدا شـهریاری در بخـش پایانـی صحبتهای خـود با اظهـار اینکه ما بـه عنوان 
خدمتگـزاران جامعـه بـا هـدف ارایه خدمـت، تکریم انسـان ها، همکاری و تـاش برای جلب 
رضایـت اربـاب رجـوع كـه همانـا رضایـت خالـق یکتا اسـت، بر اصـول اعتقـادی ارائه شـده 
در منشـور اخاقـی شـركت كـه شـامل بـر مـواردی 
همچـون خـدا محـوری، تعالـی سـازمانی، فرهنـگ 
سـازمانی، قانـون محـوری، دانـش محوری، مشـتری 
مـداری و صرفـه جویـی مـی باشـد، هـم پیمـان و 
اسـتوار بـوده و مـی مانیـم تاكیـد كـرد : بـه عنـوان 
شـركتی كه مـاده اولیه بسـیاری از شـركتها را تامین 
میکنیـم  بـرای سـرافرازی صنعـت و اعتـای كشـور 
مشـاركت اساسـی داشته و ضمن تشـکیل گروه های 
تخصصـی مسـتقل در حـوزه هـای كاری تحقیـق و 
توسـعه، تولیـد، بازرگانـی، فـروش محصـوالت خود و 
بـا بـه خدمـت گرفتن دانـش تخصصی آنهـا موجبات 
تحقـق هـر چـه بهتـر رسـالت و ماموریـت سـازمانی 
خـود گردیـده انـد و امیدواریـم ایـن رونـد صعـودی 
و رو بـه رشـد خـود را بـا پیـاده سـازی برنامـه هـای 
مـدون كوتاه مـدت - میان مدت و بلند مدت اسـتمرار 

. ببخشیم 
رعایـت دقیق پروتـکل های بهداشـتی- تقدیر 
نظیـر  بـی  عملکـرد  از  مجمـع  رئیـس  ویـژه 
کـوش  سـخت  پرسـنل  و  توانمنـد  مدیریـت 
شـرکت دوده صنعتی پارس در شکسـتن رکورد 
تولیـد و فـروش و کسـب یک سـود چشـمگیر 
، تاییـد حسـابهای شـفاف و کلیـن تیـم مالـی 
مجموعه توسـط حسابرسـی و بازرسـی قانونی، 
سـواالت  بـه  پرسـش  و  مسـتند  پاسـخگویی 
سـهامداران حاضـر در مجمع و ناظـر به صورت 
بـر خـط، تشـویق سـهامداران حاضـر بعـد از 
گـزارش مدیرعامـل جهـادی مجموعـه و تبیین 
توفیقـات و دسـتاوردهای موفـق مجموعـه در 
سـال مالـی مـورد گـزارش ، نهایت همـکاری و 
تعامـل ارکان شـرکت منجملـه جنـاب تدین مدیـر فرهیختـه روابـط عمومی با 
اصحـاب رسـانه و خبرنگاران برای پوشـش خبری مجمـع از نـکات خواندنی این 

مجمـع بـود کـه حیفمـان امـد به اسـب قلم سـپرده نشـود. 
پیام هیات مدیره

در سـال 1400 برغم تمامی مشـکات موجود در بخش صنعت شـامل عدم وجود نقدینگی 
كافـی، نوسـانات نـرخ ارز و مـواد اولیـه و سـایر موارد؛ بـا توكل بر ایـزد متعـال و بهره گیری 

افزایش 109 درصدی سود

شکستن رکورد تولید و فروش در دوده صنعتی پارس

همکاری مستمر با مشتریان بمنظور تداوم تولید و بهبود در 
محصوالت تولیدی مطابق با استانداردهای بین المللی جهت 
صنایع تایر سازی و قطعه سازی ، افزایش سهم فروش شرکت 
در بازار داخلی با توجه به برنامه تولید ، افزایش تولید گرید 
نام  با  قطعه سازی  مشتریان حساس  برای  دوده  مخصوص 
)N-550 TYPE-P( که مورد استقبال مشتریان قرار گرفته 
است ،تامین قطعات و تجهیزات اصلی مورد نیاز از داخل ،انجام 
صادرات بخشی از محصوالت تولیدی به بازارهای هند، چین، 
پاکستان و ترکیه ، شکستن رکورد تولید بالغ بر 33/112 تن 
محصول و فروش بالغ بر 32/480 تن برای اولین بار در طول 
تاریخ دوده صنعتی و افزایش 109 درصد در سود هر سهم تنها 
گوشه ای از افتخارات تیم مدیریت خبره )) شدوص(( در سال 

مالی مورد گزارش می باشد. 
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از تـاش، تجربـه، تخصـص و همت مدیران و كاركنان عزیز شـركت شـاهد اسـتمرار تولید و 
رشد سـودآوری شـركت بوده ایم. 

فعالیـت در فضـای رقابتی شـدید بـازار دوده مسـتلزم اهتمام به مشـتری مداری، دسـتیابی 
بـه بهـای تمام شـده مناسـب و ارائه قیمـت های رقابتی در بازار می باشـد كه برای رسـیدن 
بـه ایـن امـر مهـم، دانـش و تجربه همـه پرسـنل و تمامـی برنامه ریـزی ها را جهـت یافتن 
تركیـب مناسـب خـوراک اصلی به منظـور بهبود ضریب مصـرف مواد اولیـه ،كاهش مصرف 
حامـل هـای انـرژی و توجـه ویـژه به كیفیـت محصوالت، جهت دسـتیابی به سـهم بیشـتر 

بـازار و همچنیـن توجـه ویژه به مشـتری مـداری بکار گمـارده ایم. 
شکسـتن ركـورد تولیـد بالـغ بـر 33/012 تن محصـول و فروش بالـغ بـر 32/840 تن برای 
اولیـن بـار در طـول تاریـخ دوده صنعتـی، افزایـش 109 درصـد در سـود هـر سـهم،بهبود 
سـاختار صـورت وضعیـت مالـی و حقـوق مالکانـه از جملـه مهمتریـن بخشـهای عملکردی 

شـركت در سـال 1400 بوده اسـت
هیـات مدیـره شـركت دوده صنعتـی پارس اعتقـاد دارد در سـال 1401 با ایجـاد محیطی 
بـا ثبـات در كسـب و كار و اجـرای طـرح هـای توسـعه ای از ظرفیـت هـای ایجـاد شـده 
در صنایـع تایـر و قطعـه سـازی در جهت پیشـبرد اهـداف برنامـه و بودجه اسـتفاده نماید 
كـه در ایـن مـورد نیازمنـد مسـاعدت، همراهـی و توجه بیشـتر سـهامداران خواهیـم بود.

هیـات مدیـره شـركت مصمـم اسـت در سـال 1401 در جهـت حفظ و دسـتیابی به سـهم 
بیشـتر بـازار داخلـی و خارجی اقـدام نماید. 

شـفاف سـازی بیشـتر فرآینـد خریـد مـواد اولیـه و فـروش محصـوالت از طریـق بـورس، 
اجـرای طـرح نوسـازی راكتـور خط هـارد، مدیریت هزینه هـا در همه بخش ها و اسـتفاده 
بهینـه از سـرمایه انسـانی و نیـز تجهیـزات و منابع مالـی از دیگر محورهای اصلی شـركت 
دوده صنعتـی در سـال 1401 مـی باشـد كـه امیدواریـم به یـاری خداوند متعـال و تاش 
و كوشـش همـکاران ارجمنـد و همراهـی همه سـهامداران محتـرم محقق گردد. انشـااهلل

مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید دوده صنعتی در ایران شامل: 
1- فورفورال اكستراكت: محصول فرعی پاالیشگاه های روغن سازی و تصفیه روغن

CFO )Cracked Fuel Oil( -2: محصـول فرعـی واحدهـای اولفیـن مجتمـع هـای 
پتروشـیمی اراک، تبریـز و جـم مـی باشـد.

3- روغـن سـنگین قطـران: محصول تولید شـركت پاالیـش قطران اصفهان و شـركت كربن 
تک می باشـد. 

4- روغن FCC : محصول فرعی پاالیشگاه های آبادان و شازند اراک
 مـواد اولیـه مـورد مصـرف در این صنعت به میـزان مورد نیـاز كارخانجات تولید انـواع دوده 

صنعتـی در داخل كشـور تولیـد می گردد.
اقدامات صورت گرفته در خصوص پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه: 

تـا تاریـخ تهیـه ایـن گـزارش اقدامات صـورت گرفتـه جهت پـروژه نوسـازی راكتـور هارد 
به شـرح ذیـل می باشـد: 

1- تهیه مدارک طراحی پایه و طراحی تفضیلی توسط مشاور 
2- آماده سازی اسناد و مدارک خرید 

3- تامیـن 3 تجهیـز اصلـی پـروژه) راكتـور، پیـش گرمکن هوا، دمنـده هـوا ( و پرداخت 60 
درصـد پیـش پرداخت آن

4- تامین تجهیزات ابزار دقیق و شیرهای كنترلی
LV/MV 5- تامین تابلوهای

6- انتخاف و عقد قرارداد با بازرس شخص ثالث و بیمه باربری 
7- انجـام فرآینـد تشـریفات مناقصه و اسـتعام خرید و همچنین سـفارش گـذاری تجهیزات 

ابـزار دقیق و.... 

8- برگـزاری مناقصـه مهندسـی، تامیـن تجهیـزات، نصـب، اجـرا و راه انـدازی)EPC ( و 
انتخـاف پیمانـکار مربوطـه و شـروع فرآینـد مبادلـه قـرارداد ) در مـورد اخیـر مسـئولیت 
مهندسـی خریـد سـایر تجهیزات ثابـت و دوار بـه همراه طراحی فونداسـیون و اسـتراكچر 
كل تجهیـزات پـروژه همچنیـن تامیـن تمامی تجهیزات باقیمانده مشـتمل بر پیشـگرمکن 
روغـن، ونـت اسـکرابر، ونـت ولـو، كوینچ تـاور، سـیکلون، پلتایزر، بلوئـر 105 بـرای انتقال 
دوده بـه واحـد گرانولیشـن همچنیـن مجموعـه Material Bulk  و Item Special بـه 
همـراه اجـرای كل پـروژه و راه انـدازی آن در Scope پیمانـکار EPC قـرار گرفتـه اسـت

9- شـروا فرآینـد مهندسـی خرید سـایر تجهیزات باقیمانده توسـط پیمانـکار EPC و تولید 
مدارک TBE و تامین اسـکلت فلزی، تامین پایپینگ و متعلقات سـاخت داخل و شـیرهای 

دسـتی و تامیـن لوله هـا و متعلقات دما بـاال خارجی 
10- شـروع عملیـات اجرایـی در كارگاه و انجـام عملیـات تجهیـز كارگاه، خطکشـی زمین، 
كاترزنـی، تخریـب كفسـازی موجـود بـا پیکـور، گودبـرداری، عملیـات بتـن ریـزی مگـر، 
آرماتوربنـدی، قالـب بنـدی، بتـن ریـزی، كیورینـگ بتـن و اجـرای پدسـتال هـای مربوطه

برنامه های آینده شرکت 
اهم برنامه های شرکت در سال 1401 بشرح ذیل می باشد: 

1- اسـتمرار حضـور شـركت در بـازار داخلـی و تـاش در جهت افزایش سـهم بـازار با توجه 
به روند روبه رشـد سـهم بازار شـركت در سـال 1401

2- انعقـاد قـرارداد و همـکاری مسـتمر بـا مشـتریان بمنظـور تـداوم تولیـد و بهبـود در 
محصـوالت تولیـدی مطابـق بـا اسـتانداردهای بیـن المللـی جهـت صنایـع تایـر سـازی و 

سـازی قطعه 
3- مطالعـات و تحقیقـات الزم جهـت رسـیدن بـه تركیـب ایـده آل و ارزان خـوراک اصلـی 
مصـرف جهـت رسـیدن به بهای تمام شـده مناسـب با حداكثـر كیفیت محصـوالت تولیدی

4- اجرای برنامه الزم در جهت كاهش شاخص مصرف حامل های انرژی
5- ارائـه خدمـات قبـل و پس از فـروش به منظور ارتقاء سـطح كمی و كیفـی تولید مصرف 

كنندگان و اخـذ رضایت آنان
6- انجـام ممیـزی هـای دوره ای توسـط مشـتریان )تایـر سـاز و قطعـه سـاز( و توجـه بـه 

خواسـته هـا و مـوارد بهبـود عنـوان شـده از طـرف آنـان و رعایـت مشـتری مـداری
7- شـركت در نمایشـگاه هـای تخصصـی در طول سـال 1401 و عرضه محصـوالت تولیدی 

فروش.  و 
8- افزایـش تولیـد محصـوالت مرغـوب بـرای مشـتریان حسـاس قطعـه سـازی بـا نـام            
قـرار گرفتـه اسـت اسـتقبال مشـتریان قطعـه سـاز  )P-TYPE 550-N ( كـه مـورد 

9- حذف تدریجی واسطه ها از بازار دوده از طریق فروش مستقیم به تولید كنندگان
10- تاش جهت تامین مواد اولیه از تولیدكنندگان بطور مستقیم و تامین اعتبار آن

11- توجـه بـه بازارهـای صادراتـی و انجـام صـادرات بخشـی از محصـوالت تولیـدی بـه 
بازارهـای هنـد، تركیـه و اروپـا

12- اجـرای پـروژه هـای اسـتراتژیک در زمینـه ارتقـاء تکنولـوژی راكتورها، بهبـود كیفیت 
محصـوالت هـارد و سـافت و بازیافـت انـرژی هـای حرارتی
 DQS 13- انجام ممیزی های سیستم ها توسط شركت

14- اسـتقرار سیسـتم مدیریـت انـرژی بـر مبنـای ISO 50001:2018  و اخـذ گواهـی 
امـه از CB معتبـر

15- اخذ گواهینامه آزمایشگاه مرجع ISO 17025:2017 از CB معتبر
16- تولید و فروش محصوالت به میزان 33/000 تن در سال 1401
17- افزایش سرمایه 100 درصدی از محل آورده نقدی سهامداران

N220 18- بهره برداری پروژه نوسازی راكتور خط هارد و تولید گرید
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رئیس هیات مدیره مجموعه نیز در حاشیه مجمع با اعام اینکه ما شركتی هستیم كه تحریم بسیار 
بر عملکرد ما اثرگذار بوده است اظهار داشت :در سال گذشته برای تامین نیاز مردم و نیاز داخل كشور 
به روغن و اینکه امکان سوء استفاده برای دشمنان مبنی بر بحران كمبود روغن خوراكی مورد نیاز 
داخلی رفع شود مجبور به تامین مواد اولیه خود با هر روشی از بخش های خصوصی و دولتی بودیم 
كه بالطبع در بخش هایی هم مجبور به تامین روغن های امانی برای فعالیت كارخانه شدیم كه این 

موارد برعملکرد مالی شركت تاثیرگذار بود.  
دكتر خیابانی نیز در سخنانی تاكید كرد كه مطابق با برنامه هاي استراتژیک و كان تدوین شده 
خود همواره چند هدف را مورد توجه قرار داده ایم. به گفته وی حفظ جایگاه برتر در تولید روغنهاي 
تخصصي با اتکا بر فناوري هاي نوین و پتانسیل انساني، 
ایجاد جایگاه مناسب در زمینه تولید روغن هاي خانوار، 
ایجاد سود پایدار براي سهامداران شركت و حفظ و صیانت 
از سرمایه هاي ذي نفع جزو اولویت های اصلی مدیریت 

مارگارین در سال مالی آتی خواهد بود .
دكتر خیابانی در بخش پایانی صحبتهای خود با تاكید بر 
این موضوع كه طی یک بازه زمانی 3 ماه مجبور شدیم 
20 هزار تن از بارهای امانی شركت رو پرداخت كنیم 
خاطرنشان كرد : اگه این قضیه نبود در مقام قیاس عملکرد 
3 ماه نسبت به 3 ماه سال قبل ، شاهد آمار عملکرد بسیار  
بهتری می شد یک . به گفته وی اگر این موضوع تسویه 
نمیشد ، شركت مارگارین مجبور بود  بعد از آزاد سازی 
نرخ ارز مجبور مبلغ 1375 میلیارد تومن با نرخ 25000 
هزار تومنمانی در جهت تسویه روغن های امانی با مردم 
تسویه كند كه با توجه به منابع موجود در شركت عما این 

كار امکان پذیر نبود و مارگارین كاما ورشکسته می شد
دكتر خیابانی تصریح كرد كه مدیریت شركت مارگارین  
متاسفانه عما  از مهر ماه سال پیش هیچ خرید روغنی انجام 
نداده بود و شركتی كا با انبارهای خالی تحویل مدیریت 
جدید گردید و ما در همین 90 روز گذشته برای اینکه  
شركت از فعالیت باز نماند با رایزنی و مذاكرات فراوان موفق 
به عقد قرارداد مناسب و تامین روغن برای استمرار فعالیت 
كارخانه گردیدم كه با توجه به توافقات خوب داخلی و خارجی  
این روند تامین روغن با قیمت متناسب ادامه دار خواهد بود .

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی ، پاسخگویی 
سواالت  به  شرکت  مدیریت  تیم  شفاف  و  دقیق 
سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط، 
توسعه  هلدینگ  ارشد  مدیران  چشمگیر  حضور 
صنایع بهشهر و هلدینگ توسعه ملی در جلسه که 
حاکی از نگاه ویژه مدیران این هلدینگ به مارگارین 
و مدیریت توانمند آن می باشد، برگزاری انتخاب 
اعضای هیات مدیره که اعضای حقوقی برای 2 سال آتی ابقاء شدند، اعالم اینکه مجمع 
پس از اعالم گزارش حسابرس ویژه جهت تصویب صورت های مالی در دهم خرداد ماه 
مجمع فوق العاده خواهد داشت ، عنایت و همکاری و تعامل کلیه ارکان شرکت منجمله 
بچه های خوب روابط عمومی و مدیریت فرهیخته آن جناب حاجی مشهدی با اصحاب 

رسانه برای پوشش خبری مجمع از نکات خواندنی مجمع می بود.
پیام هیات مدیره

در طلیعه ي شصت و نهمین فعالیت شركت ، سال 1400 را در حالي به پایان می بریم كه با تکیه 
بر لطف خداوند منان، حمایت سهامداران محترم، گروه سرمایه گذاری توسعه ملی، مدیریت گروه 
توسعه صنایع بهشهر،  همکاری سازمان ها، موسسات و دستگاه های دولتی و نظارتی مرتبط با 

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت مارگارین)سهامی عام( مورخ 1401/01/30 در 
محل شركت مارگارین برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 69/96 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
همایون باقری بود، كه جنابان مجید امدادی و حمید مظفری در مقام نظار اول و دوم و آقای دكتر 

امیر كاظمی خیابانی 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 و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 به 
كار خود پایان دادند .

همچنین موسسه حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس 
قانونی شركت برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند .

