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مهندس فریدون رحمانی: مدیرعامل گروه صنایع سیمان کرمان
بعـد از آنکـه در سـال  1400 رهبـری از همـگان خواسـتند به موضوع جهـاد تبیین نگاه ویژه ای داشـته و پس 
از آن در  آغازیـن سـال قـرن جدیـد و در تـداوم گام دوم انقـاب ، رهبـر معظـم، امسـال را سـال تولیـد، دانش 
بنیـان و اشـتغال آفرینـی نامگـذاری كردنـد مدیرانـی بـر این خواسـته لبیک گفته و تاشـهایی كه پیشـتر هم 
بـرای تجلـی بخشـیدن بـه این موضوع و  آبادانـی و آزادی ایران اسـامی صورت داده بودنـد را به جامعه معرفی 
كردند .  در این میان شـركت های سـیمانی كه از برترین صنایع پیشـرو ، صادركننده و ارزش آفرین در كشـور 
می باشـند و بحمـدهلل بـا یـک پراكندگـی خـوب ، در اقصـی نقـاط كشـور  طیـف وسـیعی از افـراد را به صورت 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـه كار و اشـتغال گمـارده اند و این شـركتها به صـورت افتخار آوری مشـغول به تولید 
یکـی از اسـتراتژیک تریـن محصوالتـی كـه بـرای توسـعه هـر كشـوری حیاتی و ضـروری اسـت میپردازنـد  با 

معرفـی محصوالت جدید نقشـی اساسـی در ایـن راهبرد اجرایـی كردند.
بدیـن ترتیـب مدیرانـی بـازار شـناس و محقق با توجه بـه قابلیت و پتانسـیل های مجموعه های تحت امرشـان 
بـه تولیـد  محصـوالت بـا كیفیـت ، نـوآور و دانـش بنیان كـه در صنایع مختلـف دیگر مـورد نیاز كشـور بوده و 

تاكنـون یـا در كشـور تولید نشـده و یا بـه اندازه كافـی تولید نمیشـد  پرداختند .
 تولیـد سـیمان LC3 كـه در معـدود كارخانه هایـی در كل گیتـی تولید شـود از این جمله محصوالت هسـتند  
كـه سـیمان كرمـان بـا مدیرعاملـی مهنـدس فریـدون رحمانـی بـه تولیـد ایـن محصـوالت اهتمـام ورزیـده و 
شـاهد  عینیـت بخشـیدن بـه شـعار حمایت از تولیـد دانش بنیان  و اشـتغال آفرینی می باشـیم كـه ضمن تولید 
محصـوالت جدید با داشـتن حاشـیه سـود بـاال و ارزش آفریـن  ، كشـور را در  زمینه نیاز به این نوع سـیمان ها 
بـه خودكفایـی رسـانده و نقطـه عطفـی در عملکـرد »سـکرمان« بـا آن قدمت قدیمـی و  برند محبـوب و مورد 
اقبـال مشـتریان رقـم زد كـه می توانـد این نوع حركت پرشـتاب نـوآوری در تولید محصوالت جدیـد برای دیگر 
شـركت های سـیمانی بـا توجه به توان و پتانسـیل هر شـركت سـیمانی مورد الگوبـرداری قرار گیـرد .، مهندس 
فریـدون رحمانـی به عنـوان مدیـر تحول تحول خواه با گام گذاشـتن در مسـیر تولیـد این نوع سـیمان ها و البته 
حمایتـی كـه از سـوی هیـات مدیـره و هلدینگ سیسـکو صـورت پذیرفت می توانـد نمونه ای خوب بـرای دیگر 
مدیـران ارشـد باشـد تـا بـا توجـه بـه تـوان كارخانه هـا و مزیت هـای رقابتـی بـه امـر تولیـد محصـوالت دانش 

بنیـان بپردازند  .
مهنـدس فریـدون رحمانـی از آن دسـته مدیرانی اسـت كه مـدارج كاری خـود را به ترتیب و متوالـی طی كرده 
اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه پسـت هـای متعـدد و متنوعـی بویـژه در صنایـع سـیمان داشـته ،دارای تجربیات 
بـا ارزش و فراوانـی درایـن صنعـت مـی باشـد . ایشـان در ربـع قـرن حضـور افتخـار آفریـن درصنعت سـیمان 
و در سـمت هـای مختلـف از مدیـر تولیـد تـا مدیرعاملـی در شـركت هـای دولتـی و خصوصی و شـركت های 
مادرتخصصی و در كارخانجات متعددی همچون سـیمان هرمزگان ، سـیمان داراب، سـیمان اردسـتان ، سیمان 
درود، سـیمان قایـن، سـیمان یاسـوج ، سـیمان قشـم و نهایتـا سـیمان صوفیـان آنچنـان پرصابـت و اثرگـذار 
سـکانداری كـرده كـه هنـوز بركات وجودی اش قابل رصد می باشـد. الزم به ذكراسـت ایشـان قبل از سـال 75 

وآغازفعالیـت درصنعـت سـیمان تجربـه حضـور درسـایر صنایع مهم كشـور رانیز داشـته اند.
ایـن نکتـه مهـم را بایـد در نظر داشـت كه صنعت سـیمان سـیمان یکـی از مهم تریـن و پرمصرف تریـن كاالها 
در جهـان اسـت، بـه گونـه ای كـه دومین محصول پرمصـرف كره زمیـن بعد از آب به حسـاب می آیـد. این كاال 
از مهم تریـن مـواد اولیـه در تهیه بسـیاری از مصالح سـاختمانی و ساخت وسـازهایی نظیر پل، جاده، سـد، تونل، 
بنـدر و  اسـکله اسـت كـه در مـوارد تخصصی جایگزینی بـرای آن وجود ندارد. سـیمان یکی از صنایـع راهبردی 
اسـت كـه نقـش مهمی در توسـعه  اقتصـادی و عمران ملـی ایفا می كند و در جهان امروز، گسـترده ترین سـطح 
تولیـد را بیـن سـایر صنایـع بـه خـود اختصـاص داده اسـت. امروزه سـیمان بـه عنوان یـک كاالی آینده سـاز و 
اسـتراتژیک، پیش نیاز توسـعه، اشـتغال و پیشـرفت در همه كشـورها مورد توجه ویژه اسـت و تولید سـیمان به 

عنوان یکی از شـاخص های رشـد و توسـعه در هر كشـوری شـناخته می شـود. 

شرح عکس جلد

اقتصاد مقاومتي یک شعار نیست بلکه یک واقعیتي است که مي بایست محقق شود. 
یکي از بهترین مظاهر و مؤثرترین مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي، شرکتهاي دانش بنیان است که مي توانند 

اقتصاد مقاومتي را پایدارتر کنند.
 رشد اقتصادي حقیقي در گرو تولید ثروت از طریق دانش و علم می باشد و  اگر شرکتهاي دانش بنیان جدي 
گرفته شوند و از توسعه کمي و کیفي آنها حمایت شود، بواسطه ثروت آفریني از طریق علم، اقتصاد کشور به 

شکوفایي حقیقي خواهد رسید.
 تولید ثروت از طریق منابع تمام شدني همچون نفت ، خود فریبي خطرناکی بوده و خام فروشي دامي است که 
میراث سال هاي متمادي قبل از انقالب است و متأسفانه کشور گرفتار آن گردیده و باید تالش شود که ملت 

ایران از این تله نجات پیدا کند.
رسیدن به باور و موقعیت بستن اختیاري دِر چاههاي نفت و توقف خام فروشي مواد خام و معدني بسیار مهم 
بوده و این موضوع با تکیه بر علم و از طریق شرکتهاي دانش بنیان امکان پذیر است هرچند در برخي نقاط 

ضعف و مشکالت نیز وجود دارد که باید شناسایي و سریعاً برطرف شوند.
 سیستم هاي سنتي و قدیمي اعتبار سنجي از طرف بانکها و مؤسسات پولي، و نبود بیمه هاي خاص بمنظور 
حمایت از خطر پذیري شرکت هاي دانش بنیان از جمله این ضعف ها هستند که در این موارد باید دستگاههاي 
دولتي باید با رصد اختراعات و شناسایي نخبگان فکري و حمایت از آنها، زمینه ایجاد شرکتهاي دانش بنیان 

جدید را بوجود آورند.
یکي دیگر از مسائلي که در زمینه شرکتهاي دانش بنیان وجود دارد، اجرایي نشدن قانون حمایت از این 

شرکتها است که آیین نامه اجرایي آن باید هرچه زودتر ابالغ شود.
تشکیل بانک اطالعات براي شناسایي توانایي هاي علمي کشور و همچنین کاستي ها، گسترش عرصه فعالیت 
شرکتهاي دانش بنیان و تقویت بخش خصوصي در شرکتهاي دانش بنیان از نکات دیگري است که باید به آن 

توجه  جدی صورت پذیرد .
 پایه گذاري اقتصاد کشور بر تولید ثروت از طریق شرکتهاي دانش بنیان زمینه ساز رسیدن به قدرت واقعي 
اقتصادي و همچنین تقویت روحیه خودباوري، خوداتکایي و هویت ملي و در نهایت قدرت سیاسي می باشد و  
باید با ایجاد زمینه هاي الزم و هموار کردن مسیر، نخبگان و زبدگان و اهل علم و صاحبان سرمایه را به تشکیل 

شرکتهاي دانش بنیان تشویق کرد.