مدیرعامل  »غمارگ « در ابتدای گزارش خود با تشریح 
اینکه شركت مارگارین یک شركت با سابقه و خوشنام در 
تولید روغنهای خوراكی خانوار و اصناف می باشد افزود : از 
بهمن ماه در این شركت امانتدار و خادم شما سهامداران 

بوده و به عنوان مدیرعامل افتخار خدمت پیدا كردم.
دكتر امیركاظمی خیابانی در ادامه با تاكید بر اینکه در سال 
1400 مشکات مربوط به استمرار تحریم ها و دستیابی 
به مواد اولیه مهمترین ریسک های مرتبط با شركت بود 
به مرور كلی عملکرد شركت و میزان دستیابی به اهداف 
تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی گزارش 

پرداخت.
این مدیر جوان و خوشفکر با تصریح اینکه در این 3 ماه اخیر 
توانسته ایم با یک تاش شبانه روزی در جهت اثبات مالکیت 
خود بر زمین هایمان كه بیش از 30 سال بود مغفول مانده 
بود اقدام های اساسی كرده و برای بخش اعظمی از آنها سند 
دریافت كنیم اضافه كرد : همچنین با عقد قرارداد با شركت 
های معتبر روسیه در جهت تامین دانه ای روغنی و مواد اولیه 

یکی از بزرگترین دغدغه های شركت را برطرف ساختیم .
وی اضافه كرد: برای توسعه محصوالت و كسب سهم بیشتر 
از بازار در كنار رشد سودآوری برنامه های خوبی در سه بعد 
كوتاه مدت- میان مدت و بلندمدت تدوین گردیده و در حال 

پیاده سازی آن هستیم.
در ادامه مجمع  جناب حجتی معاون مالی شركت، به ادای 
توضیحاتی پیرامون صورتهای مالی پرداخت و با تبیین اینکه 
با رویکردهای جدید در سیاستگذاری برای تامین مواد اولیه 
شامل دانه های روغنی، حلب و ... اقدام های اساسی صورت 
پذیرفته است افزود :با توجه به برنامه ریزی های انجام شده 

در سال پیش رو یک عملکرد بسیار خوبی را در سودآوری برای سهامداران به ارمغان خواهیم آورد. 
به گفته جناب حجتی شركت مارگارین درسال منتهی به 1400/09/30 بیش از 142 هزار تن تولید 
داشته كه 132 هزار تن آن به مصارف صنوف و خانوار تعلق داشته است خاطرنشان كرد :.طی سه 
ماه گذشته با ایجاد زیرساخت های الزم و ضروری هدف گذاری خوبی برای افزایش تولید و استفاده 

بردن از تمام ظرفیت های انجام گرفته است .
معاون مالی شركت در ادامه با اعام اینکه فروش خالص شركت در سال مالی مورد گزارش به رقم 
16/685/918 میلیون و سود خالص به رقم 1/237/644 میلیون رسیده است اضافه كرد :: بدون 
شک با سیاستگذاری و مدیریت دكتر خیابانی و راهکارهای كه ایشان دارند سهم بازار ، فروش و سود 

خالص شركت یک جهش بسیار مناسبی در سال آینده خواهد داشت.

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت مارگارین برگزار شد

دکتر خیابانی در سخنانی با تاکید به اینکه مطابق با برنامه 
هاي استراتژیک و کالن تدوین شده خود همواره چند هدف 
را مورد توجه قرار داده ایم افزود : حفظ جایگاه برتر در تولید 
روغنهاي تخصصي با اتکا بر فناوري هاي نوین و پتانسیل 
ایجاد جایگاه مناسب در زمینه تولید روغن هاي  انساني، 
خانوار، ایجاد سود پایدار براي سهامداران شرکت و حفظ 
و صیانت از سرمایه هاي ذي نفع جزو اولویت های اصلی 

مدیریت مارگارین در سال مالی آتی خواهد بود .
این مدیر جوان و خوشفکرضمن تصریح اینکه با عقد قرارداد 
با شرکت های معتبر روسیه در جهت تامین دانه ای روغنی 
و مواد اولیه یکی از بزرگترین دغدغه های شرکت را برطرف 
ساختیم اضافه کرد : برای توسعه محصوالت و کسب سهم 
بیشتر از بازار در کنار رشد سودآوری برنامه های خوبی در 
سه بعد کوتاه مدت- میان مدت و بلندمدت تدوین گردیده و 

در حال پیاده سازی آن هستیم.

لج
 خ

دی
مه

هدف گذاری برای افزایش سودآوری
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صنعت غذا و روغن، شركای تجاری اعم از تامین كنندگان، توزیع كنندگان و مشتریان، همدلی و 
همراهی تیم مدیریت و تاش همکاران و نهادهای محترم، مشاهده كارنامه ای ارزنده به شایستگي 

نام آفتاب باشیم.
شركت مارگارین تاش دارد به عنوان یکي از 5 شركت اول در بازارهای داخل و منطقه ای خارج 
از كشور، خدمات و محصوالت با محوریت صنایع غذایي را با باالترین ارزش و كیفیت به افراد و 

سازمان ها ارائه نماید. 
این شركت در جستجوی این است كه مهمترین نیازهای مشتریان را شناسایي و درک نماید وبتواند 
با دستیابي به نوآوری های پیشرفته تولید محصوالت غذایي باكیفیت بر سامت و بهبود امر تغذیه 
در سطح جامعه بیافزاید. ما اولویت را به تولید آن دسته محصوالت و خدماتي مي دهیم كه در زمینه 
آنها تخصصي باال داشته و بتوانیم با نوآوری و بهره گیری از فرصت های جدید، محصوالت و خدماتي 
ارزنده تراز شركت های رقیب ارائه نمائیم. ما با داشتن اشتیاق، توانمندی ها وقابلیت ها در شركت 
مارگارین به دنبال تبدیل شدن به یک شركت منطقه ای بسیارتوانمند هستیم. حوزه جغرافیایي 
ودامنه فعالیت های خودرا تا آنجا گسترش مي دهیم كه بتوانیم بر اساس تجربه های خاص منطقه 
ای و توانایي های بالقوه در سایه ارائه خدمات و محصوالت ارزنده خلق فرصت نموده و از فرصت های 

موجود به شیوه ای معقول استفاده نمائیم. 
ما مي خواهیم با ارزش آفریني در شركت مارگارین موجب افزایش بهره وری، سهم بازار و بازده 
دارایي آنها شده و با سرمایه گذاری های جدید بلندمدت و میان مدت ضمن بهینه سازی ساختار 
پرتفوی سرمایه گذاری ها، منافع ذینفعان را حفظ و رشدی پایدار از ارزش حقوق صاحبان سهام 

را به ارمغان آوریم. 
ما مي كوشیم تا با داشتن سازمان های یادگیرنده و زنده، فضایي پویا و پرانگیزه بر سازمان حاكم 
شود به گونه ای كه كاركنان ضمن آگاهي از جایگاه فعالیت های خود در ارتقاء سازمان وبهبود جامعه 

رشد نمایند وبا به كارگیری تمام استعداد و توان خود، بهترین تاش ها و نوآوری ها را ارائه دهند. 
مرور کلي بر عملکرد شرکت و میزان دستیابي به اهداف تعیین شده و دستاوردهاي مهم 

در سال مالي مورد گزارش
- تولید 142/291هزار تن، توزیع و فروش 142/626هزار تن روغن 

- دستیابي به سهم بازار حدوداً %6/2
- كسب جایگاه ششم درتولید و جایگاه پنجم توزیع در صنعت روغن نباتي كشور 

- طرح ریزي و اجراي پروژه در حوزه هاي ماشین آالت و عمراني ، و پروژه جدید محصول روغنهاي 
خاص 

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

از مؤسسه استاندارد(
- اخذ گواهینامه كشوري و استاني رعایت حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان از سازمان حمایت 

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

- و دیگر دستاوردها.... 
این شركت با توجه به تولید كاالي اساسي در كشور، همواره به جهت تأمین سرمایه در گردش خود 
خوشبختانه توانسته است عمده منابع مالي خود را از طریق سیستم بانک هاي مختلف تأمین و 

مشکات خود را حل وفصل نماید.
ازآنجاكه عمده مواد اولیه موردنیاز تولید این شركت روغن خام بوده و مي بایستي عمدتاً از منابع 
خارجي تأمین گردد، شركت بحمدا... توانسته است به جهت جلوگیري از وقفه در پروسه تولید نیاز 

خود را ضمن مدیریت خواب موجودي در زمانهاي موردنیاز به نحوي مدیریت و تأمین نماید كه مانع 
از افزایش هزینه ها گردد.

شركت مارگارین )سهامي عام( در زمینه تولید، توزیع و فروش روغن هاي خوراكي رتبه پنجم را در 
بین شركت هاي تولیدكننده  داراست.

برخي از برنامه هاي این شرکت براي سال مالي آتي به شرح ذیل میباشد: 
1- شناسایي و ورود به بازارهاي جدید 

2- توسعه محصول و ایجاد خطوط تولید جدید
3- توسعه كانال هاي توزیع و فروش و پخش مویرگي از طریق شركت هاي پخش

4- ارتقاء برند  
5- تأمین بخش عمده اي از نیاز روغن خام از منابع داخلي 

6- اورهال كردن و بهسازي خطوط تولید 
7- انجام آموزشهاي تخصصي و مهارتي براي كاركنان و مدیران 

8- مدیریت هزینه با به كارگیري دانش روز
9- تأمین سرمایه با استفاده از روشهاي نوین و بدیع

10- كاهش بهاي تمام شده 
11- برنامه ریزي در جهت واردات و راه اندازی و تجهیزات پلنت فركشنیشن و احداث آن به منظور 

تأمین و تولید روغن هاي خاص )درحال انجام(
12- برنامه ریزي در جهت خرید ماشین آالت و تجهیزات پلنت هیدروژناسیون به منظور افزایش 

ظرفیت 300 تن به 700 تن روغن هیدروژناسیون در روز)درحال انجام(
13- اتوماسیون دیگ بخار87 

14- بهبود واحد اسید چرب و اصاح مخازن آن 
15- تعویض PLC و سیستم مانیتورینگ گازپلنت ماهلر 

16- ساخت و نصب سیستم خاء بي بو 57
17- نصب فیلترهاي آما و شمعي براي IE و هیدروژناسیون )آماده اجرا(

18- تعویض ترانسفورماتور پست گازپلنت و ارتقا آن به KVA2500 و تعویض تابلوهاي فشار 
قوي آن

19-  خرید كمپرسور آمونیاكي خط گشتنبرگ 
20- خرید و نصب دوربین هاي حفاظتي و امنیتي ، فنس كشي و .. ایستگاه ریلي گلحصار 

21- احداث واحد هاي تجاري جاده ورامین )اجرا در سال 1400(
22- پایلوت هیدروژناسیون )در حال اجرا)

23- ارتقا Oracle به ورژن 9، 2، 12
24- ارتقا BI )اجرا در سال 1400(

با عنایت خداوند بزرگ، همدلي، همراهي و تاش تیم مدیرت،  امیدوار است  این شركت 
از پیش شركاي تجاري و همکاري  كاركنان و حمایت سهامداران محترم، همکاري بیش 
سازمان ها دستگاه ها و مؤسسات دولتي در سال 1401 با جذب تسهیات ریالي ارزان با 
حداقل نرخ بهره، اصاح ساختار سرمایه، برنامه ریزي و اقدامات به عمل آمده با سایر شركت 

هاي روغني در جهت تقلیل
و نهایتاً حذف تخفیفات ، هدایت فروش محصوالت شركت به صورت مویرگي از طریق شركت 
هاي پخش، تقلیل هزینه هاي غیر ضروري كه در سال آتي مورد نیاز شركت نمي باشد، تقلیل 
خواب موجودي مواد اولیه به جهت جلوگیري از افزایش هزینه هاي مالي و فروش دارائي هاي 
غیر مولد و تبدیل و جایگزین نمودن ماشین آالت تولیدي بتواند ضمن افزایش ظرفیت تولید 
به بیش از 170 هزار تن و تنوع انواع محصوالت و افزایش سهم بازار تأثیر به سزایي در بهبود 

شرایط و سودآوري شركت طي سال مالي 1401 را فراهم آورد انشاا...
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افزایــش همــکاری هــای بیــن المللــی ، توســعه و بهبــود ســبد محصــوالت شــركت ، 
ــا ســازمان غــذا و دارو جهــت  ــی، افزایــش ســود آوری ،مذاكــره ب اصــاح ســاختار مال
ــی  ــر حــوزه بازاریاب ــی، تمركــز ب تغییــر قیمــت محصــوالت، افزایــش بازارهــای صادرات
ــرد  ــاره ك ــه اش ــواد اولی ــد م ــت تولی ــان جه ــش بنی ــای دان ــا شــركت ه ــکاری ب و هم
افــزود : بهینــه كــردن ســبد محصــوالت ،توســعه فعالیــت هــای دانــش بنیــان ، حفــظ 
ســطح كیفــی محصــوالت و تســری آن بــه ســایر محصــوالت ، همــکاری بــا شــركتهای 
برنــد بــرای تولیــد محصــوالت تحــت لیســانس و اخــذ دانــش فنــی ،تمركــز صادراتــی 
ــه فرمــول  ــع اولیــه داخلــی ب ــازار داخلــی و افزایــش مناب ــروی محصــوالت رقابتــی ب ب
هــای پایــداری ســبد محصــوالت از مهمتریــن 
ــت ارشــد  ــا و سیاســتهای مدنظــر مدیری رویکرده
ــود  ــد خواهــد ب ــی جدی ــرای ســال مال مجموعــه ب
ــای  ــی صحبته ــش پایان ــرزدای در بخ ــی پی . عل
خــود و پیرامــون عملکــرد مالــی و عملیاتــی 
ــه  ــک برنام ــایه ی ــت : در س ــار داش ــركت اظه ش
ریــزی اصولــی و راهبــردی توانســتیم فــروش 
ــم  ــه رق ــاه 1400 ب ــا 30 آذرم ــود را  ت ــص خ خال
ــی كــه  ــم در حال ــا دهی ــون ارتق 4/310/743 میلی
ــغ   ــته مبل ــال گذش ــابه س ــم دردوره مش ــن رق ای
ســود  و همچنیــن  بــود  میلیــون   3/482/995
عملیاتــی خــود را علیرغــم همــه دشــواریها از 
ــم 1/071/639  ــه رق ــون ب ــغ 777/736 میلی مبل
ــازه تــا پایــان آذرمــاه 1400 افزایــش  در همیــن ب
دهیــم و مطمئنــا بــا سیاســت هــای مدنظــر و اینکــه 
ــی در  ــورت تدریج ــه ص ــی ب ــذف ترجیه ــاهد ح ش
ســال پیــش رو خواهیــم بــود ایــن رقــم هــای ســود 
ــا  ــت ب ــورت موافق ــص در ص ــود خال ــی و س عملیات
تغییــر قیمــت محصــوالت متناســب بــا تغییــر نــرخ 
ارز بــه طــور چشــمگیری افزایــش خواهــد یافــت. در 
حاشــیه مجمــع نیــز مدیرعامــل مجموعــه بــا تاكیــد 
بــر اینکــه بالندگــی و پویایــی یــک ســازمان مرهــون 
پرســنل و میــزان تعهــد و تجربــه آن هــا در كار مــی 
باشــد افــزود: در شــركت ســبحان انکولــوژی كــه بــه 
ــای  ــد داروه ــی تولی ــایت تخصص ــن س ــوان اولی عن
انکولــوژی و پــر خطــر در خاورمیانــه مطــرح اســت، 
ــت  ــد تح ــد، تولی ــکاران توانمن ــن هم ــف ای ــه لط ب
لیســانس بــا برندهــای معتبــر جهانــی، تمایــز 
ــن  آشــکاری را در خصــوص كیفیــت محصــوالت ای
شــركت در بــازار دارویــی كشــور و منطقــه ایجــاد كــرده ایــم همچنیــن اضافــه كــرد :

بــا تکیــه بــر چنیــن توانایــی، صــادرات بــه كشــورهای مختلــف، همــکاری بــا كمپانــی 
هــای معتبــر دارویــی دنیــا در زمینــه تولیــد انــواع داروهــای جدیــد بــا بهتریــن كیفیــت 
ــرار داشــته و امیــد اســت بتوانیــم گام اساســی در كاهــش  در ســرلوحه كار شــركت ق

آالم بیمــاران عزیــز بــر داریــم.
رعایــت دقیــق پروتــکل هــای بهداشــتی، قرائــت گــزارش جامــع و مبســوط 
ــا  ــر ب ــوژی توســط مدی از عملکــرد و دســتاوردهای شــرکت ســبحان انکول
ــر  ــر دکت ــرزادی ، تقدی ــر پی ــاب دکت ــرمایه جن ــازار س ــق ب ــه و موف تجرب
ــرز از  ــذاری الب ــرمایه گ ــل س ــع و مدیرعام ــت مجم ــرادی ریاس ــید م فرش
فعالیــت ارزشــمند ایــن شــرکت در تامیــن نیــاز دارویــی بیمــاران کشــور و 
درایــت مدیــران ارشــد آن در حــوزه هــای فــروش و صــادرات و ســودآوری، 

ــهامی عام(  ــبحان انکولوژی)س ــازی س ــركت داروس ــالیانه ش ــادی س ــی ع ــع عموم مجم
ــالن رازي  ــازي، س ــد دانشــکده داروس ــاختمان جدی ــورخ 1401/01/30 در محــل س م

ــد.  تشــکیل گردی
در ایــن مجمــع كــه بــا حضــور 76/34 درصــد ســهامداران حقیقــی و حقوقــی ، اعضــاء 
هیــات مدیــره، نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و حســابرس و بــازرس قانونــی 
برگــزار گردیــد، ریاســت مجمــع برعهــده آقــای فرشــید مــرادي بــود، كــه جنابــان ســید 
مهــدی ناصــری و علــي فــاح پــور در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای مهــرداد نجــف پــور 

بــه عنــوان دبیــر مجمــع انتخــاب گردیدنــد.
ــه  ــره ب ــات مدی ــزارش هی ــت گ ــا قرائ ــه ب درادام
مجمــع مربــوط بــه اهــم فعالیتهــای صــورت 
بــه  منتهــی  مالــی  ســال  طــی  در  پذیرفتــه 
گــزارش  اســتماع  از  پــس  و   1400/09/30
ــا  ــی، مجمــع نشــینان ب ــازرس قانون حســابرس و ب
طنیــن صلــوات خــود ضمــن  تصویــب صورتهــای 
ــا  ــی و تنفیــذ معامــات مشــمول مــاده 129 ب مال
تقســیم ســود 220 ریالــی بــه ازای هــر ســهم بــه 

ــد. ــان دادن ــود پای كار خ
دكتــر علــی پیــرزادی در ابتــدای قرائــت گــزارش 
هیــات مدیــره بــه مجمــع بــا تشــریح اینکــه 
ــركت  ــن ش ــوان اولی ــه عن ــوژی ب ــبحان انکول س
تولیدكننــده داروهــای ضــد ســرطان در خاورمیانــه 
و یکــی از مــدرن تریــن و پیشــرفته تریــن آن هــا 

ــا و  ــد داروه ــا تولی ــه ب ــت ك ــه اس ــش از دو ده بی
ــا كیفیــت توانســته نقشــی بــی بدیــل  محصــوالت ب
ــیعی از  ــف وس ــاز طی ــورد نی ــای م ــن داروه در تامی
ــد  ــته باش ــور داش ــارج كش ــل و خ ــاران در داخ بیم
ــات  ــه ازهی ــن مجموع ــه اركان ای ــرد: كلی ــح ك تصری
مدیــره تــا مدیــر عامــل و پرســنل خطــوط تولیــد و 
از تکنســیتن هــا تــا متخصصــان متعهــد، بــه عنــوان 
ــر  ــران، ب ــوآور در صنعــت داروســازی ای پیشــگام و ن
ایــن عهــد بــوده و هســتیم  كــه بــا تولیــد داروهــای 
ــورد  ــد م ــوالت جدی ــی محص ــت و معرف ــا كیفی ب
نیازجامعــه در هرســال، نیازهــای بیمــاران را بــرآورده 
كــرده و بــرای بهبــود ســامت شــان تــاش داشــته 
ــن  ــا تبیی ــه ب ــه در ادام ــر باتجرب ــن مدی ــیم . ای باش
ــش  ــه ، افزای ــای نوآوران ــه راه حــل ه ــا ارای ــه ب اینک
ــور  ــت حض ــوالت و تقوی ــبد محص ــد س ــه رش رو ب

ــه  بیــن المللــی، اطمینــان حاصــل خواهیــم كــرد كــه بیمــاران دسترســی بیشــتری ب
طیــف گســترده ای از داروهــای حیاتــی بــا قیمــت مناســب داشــته باشــند اضافــه كــرد: 
شــركت داروســازی ســبحان انکولــوژی بــا پشــتیبانی پرســنل آمــوزش دیــده و مجــرب 
خــود، آخریــن دســتورالعمل هــای كیفــی  FDA و اســتانداردهای بیــن المللــی را در 
ارزیابــی محصــوالت ســاخته شــده و همچنیــن در كنتــرل فرآینــد، از خریــد مــواد اولیــه 

ــه اجــرا در مــی آورد . ــی ب ــارداری محصــول نهای ــا انب ت
علــی پیــرزادی در بخــش دیگــری از گــزارش مبســوط خــود خاطرنشــان كــرد بــا توجــه 
ــوژی توانســت در ابتــدای ســال  ــام گــذاری شــعار ســال، شــركت ســبحان آنکول ــه ن ب

جــاری دو محصــول جدیــد دانــش بنیــان را روانــه بــازار كنــد.
وی بــا بیــان اینکــه از دیگــر اهــداف شــركت در ســال جــاری مــی تــوان بــه مشــتری 
ــی،  ــای مال ــه ه ــش حاشــیه ســود، كاهــش هزین ــازار، افزای ــش ســهم ب ــداری، افزای م

سبحان انکولوژی؛ پیشگام و نوآور در صنعت داروسازی ایران

و  مالی  معاونت  و  مدیره  هیات  عضو  پیرزادی  علی  دکتر 
اقتصادی شرکت دارو سازی سبحان انکولوژی در گزارش 
عملکرد ساالنه مجمع گفت: با توجه به نام گذاری شعار سال، 
شرکت سبحان آنکولوژی توانست در ابتدای سال جاری دو 

محصول جدید دانش بنیان را روانه بازار کند.
می  جاری  سال  در  شرکت  اهداف  دیگر  از  کرد،  بیان  وی 
توان به مشتری مداری،افزایش سهم بازار، افزایش حاشیه 
سود، کاهش هزینه های مالی، افزایش همکاری های ملی و 
بین المللی، توسعه و بهبود سبد محصوالت شرکت ،اصالح 
غذا  سازمان  با  مذاکره  آوری،  افزایش سود  مالی،  ساختار 
بازارهای  افزایش  محصوالت،  تغییرقیمت  جهت  دارو  و 
صادراتی، تمرکز بر حوزه بازاریابی و همکاری با شرکت های 

دانش بنیان جهت تولید مواد اولیه اشاره کرد.
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ــابرس و  ــط حس ــه توس ــی مجموع ــت مال ــفاف معاون ــابهای ش ــد حس تایی
ــهامداران  ــواالت س ــه س ــتند ب ــق و مس ــخگویی دقی ــی ، پاس ــازرس قانون ب
ــکاری  ــل و هم ــت تعام ــورت برخــط، نهای ــه ص حاضــر در مجمــع و ناظــر ب
ــش  ــرای پوش ــم ب ــی قل ــانه و اهال ــاب رس ــا اصح ــه ب ــه ارکان مجموع کلی
خبــری مجمــع از نــکات خواندنــی ایــن مجمــع بــود کــه حیفمــان آمــد بــه 

اســب قلــم ســپرده نشــود.
پیام هیات مدیره:

خداونــد متعــال را ســپاس مــی گوئیــم كــه توفیــق خدمــت بــه مــردم كشــور عزیزمــان 
را بــا ارائــه ی فــرآورده هــای دارویــی منحصــر بــه فــرد بــا كیفیــت و قیمــت مناســب 
ــاد  ــا و اعتم ــت ه ــخگوی حمای ــد پاس ــركت بتوان ــن ش ــا ای ــت ت ــی داش ــا ارزان ــه م ب
ــران  ــود را جب ــاش خ ــکاران پرت ــات هم ــن زحم ــوده و همچنی ــرم ب ــهامداران محت س
نمایــد و در نظــام ســامت كــه شــامل بیمــاران، پزشــکان، داروســازان، ســازمان غــذا و 
دارو، ســازمانهای بیمــه و ســایر ذینفعــان مــی باشــد، پــس از یــک ســال تــاش شــبانه 
روزی هیــات مدیــره و همــکاران ســربلند بیــرون آیــد. خداونــد متعــال را شــاكریم كــه 
یــک ســال دیگــر فرصــت یافتــه كــه نتیجــه اجــرای سیاســتهای اعضــای هیــات مدیــره 

و هلدینــگ محتــرم را بــه خدمــت ســهامداران ارجمنــد ارائــه نماییــم.
اهم فعالیتها انجام شده و در دست اقدام در سال مورد گزارش :

1- تولیــد محصــوالت درمانــی كرونــا ) فاویپیراویــر و رمدیســیویر( در راســتای كمــک 
بــه درمــان ایــن بیمــاری

2- ثبــت افزایــش ســرمایه در مجمــع عمومــی فــوق العــاده صاحبــان ســهام از مبلــغ 
961 میلیــارد ریــال بــه مبلــغ 1.311 میلیــارد ریــال

3- پیگیری و مذاكره با سازمان غذا و دارو جهت اخذ تغییر قیمت محصوالت
4- توســعه همــکاری بــا شــركتهای معتبــر دارویــی از طریــق تولیــدات قــراردادی بــه 

منظــور پوشــش ظرفیــت جــذب نشــده
5- بهینه سازی در سبد محصوالت

ــزان  ــش می ــور افزای ــه منظ ــوریه ب ــراق و س ــورهای ع ــوالت در كش ــت محص 6- ثب
ــادرات. ص

7- تمركز بر حوزه بازاریابی به منظور افزایش سهم بازار.
8- كاهــش مالیــات بــر ارزش افــزوده و مالیــات بــر عملکــرد ســال 1398 كــه موجــب 

صرفــه جویــی مالیاتــی بــه مبلــغ 32/968 میلیــون ریــال شــده اســت.
ــده و  ــام ش ــت تم ــش قیم ــتای کاه ــده در راس ــام ش ــات انج ــم اقدام  اه

ــود آوری: ــش س افزای
1- افزایش بچ سایز محصوالت به منظور افزایش ظرفیت خطوط تولیدی 

ــد و  ــت خری ــش قیم ــور كاه ــه منظ ــه ب ــواد اولی ــد م ــع خری ــازی مناب ــوع س 2- متن
ــوالت  ــت محص ــش كیفی افزای

3- كاهــش نفــر ســاعت مــورد نیــاز بــرای تولیــد محصــوالت در ایســتگاه هــای مختلــف 
كاری 

4- همکاری با شركت های دانش بنیان در راستای تولید مواد اولیه.
استراتژی های شرکت:

1- ورود به بازارهای جدید دارویی با نیاز سرمایه گذاری محدود
2- توســعه فعالیتهــای دانــش بنیــان و ســبد دارویــی شــركت بــه منظــور بومــی ســازی 

ــای وارداتی داروه
3- همکاری با شركتهای برند برای تولید تحت لیسانس و اخذ دانش فنی

ــه فرمــول هــای پایــداری محصــوالت ســبد  ــع مــواد اولیــه داخلــی ب 4- افزایــش مناب
تولیــدی

5- حفظ سطح كیفی محصوالت و تسری به سایر محصوالت
6- مدیریت بهینه دانش سازمانی و بهبود، حفظ و بهره برداری از آن 

7- توسعه و بهینه سازی فرایند بازاریابی محصوالت 
8- ایجاد سیستم مدیریت نوآوری و شبکه همکاران داخلی و بین المللی

9- بهینه كردن چرخه مدیریت فناوری در سازمان 
10- ورود به بازارهای بین المللی و صادراتی 

11-  تمركز صادراتی بر روی محصوالت رقابتی بازار داخلی 
12-  بهینه كردن سبد محصوالت با خروج محصوالت كم بازده 

13- بهینه سازی نظام منابع انسانی 
14- بهینه سازی نظام مدیریت مالی. 

15- ارتقاء بهره وری 
16- بهبود نظام مدیریت زنجیره تامین 

17- تعریف پروژه های Joint R&D با شركتهای دانش بنیان با دانشگاه ها
جایگاه شرکت در صنعت )داخل و خارج از کشور(:

ــد  ــوط تولی ــي خط ــازي داراي تمام ــركت داروس ــا ش ــوژي تنه ــبحان انکول ــركت س ش
داروهــاي ضــد ســرطان در ایــران اســت كــه قــادر بــه تولیــد طیــف وســیعي از اشــکال 
ــال لیوفیلیــزه  ــال محلــول و وی داروهــاي ضــد ســرطان از جملــه: قــرص، كپســول، وی
مــي باشــد. خــط تولیــد ویالهــاي تزریقــي ایــن شــركت مجهــز بــه ایزوالتوراســت كــه 

مــورد تاییــد شــركت هــاي معتبــر خارجــي نیــز مــي باشــد.
ظرفیــت اســمي خطــوط تولیــد حــدود ده میلیــون قــرص و ده میلیــون كپســول و یــک 
ــا داشــتن  ــن شــركت ب ــن ای ــال در ســال اســت. همچنی ــزار وی ــون و ششــصد ه میلی
گواهــي GMP ملــي وزارت بهداشــت ایــران باالتریــن ســطح كیفــي را دارا میباشــد. 
بررســي بــازار داروهــاي انکولــوژي ایــران ، نشــان دهنــده رشــد بســیار ســریع مصــرف مــي 
باشــد، بــه طــوري كــه رشــد ایــن بــازار بســیار بیشــتر از رشــد متوســط بــازار دارویي ایــران و 
حتــي بــازار انکولــوژي جهــان اســت. ذكــر ایــن نکتــه ضــروري اســت كه تنهــا دســته دارویي 
كــه تاكنــون عرصــه فعالیــت شــركت هــاي چنــد ملیتــي بــوده و تولیــد كننــده هــاي داخلي 
در آن كمتریــن نقشــي داشــته انــد دســته داروهــاي ضــد ســرطان بــوده اســت كــه شــركت 
ســبحان انکولــوژي گشــاینده راه تولیــد داخلــي ایــن داروها مي باشــد. سیاســت این شــركت 

نیــز تمركــز بــر روي تولیــد تحــت لیســانس و انتقــال تکنولوژي اســت.
برنامه های آتی هیات مدیره:

1- تولیــد محصــوالت دانــش بنیــان همچــون دوكسوروبیســین و اپــی روبیســین بــرای 
اولیــن بــار در ایــران كــه اخیــرا در ســامانه كــدال افشــا شــده اســت

ــه  ــذ گواهینام ــت اخ ــدام جه ــزه و اق ــوالت لئوفیلی ــد محص ــت تولی ــش ظرفی 2- افزای
ــوص ــن خص WHO در ای

3- تبدیل ویال HTYPE به R TYPE به منظور كاهش بهای تمام شده
4- پروژه تولید مواو اولیه دارویی

5- نصب و راه اندازی ماشین پری فیلد
6- توســعه همــکاری بــا شــركتهای معتبــر دارویــی از طریــق تولیــدات قــراردادی بــه 

منظــور پوشــش ظرفیــت جــذب نشــده
محصوالت آینده :محصوالت آینده :

داروهایی كه در حـــال حاضـــر در پایـــپ الیـن شـركت داروســـازي سـبحان انکولـوژي 
قـــرار گرفتـــه انـد داروهـایی هسـتند كـه هـم واجـد جـــذابیت الزم در درمـان از نظـر 
متخصصـــین مـــی باشـــند و هـم حـــائز پارامترهـاي جـــذابیت بـــازار از جملـه اثـرات 
درمـــانی بـــاال، ارزش بازار )Value( و رشـــد بـــازار مـــی باشـــند. ایـــن داروهـا طبـق 
گـــزارش مراكـــز بـین المللـــی ارزیـابی كننـده بـازار، آینـده بســـیار خـوبی را خواهنـد 
داشـت. بـا توجـه بـه عقـد قراردادهـاي انتقـال دانـش فنـی بـا شـركت هـاي اروپـایی 
و آسـیایی معتبـر و هـم چنـین مراكـز دانشـگاهی و فعالیـت متخصصـین ایـن شـركت، 
برنامـــه شـــركت ســـبحان انکولـوژي تولیـــد و عرضـه 13 محصـول جدیـــد انکولوژی و 

هــازارد در ســال 1401 و 1402 مــی باشــد.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت بهساز كاشانه تهران )سهامی عام( مورخ 
1401/01/31 در محل مركز همایشهاي بین المللي دانشگاه الزهرا )س( برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 71/2 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای شاهین فارسي بود، كه جنابان سیدحامد پوربخش و مهدي بهداد در مقام نظار 

اول و دوم و آقای امیرمسعود قرباني به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
استماع گزارش  از  به 1400/09/30 و پس  منتهی 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 120 

ریالی به كار خود پایان دادند.
دكتر امیرمسعود قربانی نیا در ابتدای گزارش خود با 
تشریح تاریخچه ای از شركت پیرامون موضوع فعالیت 
شركت بهساز كاشانه تهران اعام داشت كه از مرحله 
مطالعه و طراحی آماده سازی زمین و تولید قطعات 
ساختمانی تا ساخت پروژه ها و مجتمع ها ، ما یکی 

از موفق ترین شركت های حوزه صنعت و ساخت و ساز 
می باشیم كه عملکردی پیشرو در ساخت و تجهیز پروژه 
ها داریم. وی خاطر نشان كرد: بخش ساختمان عاوه بر 
ویژگی هایی از قبیل قرار گرفتن در انتهای زنجیره تولید 
و ارتباط تنگاتنگ با سایر بخش های اقتصادی، از ویژگی 
های مهم دیگری از قبیل توان اشتغال زایی باال، غیرقابل 

تجارت بودن و فراگیر بودن نیز برخوردار است.
این استاد دانشگاه و مولف در ادامه با خاطرنشان كردن 
اینکه بخش مسکن به اصطاح از بخش های پیشرو 
اقتصاد كشور بوده و رشد آن می تواند محرک قابل 
توجهی برای سایر صنایع كشور و در نتیجه كاهش 
بیکاری داشته باشد اظهار داشت: می توان گفت دلیل 
اصلی توجه كلیه دولتها به بخش مسکن نیز نقش آن 
در افزایش تولید و در نتیجه ایجاد اشتغال بوده است و از 
طرفی سهم قابل توجه هزینه های مسکن از سبد هزینه 
های خانوار، اهمیت و حساسیت آن را دوچندان كرده 

است.
مدیرمحقق بازار سرمایه ماموریت اصلی شركت را ایجاد 
ارزش افزوده در زمین هایی كه اختیار می كند اعام كرد 
و افزود: با كمک تیم متعهد و متخصص خود و كمک 
شركای خوشنام و شناخته شده خود با ساخت مجتمع 
های مسکونی- اداری- تجاری و چند منظوره و سازه 

های متنوع با كاربردهای متفاوت برای سهامداران و ذینفعان خود بیشترین عایدی را حاصل 
می سازیم و خوشبختانه هم اكنون برند شركت به عنوان یک برند در سطح بین المللی و سازنده 

بناهای شیک شناخته می شود.
وی پروژه های نیایش تهران، نگین، بامداد 1 و 2 ، الدن، زر تهران ، مجیدیه شمالی، آفتاب 
سنندج، علی آباد كتول، مجتمع پرند، مجتمع مسکونی گلسار 1، مجتمع تجاری اداری خیابان 

برزیل، مجتمع مسکونی گلدان آفریقا را از جمله مهمترین پروژه های شركت برشمرد و از 
پروژه های ساختمانی مسکونی پل رومی، الوند و ساحل به عنوان پروژه هایی نام برد كه 
در حال تکمیل می باشد. دكتر قربانی نیا در ادامه اظهار داشت با مجموعه 125 پروژه و در 
مجموع 1/756/839 متراژ زمین كه 1/110/118 آن مجموعه زیربنای تکمیلی شده و در 
حال ساخت است مفتخرم اعام داریم كه 46 پروژه اتمام یافته كه 359/587 متراژ ساخت آن 
را  تاكنون به سرانجام رسانده ایم. به گفته وی با  30 پروژه به متراژ ساخت 250/169 و 49 
پروژه در حال تعریف با متراژ 1/566/780 این مجموعه 
را به یکی از مهمترین شركت های حوزه ساختمان 
تبدیل كرده است و خرسندیم كه هم پروژه های بسیار 
مناسبی را تکمیل كرده و هم در حال اجرا داشته و 
هم در حال تعریف پروژه جدید می باشیم. مدیر ارشد 
»ثبهساز« در فراز دیگری از گزارش خود با تبیین اینکه 
در 8 استان ، تهران، گلستان، مازندران، گیان، البرز، 
همدان، كردستان و اردبیل بصورت جدی پروژه ها را 
تعریف كرده و عملیاتی كرده ایم افزود: شركت خود را 
متعهد مي داند با تاكید بر مشاركت مردم و كارآفرینان 
در فعالیت های اقتصادی و با بکارگیری سرمایه انسانی 
خاق و توانمند، تمركز بر نوآوری، كیفیت، روش های 
نوین تامین مالی، روابط اثر بخش با سازمان های مربوطه، 

حقوق ذي نفعان خود را به نحو مطلوب تامین نماید.
مدیرعامل شركت بهساز كاشانه همچنین افزایش ارزش 
سهام شركت در بازار نسبت به میانگین صنعت، افزایش 
سودآوری شركت، افزایش كیفیت سود شركت، افزایش 
شفافیت فعالیت های شركت و ارتقای بهره وری نیروی 
انسانی را جزو اهداف 5 ساله شركت برشمرد و جذب 
شركای توانمند، ایفای به موقع تعهدات شركت، بررسی 
از روش های  استفاده  بازار،  و  پژوهانه صنعت  آینده 
نوین برنامه ریزی جهت بهینه سازی عملیات های 
كاری شركت، استفاده از روش های بازاریابی مبتنی 
بر جمعیت جامعه هدف، توانمندسازی كاركنان در 
زمینه نگرش فرآیندی به امور جاری شركت، چابک 
سازی فعالیت های شركت و آموزش كاركنان را جزو 
استراتژی های كلی شركت برشمرد كه در سال 1400 
با كار كارشناسی و برنامه های راهبردی به دقت مورد 
ارزیابی قرار گرفته و در سال 1401 نیز به جد پیگیری 

خواهد شد.
دكتر امیرمسعود قربانی نیا كه در كنار تدریس در دانشگاه 
های كشور دارای رزومه درخشان كاری در شركت های 
متعدد اقتصادی می باشد در قسمت دیگری از گزارش 
خود با اشاره به اینکه با تدوین دقیق نقشه فرآیندهای 
شركت به دنبال كسب رضایت حداكثری ذینفعان خود می باشیم تصریح كرد: تحصیل اماک 
و اراضی- طراحی و پیاده سازی نقشه ها از جمله راهبردهای اصلی شركت بهساز كاشانه تهران 
می باشد كه در این مدت توانسته ایم با همت و همیت كلیه اركان مجموعه به بهترین نحو آن 

را پیاده سازی كنیم.
افزایش 1/6 برابری درآمد، 2/6 برابری سود خالص و 3/4 برابری سود خالص در سال مالی مورد 

افزایش چشمگیر سود خالص
شرکت بهساز کاشانه تهران با مدیریت خود از تمام پیش بینی ها سبقت گرفت

دکتر قربانی نیا با تصریح اینکه شرکت »ثبهساز« خود را 
متعهد مي داند با تاکید بر مشارکت مردم و کارآفرینان در 
فعالیت های اقتصادی و با بکارگیری سرمایه انسانی خالق 
و توانمند، تمرکز بر نوآوری، کیفیت، روش های نوین تامین 
ذي  حقوق  مربوطه،  سازمان های  با  بخش  اثر  روابط  مالی، 
نفعان خود را به نحو مطلوب تامین نماید افزود: با عملیاتی 
ساختن برنامه های مدنظر توانسته ایم ارزش افزوده بسیار 
مناسبی را در زمین هایی که اختیار می کنیم ایجاب کرده و 
سود خوبی را حاصل سازیم. مدیر جوان و خوشفکر صنعت 
ساخت و ساز کشورمان  همچنین ایفای به موقع تعهدات و 
استفاده از روش های بازاریابی متمرکز بر بازارهای جامعه 
مدیریت  رویکردهای  و  استراتژی  مهمترین  از  را  هدف 
با بررسی آینده پژوهانه در صنعت  برشمرد و اضافه کرد: 
ساخت و ساز و چابک سازی فعالیت های شرکت به دنبال 
ارتقای سودآوری و ارزش آفرینی بیشتر مجموعه هستیم. 
افزایش چشمگیر در شاخص های آماری ،  رشد پروژه های 
در حال اجرا ، ارتقای فرایندها ، پیشی گرفتن از برنامه و پیش 
بینی های تعیین شده برای این سال مالی و  افزایش بیش از 
سه و نیم برابری سود خالص  از مهمترین دستاوردهای این 
شرکت انبوه ساز و مدیریت جوان و کاردان آن ، دکتر امیر 

مسعود قربانی نیا ، می باشد .