کالم رهبری

جناب آقای دکتر رشید قانعی

انتصاب حضرتعالی را به سمت مدیرعامل جدید پترول  تبریک عرض نموده ،موفقیت و سربلندی روزافزون 
برای شما از درگاه خداوند متعال خواهانیم . بی شک حضور مدیرجوان ، محقق و با برنامه ای همچون 

جنابعالی مایه خیر و بركت برای كشور خواهد بود.
امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای مهندس روزبه رسولی

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت مدیرعامل  شركت داروسازی كاسپین تامین را تبریک عرض نموده 
، موفقیت و سربلندی روزافزون برای شما از درگاه خداوند متعال خواهانیم. بی شک حضور مدیر با تجربه 

و خوشنامی همچون جنابعالی مایه خیر و بركت برای كشور خواهد بود
امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه
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خسرو امیرحسینی
تــورم شــاید پلیدتریــن كلمــه دراقتصــاد باشــد كــه بــای جــان اقتصــاد كشــور مــا 
در حــدود نیــم قــرن گذشــته اســت. تــورم ، بــه بیــان ســاده،افزایش مــداوم قیمــت 
هــا در اقتصــاد اســت و شــکل فزاینــده آن كــه در واقــع شــتاب گرفتــن رشــدقیمتها 
اســت، دردآورتــر میباشــد .متاســفانه ایــن گونــه تورم،ماننــد خوره،نــه تنهــا كاركــرد 
ــتکاری،و  ــان اخاق،انسانیت،درس ــه همزم ــزد، بلک ــی ری ــم م ــاد را به ــادی اقتص ع

پاكدســتی را هــم نابــود مــی كنــد.
اگــر تــورم اینهمــه بــد اســت ، ریشــه آن چیســت؟ و درمانــش كــدام اســت ؟ تــورم 
مــی توانــد هــم از ناحیــه كمبــود عرضــه و هــم از طــرف مــازاد تقاضــا ایجــاد شــود.
در طــرف عرضــه ، افزایــش قیمــت نهــاده هــا، محدویــت واردات، تحریــم ، جنــگ ، 
خشکســالی وبایــای طبیعــی ازمهمتریــن عوامــل هســتند.درطرف تقاضــا، مهتریــن 
ــتمزدها و قیمــت برخــی  ــش دس ــت اســت،البته افزای ــازاد تقاضــای دول ــل، م عام
ــدازه  ــه ان ــا ب ــدام ازآنه ــتند. ولی،هیچک ــر هس ــز موث ــد آن نی ــا و مانن ــی ه از دارای

تقاضــای دولــت در روندبلندمــدت تــورم تأثیــر گــذار نیســتند.
ــت  ــای دول ــازاد تقاض ــت  ؟ م ــی اس ــه معن ــه چ ــت ب ــه دول ــا از ناحی ــازاد تقاض م
ــک  ــه هــای ی ــه هزین ــی ك ــت نیســت.  درحال ــزی جــز كســری بودجــه دول ، چی
خانــواده یــا فــرد یــا شــركت نمیتوانــد بــه مــدت قابــل توجهــی از درامــد پیشــی 
بگیــرد )و قطعــاً بــه افــاس مــی رســد (، امــا ،دولــت بدلیــل شــخصیت حقوقــی 
ــن  ــد،و ای ــته باش ــالیانه خودداش ــد س ــش از درآم ــی بی ــه های ــد هزین خود،میتوان
ــا ،  ــد بانکه ــی توان ــه م ــر اینک ــم ت ــد. و مه ــرض كن ــودرا ق ــه خ ــری بودج كس
مردم،وبانــک مركــزی را بطــور مســتقیم یاغیرمســتقیم درگیرتأمیــن مالــی كســری 

ــد.  بودجــه خــود بکن
دلیــل پیشــی گرفتــن هزینــه دولــت بــر درآمــد آن، بــدون هیــچ مبالغــه، در بلنــد 
مــدت چیــزی جز،خــرج از كیســه مــردم و تحمیــل هزینــه آن بــر اقتصــاد نیســت. 
بــه بیــان ســاده، اگــر دولــت پــای خــود را بیــش ازگلیمــش درازكند،بــه همــه یارانه 
دهــد، حقــوق اربــاب جمعــی خــودرا اضافــه كنــد، خانــه ســازمانی،اتومبیل ،راننده و 
هــزار چیــز دیگــر را خریــده  و بــه مدیــران خــود بدهــد، ماحصــل، كســری بودجــه 

خواهــد بــود. 
ــر. اگــر شــانس  ــا كســری بودجــه زیادت ــر پاســخگو ، مســاوی اســت  ب ــت غی دول
یــار باشد،دركشــورهایی ماننــد ایران،دولــت بــا فــروش نفت،چالــه هــای خــود را پــر 
مــی كند،امــا اگــر پــول نفــت بــه مقداركافــی در  دســترس نباشــد،بمانند تحریــم 
،و دولــت هــم بــه ولخرجــی و بــی مباالتــی اقتصــادی ادامــه دهد،كســری بودجــه 

ومــازاد تقاضــا ایجــاد خواهــد شــد.
كســری بودجــه، در هــر صــورت ، یعنــی مــازاد تقاضــا و ایــن یعنــی افزایــش قیمــت 
هــا . چــرا كــه در مجموعــه اقتصــاد بــرای كاالهــا و خدمــات محــدود و مشــخص 
ــدون  ــت اســت، تقاضــای ب ــزرگ، كــه دول و ثابتی،ازســوی یــک مصــرف كننــده ب
پشــتوانه عرضــه درســت شــده اســت، و ایــن تنهــا بــه افزایــش قیمــت هــا منجــر 

خواهــد شــد.
ــرن  ــم ق ــران دربیــش ازنی ــان اقتصادای ــی درم ــورم و درد ب ــل معضــل ت ــت العل عل

ــوده و نیســت. ــت نب ــاده خرجــی دول ــاده خواهــی و زی ــزی جــز زی ــر، چی اخی
بدبختــی آنجاســت كــه ایــن زیــاده خواهــی نیــز باپــول پرقــدرت بانــک مركــزی، 
كــه در كشــورما بــه بــاور خانمــان براندازدولتیــان همــان بانــک ملــی اســت ، تأمیــن 

شــود كــه ریختــن بنزیــن اســت بــرروی آتــش افزایــش قیمــت هــا.
 راه درمــان قطعــی تــورم در ایــران ، اول ازهمــه ، انضبــاط مالــی دولــت اســت. وآن 
بدیــن معنــی اســت كــه دولــت نبایــد بــه هیــچ وجــه درمیــان مدت،بیــش از درآمد 

میانمــدت ، هزینــه داشــته باشــد. 
در كنــار ایــن، ســامان دهــی سیاســت پولــی و بانکــی نیز،چنــان بایــد باشــد كــه 
هیــچ بانکــی بیشــتر از تــوان تعییــن شــده، بــر اســاس ســرمایه و شــاخص هــای 
ــا انباشــت ریســک در  بیــن المللــی ، نتوانــد ترازنامــه بزرگتــری داشــته باشــد و ب
ترازنامــه خــود بــه خلــق نقدینگــی و ایجــاد اضافــه تقاضــا بپــردازد و نهایتــاً ؛ بانــک 
ــه پــاس كــردن چــک هــای بــی محــل  مركــزی تحــت هیــچ شــرایطی مجبــور ب

دولــت نباشــد.

اگــر ایــن ســه، محقــق شــد،این ســرطان از جــان اقتصــاد ایــران جــدا خواهــد شــد. 
وگرنــه معضــل و مــرض تــورم همچنــان همــه چیــز را بــا خــود خواهــد بــرد. قصــه 
ارز و ارز پاشــی و ماننــد آن ،همــه فقــط مســکن هــای كوتــاه مــدت ایــن ســرطان 

هســتند و الغیــر.
از منظــر دیگــر تــورم در بــازار ســرمایه اثــرات كوتــاه مــدت و بلندمدتــی دارد كــه 
اگــر بخوبــی تجزیــه و تحلیــل نگــردد و بــرای هــر كــدام از ایــن اثــرات، راهکارهایی 
مدبرانــه اندیشــیده نشــود پیامدهایــی فــراوان بــر كلیــت اقتصــاد كشــور خواهــد 
ــازار  ــه در ب ــی ك ــورس، هموطنان ــر ســهامداران حاضــر در ب ــاوه ب ــه ع داشــت ك
ســرمایه نیــز حضــور ندارنــد از ایــن اثــرات در زندگــی اقتصــادی خــود دچــار لطمه 

هــای فراوانــی خواهــد شــد.
اثرات کوتاه مدت افزایش تورم بر بازار سهام

در شــرایط تورمــی بــه طــور متوســط، ســود اســمی شــركت هــا بــه دلیــل كاهــش 
ــول ، افزایــش پیــدا می كنــد. در واقــع ســودآوری افزایــش نیافتــه، بلکــه  ارزش پ
ــه دلیــل  ــورم افزایــش یافتــه اســت. ایــن افزایــش ب ســود اســمی تحــت تاثیــر ت
ــود  ــرخ، س ــن ن ــش ای ــا افزای ــن، ب ــت. بنابرای ــی اس ــود حقیق ــش س ــران كاه جب
ــت. از  ــد داش ــش خواه ــهام افزای ــت س ــع آن قیم ــه تب ــركت ها و ب ــیمی ش تقس
ــه  ــه ب ــا توج ــرمایه گذاران ب ــدت س ــاه م ــورم در كوت ــش ت ــا افزای ــر، ب ــوی دیگ س
ریســک بــاالی نگهــداری پــول و كاهــش ارزش آن، تمایــل كمتــری بــه نگهــداری 
آن داشــته و بــه دنبــال كاهــش حجــم نقدینگــی در ســبد دارایــی خــود هســتند. 
ــه  ــت ك ــهام اس ــد س ــرمایه گذاری، خری ــای س ــی از گزینه ه ــور، یک ــن منظ بدی
ــش  ــه افزای ــد. درنتیج ــل كن ــورم عم ــل ت ــپری در مقاب ــوان س ــه عن ــد ب می توان
ــش ارزش و  ــهام و افزای ــت س ــش قیم ــب افزای ــهام، موج ــد س ــرای خری ــا ب تقاض
ــزه ســرمایه گذاری در شــركت ها  ــر انگی ــن مســاله ب حجــم معامــات می شــود. ای
ــن  ــا از ای ــد ت ــهام می كنن ــار س ــه انتش ــدام ب ــا اق ــركت ه ــن ش ــد. بنابرای می افزای
طریــق منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای ســرمایه گذاری در آینــده را فراهــم آورنــد.
 نکتــه دیگــری كــه در اثــرات مثبــت افزایــش ایــن نــرخ بــر بــازار ســهام در كوتــاه 
ــه  ــا از جمل ــایر بازاره ــه س ــر ســرمایه گذاران ب ــت كمت ــذار اســت رغب ــدت اثرگ م
طــا و ارز، مســکن و غیــره بــه دلیــل ضریــب نقدشــوندگی پاییــن و … اســت. در 
واقــع از نظــر ســرمایه گذاران بــازار ســهام در كوتــاه مــدت كاراســت و می توانــد بــه 

عنــوان پوششــی در مقابــل تــورم عمــل كنــد.
اثرات بلندمدت افزایش تورم بر بازار سهام

در بلنــد مــدت، قیمــت فــروش محصــوالت و خدمــات شــركت ها افزایــش یافتــه 
و درنتیجــه بــدون افزایــش تولیــد یــا كیفیــت محصــوالت و در نتیجــه ارزش ذاتــی  
ــمی  ــازده اس ــرایطی ب ــن ش ــی رود. در چنی ــاال م ــركت ب ــروش ش ــم ف ــهام، رق س
ــوی  ــود. از س ــی می ش ــرمایه گذاران تلق ــرای س ــی ب ــاخص ضعیف ــركت ها ش ش
دیگــر، افزایــش ایــن نــرخ موجــب تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز تولیــد بــا قیمــت 
باالتــر و در نتیجــه تولیــد بــا هزینه هــای باالتــر می شــود. بنابرایــن، میــزان تأثیــر 
تــورم بــر قیمــت ســهام بســتگی بــه میــزان افزایــش قیمــت محصــوالت و خدمــات 
ــوع  ــه ن ــته ب ــه بس ــا دارد ك ــه و هزینه ه ــواد اولی ــت م ــش قیم ــن افزای و همچنی