لج
 خ

دی
مه
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گزارش نسبت به سال قبل، پیشی گرفتن از سود خالص پیش بینی شده و كسب سود خالص 
4.841.643  میلیاردی)237 درصد رشد( از مهمترین دستاوردهای مدیریت موفق شركت 

بهساز كاشانه تهران در سال 1400 بوده است.
به گفته این مدیر كاردان با تشکیل كمیته های حسابرسی، كمیته ریسک، كمیته مبارزه با 
پولشویی،كمیته انتصابات، كمیته جبران خدمات و كمیته استمهال در »ثبهساز« سعی وافر 
گردید تا بهترین تصمیم ها برای انجام فرآیندها صورت پذیرد كه بحمداله با یک خرد جمعی 
و بهره بردن از نظرات كارشناسی بیشترین استفاده در تصمیمات عملیاتی و اقتصادی انجام 
گرفته است. دكتر قربانی پیرامون وضعیت اخذ برگ قطعی مالیات شركت نیز اعام داشت كه 

مالیات شركت برای سال 99 بطور كامل پرداخت شده است.
سکاندار »ثبهساز« در بخش پایانی گزارش خود تصریح كرد كه با استفاده از فن آوری های 
نوین در اجرای پروژه ها مثل، روش های نوین گودبرداری و پایدار سازی عایق های حرارتی 
دیوار پیرامون و بین واحدی، عایق های آالستومری، استفاده از مدلسازی اطاعات ساختمانی» 
BIM« ، سیستم یکپارچه فیبر نوری، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی با بازده انرژی برتر و 
... توانسته ایم یک مزیت رقابتی ویژه برای پروژه ها خود ایجاد كنیم كه مورد استقبال فراوان 
مشتریان قرار گرفت. شایان ذكر است عملکرد شركت در سه ماه سال جاری نسبت به سه ماه 
سال گذشته حاكی از آن است كه عملکرد ))ثبهساز(( در انعقاد قرارداد بیش از 2/2برابر ،شروع 

عملیات اجرایی3/3 برابر و پروژه های در حال اجرا بیش از 4/1 برابر شده است
مهندس شاهین فارسی در مقام ریاست مجمع و مدیرعامل گروه توسعه ساختمانی تدبیر نیز در 
پایان مجمع خاطرنشان كرد كه مدیریت شركت »ثبهساز« در شاخص های مالی، بهره بردن از 
تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی، كاهش بهای تمام شده، افزایش سودآوری، كاهش پرونده 
های حقوقی، تسریع در فرآیندها و عملیات های ساختمانی و پروژهها، استفاده از جوانان مستعد 
و متخصص در كنار مدیران مجرب و با تجربه، داشتن ذخیره اماک ضرب یکی از شركت های 

خوب و درخشان می باشد.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی،گزارش جامع و مفصل دکتر قربانی نیا پیرامون 
تاریخچه و دستاوردهای شرکت، اعالم اینکه شرکت از منظر درآمدهای عملیاتی 
در رتبه دوم و از منظر سود خالص حائز رتبه سوم در بین شرکت های هم گروه می 
باشد، توضیحات مبسوط و بسیار جالب در مورد رفع مشکالت پروژه سنگر که با 
درایت و تمهیدات ویژه مدیران ارشد باعث رشد چشمگیر در سودآوری مجموعه 
خواهد شد، تقدیر ویژه جناب فارسی ریاست مجمع از عملکرد درخشان تیم 
مدیریت و مجموعه »ثبهساز«، تاکید بر اینکه در سه ماهه اول 1401 شرکت در تمام 
شاخص های متراژی- انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرائی و پروژههای در حال 
اجرا بسیار فراتر از پیش بینی ها عملکرد داشته است، پاسخگویی دقیق به سواالت 
سهامدارن حاضردر مجمع و ناظر به صورت برخط، حضور مدیران ارشد گروه توسعه 
ساختمان تدبیر و دیگر شرکت های سهامدار عمده درمجمع و نهایت همکاری و 

تعامل با اصحاب رسانه برای پوشش خبری از نکات خواندنی این مجمع بود.  
دستاوردهای سال 1400

- تحقق كامل سود خالص پیش بینی شده در بودجه سال مالی 1400 )104 درصد(
- تحقق سود خالص سال مالی 1400 معادل 3/4 برابر سود خالص سال 99

- تحقق كامل بودجه در بخش آیتم های متراژی به طور میانگین 2 برابر بودجه محقق گردیده 
و اثرات آن در افزایش شروع پروژه های اجرائی در سال 1401 نمود یافته است.)پروژه های 
اجرائی شركت در سه ماهه ابتدای سال مالی 1400 به متراژ 84/927 متر مربع بوده كه در سه 

ماهه ابتدای سال 1401 به عدد 118/567 متر مربع افزایش یافته است(
- شروع فعالیت مجدد به استان گلستان و اضافه نمودن استان همدان به محدوده جغرافیایی 

فعالیت شركت در راستای استراتژی های مصوب
IMS پیگیری اقدامات الزم جهت اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه -

- كسب تقدیرنامه 1 ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت و برنامه ریزی جهت ارتقا جایگاه شركت
- تشکیل كمیته مدیریت پروژه و پایش مستمر تاخیر در پیشرفت پروژه ها

- پیگیری مستمر در جهت كاهش تعداد پرونده های حقوقی شركت) در این راستا در سال 
1400 تعداد 12 پرونده و در سه ماهه ابتدای سال 1401 تعداد 2 پرونده حقوقی مختومه 

گردیده است(
- اخذ نظرسنجی از مشتریان وشركا و رشد شركت در شاخص های CSAT و NPS و 

شاخص میزان تمایل به استفاده مجدد از خدمات شركت
- برنامه ریزی جهت تنوع به شیوه های فروش در راستای استراتژیهای شركت

- استفاده از تکنولوژی های نوین در پروژه ها
- ارتقا توسعه توانمندیهای منابع انسانی شركت

- برگزاری فراخوان عمومی و انعقاد قراردادهای مشاركت جهت 9 پروژه به متراژ زیربنای 
57086 متر مربع با حجم كل سرمایه گذاری 5/829/346 میلیون ریال 

- برگزاری 14 مزایده در سال مالی گذشته كه از این بین حدود 93 درصد اماک عرضه شده 
واگذار گردیده است. 

از منظر درآمدهای عملیاتی در رتبه دوم و از منظر سود خالص در رتبه سوم در بین شركت 
های هم گروه می باشد.

برنامه هاي آتی شرکت با توجه به تحریم ها و محدودیت هاي تجاري 
شركت بر استفاده از محصوالت داخلی، هم افزایی با شركت های داخلی و رعایت اصول اقتصاد 
مقاومتی تأكید فراوان دارد. با توجه به مصرف حداكثری از محصوالت داخلی و مطابق مفاد و 
متن قراردادهای مشاركت و پیمانکاری، شركت در تمام مراحل ساخت نظارت مستقل و همه 
جانبه ای بر كیفیت مصالح و ساخت پروژه ها دارد. همچنین در این راستا شركت با سخت 
گیری بسیار و به ندرت مجوز استفاده از محصوالت خارجی را فقط در شرایطی صادر می نماید 

كه هیچگونه مشابه داخلی با كیفیت مورد انتظار شركت وجود نداشته باشد.
اهم برنامه هاي آتی هیات مدیره

-  گسترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع بخشی به شیوه هاي فروش
- تولید و ارائه محصوالت و خدمات جدید

شركت سعی دارد بر اساس استانداردها و ارزش های جامعه، با استفاده از نوآوری های عملیاتی 
سبد محصوالت و خدمات خود را ارتقا دهد. در این راستا شركت در نظر دارد با قراردادن 
برخی ردیف های فنی و نوآورانه در مشخصات فنی ساختمانها نسبت به محدوده ساخت و 
ارزش مورد انتظار هر مترمربع بنا در هنگام فروش ارزش بهینه مناسبی كسب نماید. از جمله 
این موارد می توان به در نظر گرفتن سیستم روشنایی اضطراری، سیستم های تأمین انرژی 
 )BMI( خورشیدی، سیستم های تأمین آب گرم خورشیدی، سیستم های مدیریت ساختمان
و امثال آن اشاره نمود كه قابلیت استفاده برای عموم خریداران را دارا بوده و از در نظر گرفتن 
خدمات صرفاً لوكس و تجملی نامتناسب با ارزش فروش مورد انتظار ساختمان در پروژه های 
اجرایی خودداری نماید. یکی از محصوالت جدید كه به سبد محصوالت شركت اضافه شده و 
در دوره عمر ابتدایی خود به سر می برد، ساخت شهرک های صنعتی است. این محصول بر 

پایه شناسایی مشتریان عمده و به عنوان زمینه جدید فعالیت در شركت تعریف شده است.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سیمان شاهرود )سهامی عام( در تاریخ 1401/02/11 در محل 
مجموعه فرهنگي ورزشي تاش تشکیل شد. 

در این مجمع كه با حضور 58/81 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مهدي طالبي بود، كه 
خانم ژیا سماواتي و آقای حمیدرضا حساس در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد رضا عبدلي 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 1400/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 3/370 ریال به ازای هر 

سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس محمدرضا بازوی در ابتدای گزارش خود با تشریح تاریخچه ای از سیمان شاهرود و تركیب سهامداران 
مجموعه، پیرامون عملکرد سال 1400 گفت: با فروش 1/231/195 تن سیمان در سال مالی گذشته سهم 1/2 

درصدی را از بازار داخل به خود تعلق داده و با فروش 223/603 
تن سیمان سهم 5/3 درصدی از كل فروش خارجی سیمان كشور 

را به خود اختصاص دادیم. 
مدیرعامل»سشاهرود« در ادامه با تصریح اینکه درصد تحویل به 
ظرفیت اسمی سیمان سیاه پرتلند كل كارخانجات هلدینگ فارس 
و خوزستان %77 بوده است ولی این درصد تحویل به ظرفیت اسمی 
در سال 1400 برای سیمان شاهرود به مقدار %80 بوده است اضافه 
كرد: سهم »سشاهرود« از بازار مصرف داخل در استان مقیم خود 

حدودا %41 است و مابقی به خارج استان حمل می گردد.
به گفته این مدیر باتجربه و رزومه دار در حال حاضر شركت 
صنعت  اسمی  ظرفیت  از  درصدی  سهم 2  شاهرود  سیمان 
سیمان را داراست كه علیرغم محدودیت های ناشی از فراگیری 
ویروس كرونا و ادامه دار بودن آن در سطح دنیا فروش و همچنین 
اثرگذاری موانع صادرات به كشورهای تركمنستان و روسیه ناشی 
از تداوم تحریم ها و قوانین خود كشورها و همچنین قطعی های 

برق و گاز در سال مالی مورد گزارش این شركت توانسته با تقویت 
سیاستگذاری درست و متناسب با شرایط روز با تقویت بازارهای 
سنتی صادراتی خود و مدیریت مناسب در حوزه داخلی سهم فروش 

خود در كل فروش كشور را حفظ نماید.
مهندس بازوی در بخش دیگری از گزارش خود و پیرامون صورتهای 
درصدی  رشد 39  داشت:  اظهار  شاهرود  سیمان  شركت  مالی 
درآمدعملیاتی ، افزایش 35 درصدی سود عملیاتی، رشد 79 درصدی 
درآمدهای غیرعملیاتی و كسب مبلغ 2/828/171 میلیارد سود خالص 
كه نسبت به سال گذشته حاكی از 39 درصد ارتقاء می باشد حاكی 
از ان است با تمام سختی ها سال خوبی را از لحاظ سودآوری برای 
ذینفعان و سهامداران حاصل ساختیم. مدیرعامل مجموعه با تصریح 
اینکه اولین پیش بینی سود برای سال مالی مورد گزارش طبق نظر 
كارشناسان رقم 1/775 ریال و آخرین پیش بینی 3/210 ریال بود 
كه در سایه پیاده سازی برنامه های خود و تاش مجاهدگونه پرسنل 

شركت این رقم با افزایش خوبی به رقم 3/513 ریال افزایش یافت.
مدیر با تجربه و خوشفکر صنعت سیمان كشورمان در فراز دیگری از گزارش خود تولید و معرفی محصوالت 
جدید بتنی و پیش ساخته ، بسته بندی متنوع تولید و فروش بتن آماده و قطعات بتنی، تداوم عرضه در 
بورس كاال، فروش 1/150/000 تن سیمان در داخل كشور معادل 77 درصد ظرفیت اسمی، افزایش كیفیت 
فروش بخصوص فله، حفظ بازار موجود و ورود به بازارهای جدید را جزو سیاست ها، برنامه های شركت در 
بخش فروش داخلی شركت برشمرد و تاكید كرد هر چند بخش عمده ای از این سیاست طی سال 1401 

در حال پیاده سازی بوده است ولی در سال 1301 با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تقدیر ویژه رئیس مجمع از عملکرد صعودی و روند رو 
توسط  سهامداران  سواالت  به  دقیق  پاسخگویی  گذشته،  مالی  سال  طی  در  شرکت  رشد  به 
مدیران ارشد، تایید حسابهای شفاف و کلین مدیریت پاکدست مالی مجموعه جناب عبدلی، 
گزارش جامع مهندس بازوی و تعامل مدیریت فرهیخته و خالق روابط عمومی جناب خرقانی که 
 نهایت همکاری را با اصحاب رسانه برای پوشش خبری داشت از نکات خواندنی این مجمع بود.

پیام هیات مدیره
- شركت سیمان شاهرود درحالي بیستمین سال بهره برداري از كارخانه راپشت سرگذاشت كه تداوم ركود 
در اقتصاد ایران بویژه در بخش مسکن و پروژه هاي عمراني ، رقابت تولید كنندگان ، مشکات صادرات 
، عدم گشایش در كار بانکها و مراودات پولي و تداوم ارائه تسهیالت گران قیمت توسط بانکها همچنان و 
افزایش قیمتها بخصوص در حوزه انرژی و حمل و نقل، مواد بسته بندي و نسوز و قطعات شرایط را براي 
واحدهاي تولیدي سخت نمود. در این اوضاع ناش مدیران و كارگران پر تاش شركت به حفظ و پایداري 
آن ، جلوگیري از وارد شدن زیان ، حفظ بازار ، چابک نگه داشتن شركت ، كاهش هزینه ها و استفاده از 

فرصتها معطوف گشت . 
شد  تاش  داخلي  بازارهاي  حفظ  فروش ضمن  بخش  در   -

درچارچوب طرح مدیریت بازار سیمان انجمن صنفي بارعایت 
سهمیه هاي توزیع ، درراستاي ارتقاء نرخها وافزایش كیفیت 
فروش اقدام شود كه خوشبختانه آثارمثبتي نیز براي این شركت 

وكل صنعت سیمان در برداشت. 
با  ارایه تولید  با  - بخش تولید در سال 1400 تاش نمود 

كیفیت 
و بهینه،هزینه هاي مربوطه راكاهش دهد تا توان رقابت پذیري 
با  داخلي  هاي  كنترل  سطح  ارتقاء  یابد-  افزایش  شركت 
فعالیت بیشتر كمیته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي 
شركت ، برابر آیین نامه ها و منشور هاي مربوطه و انجام 
تکالیف مجمع سال پیش از اقدامات شركت طي سال مالي 

مورد گزارش بوده است . 
- سـاماندهي و ارتقـاء منابـع انسـاني بـا بهـره گیـري از 
بازنشسـتگي مشـاغل سـخت وزیـان آور ،جـذب نیروهاي 
تحصیلکـرده وجوان ، برگزاري دوره هاي آموزشـي ، ارتقاء 
سـطح تحصیلي ، انجـام برنامه هاي ورزشـي و امور رفاهي 
جهـت حفـاظ سامت و شـادابي ایـن عزیـزان از اقدامات 

شـركت طي سـال گذشـته مي باشـد.
برنامه هاي سال آتي شرکت 

1- نصب دوربین و افزایش سطح ایمني انبارها و خطوط تولید
2- بهینه سازي خط تولید و مصرف انرژي با اجراي پروژه هاي 

بهینه سازي در خصوص مصرف گاز و مازوت
3- افزایش راندمان خطوط تولید در سطح ظرفیت اسمي مخصوصا 

خط 1 تولید كه قدیمي تر است
4- اجراي برنامه هاي زیست محیطي به منظور جلوگیري از 

جریمه هاي آالیندگی محیط زیست
5- حفظ بازارهاي فروش محصوالت در استان هاي تهران وگلستان 
و سمنان و ورود بیشتربه بازارهاي صادراتي در كشورهاي روسیه ، 

قزاقستان و تركمنستان و ازبکستان
6- تولید ومعرفي محصوالت جدید وبسته بندي متنوع تولید و افزایش فروش محصوالت بتني 

7- مدیریت هزینه هاي مالي با بهره گیري از تسهیات ارزان قیمت 
8- مدیریت هزینه ها به منظور افزایش توان رقابتي بیشتر

9- اجراي برنامه هاي آموزشي براي پرسنل با توجه به بازنشسته شدن تعداد زیادي از كاركنان و مدیران و 
شمول قوانین سخت و زیان آور به شركت در راستاي جانشین پروري كاركنان

افزایش ۴۴۴ درصدی سودآوری طی دو سال

سیمان شاهرود و رشدی چشمگیر در تمام شاخص های آماری

شرکت سیمان شاهرود با مدیریت مهندس حمیدرضا بازوی طی دو 
سال اخیر عملکردی چشمگیر و خیره کننده داشته است بطوری که 
با  رشد سود خالص 444 درصدی ، رشد فروش 189 درصدی ، افزایش 
سود عملیاتی 348 درصدی  و... در بازه زمانی سال 1398 تا 1400 بیشتر 
رکوردها را در این صنعت شکسته است. شایان ذکر است در همین بازه 

دو ساله دارائی های جاری شرکت 387 درصد ارتقاء پیدا کرده است.
به گفته وی بهای تمام شده در این شرکت جزو بهترین آمار در بین تمام 
شرکت های سیمانی است که این مهم در سایه  مدیریت بهینه ، خرید 
به موقع ، پیش بینی اقالم مورد نیاز و تهیه آنها در موعد مناسب  ،اعم از 

قطعات، پاکت ها، آجرهای نسوز  و ... حاصل شده است .
باعث شده که  تولیدی  بهبود کیفیت، کلینکر و سیمان  همچنین 
پیمانکاران و بتن سازهای استان سمنان به دلیل این مرغوبیت ، مشتری 

جدی  محصوالت شرکت باشند.
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اخبار بانک و بیمه

بانک  مدیرعامل  بهاروندی  احمد  دكتر  حکم  با 
اداره  رئیس  عنوان  به  حسینی  میاد  كارآفرین، 

روابط عمومی و تبلیغات این بانک منصوب شد.
بهره  بر  كارآفرین  بانک  مدیرعامل  متن حکم  در 
توان  و  ای  حرفه  اخاق   ، جمعی  خرد  از  گیری 
همکاران نسبت به ایفای وظایف محوله در جهت 

تحقق اهداف بانک كارآفرین تاكید شده است.
حسینی دارای دو دهه سوابق متعدد فعالیت رسانه ای، بازاریابی و تبلیغات در سازمان های ملی و 
بنگاه های اقتصادی بزرگ است كه از جمله آنها می توان به فعالیت در رسانه ملی و شركت های 
شناخته شده صنعتی و تولیدی اشاره كرد. تحریریه گروه رسانه ای اقتصاد بیمه برای این جوان 

شایسته كه از اصحاب رسانه و اهالی قلم میباشد در منصب جدید بهترین ها را آرزومند است .