ــروز دهــد. ــی از خــود ب ــد متفاوت صنعــت می تواندبرآین
نکتــه دیگــر اینکــه بــا افزایــش نــرخ تــورم، افزایــش نــرخ بهــره بــازار نیــز اجتنــاب 
ناپذیــر اســت و بــه همیــن علــت نــرخ بــازده مــورد انتظــار ســهام داران بــا تغییــری 
مثبــت روبــرو خواهــد شــد. بــه ایــن ترتیــب، یکــی دیگــر از اثــرات تــورم در بلنــد 
مــدت بــی ثباتــی در ســود و بــازده اســت. بنابرایــن میــزان تأثیــر تــورم بــر ســود 
پرداختــی شــركت هــا بــه ســهامداران نامعلــوم اســت و درنهایــت می تــوان نتیجــه 
گرفــت كــه تأثیــر تــورم بــر قیمــت محصــوالت شــركت هــا و تعدیــل اثــر نهایــی و 

بــه طوركلــی بــر بازارســهام در بلنــد مــدت در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد.
نکتــه مهــم در شــرایط تورمــی ایــن اســت كــه اگــر رشــد ارزش فــروش شــركت 
هــا از رشــد بهــای تمــام شــده شــركت هــا بیشــتر باشــد موجــب افزایــش حاشــیه 
ســود شــركت هــا مــی گــردد  ، ایــن اتفــاق منجــر بــه افزایــش ســود خالــص مــی 

گــردد كــه مــی توانــد بــر قیمــت ســهام شــركت هــا اثــر مثبــت بگــذارد.

ریشه یـابی
تـــــورم
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عاوه بركیفیت محصوالت،برندخوشنام وسابقه درخشان ، سیمان كرمان را با تنوع محصوالت می شناسیم. 
كاملترین سبدمحصوالت با وجود سیمانهای خاص همچون سیمان چاه نفت ویژه سکوهای خشکی وفراساحل، 
سیمان سفید ودهها مورددیگربعنوان یک مزیت رقابتی قابل توجه ،همواره مجموعه مدیران سیمان كرمان را برآن 
داشته تا با استفاده از توانمندی داخلی این مجموعه تولیدی ،متناسب با شرایط اقلیمی،زیست محیطی، اقتصادی، 
فنی ونیاز بازاربا تعریف پروژه های دانش بنیان اقدامات مهمی درزمینه تولید محصوالت جدید سیمانی انجام دهد.
ازاین روی دراین مجال پای صحبتهای مدیرعامل محترم سیمان كرمان و همچنین دبیركمیته استاندارد متناظر 

سیمان وآهک كشور به بررسی این رویکرد مهم سیمان كرمان پرداخته ایم.
جناب آقای مهندس رحمانی درخصوص چشم انداز شركت سیمان كرمان درخصوص تنوع محصول را تشریح 
بفرمایید: نظر به تغییر روش ها و اعمال شیوه های جدید در كاربرد مصالح عمرانی وساخت وساز درصنایع سیمان 
بر كه منجر به ایجاد تنوع درنیاز بازار مصرف شده است وهمچنین رویکرد پژوهشی تحقیقاتی سیمان كرمان 
باهدف تولید محصوالت جدید سیمانی وبتنی متناسب با شرایط كاربری ،چالش های فیزیکی وشیمیایی وحتی 
شرایط جغرافیایی وزیست محیطی  در كاربرد مصالح سیمانی،با درنظرگرفتن ظرفیتهای منحصربفرد موجود در 
سیمان كرمان بستر مناسبی برای حركت در مسیر تولید محصوالت خاص سیمانی در این كارخانه مهیا كرده 
است.وجود این پتانسیل ها منجر به تمركز بیشتر مجموعه سیمان كرمان بر توسعه وایجاد پروژه های دانش بنیان 
در خصوص تولید سیمانهای جدید با ویژگی های خاص و ارتقاء سطح كیفی وكاهش نقاط ضعف سیمانهای رایج 

در صنایع عمرانی شده است.
جایگاه سیمان Lc3 در دنیا ودالیلی که سیمان کرمان به این سمت حرکت کرده است چیست؟

میزان تقاضای سیمان یکی از پارامتر هایی است كه نشانگر رشد اقتصادی هر كشور است. كشورهای در حال 
توسعه بدلیل افزایش حجم و سرعت ساخت و ساز، مصرف بتن و در نتیجه سیمان بیشتری را دارند. بتن كه 
تركیبی از آب ، ماسه ، سیمان و افزودنی هاست پر مصرف ترین ماده معدنی جهان است و سیمان كه محصول 
نهایی سایش پخت كلینکر به همراه گچ و سایر افزودنی هاست به عنوان اصلی ترین ركن بتن بوده و میزان تولید و 
كیفیت آن اهمیت ویژه ای دارد .برای نیل به توسعه پایدار، و حفظ منابع طبیعی و ارزشمند تجدید ناپذیر و محیط 
زیست، نیاز است مصرف كلینکر در سیمان كاهش داده شود، این فرآیند اگر همراه با افزایش دوام بتن ضمن 
حفظ و ارتقاء سایر پارامترهای فیزیکی شیمیایی سیمان باشد میتواند نتایج شگرفی برای صنعت سیمان رقم بزند. 
  Future Cements در مجموع حفظ منابع طبیعی محیط زیست و دوام بتن دو عامل مهم و اثر گذار در تولید

خواهد بود. تمركز بر دو نکته زیر با رعایت اقتصادی بودن آن، راهگشای تولید سیمان های نسل  آینده است:
با توجه به اینکه قریب به  14 درصد انرژی مصرفی بخش صنعت در دنیا مربوط به تولید سیمان و 5 تا 6  درصد 
از گازهای گلخانه ای ورودی به جو نیز حاصل فعالیت كارخانجات سیمان است فلذا كاستن هر چه بیشتر مصرف 
انرژی و تولید CO2  بطور عمده مترادف با تولید كلینکر كمتر و كاستن از سهم كلینکر در سیمان و بتن است. 
استفاده از مواد جایگزین بخشی از كلینکر در تولید سیمان مدتهاست مورد توجه تولید كنندگان سیمان دنیا قرار 

گرفته است و موادی از جمله پوزوالن، سرباره، كائولن خاكستری 
بادی، دوده سیلیسی ، آهک و... با درصد های متفاوتی بکار گرفته 
شده اند كه هر كدوم به نوبه خود مزایا و معایبی را دارد و برای 

مصارف متفاوتی تجویز می شود.
عامل بعدی موضوع دوام بتن هاست، اگر چه تا كنون بیشتر 
طراحان سازهای بتنی و تولید كنندگان سیمان عاقمند به 
تولید محصوالت با مقاومت باال بوده اند اما امروزه اولویت زیادتری 
به تولید سیمان ها و بتنهای ماندگار و با دوام باالتر اختصاص داده 
می شود كه دلیل عمده آن استفاده طوالنی تر از سازه ها و بهره 

گیری طوالنی مدت تر از منابع بکار گرفته شده است.
جمیع محدودیت های فوق محققان را به سمت نسل جدید 
سیمان های آمیخته ای سوق داد كه ضمن اقتصادی بودن 
تولید، بلحاظ فرایندی امکانپذیر و مزایای فوق را نیز تامین 
كند و در نهایت منجر به تولید نسل جدیدی از سیمان ها با 
 Lime Calcined Clay( LC3 شد. سیمان LC3  عنوان
Cement( از تركیب 50 درصد كلینکر خاكستری، 30 درصد 
خاک رس كلسینه شده، 15 درصد سنگ آهک و 5 درصد 
سنگ گچ تولید شده است، اولین بار محققین موسسه پلی 
تکنیک فدرال لوزان  كشور سوییس  “EPFL” طی سالهای  
2008 تا 2012 مطالعات اولیه در این زمینه را انجام دادند ، از 
سال 2014 تا 2017 فاز عملیاتی آن در كشورهای سوییس ، 
هند و كوبا اجرا شد و از سال 2017 توسط 25 كارخانه بطور 
رسمی تولید و به بازار عرضه شد ، و در حال حاضر حدود 40 
كارخانه در دنیا به تولید این سیمان اقدام كرده اند. این سیمان 
با رویکرد توسعه پایدار و توجه به مسائل زیست محیطی كاهش 
40 درصدی گاز  CO2 در صنعت سیمان را به همراه دارد 
و می تواند “كلینکر فاكتور” سیمان را نیز تا حدود 50 درصد 

كاهش دهد و منجربه ایجاد  به ارزش افزوده  باالیی برای شركت های تولید كننده سیمان شود.
 از آنجا كه 30 درصد مواد تشکیل دهنده این سیمان از خاک رس و 15 درصد سنگ آهک می باشد، وجود معادن 
غنی و ارزان قیمت این مواد، قیمت تمام شده سیمان را به شدت كاهش می دهد و علیرغم اینکه خاک رس 
كلسینه بایستی در دمای بین 750 تا 850 درجه كلسینه شود، باز هم قیمت تمام شده سیمان LC3 نسبت به 
سیمان های تیپ 1 و 2 حدود 25 درصد كاهش می یابد. شایان ذكر است دوام محصوالت سیمانی و بتنی تولید 
شده با استفاده از این سیمان در مقایسه با سیمان پرتلند معمولی بسیار باالتر می باشد و استفاده از این سیمان 

جدید می تواند عمر سازه های بتنی را تا حدود زیادی افزایش دهد.
مزایای تولید این نوع سیمان ها را چگونه ارزیابی میکنید؟

بطور خاصه می توان برخی مزایای مهم و قابل اهمیت زیر را برای سیمان LC3   برشمرد:
كاهش 50 درصدی كلینکر فاكتور سیمان و امکان افزایش ظرفیت خطوط تولید تا دو برابر ظرفیت موجود.
جایگزینی 30 درصد خاک رس كلسینه شده و استفاده از ذخایر ارزان قیمت و غنی خاک رس در كشور.

كاهش انرژی مصرفی از حدود MJ/kg 2 برای تولید هر تن كلینکر به  حدود MJ/kg  2.6 برای خاک رس 
)كلسیناسیون خاک رس در دمای 700 تا 850 درجه سانتیگراد انجام می شود و ضمن كاهش مصرف انرژی 

منجربه افزایش طول عمر نسوز كوره و كاهش هزینه های تعمیرات نیز می گردد(
جایگزینی15 درصد پودر سنگ آهک و استفاده از ذخایر ارزان قیمت سنگ آهک.

سایش بهتر خاک كلسینه شده و سنگ آهک نسبت به كلینکر و كاهش هزینه الکتریکی سایش و افزایش طول 
عمر الینر ها و گلوله های آسیاب های سیمان)كاهش هزینه سایش.(

كاهش 25 درصدی قیمت تمام شده سیمان به دلیل كاهش مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی.
كاهش مصرف انرژی از MJ/ton3800 برای تولید سیمان معمولی به حدود MJ/ton3400 برای سیمان 

. LC3
كاهش 30 تا 40 درصدی تولید CO2 در مقایسه با سیمان معمولی. )نشر CO2 در تولید سیمان معمولی 

حدودا 800 و برای سیمان LC3 نیز  Kg/ton 560 سیمان است(
مقاومت شیمیایی بیشتر مات و بتن تولید شده از سیمان LC3 دارای در برابر حمات یون های مضر به خصوص 

یون های سولفات و كلر.
. LC3 جلوگیری از بروز واكنش های قلیایی- سیلیسی و سرطان بتن با استفاده از مات و بتن تولید شده از سیمان

عملکرد مطلوبتر محصوالت سیمان تولید شده از LC3 در برابر كربوناسیون و عوامل محیطی نسبت به 
سیمان معمولی.

اقدامات صورت گرفته توسط سیمان کرمان درتولید سیمان LC3 و نقش واهمیت پروژه نسل جدید 
سیمانهای مرکب در مقابله با تحریم ها را چگونه ارزیابی میکنید؟

 خوشبختانه اخیرا كارشناسان گروه صنایع سیمان كرمان فعالیت های پژوهشی قابل توجهی را در مركز 
تولید  و در حال  اند  نموده  آغاز  تحقیقات  سیمان كرمان 
آزمایشگاهی این محصول جدید در كشور بوده وپیشرفت 
بسیار خوبی نیز صورت گرفته است. در این راستا امکانات 
از جمله وجود معادن  نظیر موجود در سیمان كرمان  كم 
غنی سنگ آهک و خاک رس جنب كارخانه، وجود سه نوع 
كوره با تکنولوژی و ظرفیتهای متفاوت ، وجود چهار آسیاب 
سیمان با ظرفیت و تجهیزات مختلف در كنار دانش فنی باالی 
كارشناسان این مجموعه و تجهیزات بی نظیر تحقیقاتی و 
آزمایشگاهی مجموعه شرایطی را فراهم آورده است كه عملکرد 
سیمان LC3   از ابتدای خط تولید تا محل مصرف این سیمان 
در پروژه ها و شركت های بتن قابل كنترل و رد یابی بوده و با 
دریافت بازخورد كیفی آن در محل های مصرف، امکان اعمال 
تغییرات در فرموالسیون و اصاح تركیب آن وجود دارد.لذا با 
وجود این زنجیره به هم پیوسته نرم افزاری و سخت افزاری بی 
نظیر، با تاش و همت و حمایت مجموعه می توان سیمان 
LC3 را برای اولین بار در ایران تولید نمود و ضمن بهره بردن 
از مزایای مالی این پروژه، گام مهمی در كاهش 40 درصدی 
انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش دوام و طول عمر سازه 

های بتنی برداشت.
 بدیهیست كه در دوران تحریم در حالی كه امکان افزایش 
ظرفیت كارخانه ها به دلیل عدم امکان تامین تجهیزات و قطعات 
به راحتی میسر نمی باشد، تولید سیمان LC3 با كاهش كلینکر 
فاكتور سیمان تا 50 درصد و افزایش دو برابری تولید سالیانه، 
آن هم بدون نیاز به خریداری و نصب تجهیزات جدید و فقط 
با تکیه بر دانش فنی سازمان و اعمال تغییرات جزئی در خط 
تولید، فرصت استثنایی و بی نظیری را برای سیمان كشور فراهم 

خواهد كرد.

LC3 سیمان کرمان پیشتاز پروژه ی دانش بنیان تولید سیمان
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با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت تجارت الکترونیک پارسیان،  عملکرد 
موفق تاپ در سال 1400 پیش روی سهامداران قرار گرفت و صورت های مالی به تصویب رسید. 

براساس دستور جلسه مجمع  )تاپ(،  پارسیان  الکترونیک  تجارت  روابط عمومی شركت  به گزارش 
پارسیان  الکترونیک  تجارت  مدیرعامل  جعفری  احمد  شد،  برگزار  اردیبهشت   21 روز  كه  عمومی 
گزارشی در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 ارائه كرد و از چالش های پیش 
روی صنعت پرداخت و این شركت گفت. جعفری با اشاره به نظام كارمزد در صنعت پرداخت كشور 
توضیح داد: نظام كارمزد یکی از چالش های جدی این صنعت است، چراكه با وجود رشد هزینه ها، 
كارمزد تغییری نکرده و این اتفاق موجب افزایش مشکات شركت ها شده است. همچنین تصمیم 
از میزان تطابق فعالیت  تأثیرپذیری كارمزدهای پرداختی به شركت های پرداخت  بر  شاپرک مبنی 
آنها  با  از جمله مسائلی هستند كه شركت در سال گذشته  اباغی،  قوانین  الزامات و  با برخی  آنها 

مواجه شده است. 
مدیرعامل شركت تجارت الکترونیک پارسیان به یکی دیگر از چالش های جدی شركت های پرداخت 
در سال 1400 نیز اشاره كرد كه با درایت مدیران تاپ به یک فرصت تبدیل شده است. او گفت: 
با شركت های  قرارداد  فاقد  بانک های  به حساب  متصل  كارتخوان های  به  خدمات  ارائه  »ممنوعیت 
به فرصت  را  این مشکل  تاپ  اما شركت  بود  ما در سال گذشته  برای  پرداخت، یک مشکل جدی 
تبدیل كرد و توانست با بانک های اصلی مانند بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران و بانک كشاورزی 

و... قرارداد منعقد كند.«
جعفری اشاره ای نیز به قانون جدید مالیاتی داشت، به طوری كه قانون جدید موجب قطع بیش از 
300 هزار كارتخوان در ماه های پایانی سال 1400 و ماه های ابتدایی سال 1401 شد و بخش قابل 

توجهی از مشتریان تاپ -كه با تاش به جمع این شركت اضافه شده اند- را دچار چالش كرد. 
پش بینی رشد 40 درصدی در مبلغ تراکنش شبکه پرداخت

مدیرعامل شركت تجارت الکترونیک پارسیان در توضیح فرصت های سال 1401 گفت: »پیش بینی 
می كنیم در سال آینده، شاهد رشد 22 درصدی در تعداد تراكنش های انجام شده در صنعت پرداخت 
باشیم و امیدواریم سهم مناسبی از فرصت پیش آمده را كسب كنیم. همچنین پیش بینی ما برای 
به ركورد 10.000 هزار  40 درصدی مبلغ تراکنش شبکه پرداخت و رسیدن  سال 1401، رشد 
میلیارد تومان خواهد بود و از آنجا كه مبلغ تراكنش به لحاظ كسب رضایت بانک های طرف قرارداد 
از اهمیت بسزایی برای شركت برخوردار است لذا شركت تاپ برنامه ریزی خاصی برای رشد سهم بازار 

خود در این حوزه نیز انجام داده است.
سودآوری و موفقیت های سال 1400 

در سال گذشته  عملکرد شركت  رشد  میزان  به  به سهامداران  گزارش خود  ارائه  ادامه  در  جعفری 
اشاره كرد و توضیح داد: 

» در سال 1400 مجموع تراكنش های جذب شده از طریق كل درگاه های شركت تاپ از رشد 23.5 
درصدی در تعداد و رشد 33.6 درصدی در مبلغ برخوردار بوده كه در مقایسه با رشد 17.1 و 33.05 
درصدی شاخص كل شبکه پرداخت كشور، بیانگر عملکرد مطلوب شركت است. همچنین طی همین 
مدت، مجموع تراكنش های جذب شده از طریق شبکه پذیرندگی فروشگاهی شركت تاپ رشد 26.1 
درصدی در تعداد تراكنش و رشد 44.3 درصدی در مبلغ تراكنش ها را تجربه كرده كه در مقایسه با 
رشد 17.9 درصدی و 37.6 درصدی شاخص كل شبکه پرداخت، گویای عملکرد مطلوب و كارآمد 

شركت در استفاده از سرمایه های خود است.«
او در بخشی از گزارش خود به میزان درآمد عملیاتی تاپ در سال گذشته نیز اشاره كرد و گفت: 

»درآمد عملیاتی شركت در سال گذشته بیش از 31 هزار میلیارد ریال بود.« 
براساس گفته جعفری، این شركت با 24 بانک كشور طرف قرارداد است و باید این نکته را به عنوان 
نقطه روشن فعالیت شركت تاپ یاد كرد، چراكه »هیچ شركتی تا این حد برای توسعه آمادگی ندارد 

و تمام بانک های مهم كشور طرف قرارداد با شركت تاپ هستند.« 

جذب 600 جایگاه بنزین و 370 جایگاه گاز
او در بخشی از صحبت هایش به مهم ترین پروژه های شركت اشاره كرد و گفت: »طرح ملی سوخت با 
هدف جذب نیمی از جایگاه های سوخت كل كشور انجام شد و امیدواریم برای سال آینده این پروژه 
را گسترش بدهیم. این طرح در منطقه آزاد قشم به صورت آزمایشی اجرا و مقرر شد كه در منطقه 
آزاد كیش هم اجرا شود. همچنین در حوزه سوخت، شركت موفق به جذب 600 جایگاه بنزین و 

370 جایگاه گاز شده است«.
توسعه بازار از طریق فروش كارتخوان به عنوان یکی دیگر از پروژه های انجام شده در سال گذشته 
از جمله  كارتخوان  »فروش 12.000  گفته جعفری  اساس  بر  و  اعام شد  تاپ  مدیرعامل  از سوی 

دستاوردهای آن بود«.
افزایش21 درصدی بهره وری

مدیرعامل شركت تجارت الکترونیک پارسیان با اشاره به این نکته كه یکی از استراتژی های اصلی این 
شركت، افزایش بهره وری بوده است، گفت: »براساس آمار،  میزان بهره وری هر دستگاه كارتخوان در 
كشور در سال 1401 از رشد  7.4 درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است در حالی كه 

شركت تاپ توانست در سال گذشته، رشد 21.2 درصدی در این حوزه را به نام خود ثبت كند.«
او افزود: »خوشبختانه شركت در بخش تعداد و مبلغ تراكنش ها در میان سه شركت اول صنعت قرار 