همزمان با فرا رسیدن 27 اردیبهشت ماه و گرامی داشت هفته 
ارتباطات و روابط  عمومی، جشنواره ستارگان روابط عمومی و 
تقدیر از روابط عمومی های برتر سازمان ها و نهادها، عصر روز 
سه شنبه 27 اردیبهشت ماه در مركز همایش های صداوسیما 

برگزار شد.
در این مراسم از اداره كل روابط عمومی و مدیریت برند بانک 
سپه به عنوان روابط عمومی برتر با اهدای لوح سپاس و تندیس 

،تقدیر به عمل آمد.
در لوح تقدیراداره كل روابط عمومی و مدیریت برند بانک سپه 
كه به امضای رئیس جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران 

رسیده، آمده است؛
تعالی  روابط عمومی در جمهوری  و  تکامل  به  حركت رو 
اسامی ایران، مرهون تاش و اهتمام روابط عمومی هایی است 
كه چون ستاره ای درخشان در آسمان روابط عمومی كشور 

درخشیده اند و ارزش های ارتباطی و مردمی روابط عمومی را ترویج و توسعه داده اند.
بر این اساس و با عنایت به رأی هیأت داوران و درخشش آن روابط عمومی در عرصه های مختلف و كسب 
شایستگی الزم برای اطاق عنوان »ستاره روابط عمومی«، به این وسیله لوح سپاس »ستاره ملی روابط 

عمومی« در سال 1400، به آن روابط عمومی اعطاء می شود.

شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  كمیسیون  رییس 
ایران در  بانک صادرات  از غرفه  بازدید  اسامی در 
سی و سومین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران از 
حمایت بانک صادرات ایران در برپایی این نمایشگاه 
قدردانی كرد و گفت: بانک صادرات ایران مؤثرترین 
بخش را در حمایت از مردم مورد توجه قرار داده 

است.
عزت اهلل اكبری تاالرپشتی نماینده ری، تهران و شمیرانات در مجلس شورای اسامی و رئیس 
همچون  ما  مردم  از  اعظمی  بخش  اینکه  بیان  با  بازدید  این  در  معادن  و  صنایع  كمیسیون 
دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و پژوهشگران كه با تاش در عرصه دانش به نوعی در حال 
جهاد هستند، لزوم حمایت از این قشر را یادآور شد و گفت: اقدام بانک صادرات ایران ارزشمند 

است و جای تعجب دارد كه سایر بانک ها چرا به این عرصه ورود نمی كنند.
وی افزود: حمایت از نمایشگاه كتاب تهران یک مسأله حیاتی برای جامعه و خانواده ها، كودكان، 
دانش آموزان، دانشجویان و معلمان كشور است و بانک صادرات ایران مؤثرترین بخش را مورد 

توجه قرار داده كه اجر الهی و آثار  اجتماعی بسیار زیادی دارد.

شركت بیمه دی برای اولین بار در بین مراكز ارتباط با مشتریان 
 Customer contact گواهی  دریافت  به  موفق  بیمه،  صنعت 

center(  ISO15838( شد.  
و  سخت افزاری  ساخت های  زیر  استقرار  از  پس  شركت  این 
و  خود  مشتریان  با  ارتباط  مركز  برای  نیاز  مورد  نرم افزاری 
و  عملیاتی  روش های  و  ساختار  فرایند ها،  تدوین  همچنین 
موفق  انسانی،  منابع  توسعه ی  و  آموزش  جذب،  نهایت  در 
 Customer contact center( استاندار  گواهی  اخذ  به 
ISO15838( شد. گفتنی است؛ مركز ارتباط با مشتریان بیمه 
دی در حال حاضر به طور شبانه روزی در حال فعالیت بوده و این 

موفقیت، در راستای چشم انداز شركت بیمه دی و استانداردسازی فرآیندها برای توجه ویژه به 
پاسخگویی، نگاهداشت و وفادارسازی مشتریان اخذ شده است.

در این مراسم كه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
سازمان  رییس  مجلس،  اقتصادی  كمیسیون  رییس 
نمایندگان مجلس  از  تعدادی  بهادار،  اوراق  و  بورس 
و خبرگان بورسی برگزار شد،  از بانک ملت به عنوان 
پیشرو در ارایه خدمات به مشتریان و عرضه كنندگان 
تراكنش های  ارزش  باالترین  دارای  و  كاال  بورس 

تسویه شده با اهدای لوح و تندیس تجلیل شد.
بر اساس این گزارش، در نخستین همایش تجلیل از برترین های بورس كاال، 5 چهره تاثیرگذار و 
پیشکسوت حوزه كاالیی و  شركت های برتر، لوح سپاس و تندیس خود را از وزیر امور اقتصادی و 

دارایی دریافت كردند.

دكتر جعفر صفایی مزید سرپرست بانک سینا در پیامی 
روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات را به فعاالن این 

عرصه تبریک گفت.
متن پیام ایشان به شرح زیر است:

»بی تردید درک و شناخت دنیای امروز كه مبتنی بر 
تحول دیجیتال و حركت به سمت شبکه ای شدن 
است، بدون دریافتن اهمیت نقش ارتباطات و وسایل 

ارتباط جمعی در تعامات رسمی و روزمره امکان پذیر نیست.
در شرایط امروزی كه شاهد تغییرات لحظه ای در تعامات سازمانی به لحاظ برتری های فناورانه 
و مزیت های رقابتی هستیم، حوزه روابط عمومی یکی از اركان تاثیرگذار در مسیر تعالی سازمانی 
محسوب شده كه باید با استفاده هوشمندانه از فناوری های روز و اتکا به شیوه های ارتباطی مدرن، 

به عنوان حلقه اتصال جامعه و سازمان با معرفی بهینه و مطلوب خدمات در این مسیر گام بردارد.
روابط عمومی ها به عنوان تسهیل گران فرایند بهره وری در سازمان، با عمل به وظایف و مسئولیت 
های خود از طریق خلق ایده های نوآورانه و مبتکرانه، در تحقق اهداف راهبردی سازمان نقشی موثر 

ایفا نموده و زمینه های پیشرفت مستمر را فراهم می سازند.
27 اردیبهشت ماه، روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی فرصت مناسبی است تا از نقش حیاتی 
و غیرقابل انکار روابط عمومی ها كه به عنوان بازوی مشاوره ای سازمان در ترویج همدلی و تفاهم 
سازمانی و برون سازمانی گام برمی دارند، قدردانی نماییم. این روز را به فعاالن، اندیشمندان و 
تاشگران عرصه روابط عمومی و ارتباطات؛ به ویژه همکارانم در روابط عمومی  بانک سینا تبریک 
عرض نموده، امیدوارم با تاش  و استفاده بهتر از ظرفیت های موجود؛ شاهد هم افزایی و همگرایی 

بیشتر در جهت توسعه سازمانی باشیم«

مدیرعامــل بیمــه تعــاون با شــهردار كانشــهر تبریز 
پیرامــون توســعه تعامــات بیمــه ای دیــدار كرد.

ــا یعقــوب  یونــس مظلومــی، مدیرعامــل شــركت ب
هوشــیار، شــهردار تبریــز پیرامــون توســعه تعامات 

بیمــه ای كاركنــان شــهرداری دیــدار كــرد.
مظلومــی در ایــن دیــدار كــه بــا پنجــاه و هشــتمین 
شــهردار تبریــز صــورت گرفتــه بــود بــا تاكیــد بــر 
اینکــه شــفاف ســازی عملکــرد و افزایــش اعتمــاد مشــتری از وظایــف بدیهــی شــركت هــای بیمــه 
ای اســت، بیــان كــرد: تمــام كســانی كــه از مــا خســارت مــی گیرنــد و یــا خدمــات بیمــه ای بــه 
آنهــا ارائــه مــی دهیــم را پیگیــری مــی كنیــم و رضایــت مشــتری را مــی ســنجیم و بــا ســنجش 
رضایــت مشــتریان و زیــان دیــدگان و تجزیــه و تحلیــل آن تصمیماتــی بــرای افزایــش رضایــت اتخاذ 

مــی كنیــم.
مدیرعامــل بیمــه تعــاون همچنین تصریح كــرد: یکصــد نمایندگی بیمه تعــاون در آذربایجان شــرقی 
فعــال هســتند كــه 30 مــورد از ایــن نمایندگــی هــا مختــص خدمــات بیمــه عمــر بــوده و باقــی 
خدمــات مختلــط بیمــه ای را بــه مشــتریان ارائــه مــی كننــد و در ایــن بین بیمــه درمانــی واحدهای 
كســب و كار كوچــک و متوســط مختــص بیمــه تعــاون بــوده و ایــن دســته از كســب و كارهــا بــا هــر 

تعــداد نیــرو مــی تواننــد از خدمــات بیمــه ای درمــان بهــره منــد شــوند.

بانــک ســامان در راســتای توجه همیشــگی خــود به 
صنایــع و صادركننــدگان، ضمن حمایــت از برگزاری 
پانزدهمیــن همایش ســاالنه اتحادیــه صادركنندگان 
فرآورده هــای نفــت، گاز و پتروشــیمی كشــور، 
ــدگان  ــه صادركنن ــود ب ــات خ ــی خدم ــه معرف ب

ــت. ــی پرداخ ــای نفت فرآورده ه
 پانزدهمین همایش ســاالنه اتحادیــه صادركنندگان 
فرآورده هــای نفــت، گاز و پتروشــیمی ایــران بــا حضــور فعــاالن عرصــه فرآورده هــای نفتی و پاالیشــی و 
همچنیــن مقامــات مســئول كشــور و بــا حمایــت ویــژه بانک ســامان، بیمــه ســامان، كارگزاری ســامان 

و صرافــی ســامان برگزار شــد.
گفتنــی اســت، در ایــن همایــش رضــا شــیرین گوهریــان معــاون اعتبــاری بانــک ســامان به عنــوان 
نماینــده گــروه مالــی ســامان بــه تشــریح خدمــات مالی و بیمــه ای بــه مدیــران و صاحبــان صنایع نفت 
و پتروشــیمی پرداخــت و اعضــای اتحادیــه را از آخریــن دســتاوردها و محصوالت گــروه مالی مطلع كرد.

در پانزدهمیــن همایــش ســاالنه اتحادیــه صادركننــدگان فرآورده هــای نفــت، گاز و پتروشــیمی ایــران، 
پنل هــای تخصصــی بــا عناوینــی چــون تعــارض منافــع و تنظیــم گــری، آینــده نفــت و گاز در بســتر 
تحــوالت جــاری جهــان و چالش هــای صنایــع پایین دســتی نفــت و گاز بــا حضــور جمعی از مســئوالن 
ازجملــه معــاون وزیــر صمت، رئیس ســازمان اســتاندارد، معاون پیشــگیری ســتاد مبــارزه با قاچــاق كاال 

و ارز و اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه برپــا شــد.

میالد حسینی رئیس اداره روابط عمومی بانک کارآفرین شد

بانـک ملت بـه عنوان تنهـا بانک در شـبکه بانکی کشـور، در نخسـتین همایـش تجلیل از 
برتریـن های بـورس کاال از سـوی وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی مـورد تجلیل قـرار گرفت.

حمایت بانک صادرات ایران از نمایشگاه کتاب، حمایت از جامعه و خانواده هاست

دریافت گواهی نامه استاندارد مرکز ارتباط با مشتریان ISO15838 توسط بیمه دی

پیـام تبریک سرپرسـت بانک سـینا به مناسـبت روز جهانـی ارتباطات 
و روابـط عمومی

درخشش روابط عمومی بانک سپه در نهمین جشنواره ستارگان روابط عمومی

دیدار مدیرعامل بیمه تعاون و شهردار تبریز

عرضه خدمات گروه مالی سامان به صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی

تجلیل وزیر اقتصاد از بانک ملت در همایش تجلیل از برترین های بورس کاال

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
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مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبــان ســهام شــركت تولیــد مــواد اولیــه داروئــي البــرز 
ــد  ــاختمان جدی ــران س ــگاه ته ــل دانش ــورخ 10/02/1401 در مح ــهامیعام) م ــک (س بال
ــا حضــور 29/42  ــه ب ــع ك ــن مجم ــد در ای ــزار گردی ــالن رازي برگ ــازي س دانشــکده داروس

ــازمان  ــده س ــره، نماین ــات مدی ــاء هی ــی ، اعض ــی و حقوق ــهامداران حقیق ــد س درص
بــورس و اوراق بهــادار، حســابرس و بــازرس قانونــی برگــزار گردیــد، ریاســت مجمــع برعهــده 
آقــای فرشــید مــرادي بــود، كــه جنابــان علــي فالــح پــور و ســید مهــدي ناصــري در مقــام 

نظــار اول و دوم و آقــای محمــد یزدانــي بــه عنــوان دبیــر مجمــع انتخــاب گردیدنــد.
درادامــه بــا قرائــت گــزارش هیــات مدیــره بــه مجمــع مربــوط بــه اهــم فعالیتهــای صــورت 
پذیرفتــه در طــی ســال مالــی منتهــی بــه 30/09/1400 و پــس از اســتماع گــزارش 
ــب  ــن تصوی ــود ضم ــوات خ ــن صل ــا طنی ــینان ب ــع نش ــی، مجم ــازرس قانون ــابرس و ب حس
صورتهــای مالــی و تنفیــذ معامالــت مشــمول مــاده 129 و بــا تقســیم ســود 650 ریــال بــه 

ــد. ــان دادن ــه كار خــود پای ــر ســهم ب ازای ه
ــام و  ــر صاحبن ــجادی ، مدی ــدی س ــید مه ــر س دكت
برجســته صنعــت داروئــی كشــورمان ، بــا اعــام 
اینکهــدر ســال مالــی مــورد گــزارش میــزان تولیــدات 
شــركت 35درصــد افزایــش یافتــه اســت افــزود 
ــود  ــزان س ــم توانســتیم می ــه همکاران ــاش كلی ــا ت ب
ــه نســبت ســال قبــل 60 درصــد ارتقــاء  شــركت را ب

ــم .  دهی
ــک»  ــای «دبال ــذاری ه ــرمایه گ ــن س ــم تری وی  مه
ــد  ــت خری ــرارداد جه ــاد ق ــون انعق ــواردی همچ را م
ــری،  ــن 7000 لیت ــس الی ــور گال ــتگاه راكت ــک دس ی
ــد  ــن، خری ــه ت ــراک س ــتگاه لیفت ــک دس ــد ی خری
آزمایشــگاه،  تجهیــز  منظــور  بــه   CG دســتگاه 
ــت  ــه ظرفی ــن FBD ب ــک ك ــتقرار خش ــد و اس خری

ــن ســایت  ــرای كلی ــک ب ــرم و آســیاب و ال 250 كیلوگ
ــمرد . ــدی برش تولی

مدیرعامــل «دبالــک» در ادامــه بــا تصریــح اینکــه 
ــه  ــوان ب ــی ت ــز م ــركت نی ــر ش ــم دیگ ــات مه از اقدام
ــن روم  ــروژه كلی ــاز اول پ ــام ف ــون اتم ــواردی همچ م
ســایت تولیــد مــواد موثــره عمومــی B، طراحــی و 
ســاخت انبــار ســردخانه مــواد اولیــه بــا ظرفیــت 
ــت  ــا ظرفی ــه 2 ب ــواد اولی ــار م ــازی انب ــن، بازس 20ت
. بــرد  نــام  و...  تــاور  كولینــگ  اصالــح  تــن،   40 

 وی اضافــه كــرد: شــركت البــرز بالــک از ســال 98 در دســته شــركت هــای دانــش بنیــان 
قــرار گرفتــه و در حــال حاضــر هشــت محصــول دانــش بنیــان دارد و قصــد داریــم بــه ســمت 

توســعه محصــوالت دانــش بنیــان گام برداردیــم .
مدیــر بــا تجربــه صنعــت داروی ایــران همچنیــن در رابطــه بــا برنامــه هــای آینــده شــركت 
ــش  ــک، افزای ــی بیوتی ــدی، آنت ــایت تولی ــت س ــش ظرفی ــز و افزای ــرد: تجهی ــان ك خاطرنش
ــره  ــعه و به ــال، توس ــارد ری ــه 770 میلی ــال ب ــارد ری ــغ 520 میلی ــركت از مبل ــرمایه ش س
بــرداری كامــل از بخــش كلیــن ســایت پلنــت B، اصــاح ســبد و ظرفیــت ســازی محصــوالت 
در راســتای تولیــد و فــروش محصــوالت بــا حاشــیه ســود باالتــر ، طراحــی و بهســازی ســایت 
تولیــدی محصــوالت هــازارد بــه مســاحت تقریبــی 300 متــر مربــع از جملــه برنامــه هــای 

آتــی شــركت مــی باشــد.
ــر ایــن مطلــب كــه هشــت مولکــول از 30 مولکــول مــورد  ــا تاكیــد ب ــر محقــق ب ایــن مدی
نیــاز شــركت توســط ارز نیمایــی تامیــن مــی شــود كــه ایــن موضــوع  ســبب ایجــاد چالــش 
نقدینگــی شــده اســت افــزود :حاشــیه ســود شــركت احتمــاال از حــدود 15 تــا 20 درصــد 

ــر ایــن موضــوع  بیشــتر نخواهــد بــود چراكــه ســازمان غــذا و دارو ب

اصرار دارد.
وی در بخــش پایانــی گــزارش خــود بــا اعــام اینکــه یکــی از برنامــه هــای جــدی 
ــدورای  ــار امی ــت اظه ــر 60 روز اس ــه زی ــات ب ــول مطالب ــش دوره وص ــركت كاه ــر ش دیگ
ــم  ــال 1401بتوانی ــركت در س ــت ش ــدون مدیری ــای م ــه ه ــدن برنام ــی ش ــا عملیات ــرد ب ك
. یاببیــم  بــه ســال 1400 دســت  نســبت  بیشــتری  و دســتاوردهای  توفیقــات   بــه 

رعایــت دقیــق پروتــکل هــای بهداشــتی، تاکیــد ویــژه رئیــس مجمــع و مدیرعامــل 
ســرمایه گــذاری البــرز از عملکــرد بــی نظیر تیــم مدیریــت شــرکت در افزایــش تولید 
و رشــد ســودآوری، اعــالم کاهــش دوره وصــول مطالبــات شــرکت ، تاییــد حســابهای 
ــواالت  ــه س ــق ب ــخگویی دقی ــرکت، پاس ــرب ش ــی مج ــر مال ــن مدی ــفاف و کلی ش
ســهامداران و نهایــت همــکاری و تعامــل کلیــه ارکان شــرکت منجملــه روابــط عمومی 
بــا اصحــاب رســانه بــرای پوشــش خبــری از جملــه نــکات خواندنــی ایــن مجمــع بود.