دارد و امیدوار هستیم كه در سال آینده جایگاه خود را ارتقاء بخشیم«.
ارتقای مکانیزم پایش مشتری، پیاده سازی سامانه اقام افزونه، توسعه باشگاه مشتریان تاپ و نفوذ در 
فروشگاه های زنجیره ای از جمله برنامه هایی بود كه از سوی شركت تاپ در سال 1400 پیگیری شد 
و بر اساس گفته جعفری »در سال 1400 تعداد قابل توجهی فروشگاه زنجیره ای و برندهای مطرح، 
خوش نام و فعال در كشور به جمع مشتریان تاپ اضافه و تراكنش های قابل توجهی را برای شركت 

به همراه آوردند.«
به سهامداران تاپ در توضیح توسعه نظام های مدیریتی  از گزارش خود  جعفری در بخش دیگری 
شركت گفت: »تاپ با تدوین سند راهبردی خود در افق 3 ساله، تمامی پروژه های خود را مبتنی بر 
این سند تعریف كرده تا از طریق نظام های ارزیابی عملکرد و كنترل پروژه، تحقق اهداف راهبردی 

خود را به شکل موثری پایش و محقق كند.«
با تشکیل كنسرسیوم معتمد  وی خبر خوشی هم برای سهامداران تاپ داشت و گفت:  »در رابطه 
در  شد.  باطل  فراخوان  این  اما  كرد،  منتشر  را  فراخوانی  مالیاتی  سازمان   1398 سال  در  مالیاتی،  
سال 1399 دوباره درخواست دادند و تاپ با یک تیم قوی در این حوزه مشاركت كرد و ما اولین 

كنسرسیومی هستیم كه مجوز فعالیت در این حوزه را دریافت كرده ایم.« 
تقسیم 40 درصد سود شرکت در سال 1400

پس از گزارش جعفری و ارائه گزارش بازرس قانونی، تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 
29 اسفند 1400 و تقسیم سود سهامدران در دستور كار قرار گرفت. 

علیرضا خداكرمی رئیس مجمع درباره پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود گفت: »براساس الیحه 
بودجه، این امکان برای شركت ها وجود دارد كه در صورت تقسیم نشدن سود، مالیات صفر برای آن 
لحاظ شود، بنابراین یک فرصت طایی برای افزایش سرمایه به وجود آمد تا از این طریق، بخشی از 
سود را تقسیم نکنیم و در مسیر افزایش سرمایه از آن استفاده كنیم. هیأت مدیره این آمادگی را دارد 
اقدامات قانونی الزم را انجام دهد و با برگزاری مجمع فوق العاده، مبالغ تقسیم نشده و سود انباشته را 

به سرمایه شركت اضافه كند و از معافیت مالیاتی بهره ببرد.«
براساس گفته خداكرمی »با مشورت سهامداران عمده تاپ تصمیم گرفته شد تا 40 درصد از سود تاپ 
تقسیم شود و به هر سهم 230 ریال تعلق بگیرد و مابقی سود به افزایش سرمایه شركت اختصاص 

داده شود.« 
پس از ارائه این توضیحات رئیس مجمع، صورت های مالی سال منتهی به 29 اسفند 1400 تاپ و 

تقسیم سود 40 درصدی میان سهامداران، با اكثریت آراء به تصویب رسید. 

مجمع عمومی عادی سالیانه تجارت الکترونیک پارسیان برگزار شد؛ 

کارنامه درخشان »تاپ« پیش روی سهامداران
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ـــورخ  ـــهامی عام( م ـــبحان دارو )س ـــركت س ـــهام ش ـــان س ـــالیانه صاحب ـــادی س ـــی ع ـــع عموم مجم
1401/03/09 در محـــل دانشـــگاه تهـــران- ســـاختمان جدیـــد دانشـــکده داروســـازي برگـــزار گردیـــد.
ـــات  ـــاء هی ـــی ، اعض ـــی و حقوق ـــهامداران حقیق ـــد س ـــور 86/31 درص ـــا حض ـــه ب ـــع ك ـــن مجم در ای
ـــد،  ـــزار گردی ـــی برگ ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــادار، حس ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــده س ـــره، نماین مدی
ـــید  ـــور و  س ـــاح پ ـــي ف ـــان عل ـــه جناب ـــود، ك ـــرادي ب ـــید م ـــای فرش ـــده آق ـــع برعه ـــت مجم ریاس
ـــع  ـــر مجم ـــوان دبی ـــه عن ـــي ب ـــن گنج ـــای بهم ـــار اول و دوم و آق ـــام نظ ـــري در مق ـــدي ناص مه

ـــد. ـــاب گردیدن انتخ
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 350  ـــاده 129 و ب معامـــات مشـــمول م
ـــد. ـــان دادن ـــود پای ـــه كار خ ـــهم ب ـــر س ـــه ازای ه ـــال ب ری
همچنیـــن بـــر اســـاس تصمیمـــات مجمـــع اعضـــای 
ـــدت 2  ـــه م ـــر ب ـــرح زی ـــه  ش ـــد ب ـــره جدی ـــت مدی هیئ
ســـال انتخـــاب گردیدنـــد.  گـــروه دارویـــي ســـبحان - 
ـــازي  ـــرز دارو - داروس ـــرز - الب ـــذاري الب ـــرمایه گ ـــروه س گ

ـــی -  ـــی س ـــی ب ـــوژي -  ك ـــبحان انکول س
ـــزارش  ـــدای گ ـــركت در ابت ـــادی ش ـــی و اقتص ـــاون مال مع
ـــش  ـــه افزای ـــریح اینک ـــا تش ـــع ب ـــه مجم ـــره ب ـــات مدی هی
ـــی، مشـــکات تامیـــن  ـــم هـــای بیـــن الملل ـــرخ ارز، تحری ن
مـــواد اولیـــه، عـــدم پرداخـــت بـــه موقـــع مطالبـــات از 
ـــود كـــه صنعـــت دارو را در ســـال  ـــوارد مهمـــی ب ـــه م جمل

ـــه كـــرد: افزایـــش  ـــد اضاف ـــش گردان ـــی 1400 دچـــار چال مال
ـــا  ـــی ت ـــره داروی ـــاده موث ـــم از م ـــه اع ـــواد اولی ـــام آور م سرس
ـــت  ـــد درخواس ـــش از 75 درص ـــدن بی ـــدی، رد ش ـــته بن بس
ـــرای اصـــاح قیمـــت هـــای داروهـــا و مـــواد  هـــای شـــركت ب
اولیـــه، تبدیـــل ارز ترجیحـــی بـــه ارز نیمایـــی در تامیـــن مـــواد 
ـــای  ـــف و اعط ـــش تخفی ـــات ، افزای ـــن قطع ـــا تامی ـــه ت اولی
جوایـــز فـــراوان توســـط شـــركت هـــای رقیـــب كـــه بـــا 
ـــازار را  ـــتری از ب ـــهم بیش ـــد س ـــی كنن ـــاش م ـــگ ت دامپین
ـــه در  ـــود ك ـــواردی ب ـــم م ـــد از اه ـــود اختصـــاص دهن ـــه خ ب

ـــود. ـــذار ب ـــیار اثرگ ـــبحان دارو بس ـــركت س ـــرد ش عملک
وی خاطرنشـــان كـــرد كـــه شـــركت ســـبحان دارو بـــه 
ــاظ  ــده از لحـ ــن تولیدكننـ ــه اول و بزرگتریـ ــوان رتبـ عنـ
عـــددی داروی كشـــوری بـــا بیـــش از 131 محصـــول تولیـــدی 
ـــره  ـــرم و قط ـــاد و ك ـــول، پم ـــرص و دراژه ، كپس ـــم از ق اع
ـــات  ـــام معض ـــم تم ـــزارش علیرغ ـــورد گ ـــی م ـــال مال در س
ـــازار و حفـــظ ســـهم  ـــد و رصـــد ب ـــه محصـــوالت جدی ـــا ارائ ب

ـــروش خـــود را افزایـــش دهـــد. ـــغ ف ـــی و خارجـــی توانســـت 22 درصـــد مبل خـــود در بازارهـــای داخل
بـــه گفتـــه مدیـــر ارشـــد »دســـبحان« درآمدهـــای عملیاتـــی از مبلـــغ 5/921/840 میلیـــون در ســـال 
ـــه 1400/12/29  ـــی ب ـــال منته ـــركت توانســـت در س ـــه و ش ـــاء یافت ـــغ 7/232/077 ارتق ـــه مبل 99 ب
ـــن  ـــی همچنی ـــن گنج ـــر بهم ـــد. دكت ـــل كن ـــص را حاص ـــود خال ـــون  س ـــغ 1/804/443 میلی مبل
ـــه  ـــغ 1/330/000 ســـال 1399 ب ـــا 83 درصـــد رشـــد از مبل ـــه ســـرمایه شـــركت ب ـــار داشـــت ك اظه

ـــت. ـــه اس ـــش یافت ـــال 1400 افزای ـــغ 2/330/000 در س مبل
ـــی  ـــروش خارج ـــوزه ف ـــده در ح ـــذ ش ـــای اخ ـــون موفقیته ـــه پیرام ـــركت در ادام ـــد ش ـــر ارش مدی

ـــراق،  ـــورهای ع ـــه كش ـــغ 321/008 دالر ب ـــه مبل ـــادرات ب ـــه  ص ـــرد ك ـــام ك ـــز اع ـــی نی و صادرات
ـــتان، ـــتان و قرقیزس ـــا و تاجیکس ـــتان، ونزوئ افغانس

ـــتان،  ـــتان، تاجیکس ـــورهای قزاقس ـــه كش ـــول ب ـــم محص ـــال CTD 20 قل ـــت و ارس ـــه ثب ـــدام ب اق
ـــی  ـــروش خارج ـــرای ف ـــازی ب ـــان و بسترس ـــام و لبن ـــراق، ویتن ـــن، ع ـــتان، اوكرای ـــان، گرجس آذربایج

ـــت. ـــوده اس ـــال 1400 ب ـــه در س ـــتاوردهای مجموع ـــه دس ـــدف از جمل ـــورهای ه ـــه كش ب
بهمـــن گنجـــی در ادامـــه بـــه مقیـــاس تولیـــد محصـــوالت متنـــوع شـــركت پرداخـــت و تصریـــح كـــرد 
ـــا یـــک  ـــی در مجمـــوع ب كـــه: هـــر چنـــد در ســـبد كاالیـــی شـــركت اقـــام متعـــددی وجـــود دارد ول
ـــم را از 3/360/828  ـــن رق ـــا 8 درصـــد افزایـــش »ســـبحان دارو« توانســـت ای ـــی و ب ـــال زدن همـــت مث

ـــن برســـاند.  ـــه 3/618/274 ت ـــن ب ت
ـــیه  ـــز در حاش ـــركت نی ـــته ش ـــر و برجس ـــل مدب مدیرعام
مجمـــع بـــا تصریـــح اینکـــه شـــركت توانســـته اســـت 
ــاری را  ــوب در دوره جـ ــروش مصـ ــد و فـ ــه تولیـ بودجـ
محقـــق ســـازد. اضافـــه كـــرد بـــا تجهیـــز و نوســـازی 
خطـــوط تولیـــد، ارائـــه محصـــوالت جدیـــد ، توســـعه 
ـــزی  ـــه ری ـــال 1400 و برنام ـــگاه در س ـــز آزمایش و تجهی
ــای  ــایت هـ ــرداری از سـ ــره بـ ــدازی و بهـ ــرای راه انـ بـ
تولیـــد داروهـــای اســـتریل و هـــازارد و نصـــب و راه انـــدازی 
ـــال 1401  ـــول در س ـــد گران ـــط تولی ـــاز و خ ـــتم آمپ سیس
ـــه  ـــركت در زمین ـــی ش ـــرای تعال ـــوب ب ـــتر خ ـــک بس ی
هـــای كســـب ســـهم بیشـــتر از بـــازار و ســـودآفرینی 
فزونتـــر مهیـــا گردیـــده اســـت. بـــه گفتـــه مهنـــدس علـــی 
ـــا  ـــر ب ـــای اخی ـــال ه ـــی س ـــت دارو در ط ـــوی صنع مرتض
مشـــکل نقدینگـــی و عـــدم پرداخـــت بـــه موقـــع مطالبـــات 
توســـط شـــركتهای پخـــش مواجـــه مـــی باشـــد. لـــذا 
ـــذ  ـــن اخ ـــه ضم ـــک مربوط ـــش ریس ـــت كاه ـــركت جه ش
ـــذ  ـــه اخ ـــبت ب ـــش نس ـــركتهای پخ ـــی از ش ـــن كاف تضامی
ـــدام  ـــی اق ـــهیات مال ـــوص تس ـــی در خص ـــات بانک مصوب

ـــت. ـــوده اس نم
رعایـــت دقیـــق پروتـــکل هـــای بهداشـــتی، 
ـــاق  ـــت دوم، انطب ـــاالنه در نوب ـــع س ـــزاری مجم برگ
ـــد  ـــورد تایی ـــنامه م ـــا اساس ـــرکت ب ـــنامه ش اساس
ـــت  ـــع نوب ـــادار در مجم ـــورس و اوراق به ـــازمان ب س
ـــل  ـــرادی »مدیرعام ـــید م ـــر فرش ـــد دکت اول ، تاکی
ســـرمایه گـــذاری البـــرز« مبنـــی بـــر اینکـــه 
ـــراوان  ـــای ف ـــک ه ـــل ریس ـــه دلی ـــال 1400 ب س
ـــده  ـــام ش ـــای تم ـــن به ـــب در بی ـــدم تناس و ع
ـــرکت  ـــر ش ـــی ب ـــرایط خوب ـــروش ش ـــت ف و قیم
هـــای دارویـــی حکمفرمـــا نبـــود و بـــا توجـــه 
ـــن  ـــد ای ـــال جدی ـــده در س ـــاد ش ـــای ایج ـــه فض ب
ـــبحان  ـــت س ـــوب مدیری ـــای خ ـــه ه ـــالم برنام ـــد، اع ـــد ش ـــون خواه ـــرایط دگرگ ش
ـــر  ـــی ب ـــل مبن ـــد مدیرعام ـــی ، تاکی ـــروش خارج ـــای ف ـــعه بازاره ـــرای توس دارو ب
ـــت  ـــه حمای ـــاز ب ـــد نی ـــد جدی ـــوط تولی ـــه »GMP« خط ـــن تاییدی ـــرای گرفت ـــه ب اینک
ـــتانداردهای  ـــا اس ـــق ب ـــوط منطب ـــازی خط ـــرای استانداردس ـــردن ب ـــه ک ـــدی و هزین ج
ـــر در  ـــهامداران حاض ـــواالت س ـــه س ـــه ب ـــخگویی صادقان ـــتیم، پاس ـــی هس جهان
ـــی  ـــه صـــورت برخـــط، تاییـــد حســـابهای شـــفاف و کلیـــن تیـــم مال مجمـــع و ناظـــر ب
ـــردی و  ـــای راهب ـــه ه ـــالم برنام ـــی، اع ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــط حس ـــه توس مجموع

سبحان دارو؛ بزرگترین تولیدکننده دارو از لحاظ عددی در کشور
افزایش 22 درصدی درآمدهای عملیاتی

سـبحان دارو دارای رتبه اول کشـوری از لحـاظ تولید در زمینه 
هـای تولیـد داروهـای اعضـاب و روان، قلـب و عـروق، کلیه و 
مجـاری ادرار، گـوارش، عفونی،ضـد درد و دیابـت و همکاری با 
شـرکای تجـاری معتبـر و با بیـش از 500 نفر سـرمایه انسـانی 
ارزشـمند و سـکانداری مهندس علی مرتضوی یکـی از برترین 

شـرکت های دارویی کشـور می باشـد.
نـگاه دور اندیـش مدیـران و تـالش صادقانه کارکنان شـرکت 
برتـر  کیفیـت  و  تکنولـوژی  ارتقـاء  در جهـت  دارو  سـبحان 
محصـوالت، دریافـت گواهینامه هـای معتبر را به همراه داشـته 
و بسـتری مناسـب برای شـرکت در نمایشـگاه ها و کنگره های 
داخلـی و خارجـی ایجـاد نمـوده اسـت. فعالیـت اصلـی ایـن 
شـرکت کـه یکـي از شـرکتهای گـروه دارویـی برکـت مـی 
باشـد، تحقیق، توسـعه، پیشـبرد و تولید محصـوالت دارویی، 

آرایشـی، بهداشـتی و یا شـمیایی اسـت.
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مناسـب همچـون برنامـه ریـزي اسـتراتژیک نگـاهي دقیـق بـه آینـده دارد و بـه منظـور حفـظ وارتقـاء 
موقعیـت خـود در عرصـه رقابـت بـا تبیـین اسـتراتژي هایي بـه شـرح زیر،سـازماني چابـک و انعطـاف 
پـذیر ایجاد خواهـد نمـود تحقـق ایـن هـدف فقـط بـا تغییـر سـاختاري و سـازماندهي میسـر نبـوده 
بلکــــه تغییــــر در فرهنــــگ و شــــیوه اعمــــال مدیریـــــت مدنظــــر بـــوده كـــه در این راســـتا بایـــد گام 

برداشـــت. 
استراتژي هاي شرکت

ـــرا و  ـــت اج ـــاي در دس ـــروژه ه ـــراي پ ـــا اج ـــدي ب ـــاي تولی ـــش ظرفیته ـــوط و افزای ـــعه خط 1- توس
ـــي آت

2- تولید محصوالت تحت لیسانس شركتهاي معتبر اروپایي
3- توسعه جغرافیایي بازار )توسعه داخلي ، توسعه صادراتي(

4- استقرار GMP  در خطوط تولید  
5- توسعه منابع انساني 

ـــي(  ـــد داخل ـــي )تولی ـــر داروئ ـــاي برت ـــركت ه ـــر ش ـــه باالت ـــن در رتب ـــروش و قرارگرفت ـــش ف 6- افزای
ـــاله ـــج س ـــق پن در اف

جایگاه شرکت در صنعت
شـــركت در بیـــن شـــركت هـــاي فعـــال در ایـــن صنعـــت بـــا فـــروش بـــه مبلـــغ 7/232/077 میلیـــون 

ریـــال ، جـــزء بزرگتریـــن تولیـــد كننـــدگان تعـــدادي دارو در كشـــور مـــي باشـــد.
درآمدهای عملیاتی

ـــغ 7/232/077  ـــر مبل ـــه 1400/12/29 براب ـــی ب ـــال منته ـــی س ـــركت ط ـــای ش ـــوع درآمده مجم
میلیـــون ریـــال بـــود كـــه نســـبت بـــه دوره مشـــابه ســـال قبـــل 22 درصـــد رشـــد یافتـــه اســـت. ایـــن 
موضـــوع در نتیجـــه افزایـــش قیمـــت و مقـــدار فـــروش محصـــوالت و تغییـــر تركیـــب فـــروش صـــورت 
ـــا درخواســـت اخـــذ قیمتهـــای جدیـــد از ســـازمان غـــذاو دارو و  گرفتـــه اســـت . شـــركتدر نظـــر دارد ب
ـــد. ـــرای ســـال جـــاری حفـــظ نمای ـــی را ب ـــروش فعل ـــا شـــركتهای پخـــش ســـطح ف ـــط ب حفـــظ رواب

چشم انداز
ـــرای ذینفعـــان  ـــا هـــدف ایجـــاد حداكثـــر ارزش ب ـــی كشـــور ب یکـــی از برتریـــن تولیدكننـــدگان داروئ

ـــه. ـــای ســـامت جامع در راســـتای ارتق
پروژه طرح ها و برنامه های توسعه

شـــركت خریـــد تعـــدادی از ماشـــین االت و تجهیـــزات تولیـــدی و پخـــش از نوســـازی خطـــوط تولیـــد 
ـــرمایه را  ـــش س ـــی افزای ـــی فن ـــزارش توجیه ـــركت گ ـــره ش ـــات مدی ـــای هی ـــود. اعض ـــل نم را تکمی
ـــا مابقـــی خریـــد و توســـعه و تجهیـــز خطـــوط  ـــد ت ـــه مدیریـــت شـــركت دســـتور دادن پذیرفتنـــد و ب
تولیـــد را تـــا پایـــان ســـال 1400 در دســـتور كار قـــرار دهـــد. پیـــش بینـــی هزینـــه هـــای ســـرمایه ای 
ـــرآورده شـــده اســـت. در ســـال 1400 نوســـازی  ـــال ب ـــرای اجـــرای آن حـــدود 900/000 میلیـــون ری ب
ـــرای  ـــع الزم ب ـــت. مناب ـــد داش ـــه خواه ـــزات ادام ـــین آالت و تجهی ـــد ماش ـــوط و خری ـــز خط و تجهی

ـــط تشـــریح شـــده اســـت.  ـــا و رواب ـــع، ریســـک ه ـــور در بخـــش مناب ـــروژه مذك اجـــرای پ

جدیـــد از ســـوی مهنـــدس مرتضـــوی در زمینـــه بازســـازی و نوســـازی خطـــوط ، اخـــذ 
ـــرای  ـــه بازارهـــای هـــدف ب ـــرای تولیـــد محصـــوالت جدیـــد، توجـــه ویـــژه ب تاییدیـــه ب
فـــروش محصـــوالت جهـــت پیشـــرفت و توســـعه شـــرکت در دو بعـــد ارزش آفرینـــی و 
ـــی  ـــای حقوق ـــاء اعض ـــره و ابق ـــات مدی ـــای هی ـــات اعض ـــزاری انتخاب ـــودآوری، برگ س
ـــا  ـــرکت ب ـــه ارکان ش ـــکاری کلی ـــت هم ـــی و نهای ـــت نه ـــی و حرم ـــال آت ـــرای 2 س ب
ـــود. ـــع ب ـــن مجم ـــی ای ـــکات خواندن ـــری از ن ـــش خب ـــرای پوش ـــانه ب ـــاب رس اصح