جایگاه شرکت در صنعت
شــركت در صنعــت دارو فعالیــت می كنــد. رشــد 
ــه  فــروش صنعــت مذكــور در ســال جــاری نســبت ب
ــل  ــم دالئ ــه اه ــد ك ــد می باش ــل 29 درص ــال قب س
ــرخ  ــش ن ــراژ و افزای ــش تی ــت از افزای ــارت اس آن عب
بیــن شــركت های  فــروش می باشــد. شــركت در 
فعــال در ایــن صنعــت بــا حجــم فــروش معــادل مبلــغ 

2.838.181 میلیــون ریــال در رده 34 قــرار دارد.
ــی  ــال مال ــده در س ــام ش ــات انج ــم اقدام اه

ــزارش ــورد گ م
• دریافت قیمت جدید محصوالت.

ــه  ــال ب • افزایــش ســرمایه از مبلــغ 580 میلیــارد ری
ــال. مبلــغ 880 میلیــارد ری
• توسعه محصوالت جدید.

فعالیــت  مالــی  تامیــن  جدیــد  قــرارداد  عقــد   •
بازارگردانــی.

• همــکاری بــا شــركت های دانــش بنیــان بــرای تولیــد 
ــوالت جدید. محص

• ثبــت شــركت در 3 كشــور آذرباییجــان، عــراق و 
ــوریه. س

برنامه هاي آتی هیات مدیره : 
-  ادامه روند پروژه نو سازي و بازسازي شركت 

-  خریــد ماشــین آالت و تجهیــزات واحــد هــاي تولیــد 
و آزمایشــگاه 

-  تولید قراردادي پمادهاي چشمی و محلول هاي خوراكی درسایر شركتها 
- تولید قراردادي مکملها براي سایر شركتها 

-  توسعه و تعمیق بازار داروهاي جدید شركت 
-  اعمــال كنترلهــاي داخلــی كارآمــد جهــت انطبــاق عملیــات شــركت بــا بودجــه مصــوب 

وچشــم انــداز مــدون 
-  بــا توجــه بــه اینکــه بــازار فــروش محصــوالت شــركت، عمدتــاً داخلــی اســت و محصــوالت 
تولیــدي هــم طبــق ضوابــط موضوعــه ، از طریــق شــركتهاي پخــش دارو ، توزیــع مــی گــردد. 
در ســال 1401 نیــز در ایــن خصــوص تغییــري ایجــاد نخواهــد شــد ،همچنیــن بــا توجــه بــه 
اهــداف فــرو ش صادراتــی در ســال 1400 ، سیاســت شــركت در ســال جــاري نیــز ادامــه 

رشــد و تعمیــق بازارهــاي صادراتــی بخصــوص بــازار عــراق مــی باشــد. 
-  منابــع مالــی شــركت ، درســال 1401 متشــکل خواهــد بــود از : وجــوه حاصــل از فــروش 
و درآمــد خدمــات ، تســهیات مالــی كوتــاه مــدت ، تســهیات مالــی بلنــد مــدت ، افزایــش 

ســرمایه از محــل مطالبــات حــال شــده ســرمایه گــذاران.

 ایران دارو مکمل سالمتی

پیش به سوی توسعه و تعمیق بازار داروهاي جدید شرکت

دکتر مسـعود علیمراد کـه از مدیران باسـابقه و خوشـنام صنعت 
داروسـازی کشـورمان بـوده  و نزدیک بـه دو دهه به عنـوان مدیر 
عامل در شـرکتهاي جابرابن حیـان، تهران دارو، آتـي فارمد، ایران 
دارو ، سـها و... حاضر و  منشـاء تحوالت گسـترده و تعالی شـرکتها 
بوده اسـت بار دیگر در کسـوت سـکانداری و  مدیرعاملی به ایران 
دارو بـاز گشـته اسـت و یقیـن داریـم با برنامـه ها و سیاسـتهای 
مدبرانـه مشـارالیه ،شـرکت ایـران دارو در ماهاي آتي با سـرعت 

بیشـتري در جهت رشـد و ارتقـاء گام بر خواهد داشـت.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سیمان فارس نو )سهامی عام( مورخ 1401/02/17 در 
محل مجموعه فرهنگي ورزشي تاش تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 79/61 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع بر عهده آقای مهدی طالبی بود 
كه جنابان علیرضا قادری و حمیدرضا حساس در مقام نظار اول و دوم و آقای شهرام خنده رویان به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1400/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع-نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 5/055 ریال به 

ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
همچنین بر اساس تصمیمات مجمع، اعضای هیئت مدیره جدید به  شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند

سیمان فارس و خوزستان، سیمان فارس، صنایع سیمان غرب، سیمان بهبهان، گچ ماشیني فارس
مهندس احمد شریفی در ابتدای گزارش خود با تشریح تاریخچه ای از شركت به تحلیل صنعت سیمان در 
میزان تولید و فروش در دو بعد داخلی و خارجی پرداخت و در ادامه با اعام آخرین ظرفیت تولید كارخانه های 

سیمان در استان و میزان مصرف آنها اظهار داشت: در سالیان 
گذشته فارس نو در میان تولیدكنندگان سیمان همیشه در رده 
های باالی كاركرد نسبت به ظرفیت بوده و با توجه به اینکه 
یکی از معدود تولیدكنندگان سیمان تیپ 1- 525 )عالی ترین 
درجه كیفی( می باشیم همواره محصوالت شركت در بازارهای 

داخلی و صادراتی بسیار مورد توجه می باشد.
وی اضافه كرد: شركت در سال 1400 مقدار 1/114/500 
تن كلینکر و مقدار 1/052/055 تن سیمان تولید كرده است 
كه نشان می دهد نسبت به عملکرد سال گذشته افزایش 5 

درصدی در تولید كلینکر داشته ایم.
سکاندار »سفانو« با تصریح اینکه ظرفیت سیمان فارس نو بیش 
از 1/123/000 تن می باشد كه در سال مالی گذشته علیرغم 
قطعی های مکرر برق و گاز و در حالی كه میانگین میزان تولید 
بر ظرفیت بین دیگر شركت های سیمانی 70 تا 80 درصد 

بوده است بحمداله با تاش كلیه پرسنل توانستیم به عملکردی 
درخشان در تولید و تحویل سیمان نائل آییم افزود: در 5 سال 
گذشته اولین سالی بود كه بیش از 1/127/000 تن سیمان و 
كلینکر تحویل استان دادیم و این حاكی از افزایش حدود 9/5 
درصدی تحویل سیمان مان در داخل كشور نسبت به سال 
گذشته بوده است و این مهم در حالی صورت پذیرفته كه این آمار 
در داخل برای دیگر شركت های سیمانی حدود 10 درصد كمتر 

از پیش بینی هایشان بوده است.
مهندس شریفی در بخش دیگری از گزارش خود با تاكید بر 

اینکه با تمهیدات نوین مدیریتی سود عملیاتی از مبلغ 1/343/291 میلیارد سال 1399 را به سود عملیاتی   
2/166/330 میلیاردی در سال 1400 افزایش دادیم برسانیم كه نشان دهنده رشد 67 درصدی سود عملیاتی 
ما می باشد اضافه كرد: در كنار تولید، تحویل و فروش خوبی كه حاصل ساختیم توانستیم با افزایش 111 
درصدی سود خالص خود و رسیدن به رقم 2/682/903 میلیاردی ركوردی در تاریخ سودآوری خود داشته 

ایم.
مدیرعامل سیمان فارس نو همچنین با تصریح اینکه شركت سیمان های پرتلند را در تیپ های 1 )با كاربرد 
عمومی ( در كاس های 425-1 و 1525-1 و تیپ 2 تولید می كند و وابسته به یک محصول خاص نیست 
افزود: كیفیت سیمان های تولیدی شركت باالتر از استاندارد ملی ایران بوده و شركت یکی از تولیدكنندگان 

پایدار سیمان با این كیفیت می باشد و برند شركت در بازارهای داخلی و صادراتی بسیار خوشنام می باشد.

وی با اشاره به اتفاق خوب عرضه سیمان در بورس كاال كه تا حدودی در شفاف سازی نرخ های فروش داخلی 
از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا و قوانین بورس كاال تعیین می گردد تصریح كرد: انتظار می رود كه هر ساله 

با افزایش تورم نسبت به افزایش قیمت سیمان اقدام گردد.
مهندس شریفی كه پیشتر در سیمان بهبهان و سفید نی ریز نیز روزمه ای موفق در مدیریت و تحول بخشی 
داشته است با خاطرنشان كردن این نکته كه خرید مواد اولیه و عمده قطعات مورد نیاز در بازار داخلی صورت 
می گیرد و نیاز ارزی شركت محدود است افزود: بخشی از قطعات یدكی و بعضی ماشین آالت كه براساس 

شرایط، از نرخ ارز سامانه نیما یا از ارز حاصل از صادرات استفاده می گردد. 
مدیرعامل »سفانو« در بخش پایانی گزارش خود با تصحیح اینکه طراحی كارخانه سیمان فارس نو براساس 
مصرف 120 كیلووات ساعت انرژی الکتریکی برای تولید یک تن سیمان انجام شده است ولیکن با اقدامات 
انجام شده طی چند سال اخیر میانگین مصرف انرژی الکتریکی به ازاء تولید یک تن سیمان به 106 كیلووات 
ساعت رسیده است افزود: همواره در حال رصد عملکرد مجموعه هستیم تا ضمن رفع عیوب راندمان را 

افزایش دهیم كه پروژه ارتقاء سیستم فیلتراسیون كوره در سال 1401برای این مهم تعریف شده است.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تحلیل جامع و کامل مهندس شریفی از اوضاع صنعت 
سیمان، تایید حسابهای شفاف و کلین مدیرمالی مجرب شرکت توسط حسابرس و بازرس قانونی 
طبق بند 4 گزارش حسابرسی، پاسخگویی دقیق به 
سواالت سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت 
برخط، تقدیر رئیس مجمع از عملکرد درخشان مدیریت 
و پرسنل مجموعه در سال مالی مورد گزارش، تاکید بر 
اینکه شرکت از لحاظ شاخص انرژی جزو برترین ها می 
باشد، تعامل کلیه ارکان مجموعه با اصحاب رسانه و 
نهایت همکاری مدیر روابط عمومی کوشای شرکت برای 

پوشش خبری مجمع از نکات خواندنی این مجمع بود.
پیام هیات مدیره

سالی كه گذشت سالی پرفرازونشیب برای فعالیت های اقتصادی 
بود. در این سال شاهد نوسان قیمت ارز و طا، نوسانات شاخص 
بورس اوراق بهادار و جنب و جوش نسبی در بازار سرمایه بودیم. 
در سال 1400 با توجه به افزایش نرخ مسکن، افزایش قیمت 
فوالد، قطع سوخت )گاز( كارخانجات و كمبود برق در تابستان 
و كمتر از زمستان كه منجر به كاهش تولید گردیده تقاضای 
سیمان نسبت به سال قبل افزایش یافت. لذا شركت سیمان 
فارس نو با توجه به بازار داخلی و صادراتی، عاوه بر فروش 
كل تولید سال 1400 مقدار 69/439 تن از موجودی اول دوره 
كلینکر را نیز مصرف نمود. سیمان فارس نو سال 1400 را هم 
با كارنامه ای رضایتبخش پشت سر گذاشت و همچنان آماده 
است با دریافت رهنمودهای سودمند كماكان در خدمت شما 

سهامداران عزیز باشد. 
برنامه ها و چشم انداز شرکت در سال 1401

شركت در سال 1401، تولید  1/100/000 تن كلینکر و 1/076/000 تن سیمان تولید خواهد كرد. 
1/032/000 تن سیمان در بازار داخلی و 45/000 تن سیمان صادراتی و 60/000 تن كلینکر را در بازارهای 

صادراتی به فروش خواهد رساند.
با توجه به افزایش هزینه ها در سال طي شده و سال پیش رو، مدیریت مصرف انرژي و مدیریت هزینه با 

جدیت پیگیری خواهند شد.
تکمیل پروژه هاي استراتژیک برنامه ریزي شده ، به روزرساني استراتژي هاي منتخب، تمدید و ارتقاء 
گواهینامه ها و استانداردها، راه اندازي سیستم مهندسي ارزش، راه اندازي نظام مدیریت ریسک، توسعه 
سیستم هاي كامپیوتري و مخابراتي، ادامه تامین قطعات یدكي الزم و ... سایر برنامه هائي هستند كه در 

دستور كار شركت براي سال 1401 پیش بیني شده اند.

مهندس احمد شریفی با اعالم اینکه مجموع فروش شرکت در سال مالی 
منتهی به 29 اسفند 1400 مبلغ 5/375/100 میلیون ریال بوده که نسبت 
به سال مالی قبل 45% افزایش داشته است افزود: با کسب سود خالص 
2/166/330 میلیاردی توانستیم در سال مالی مورد گزارش بیش از 111 
درصد سود خود را افزایش دهیم. با توجه به خوشنامی برند شرکت در 
داخل و خارج از کشور پیش بینی میشود که همانند سال های قبل فروش 
و سود خوبی فراتر از بودجه پیش بینی شده در سال آتی نیز با این تیم 

مدیریت کاردان و بازارشناس برای شرکت»سفانو« محقق شود .

افزایش 111 درصدی سود خالص

سیمان فارس نو؛ رشد تولید و تحویل کلینکر در سال سخت اقتصادی
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به همت بنیاد نخبگان خراسان جنوبی پنجمین دوره ایرانگشت برای دانش آموزان استان به صورت 
مجازی برگزار شد.

مدیرعامل شركت كویرتایر در پنجمین جلسه طرح ایران گشت اظهاركرد: همه ما در دوران كودكی و نوجوانی 
و به عبارتی دانش آموزی به آینده خود و كشورمان فکر می كنیم و باید به سمتی برویم كه موجب ارتقاء خود 

و سرزمینمان شود.
آقای مهندس سیدمحمد حسین زینلی با اشاره به اینکه برای راه اندازی این كارخانه الستیک سازی از گردنه 
های صعب العبوری گذشتم و سختی های زیادی متحمل شدم، بیان كرد: شاید برای دانش آموزان عجیب 

باشد وقتی بشوند با سرمایه 100 هزار تومان كار این مجموعه تولیدی شروع شد.
وی با  تأكید بر اینکه از 42 شهر ایران سرمایه آوردم تا این مجموعه كار خود را شروع و ادامه فعالیت دهد، 
گفت: این در زمانی بود كه حتی فرودگاه بیرجند برنامه های درست و منسجمی برای پرواز نداشت و با اتوبوس 

به این شهرها می رفتم.
مدیرعامل شركت كویرتایر افزود: بی شک من و همکارانم»خواستیم« تا » توانستیم« این مجموعه عظیم را در 

مدیرعامل كویرتایر گفت: این شركت از سوی كارگروه ارزیابی شركت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری موفق به اخذ گواهی تاییدیه شركت دانش بنیان )سطح سه ( گردید .

آقای مهندس سید محمد حسین زینلی درجریان بازدید نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، درمیان وخوسف 
در مجلس شورای اسامی از این كارخانه با تبریک سال نو اظهار داشت : این شركت تاییدیه محصول سطح یک 
دانش بنیانی در كشور برای تایر رینگ 19 ) بعنوان نماینده محصوالت گروه تایرهای( SUV را اخذ كرده است . 
وی بیان كرد: كویرتایر اولین وتنها تولیدكننده تایرهای رینگ 19و20 دركشور است كه  باسهم 60 درصدی از 
تولید تایرهای SUV به عنوان بزرگترین تولیدكننده این تایرها در كشور شناخته می شود. در سال 99 میزان 
تولید شركت كویرتایر با جهش 40 درصدی از 21 هزارتن به  29.5 هزار تن رسید كه انشاهلل روند جهش تولید 

در سال 1401 به بیش از 35.6 هزار تن خواهد رسید .
 وی با بیان اینکه میزان اشتغال شركت كویرتایر از 1270 نفر در سال 99 به 1304 نفر در سال 1400 افزایش 
یافته است گفت: پس از بهره برداری از طرح 14 هزارتن و افزایش تناژ تولید شركت به 45 هزارتن در سال 

1402 میزان اشتغال شركت به حدود 1515 نفر خواهد رسید.
آقای مهندس زینلی با بیان اینکه طرح 50 هزارتن تولید تایرهای TBR,OTR شركت كویرتایر در سال 
1401 آغاز می شود تصریح كرد: با بهره برداری  از این خط ،میزان تولید شركت كویرتایر به بیش از 95 

هزارتن خواهد رسید. 
مدیرعامل شركت كویرتایر اظهار داشت:درراستا مقابله با تحریم،شركت كویرتایر با داخلی سازی بالغ بر 55 

میلیارد تومان صرفه جوئی در سال 99 ایجاد كرده است . 

شرق ایران راه بیندازیم و این درس را از مکتب » ما می توانیم« امام)ره( گرفته بودیم.
وی با بیان اینکه ایران، امروزه در در حوزه های ژنتیکی، هوافضا و نانو و.. حرف برای گفتن دارد، بیان كرد: باور 

قلبی ما این است كه كارآفرین های بزرگ با سرمایه های كوچک كارهای بزرگ انجام دادند.
آقای مهندس زینلی گفت: كار ما در كویر تایر به جایی رسیده است كه 20 درصد تایر سواری مورد نیاز كشور 

ما را تأمین می كند كه بسیار ارزشمند است.
وی با اشاره به اینکه تا چند سال قبل فقط رینگ های 13 تا 15) ویژه ماشین های پراید، پژو و سمند( را 
تولید می كردیم، اظهار كرد: اما امروزه برای ماشین های شاسی بلند نیز رینگ تولید می كنیم و شعار ما تولید 

الستیک در كویر كایر برای پراید تا پرادو است.
مدیرعامل شركت كویرتایر همچنین تاكید كرد كه از همه شما عزیزان دعوت می كنیم كه به سالن پخت تایرها 
))مرحله آخر كار(( بیاید و ببیند كه تجهیزات آن را از ژاپن آورده ایم اما با افتخار از سالن كناری آن هم بازدید 
كنید و ببینید تجهیزاتی بهتر از آن داریم كه خودمان در داخل كشور و پا توان متخصصان داخلی تولید كرده ایم.

آقای مهندس زینلی یادآور شد: در فرهنگ اسام و انقاب واژه نمی توانیم را نداریم.