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص تولید و فروش محصوالت
ـــد  ـــوالت برن ـــودن محص ـــه نم ـــركت و اضاف ـــوالت ش ـــبد محص ـــر س ـــا تغیی ـــد دارد ب ـــت قص مدیری
ســـهم بیشـــتری از فـــروش ریالـــی را كســـب نمایـــد. همچنیـــن اضافـــه نمـــودن محصـــوالت جدیـــد 
ـــه دســـتور كار  ـــاز ب ـــی نی ـــف درمان ـــای مختل ـــه در حـــوزه ه ـــاز جامع ـــرآورده نمـــودن نی ـــدف ب ـــا ه ب

ـــرار دارد. ق
سرمایه گذاریها و اهم اقدامات انجام شده:

1- تجهیز و نوسازی خطوط تولید
2- خرید و راه اندازی سیستم كنترل بلیستر

3- نوسازی و اصاحات ساختمانی واحدهای گرانول خشک و تضمین كیفیت
4- توسعه و تجهیز آزمایشگاه ها

فعالیت های واحد تحقیق
1- اخذ 15 پروانه برای تولید در شركت

2- سی تی دی های ارسال به سازمان غذا و دارو 12
3- اولیـــن ســـری ســـاخت تاییـــد شـــده و دارای مجـــوز ورود بـــه بـــازار 10 مـــورد كـــه شـــركت بـــرای 

آنهـــا موفـــق بـــه اخـــذ گواهینامـــه شـــد.
برنامه های آتی شرکت:

سایت تولید محصوالت استریل
سایت تولید محصوالت هازارد

نصب و راه اندازی سیستم آبساز و خط تولید گرانول
ـــرس  ـــتگاه پ ـــی، 1 دس ـــره پركن ـــتگاه قط ـــگ، 1 دس ـــترینگ – كارتونین ـــتگاه بلیس ـــد 1 دس خری

ـــی ـــول پركن ـــتگاه كپس ـــن، دس ـــتگاه دیسولوش ـــتگاه HPLC، 1 دس ـــرص، 2 دس ق
پیام هیات مدیره

صـنعت دارویـي كشـور همــراه بـا نوسـانات نـرخ مـواد اولیـه از یـک سـو و ثابــت بـودن نـرخ فـروش 
از سـوي دیگـر، تصـمیم گیـري و سیاسـت گـذاري را بـراي مـدیران دسـت انـدركار پیچیــده كـرده 
اسـت در ایــن راســتا مـدیـــران مـي تواننـد بـا تــدوین برنامـــه ریـزي همـه جانبـــه و جامــع ، بـا 
انتخــاب استراتــژي هـاي كارآمــد و ارائـه خدمــات بـه بهتـرین كیفیـت و رقـابتي تـرین وضعیــت در 
ارائـــــه فــــروش محصــــوالت بــــه بازار ســـهم بنـــگاه را حفـــظ و ارتقاءبخشـــند و انتظـــارات ســـهامداران 
را برآورده نمایند. شـركت سـبحان دارو بـا شـناخت وتحلیـل موقعیـت خـود بـا بکـارگیري ابزارهـاي 
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت صنعتی پارس مینو)سهامی عام( مورخ 1401/03/04 در محل 
سالن ورزشی شركت پارس مینو برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 67/17 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای دكترمجیدغاث بود، كه آقای 
غامعباس درفشي و حسین یوسف خزرائي در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد تقي قلندرلکي 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 90 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

دكتر محمدتقی قلندرلکی در ابتدای گزارش خود با تصریح اینکه در میانه سال 1400 توفیق پیدا كردم كه دوباره 
در این شركت به عنوان مدیرعامل مشغول به خدمت شوم افزود: با رابطه تنگاتنگی كه با شركت قاسم ایران ایجاد 
كردیم توانستیم فروش خود را افزایش دهیم و همچنین در این سال برای افزایش قیمت هم رایزنی ها و مذاكرات 
خوبی با دست اندركاران قیمت گذاری محصوالت صورت پذیرفت كه بحمداله با رویکردی مثبت بخشی از اصاح 

قیمتها مورد تائید قرارگرفت.
به گفته مدیرعامل پارس مینو ادامه پروژه های شركت، آماده سازی سوله ها ، تجهیز و نصب دستگاه آالت جدید، 
كنترل و مدیریت هزینه ها از اهم اقدامات انجام شده در سال مالی مورد گزارش بوده است . وی اضافه كرد: در سال 
جاری پروژه تولید پفک جدید با تکنولوژی جدید در خط تولید پفک قدیمی كه آماده بهره برداری شده است محصول 
جدیدی به بازار عرضه میکند كه با توجه به هزینه كمتری كه در بهای پرداخت انرژی دارد، بالطبع بهای تمام شده را 

كاهش میدهد و یک سود خوبی را برای سهامداران و ذینفعان ارمغان خواهد آورد .
سکاندار »غمینو« همچنین خاطر نشان كرد كه بهسازی و نوسازی تجهیزات سالن های متعدد جهت بهینه سازی 
و كاهش هزینه ، بهسازی خطوط در اختیار و یا اختیار شده ، ارائه محصوالت جدید جهت افزایش سهم شركت از 
كل سهم بازار، خرید به موقع مواد اولیه، باال بردن بهره وری، مدیریت هزینه ها و دریافت قیمت های مناسب جهت 
فروش محصوالت شركت از دیگر برنامه ها و سیاستهای مجموعه در سال گذشته بوده كه در سال پیش رو نیز به 

جد پیگیری خواهد شد .
دكتر قلندرلکی در ادامه و پیرامون فروش خارجی محصوالت اظهار داشت: صادرات محصوالت به كشورهای عراق، 
افغانستان، پاكستان، آذربایجان، تركمنستان، كشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر كشورهای همسایه توسط شركت 
صادراتی پرسوئیس كه یک شركت تابعه گروه هست را سالهاست انجام می دهیم و عاوه بر آن بصورت محدود برای 
هموطنانی كه در استرالیا، كانادا، آمریکا و بعضی كشورهای اروپایی هستند و محصوالتمان مورد اقبال بوده و برای 

ایرانیان خاطره انگیز، نوستالژیک و مورد پسند ذائقه شان هستند در مغازه های آن كشور تامین می گردد.
دكتر قلندركی همچنین پیرامون تبلیغات شركت هم گفت: تبلیغات در فضای مجازی ، فروشگاه ها، وسائل حمل و 
نقل عمومی و نشریات را مدنظر داشته و خواهیم داشت و سعی داریم با پیاده سازی برنامه های خود یک روند صعودی 

را در سود آوری و كسب سهم بیشتر بازار حاصل سازیم .
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تقدیر ویژه رئیس مجمع از برنامه های دکتر قلندرلکی، تایید 
حسابهای شفاف و پاک جناب کریم آبادی معاون مالی مجرب مجموعه توسط حسابرس و بازرس قانونی، 
برگزاری مجمع فوق العاده جهت تغییر بندهای اساسنامه شرکت و انطباق آن با اساسنامه مورد تایید 
سازمان بورس، حرمت نهی کلیه ارکان مجموعه به اصحاب رسانه و اهالی قلم و نهایت همکاری جناب 
احمدی مدیر فرهیخته روابط عمومی هلدینگ برای پوشش خبری از نکات مهم این مجمع بود که 

حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود.
پیام هیات مدیره

سپاس و ستایش پروردگار منان را كه با عنایات و توجهات خود و با اراده و تاش یکایک اعضای هیأت مدیره و پرسنل 
سخنکوش و همچنین حمایت و اعتماد سهامداران عزیز توانستیم افتخار خدمت رسانی و تاش در مجموعه شركت 
صنعتی پارس مینو)سهامی عام( را داشته باشیم. امید است در سال جاری بتوانیم ضمن هدف گذاری مناسب جهت 
تحقق بخشیدن به رسالت اصلی شركت كه همانا افزایش ثروت سهامداران محترم است، در راستای اقتصاد مقاومتی 

به صورت كارا و اثر بخش گام برداریم. 
شركت صنعتی پارس مینو بعنوان یکی از قدیمی ترین مجموعه های تولیدی در صنایع غذایی، توسعه تولیدات شركت 
را در كنار سودآوری مطلوب رسالت خود قرار داده و به حضور قدرتمند در عرصه كسب و كار می اندیشد. سال 1400 
را در حالی پشت سر گذاشتیم كه با توجه به شرایط اقتصادي، تحریم های قدیم و جدید و حضور هرچند كم رنگ 
كرونا، امیدواری به گشایش در اقتصاد كشور كاهش یافته است ولی هیات مدیره سعي نموده است تا كارایی و بهره 
وری را افزایش داده و بدین وسیله چشم انداز مثبتی به لحاظ رقابت پذیری برای محصوالت خود و به تبع آن بازدهی 

مناسبی برای سهامداران خود تامین نماید
در خاتمه الزم می دانیم از تمامی سهامدارن محترمی كه منت نهاده، قدم رنجه كرده و در این مجمع حضور به هم 

رسانده اند صمیمانه تشکر و قدردانی نماییم. مدیریت شركت طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان با افتخار، پذیرا 
و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و  مقدم شما عزیزان را كه بدون شک همراه با خیر و بركت برای شركت می 

باشد گرامی می دارد.
پیام مدیرعامل

این شركت با بکارگیری استراتژیهای تحول آفرین و تکیه بر اعتبار و اعتماد سهامداران عزیز، همراه با پایش و نظارت 
مستمر بر عملکرد، دستیابی به مزیت های زقابتی و پایدار توام با افزایش ثروت سهامداران را دنبال می نماید.

امیدوارم ارزشهای بنیادین شركت یعنی كسب رضایت مشتریان وفادار از طریق ارتباط نزدیکتر با بازار و توجه ویژه 
به خواست های مصرف كنندگان و ایجاد ارزش افزوده با راهکارهای خاقانه، توجه به رشد سرمایه های انسانی و 
مسئولیت پذیری ایشان، پایبندی به ارزش های اخاقی و اسامی و نیز تعهد و وفاداری نسبت به سازمان، بیش از 

گذشته در فرهنگ ما نمود یابد.
بی شک نام پرآوازه مینو و اعتای هر چه بیشتر آن، مستلزم نگرش دقیق و تخصصی و تاش مستمر و همه جانبه با 

اتکاء بر خداوند متعال و ظل توجهات خاصه حضرت ولی عصر )عج( می باشد.
در خاتمه توفیق و عزت سهامداران، هیات مدیره و كاركنان شركت را از ایزد منان خواستارم.