وی با بیان اینکه در طول سال های 94 تا 1400 با ساخت انواع ماشین آالت ) عمدتا تحریمی ووارداتی ( 
بالغ بر 96 میلیارد تومان صرفه جوئی ایجاد شده است تصریح كرد: درهمین مدت با طراحی و ساخت و بومی 
سازی44 سایز مختلف تایر بیش از 4 میلیون و400 هزار دالر صرفه جوئی ارزی شده ، به ازای هر سایز 100 

هزار دالر و كل ارزش دارایی های  خلق شده در این مدت بالغ بر45 میلیون دالر بوده است.
مدیرعامل شركت كویرتایر اظهاركرد: عاوه بردست آوردهای تکنولوژیکی، در طول 4 سال اخیر با ساخت 15 

پرس پخت 1،140،000 دالر صرفه جویی ارزی حاصل  شده است.
آقای مهندس زینلی پرداخت معادل 80 درصد كلیه هزینه های درمان نازایی در خانواده های نابارور 
پرسنل شركت كویرتایر و تولد 11 فرزند ازخانواده های نابارور، پرداخت4 میلیون 599 هزار ریال هزینه 
های انجام شده امور خیرخواهانه و عام المنفعه برای جبران سیل و زلزله، پرداخت 201 میلیون تومان  برای 
مشاركت در پویش آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد را بخشی از اقدامات انجام شده در راستای مسئولیت 

اجتماعی برشمرد.
وی كمک مومنانه و تهیه 1000 بسته غذائی و حمایتی برای نیازمندان در ماه مبارک رمضان از سال 98  به 
تاسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و در سال 1399 به ارزش 148 میلیون تومان و در سال 1400 به 
ارزش 348 میلیون تومان ، توزیع گردنبند و پا بند شبرنگ شتر به منظور كاهش تلفات جاده ای برخورد با 
شتر در كویر وپرداخت سالیانه بیش از 500 میلیون ریال هزینه های محصوالت فرهنگی و نمایشگاه كتاب 
وتشکیل تعاونی مصرف كاركنان و بازنشستگان برای 1480 نفر را از دیگر اقدامات صورت گرفته  درجهت تحقق 

مسئولیت اجتماعی این شركت عنوان كرد.

کویرتایر مصداق ما می توانیم بود
نسل جوان باید به خود باوری برسند

کویرتایر؛ اولین و تنها شرکت تایرساز دانش بنیان درکشور
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در ماه ضیافت الهی مدیرعامل و جمعی از اعضای كانون  هنرمندان  شهرستان بیرجند با حضور در كارخانه كویرتایر با مدیرعامل دیدار كردند.
در این دیدار صمیمی ، اعضای این كانون ضمن تماشای مستند شکل گیری كویرتایر میهمان  ضیافت افطار كویرتایر بودند .

ـــور  ـــر كش ـــت تای ـــر در صنع ـــگاه كویرتای ـــت و از جای ـــت پرداخ ـــپ و گف ـــه گ ـــد ب ـــتان بیرجن ـــاعران شهرس ـــا ش ـــه ب ـــرم و صمیمان ـــت گ ـــن نشس ـــی در ای ـــدس زینل مهن
ـــت. ـــخن گف ـــر س ـــد تای ـــت تولی ـــش ظرفی ـــدگار و افزای ـــتاوردهای مان ـــارات و دس ـــان، افتخ ـــش بنی ـــد و دان ـــوالت جدی ـــد محص ،تولی

در ادامـــه ایـــن محفـــل ادبـــی، شـــاعران پیشکســـوت و جـــوان اشـــعاری پرمحتـــوا و وزیـــن خـــود را ارائـــه نمودنـــد تـــا ایـــن مهمانـــی خاطـــره انگیـــز بـــا طعـــم 
امیدآفرینـــی ، مانـــدگار شـــود.

ـــادق  ـــدس محمدص ـــای مهن ـــروده آق ـــد« س ـــوی بیرجن ـــت »مثن ـــرار گرف ـــاعران ق ـــژه ش ـــویق وی ـــد و تش ـــه ،تأكی ـــورد توج ـــه م ـــم ك ـــن مراس ـــده در ای ـــه ش ـــعار ارائ ـــی از اش یک
ـــود. ـــورانگیز نم ـــر و ش ـــی را متغی ـــل ادب ـــن محف ـــوای ای ـــال و ه ـــه ح ـــود ك ـــر ب ـــر تای ـــركت كوی ـــعه ش ـــرح توس ـــر ط ـــره و مدی ـــأت مدی ـــو هی ـــی عض نائب

آنچه در ادامه می آید »مثنوی بیرجند« سروده آقای مهندس محمدصادق نائبی  است.

دیدار رمضانی اعضای کانون هنرمندان بیرجند با مدیرعامل شرکت کویرتایر

بیــرجند!  ای شمس طالع بر وطن
آمدم سویت از آذربایــجان

گشته ام من شهرهای بس کالن
در درشتی از تو برتر دیده ام
آفرین گویان تو: چرخ فلک

جمله خوبی، در تو گشته خاتمه
بر تو از این عاشقت صدها درود
ای که در تاریخ نامت سرفراز!
کاش بودی مرمرا پای دوان

رکعتینی را گزارم در ُدرخش
درنوردم شاِخن و گازاِر تو

تا که بینم ُشهرت َشهرت ز چیست؟
در نظافت، شهِر چون آئینه، تو
چیست راز شادی اندر کام تو؟

نام تو از شهر ُششتر پیشتر
حمدگویت هر که خورد عّناب تو
آفریدی فاضل و فرزان چو بحر
سعدی از شیراز، مهمان تو بود
شاعر شّکرشکن، ابن حســام
چشم بینا خواهد از روی کرم

باشکوهی چون شکوهی را که دید؟
بشنو از نی، چون کیانی می زند

آفــریدی نیک مردانی ولی
کاشکی هر شهر، دور اندیش داشت

غیرت و آگاهی اش بستودنیست
آن کویر از هر چه جنگل، سبزتر
یارب! این بیرکند را آبــاد دار

باغهایش پُر بَر و پر آب باد
بیشــه او خالی از شیــران مبــاد

مادرش، باشد چونان آمــوزگار
باغران ماند بلند و جاودان

بر شهیدان و حکیمانش سالم
من نگفتم کلمه ی ناصــائبی

ای فدا کرده به میهن، جان و تن!
از دیار بهجت و ستــارخان

مشهد و تبریز و یزد و اصفهان
در درستی، بهتری نشنیده ام

هم َمِلک، هم ُملک و هم جمله َمَلک
ای فدایت گوسپندانم همه!

بر تو باید از دل و از جان سرود
در بلندای زمان، چون سرو ناز
تا دوان گردم به اوج باغران

مسجدش را بنگرم از هر دو ُرخش
شوکتیه، قلعه و بازاِر تو

واقعاً در خاک تو، خاشاک نیست؟
در بیابان، خّطه سبزینه تو

اعتال و ارتقای نام تو؟
افتخارت از دو کشور بیشتر
زعفران و یا زرشک ناب تو

آوریدی گنجی و ناقوِس شهر
شعر سعدالدین نزاری را ستود

کرده قند پارسی بر ما تمام
تا که در خاک تو بیند آن علم
از کیانی نغمه را بلبل شنید
گوئیا آتش به جانی می زند

می نزایی قــرن ها یک زینــلی
همچو او، بذری به شهرش می بکاشت

در مرامش ناامیدی هیچ نیست
روزی خود را برد هر رنجبر

مردمش را از دل و جان شــاد دار
باشد ایمن از بالی سیل و باد

جوهــر اندیشه، بی پیــران مبــاد
کودک ایمن از گزند روزگار

کــال ها همواره جوشان و روان
تا قیامت اقتدارش پرقوام
جز دعا چیزی ندارد نائبی

مثنوی بیرجند
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سیمان ارومیه و عملکردی درخشان در سودآوری و ارزش آفرینی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سیمان ارومیه )سهامی عام( مورخ 1401/02/10 
در محل سالن مجموعه فرهنگي ورزشي تاش برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 80/17 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
طالبی بود، كه جنابان خلیلیان و آتشگر در مقام نظار اول و دوم و سركار خانم درویش 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 1400/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم 

سود 6/130  ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس نیکنام در ابتدای گزارش خود با تشریح تاریخچه ای از شركت و اعام اینکه هم اكنون 
سهم 2/68 درصدی از تولید سیمان و كلینکر كشورمان به »ساروم« متعلق می باشد افزود: در سال 
مالی مورد گزارش درآمد عملیاتی ما با 73 درصد افزایش از مبلغ 4/346/023 به مبلغ 7/506/331 

رسیده است. به گفته وی افزایش سود عملیاتی از مبلغ 
 90 رشد  از  حاكی   3/969/650 مبلغ  به   2/199/027
درصدی بوده و نتیجتا با تاش گسترده و جهادی كلیه 
اركان توانستیم با كسب سود 4/499/330 میلیونی یک 
جهش سود چشمگیر را برای سهامداران و ذینفعان خود 

حاصل سازیم.
مدیر با تجربه صنعت سیمان كشورمان در ادامه با تمجید 
این بستر مناسب را  تامین كه  از مدیران ارشد سیمان 
فراهم ساختند كه شركت های سیمانی بتوانند محصوالت 
خود را در بورس كاال و با یک شفافیت در كشف قیمت 
عرضه دارند تا دست دالالن و فرصت طلبان كوتاه شود 
تصریح كرد: از كل ظرفیت اسمی سطح كشور به مقدار 
مقدار  به  ارومیه  سیمان  ظرفیت  تن،   88/358/692

1/920/000 تن و 2/17 درصد می باشد.
اسمی  ظرفیت  اینکه  تبیین  با  ادامه  در  نیکنام  مهندس 
كارخانه و توان نیروی انسانی و تخصصی كارخانه در صورت 
نبود محدودیتها منجمله قطعی گاز و برق، شركت قادر به 
افزایش 10% باالتر از ظرفیت اسمی در سیمان و 5% در 
كلینکر خواهد بود افزوذ: تنوع در محصوالت و سیمان های 
آمیخته جزیی از برنامه های اصلی شركت می باشد. وی 
اضافه كرد متاسفانه محدودیت هایی كه در تامین برق برای 
كارخانه ها ایجادمی شود باعث گردیده كه تولید در شركت 
های سیمانی دچار مشکل گردد كه امیدواریم دولتمردان و 

دست اندركاران برای آن چاره ای بیاندیشند.
به  اشاره  با  كانی كشورمان همچنین  موفق صنعت  مدیر 
اینکه »ساروم« دارای یکی از متنوع ترین بسته محصوالت و 

تولیدات با كیفیت می باشد پیرامون فروش خارجی شركت در سال مالی مورد گزارش گفت: با توجه 
به محدودیت عرضه در بازارهای صادراتی بدالیلی از جمله اعمال قوانین توسط كشورهای مقصد و 
خودكفا شدن بعضی دیگر از آنها، صادرات به ارمنستان با كاهش نسبت به سال قبل به رقم 85917 
تن رسیده ولی در آخر سال 1400 پیرو قرارداد منعقده با كشور عراق، مقدار 16159 تن سیمان 
به اقلیم كردستان عراق صادر گردید و در مجموع مقدار 102/076 تن انواع سیمان و كلینکر به 

كشورهای هدف صادر گردید.
مدیرعامل »ساروم« در بخش دیگری از گزارش مبسوط خود پیرامون برنامه های شركت در بخش 
فروش گفت: شركت سیمان ارومیه از پیشگامان صنعت سیمان بوده و همواره بر كیفیت و مشتری 
مداری، شفافیت و كشف بازارهای نوین در جهت منافع ذینفعان تاكید دارد و با برنامه ریزی های 
انجام شده در جهت ارتقای و بهبود فضای كسب و كار با هماهنگی های انجام شده توانستیم با قدرت 

و توانایی باال در سال جاری مقدار 1/534/411 تن فروش داخلی سیمان داشته باشیم.
مدیرعامل »ساروم« تصریح كرد: در پایان سال جاری در مبلغ فروش 73 درصد نسبت به سال 
گذشته افزایش داشته ایم و افزایش نرخ بازده نقدی داراییها از 38 درصد سال 98 به 62 درصد سال 
1400 و رشد نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه( از 48 درصد به 83 درصد از دیگر شاخص 

های چشمگیر آماری شركت سیمان ارومیه طی 2 سال گذشته بوده است.  

به گفته مهندس نیکنام با توجه به عرضه محصوالت در بورس كاال نرخ فروش بر اساس عرضه و 
تقاضای بازار تعیین می شود و افزایش كیفیت محصوالت، افزایش تنوع محصوالت، عرضه محصوالت 
در بورس كاال، رصد روز بازار، گسترش بازارهای صادراتی جزو سیاست ها و برنامه های شركت در 
بخش فروش خارجی و صادراتی بوده و تمركز اصلی شركت به توسعه صادرات به كشورهای عراق 

و ارمنستان می باشد.
عبدالمجید نیکنام در بخش پایانی گزارش خود خاطرنشان كرد: انجام خریدهای بهینه، مصرف بهینه 
سوخت و برق، تعمیرات برنامه ریزی شده خط تولید، افزایش تولید سیمان های آمیخته و عرضه 
آن در بورس، مدیریت هزینه ها وكنترل بهای تمام شده، جزو سیاست ها و برنامه های شركت در 
بخش بهای تمام شده در سال مالی مورد گزارش بوده است كه در سال مالی جدید نیز با جدیت 

پی گیری خواهد شد.
پیام هیات مدیره

مقدم سهامداران محترم، نمایندگان آنها، بازرس قانونی، حسابرس محترم شركت و نماینده محترم 
سازمان بورس و اوراق بهادارو اصحاب محترم رسانه را در جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه شركت 

سهامی عام سیمان ارومیه گرامی داریم.
محترم  حضار  استحضار  به  را  ذیل  موارد  خاصه  بطور 

میرسانم
سیمان،  صنعت  پیشگامان  از  ارومیه  سیمان  شركت 
همواره بر كیفیت و مشتری مداری ، شفافیت و بازارهای 
نوین در جهت حفظ منافع ذینفعان تاكید می نماید و 
با برنامه ریزی های انجام شده در جهت ارتقاء و بهبود 
فضای كسب و كار با هماهنگی های انجام شده توانست 
با قدرت و توانایی باال در سال جاری مقدار 1/636/487 
تن فروش سیمان و كلینکر كه از این مقدار 1/023/023 
تن از محصوالت خود را در بورس كاال عرضه نماید و از 
معافیتهای آن استفاده نماید و در نهایت در پایان سال 
جاری در مبلغ فروش 73 درصد نسبت به سال گذشته 

افزایش داشته است.
هیئت مدیره در راستاي ایفاي مسئولیت نظارتی خود و 
نظارت بر نظام راهبردي شركت و استقرار نظام كنترلهاي 
دستورالعمل  مفاد  رعایت  و  اجرا  در  و  مناسب  داخلی 
كنترلهاي داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران نسبت به تشکیل كمیته های حسابرسی و كمیته 

ریسک به عنوان بازوي نظارتی خود اقدام نموده است.
در خاتمه خاصه گزارش ارائه شده، هیات مدیره شركت 
ضروري میداند با اخذ رهنمودها و حمایت هاي سهامداران 
محترم ضمن حفظ و ارتقاءارزش هاي بنیادي شركت به 
و  كنترل  همانا  كه  خود  شده  واگذاري  هدف  استراتژي 
منابع  كیفی  توسعه  محصول،  شده  تمام  قیمت  كاهش 
انسانی، ارتقاءكیفیت محصول و كنترل پیامدهاي زیست 

محیطی و همچنین گسترش بربازارهاي داخلی و صادراتی دست یابد.
شایسته است از همکاري و تاش صمیمانه و مخلصانه همه مدیران، مسئولین و كاركنان شركت و 
سایر عزیزانی كه باوجود مشکات فراوان، ما را در جهت تداوم فعالیت های شركت یاري رسانده اند 

مراتب قدردانی و تشکر خود را ابراز نماییم.
برنامه های آینده شرکت

برنامه های آینده شرکت به اختصار به شرح زیر می باشد؛
- حفظ و گسترش بازار داخلی و صادراتي فروش محصوالت شركت از طریق شناسایی بازارهاي 
جدید كه با توجه به مازاد تولید سیمان در كشور و در منطقه، در سرلوحه برنامه كاري براي سال 

1401 قرار گرفته است.
- كاهش هزینه های محصول و كاالي در جریان ساخت با توجه به افزایش هزینه ها از طریق كنترل 

و كاهش انرژي مصرفي در خطوط تولید 
- تحقیق و توسعه و تولید محصوالت جدید با قیمت تمام شده پایین و شناساندن آنها به بازار 

داخلی و صادراتی
- تداوم تولید محصوالت سازگار با محیط  زیست و كاهش آالینده های زیست محیطی با اتکا به توان 

كارشناسان داخلي شركت و استفاده از تکنولوژي روز.

افزایش 90 درصدی سود عملیاتی

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

طـی یـک بـازه زمانـی 2 سـاله در تمام شـاخص هـای آماری شـرکت 
سـیمان ارومیه بـا مدیریت عبدالمجیـد نیکنام مدیر خوشـنام صنعت 
کانی کشـورمان، توانسته اسـت در فروش، سـود ناخالص، سودعملیاتی 
و سـود خالـص خود را هر سـاله بیـش از دو برابر افزایش دهد و در سـال 
سـخت اقتصادی منتهـی بـه 1400/12/29 بیـش از 4/499/330 میلیون 
سـود خالص بـرای سـهامداران خود بـه ارمغـان بیـاورد. همچنین این 
شـرکت سـیمانی قدیمی توانسـته اسـت با راهبردهای مدون مدیریتی 
خود در سـال مالـی مورد گـزارش بهای تمام شـده خـود را از 49 به 43 
درصدی کاهش دارد و حاشـیه سـود ناخالص خود را از 51 به 57 افزایش 
دهـد و در نتیجه حاشـیه سـود خالص به 60 رسـیده اسـت کـه آماری 

درخشـان در بین شـرکت های سـیمانی گروه می باشـد.
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 هدف گذاری برای اجرای طرح های توسعه ای و بهسازی مجموعه 

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت سیمان ارومیه  )سهامی عام( مورخ 1401/02/10 در محل 
مجموعه فرهنگي ورزشي تاش تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 89/3 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، حسابرس و 
بازرس قانونی و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای مهدي طالبي 
بود كه جنابان محمد حسین خلیلیان و مجید آتشگر درمقام نظار اول و دوم و خانم  زهرا درویش كلیسا  

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.
 مدیرعامل »ساروم« با اعام اینکه سرمایه شركت در زمان تاسیس 492 میلیون ریال در سال 1354 بوده
است كه طی افزایش سرمایه های متعددی كه آخرین آن در سال 1396 بوده است  سرمایه شركت به 

700 میلیارد رسیده است .
وی در ادامه خاطرنشان كرد گزارش توجیهی حاضر در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 الیحه اصاح قسمتی 
از قانون تجارت مصوب اسفند 1347 و با هدف ارائه پیشنهاد افزایش سرمایه شركت سیمان ارومیه )سهامی 
عام( از مبلغ 700 میلیارد به مبلغ 1000 میلیارد )افزایش سرمایه معادل  42/86 درصدسرمایه فعلی( از 
محل آورده نقدی به مبلغ 234/366 میلیون ریال و مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ 65/634 میلیون 
ریال با صدور تعداد 30/000/000 سهم جدید عادی با نام به منظور اجرای طرح توسعه ای بهسازی خط 
تولید كارخانه، به مجمع عمومی فوق العاده  صاحبان سهام، جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی ارائه شده است. 
به گفته مهندس نیکنام با تصویب این افزایش سرمایه كه در جهت اجرای طرح های توسعه ای و بهسازی 
 مجموعه صورت می پذیرد در سال های آتی ، عملکردی درخشان تر از سیمان ارومیه را شاهد خواهیم بود.
وی همچنین خاطرنشان كرد كه این افزایش سرمایه هم در افزایش ظرفیت تولید موثر است و هم در 

مبحث كاهش هزینه حامل های انرژی اثرگذار خواهد بود.
 به گفته مدیرعامل سیمان ارومیه  طبق پیش بینی های صورت پذیرفته دوره بازگشت سرمایه 26 ماه و نرخ 
بازده داخلی 44 درصد و نرخ تنزیل ))بازده مورد انتظار((  برای این افزایش سرمایه 25 درصد خواهد بود.

رعایـت دقیـق پروتکل های بهداشـتی ، تبریـک روز کارگر و تکریم ویـژه جناب طالبی 
رئیـس مجمـع از کارگـران متعهد و متخصـص این شـرکت قدیمی و مدیریـت توانمند 
مهندس نیکنام در رشـد سـودآوری و ارزش آفرینی مجموعه ،تایید حسـابهای شفاف و 
کلین سـیمان ارومیه توسـط بازرس و حسـابرس قانونی شـرکت و تقدیـر رئیس مجمع 
از سـرکار خانـم درویش مدیر مالی پاکدسـت شـرکت ، پاسـخگویی دقیق به سـواالت 
و ابهامـات سـهامداران حاضـر در مجمـع و ناظـر بـه صـورت برخـط ، حضـور مدیران 
ارشـد سـیمان فارس و خوزسـتان و سـیمان تامین در مجمع کـه حاکـی از توجه ویژه 
مدیریـت این دو هلدینگ بزرگ سـیمانی بـه »سـاروم« و مدیریت بازارشـناس آن می 
باشـد، برگزاری انتخابات هیات مدیره و انتخاب شـرکت های سـیمان شـاهرود، سرمایه 
گذاری سـیمان تامین، سـیمان فارس خوزسـتان، سـیمان قائن و سـرمایه گذاری ملی 
ایـران بـه عنوان اعضـای حقوقـی هیات مدیـره شـرکت برای 2 سـال آتـی ، تصویب 
افزایـش سـرمایه 42/86 درصـدی در مجمـع عمومی فوق العـاده و نهایـت همکاری و 
تعامـل کلیه ارکان شـرکت منجمله جنـاب محمدزاده رئیـس روابط عمومی شـرکت با 

اصحاب رسـانه برای پوشـش خبـری از نـکات خواندنی ایـن دومجمع بود.

 افزایش سرمایه ۴۲/86 درصدی » ساروم«

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت سیمان ارومیه  )سهامي عام(

در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 1400/09/06 هیات مدیره شركت صنایع سیمان ارومیه  )سهامي عام( 
درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 700 میلیارد ریال به مبلغ 1000 میلیارد ریال، مشتمل بر 
صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان منتهی به تاریخ 1399/12/30 و 1400/06/31 و صورت سود 
و زیان فرضی و سایر اطاعات مالی كه پیوست می باشد طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی به اطاعات 
مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی 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 آورده نقدی به مبلغ 234/3 میلیارد ریال و مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ 65/7 
میلیارد ریال تا پایان شهریور ماه 1400 در مجموع به مبلغ 300 میلیارد ریال 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- گزارش توجیهی افزایش سرمایه پیشنهادی، در راستای رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار 
مبنی بر تامین حداقل سرمایه جهت پایداری نام شركت در بازار بورس اوراق بهادار پس از اخذ مجوزهای 

الزم، جبران مخارج سرمایه ای و توسعه و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تولید، تهیه گردیده است.
4- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد 
شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي كند. به عاوه، به نظر این 
موسسه، گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای 

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

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

افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 400/000 میلیون ریال به مبلغ 700/000 میلیون ریال و از محل 
مطالبات حال شده به مبلغ 295/052/850/866 ریال و آورده نقدی به مبلغ 4/947/149/134 ریال كه 
به منظور اصاح ساختار مالی صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور كه طی تصمیمات 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/02/27 تصویب شده و در تاریخ 1396/10/26 نزد مرجع ثبت 

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

هدف شركت سیمان ارومیه سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد. 
با عنایت به ضرورت بهسازی و رفع نواقص موجود در خط تولید شركت به منظور افزایش بهره وری 
هیات مدیره در نظر دارد اجرای بهسازی خط تولید شماره یک كارخانه را به انجام برساند. اجرای این 
طرح موجب افزایش بهره وری و در نتیجه افزایش تولید و فروش شركت در سنوات آتی خواهد شد. لذا                              
هیات مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه شركت از مبلغ 700 میلیارد ریال به مبلغ 1/000 میلیارد ریال )معادل 

42.86 درصد( از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده را ارائه می نماید.
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مورخ  )سهامی عام(  سي  بي  كي  شركت  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
1401/01/31 در دانشگاه تهران ساختمان جدید دانشکده داروسازي - سالن رازي برگزار 

گردید.
در این مجمع كه با حضور 72/17 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای فرشید مرادي بود، كه جنابان سید مهدي ناصري و علي فاح پور در مقام نظار 

اول و دوم و آقای جوادعطائي 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 1/220 ریال به كار خود پایان دادند.
دكتر عرفان پاكتچیان مدیرعامل محقق و فرهیخته شركت در ابتدای گزارش خود با تبیین 

اینکه شركت كی بی سی با 67 سال سابقه یک شركت 
و  واردات  برای  قدرتمند  بازویی  عنوان  به  و  معتبر 
صادرات دارو و تجهیزات پزشکی در كشورمان شناخته 
می شود افزود: در راستای رسالت اجتماعی خود، این 
شركت اقدام به واردات و تامین بخش اعظم واكسن 
های مورد نیاز وزارت بهداشت از منابع معتبر و طراز 
اول دنیا نموده و وزارت خانه را در ارائه خدمات به 
نیازمندان به این واكسن ها یاری می نماید. به گفته 
وی همچنین در سال مالی منتهی به 1400/9/30 در 
واردات دستگاه ها و تجهیزات بیمارستانی با همکاری 
امنای صرفه جویی ارزی توانستیم توفیقات  هیات 
قابل قبولی را كسب نماییم و طبق اطاعات مندرج 

بین  در  بهداشت،  وزارت  دارویی  آمارنامه  آخرین  در 
شركتهای واردكننده ر 5 ماهه نخست سال 1400 رتبه 

126 را حائز شویم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ما در سالی كه گذشت 
حدود 1067 میلیارد فروش دارو تجهیزات فروختیم 
مبلغ  از  با 32 درصد رشد  ما  عملیاتی  درآمدهای  و 
افزایش  به مبلغ 7/243/354  5/464/529 میلیاردی 
روند  در شركت یک  فروش  روند  كرد:  تصریح  یافت 

صعودی بوده است و به همین سبب توانستیم مقدار سهم خود را از بازار ارتقاء دهیم. كسب 
مبلغ 1/205/500 میلیارد سود ناخالص كه حاكی از افزایش 56 درصدی سود ناخالص و كسب 
مبلغ 645/732 میلیارد سود عملیاتی كه رشد 231 درصدی در كنار كاهش دوره وصول 
مطالبات از 88 به 63 روز حاكی از قرار گرفتن مسیر حركت شركت در یک روند رو به رشد و 
صعودی می باشد. همچنین تمدید نمایندگی انحصاری شركت دارویی Aldo-cenidn كه 
نتیجتا سهم بیشتری از داروهای تنفسی را به شركت تعلق خواهد داد. و در نظر گرفتن این 
مهم كه داروها و تجهیزات پزشکی وارداتی شركت به لحاظ اهمیت و حیاتی بودن غالبا جزء 
اقام خاص محسوب می شوند كه این امر موجب ایجاد بازار مناسب و قدرت مانور باال برای 
شركت گردیده و زمان مناسب تامین و فروش محصوالت و رساندن سریع آن به بازارهای هدف 
از جمله نقاط قوت كیفی شركت محسوب می گردد دلیل دیگری بر استمرار روند موفقیت 

شركت در سودآوری می باشد.
سرانه فروش شركت در سال مالی منتهی به 1400/9/30 در حدود 268 میلیارد ریال و سرانه 
سود خالص نیز در حدود 15 میلیارد ریال بوده و این در حالیست كه سرانه هزینه های عمومی 

و اداری در حدود 6 میلیارد ریال می باشد كه نشان دهنده مطلوبیت شاخص سودآوری و 
باالبودن راندمان و كیفیت كار در شركت می باشد.

معاونت اسبق طرح و برنامه گروه دارویی بركت در فراز دیگری از گزارش خود با تاكید بر این كه 
در راستای تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز مراكز درمانی دانشگاهی و شركتهای 
تولیدكننده دارو، حدود 19 پرونده به ارزش بالغ بر 11 میلیون یورو، پروفرم جدید اخذ و اقدام 
گردید و تعداد 39 پرونده نیز از سال مالی قبل در سال مالی جدید به نتیجه رسید افزود: در 
سال مالی 1400 با پیگیریهای انجام شده و مجوزات اخذ شده از بانک مركزی، مبلغ حدود 
33 میلیون یورو ارز جهت اقام تجهیزات پزشکی خریداری و اقام مربوط به آنها وارد و تحویل 

مراكز گردیده و یا در حال تحویل می باشد.
به گفته دكتر پاكتچیان همچنین در سال مالی مورد گزارش تعداد 83 پرونده دارو و مواد اولیه 
دارویی به ارزش حدود 8 میلیون یورو تشکیل گردید كه با پیگیریهای انجام شده و با اخذ مجوز 

بانک مركزی مبلغ حدود یک میلیون یورو تخصیص ارز برای آن صورت گرفت.
تامین حجم قابل توجهی از مواد اولیه تجهیزات پزشکی 
آزمایشگاهی مورد نیاز پروژه واكسن كرونا توسط این 
شركت صورت پذیرفته است كه در این راستا بالغ بر 2 
میلیون یورو لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و حدود 18 

میلیون یورو مواد اولیه تامین و تحویل گردید.
دكتر پاكتچیان پیرامون اهم اقدامات صورت پذیرفته 
نیز خاطر نشان كرد: یکی از افتخارات ما اختصاص 
تامین مواد اولیه و ملزومات معرفی تولید واكسن كرونا 

بوده است.
اهم اقدامات بازرگانی انجام شده در سال 1400

- در راستای تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد 
نیاز مراكز درمانی دانشگاهی و شركتهای تولیدكننده 
دارو، حدود 19 پرونده به ارزش بالغ بر 11 میلیون یورو 
پروفرم جدید اخذ و اقدام گردید و تعداد 39 پرونده نیز 

از سال مالی قبل در سال مالی جدید به نتیجه رسید.
و  شده  انجام  پیگیریهای  با  مالی 1400  سال  در   -
مجوزات اخذ شده از بانک مركزی، مبلغ حدود 33 
میلیون یورو ارز جهت اقام تجهزات پزشکی خریداری 
و اقام مربوط به آنها وارد و تحویل مراكز گردیده و یا در 

حال تحویل می باشد.
- تعداد 83 پرونده دارو و مواد اولیه دارویی به ارزش حدود 8 میلیون یورو اقدام گردید كه با 
پیگیریهای انجام شده و با اخذ مجوز بانک مركزی مبلغ حدود یک میلیون یورو تخصیص ارز 

گردید.
- تامین حجم قابل توجهی از مواد اولیه تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز پروژه واكسن  كرونا  
توسط این شركت صورت پذیرفت كه در این راستا بالغ بر 2 میلیون یورو لوازم و تجهیزات 

آزمایشگاهی و حدود 18 میلیون یورو مواد اولیه تامین و تحویل گردید.
- واردات داروهای فوریتی مورد نیاز كشور به ارزش تقریبی 3/300/000 یورو

- واردات و تامین داروهای تک نسخه ای برای بیماران پس ازتایید و ارجاع سازمان غذا و دارو 
به ارزش تقریبی 780/000 یورو

- عقد قرارداد با شركتهای هم گروه از جمله به منظور تجهیز مركز جامع درمان سزطان به 
ارزش 300 میلیارد ریال 

مدیر مدبر شركت در بخش دیگری از اظهارات خود اعام داشت كه شركت در راستای اهداف 
و برنامه های بلندمدت خود از جمله برنامه 5 ساله استراتژیک و با یاری خداوند و اتکاء به 

پوشش 1۴۴ درصدی بودجه
شرکت کی بی سی؛ بی بدیل در تامین مواد اولیه و داروهای خاص

جاری،  سال  اول  ماهه   3 در  میلیاردی   20 سود  تحقق 
درصدی   56 رشد  و  خالص  فروش  درصدی   32 افزایش 
عملیاتی،  سود  درصدی   231 افزایش  ناخالص،  سود 
ایفای شایسته تعهدات ارزی در کنار تدوین برنامه های 
سودآوری  ارتقاء  برای  پاکتچیان  عرفان  دکتر  راهبردی 
ارزش آفرینی شرکت کی بی سی از مهمترین دستاوردها 
و توفیقات شرکت در سال سخت کرونایی 1400 می باشد.
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توان علمی و تجربی كاركنان خود، كمافسابق درصدد واردات و فروش داروهای استراتژیک و 
پرفروش و تجهیزات پزشکی حیاتی مورد نیاز بیمارستان ها به شركتهای پخش معتبر دارویی، 
وزارت بهداشت و هیات امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران بوده و در راستای ایفای 
رسالت اجتماعی خود اقدام به واردات واكسن های ضروری و همچنین نخ های جراحی مورد 
نیاز یکسال وزارت بهداشت و سایر تجهیزات ضروری پزشکی نموده است. همچنین شركت 
بعنوان بازوی اجرایی وزارت بهداشت و هیات امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران وزارت 
بهداشت، تامین داروهای تک نسخه ای بیماران نیازمند و تجهیزات پزشکی مورد نیاز كشور را 
نیز برعهده دارد و از این طریق ضمن تحقق پیش بینی های انجام شده برای عملکرد سال مالی 

منتهی به 30 آذر 1400، با سودآوری مناسب انتفاع الزم را به سهامداران خود خواهد رساند.
به گفته دكتر پاكتچیان هیات مدیره شركت اعتقاد دارد كه نتایج عملکرد سال مالی منتهی به 
30 آذر 1400، حاكی از اجرای موفق راهبردهای مطرح شده درخصوص فعالیت های شركت 
می باشد، از طرفی موفقیت در مدیریت بر نقدینگی و جذب تسهیات با حداقل هزینه بمنظور 

تامین منابع مالی مورد نیاز از نقاط قوت قابل طرح می باشد.

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تقدیر دکتر مرادی رئیس مجمع و مدیرعامل 
سرمایه گذاری البرز از برنامه های خوب و سیاستهای مدبرانه مدیریت شرکت 
برای حصول بیشترین سودآوری، پاسخگویی دقیق به سواالت سهامداران حاضر 
در مجمع و ناظر بر خط، تشریح نقش بی بدیل شرکت در یاری رساندن به وزارت 
بهداشت و شرکت های دارویی در مقوله مهار بیماری کرونا، تایید حسابهای شفاف 
و کلین جناب عطایی مدیر مالی مجموعه توسط حسابرس و بازرس قانونی، برگزاری 
انتخابات اعضای هیات مدیره و نهایت همکاری کلیه ارکان مجموعه با اصحاب رسانه 

برای پوشش خبری از نکات خواندنی این مجمع بود.
مرور کلي بر عملکرد شرکت، میزان دستیابي به اهداف تعیین شده و دستاوردهای 

مهم در سال مالي مورد گزارش 
فروش و سود خالص شركت در دوره مالی مورد گزارش به ترتیب 7/243/354 و 394/691 
میلیون ریال است كه به ترتیب حدود 144 درصد از بودجه فروش و 33 درصد از كل سود 

پیش بینی شده داخلی شركت  را پوشش داده است. 
- مشاركت حداكثری در بحث هم افزایی با شركت های هلدینگ گروه دارویی بركت در واردات 
و تامین نیازهای اساسی شركت های گروه به مواد اولیه، ماشین آالت و تجهیزات كه نمونه آن 

واردات مواد اولیه برای شركت گروه صنایع شفافارمد می باشد.
- تبدیل شدن به بازوی اجرایی وزارت بهداشت و هیات امناء صرفه جویی ارزی در معالجه 

بیماران در واردات اقام حیاتی و استراتژیک دارویی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز كشور

- كسب رتبه 14 در بین شركت های واردكننده دارو با توجه به آمارنامه داروئی سال 1399 
- تامین قسمتی از داروهای مورد نیاز وزارت بهداشت به ارزش حدود 253 میلیارد ریال با 

حداقل قیمت و از بهترین منابع موجود
- همکاری دوجانبه با هیات امنای ارزی جهت تامین نیازهای ضروری كشور جهت اقام 

مصرفی و تجهیزات پزشکی.
- مقابله با تحریم های بانکی از طریق اجرای راهکارهای متنوع بازرگانی به منظور انتقال ارز.

- توسعه فعالیت های شركت در زمینه واردات داروهای فوریتی و تک نسخه ای و همکاری با 
وزارت بهداشت به عنوان یکی از بازوهای اصلی تامین كننده داروهای مذكور در حداقل زمان و 

بهترین قیمت به منظور تعدیل تقاضا و قیمت.
- گسترش فعالیت های شركت در زمینه بازاریابی و فروش داروهای تنفسی كمپانی آلدویونیون 
اسپانیا كه نمایندگی انحصاری آن در اختیار این شركت است و دستیابی به حجم فروش حدود 

12 میلیارد ریال جهت فروش داروهای مذكور.
- افزایش حد ساالنه تسهیات مشاركت مدنی 7/000 میلیارد ریال. 

- تمدید و افزایش حد ساالنه گشایش اعتبارات شركت تا مبلغ 5/000 میلیارد ریال.
- افزایش سرمایه شركت از 290 میلیارد به 490 میلیارد ریال .

 TUV Nord . 9001  شركت توسط شركت ISO تمدید گواهینامه -
برنامه های آتی هیات مدیره: 

- افزایش سهم بازار واردات دارو و ارتقاء رتبه شركت بین واردكنندگان دارو . 
- افزایش سهم بازار واردات اقام مصرفی و تجهیزات پزشکی

- انتقال دانش فنی تولید دارو جهت داروهای وارداتی
- افزایش سبد محصوالت درخصوص واردات مواد اولیه دارویی جهت شركتهای تولید كننده دارو

- افزایش سرمایه شركت در راستاي اصاح ساختار مالی طبق روال سنوات قبل. 
- حفظ نمایندگی هاي موجود و توسعه همکاری های فی مابین

- حضور فعال در فراخوان های تامین دارو و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت
- توسعه فعالیت های شركت در زمینه تامین داروهای فوریتی مورد نیاز وزارت بهداشت 

- تعامل با شركتهاي داخلی به منظور مشاركت در واردات دارو و تجهیزات پزشکی
- ورود در زمینه واردات دارو و مکمل های حیوانی و  دامی

- افزایش سطح علمی پرسنل و جذب نیروهای جدید متخصص و كارآمد
- حضور فعال در نمایشگاههاي داخلی و خارجی در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی. 

- استفاده از برنامه ها و سیستم های مکانیزه جهت تسهیل در فرآیندها
- اخذ تاییدیه های ایزو و تاییدیه های معتبر