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال 1400
1- براساس آخرین گزارش سازمان بورس اوراق بهادار كه در پایان هر سال منتشر می شود شركت صنعتی پارس مینو 
رتبه 94 را دارا بوده است ، )منبع www.codal.ir(  همچنین این شركت از برترین و قدیمی ترین تولیدكنندگان 
بیسکویت، شیرینی و شکات از حیث تولید با كیفیت، تنوع سبد محصول و فروش محصوالت بالغ بر 63 سال سابقه 
درخشان در عرصه صنعت غذا می باشد. كه تک تک افراد جامعه در نسل های مختلف، خاطرات شیرینی با محصوالت 

برند پرآوازه »مینو« دارند.
2- با وجود نرخ تورم حاكم بر جامعه، و علیرغم كلیه مشکات ، به لطف خداوند متعال تصمیمات هیات مدیره و 
مدیرعامل شركت و حمایت هیات مدیره محترم گروه صنعتی مینو و تاش كلیه همکارانمان در شركت موفق به 
افزایش 38 درصد فروش ریالی،  اصاح ساختار سازمانی در جهت ایجاد انعطاف بیشتر در تصمیم گیری سریع، گردید.

مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم
مبلغ  به  كیلوگرم  مقدار 25/665/000  گزارش  مورد  مالی  در سال  اصلی  بودجه مصوب شركت  براساس   -1
فروش 10/876/827 میلیون ریال پیش بینی شده بود كه در پایان سال 24/138/071 كیلوگرم و مبلغ فروش  

10/472/806 میلیون ریال محقق گردید.
2- براساس بودجه مصوب شركت اصلی در سال مالی مورد گزارش سود خالص 1/730/867 میلیارد ریال پیش بینی 

شده بود كه در پایان سال 1/158/054 میلیون ریال محقق گردید
3- تولید و عرضه محصوالت شکات جدید با بسته بندی جدید به منظور بهره برداری بیشتر از ظرفیت خالی .

آماده سازی سوله برای نصب پروژه های جدید شامل پروژه پفک جدید كه جایگزین یکی از محصوالت خارجی است 
نصب و راه اندازی شده است و قیمت تمام شده این محصول پایین تر خواهد بود.

برنامه های آینده شرکت
- اطالعات مربوط به برنامه های سال شرکت

الف( توسعه محصوالت شکات و ایجاد تنوع باال مشابه انواع خارجی 
ب( ایجاد تنوع تولید آدامس با اضافه نمودن محصوالت تب گام در طعم های مختلف

ج( ادامه فرایند ارتقاء سطح آگاهی كاركنان از طریق اجرای تقویم آموزشی ساالنه و راه اندازی سیستم ارزیابی عملکرد 
پرسنل

د( نصب، راه اندازی و بهره برداری از پروژه های جدید شركت
ه ( راه اندازی میکو، پری ریفایتر، ریفایتر كنج جهت بهبود كیفیت و افزایش راندمان شکات مایع

2- نحوه گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش:
الف( استفاده از شیوه های ترفیع و جایزه برای فروشندگان، مغازه داران و مصرف كنندگان

 ب( تمركز بیشتر بر روی صادرات و یافتن بازارهای جدید 
ج( گسترش تبلیغ برند »رسیتال« برای محصوالت شکاتی جدید

د( تکمیل سبد آدامس
3- تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید : 

ادامه روند فرموالسیون و تولید محصوالت سامت محور و متناسب با نیاز گروه های مختلف جامعه نظیر انواع 
محصوالت كم كالری ، بدون قند ، كم چربی و پر فیبر همچنین تولید پلت بر پایه ذرت و عرضه آن با انواع طعم 
های مختلف متناسب با دائقه مردم در استانهای مختلف كشور و توجه به صادرات آنها نیز از دیگر برنامه های توسعه 

محصوالت جدید است.
تکمیل، ایجاد و تنوع كافی در سبد محصوالت آدامس به منظور حفظ موقعیت عالی موجود در بازار آدامس و گرفتن 

سهم بازار از رقبای خارجی نیز از دیگر اهداف برنامه تولید محصوالت جدید است.

افزایش ۳۸ درصدی فروش ریالی

مجمع شرکت صنعتی پارس مینو برگزار شد
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مهندس منصور نجفی مدیر با تجربه ای است كه فعل خواستن را خوب صرف می كند و سوابق كاریش نشان زآن 
دارد چون او سکاندار بوده كشتی سیمان تحت مدیریت او در ساحل های خوب سودآوری لنگر می اندازد و در 
سیمان دورود نیز این روال ادامه دار می باشد. در بخش مالی شركت نیز مدیری توانا و نیک اندیش است كه با تراز 
و اعداد و ارقام آنچنان آشناست كه افتخاری است برای ارقام كه معمارش این چنین هنر داندو بقول معروف موی 
از ماست می كشد . كل بچه های دورود چون نیاكان پاكشان همه متحد، متدین و متخصص ان چنان مخلصانه 

به كارند تاش كه از عملکرد ساالنه شان  به وجد آمدم.  
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سیمان دورود )سهامی  عام( در تاریخ 1401/02/31  در محل سالن 

اجتماعات شركت بین المللی بازرسی كاالی تجاری )IGI( تشکیل شد. 
در این مجمع كه با حضور 38/86 درصد از 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 
جنابان حسین عرب علي دوستي و حمیدرضا حساس در مقام نظار اول و دوم و آقای احمد قرباني پناه 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 40 ریالی به كار خود پایان دادند.
همچنین بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به  شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

صنایع سیمان غرب - سیمان فارس و خوزستان - سیمان خزر- سیمان بهبهان- سیمان ارومیه
مهندس منصور نجفی در ابتدای گزارش خودبا تشریح اینکه سیمان دورود با 3 خط كوره خود توانسته است به 
نسبت میانگین تولید به ظرفیت نسبت به شركت های دیگر سیمان در درجه باالی فعالیت بپردازد افزود: با فروش 
4/032/017 میلیونی نسبت به فروش 2/469/110 میلیونی سال 99 توانستیم خالص فروش داخلی و خارجی 

خود را 63 درصد افزایش دهیم.
به گفته وی صادرات شركت در سال 1399 مبلغ 582/347 بوده كه در سال 1400 این رقم به بیش از 

1/496/648 رسید.
مدیر رزومه دار صنعت كانی كشورمان در ادامه از افزایش 36 درصدی سود عملیاتی شركت و رسیدن به مبلغ 
422/559 میلیون خبر داد و اضافه كرد: با كسب مبلغ 258/344 میلیون در سال سخت گذشته كه شاهد قطعی 
برق و گاز، تداوم تحریم های بین المللی و مشکات ناشی از تامین قطعات و صادرات محصول، رقابت شدید در 
بازار، مازاد تقاضا و ... بودیم توانستیم سود خالص خود را بیش از 31 درصد ارتقاء دهیم. به گفته وی كل تحویل 
داخلی تا مورخ 1400/12/29، مقدار 801033/722 تن بوده كه در لرستان 79%، مركزی 11%، خوزستان %3، 

همدان 1% و سایر مناطق توزیع شده است.
شایان ذكر است بازده عملکرد یکساله تولید كلینکر نسبت به پیش بینی 92درصد و نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 101درصد می باشد. همچنین تولید سیمان 561364 تن بوده كه نسبت به پیش بینی 83 درصد می باشد. 
و صادرات كلینکر  241/496تن بوده كه نسبت به پیش بینی تیپ )5( 135درصد و تیپ )2( 69درصد بوده است.

رعایت دقیق پرتکل های بهداشتی پاسخگویی دقیق و صادقانه مهندس نجفی مدیر مدبر مجموعه 
و جناب قربانی معمار مالیه پاکدست شرکت به سواالت، سودآفرینی شرکت بعد چندین سال زیان 
دهی، اعالم کسب جوایز متعدد بواسطه عملکرد موفق و شایسته سیمان دورود ، تعیین تکلیف و 
کاهش بخش اعظمی بدهی های مالیاتی، توضیحات مبسوط مهندس نجفی پیرامون عملکرد شرکت 
، تقدیر ویژه ریاست مجمع از عملکرد موفق تیم مدیریت و نهایت همکاری با اصحاب رسانه برای 

پوشش خبری از نکات خواندنی این مجمع بود. 
اقدامات انجام شده واحد مطالعات راهبردی و بهبود سیستمهای شرکت سیمان دورود 

)12 ماهه 1400(
1- تهیه گزارش عملکرد واحد مطالعات راهبردی در 12 ماهه 1400

2- تهیه پروپزال بازنگری سند راهبردی شركت )سیمان دورود 1404 ( 
3- آماده سازی نقشه راه واحد فناوری اطاعات تا سال 1401
4- طراحی و اجرای دوربین مداربسته ) CCTV ( در شركت

5- طراحی و راه اندازی انواع سرویسهای شبکه و نرم افزاری
بررسی وضعیت شرکت نسبت به حصول اهداف راهبردی

در این گزارش اهداف استراتژی شركت در چهار منظر مالی ، مشتری ، فرآیندهای داخلی و رشد یادگیری تعیین 
شده است. و برای هر منظر شاخص هایی تعیین شده است و میزان پیشرفت نسبت به سال پایه 1396 تعیین 

شده است . پیشرفت شاخص ها جهت حصول اهداف از طریق روش TLR پایش می گردد. 
اهداف به شرح ذیل مشخص شدند:

- هدف استراتژی كاهش هزینه 
-  هدف استراتژی افزایش درآمد و سهم شركت در بازارهای داخلی 

-  هدف استراتژی بهبود ساختار قیمت تمام شده و افزایش سود آوری 
- هدف استراتژی كاهش آلودگیهای زیست محیطی 

- اهداف استراتژی توسعه و بهبود منابع انسانی 
- هدف استراتژیک توسعه سیستمهای اطاعاتی و مدیریتی

گزارش فعالیتهای انجام شده کارخانه در قالب سیستم مدیریت یکپارچه IMS در 12 ماهه سال 1400 
الف - فعالیتهای عمومی سیستم مدیریت یکپارچه : 

1- پیگیری اقدامات اصاحی وپیشگیرانه ناشی از ممیزی خارجی
2- برنامه ریزی جهت انجام ممیزی داخلی شماره 19 در خرداد ماه سال 1401

3- برنامه ریزی و پیگیری های الزم در خصوص انجام ممیزی در سال 1401
-  ISO 9001 -2015: ب-  فعالیت های مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت

گزارش عملکرد یک سال 1400 تضمین کیفیت:
1- برنامه ریزی جهت بروز كردن اهداف و برنامه های كان و خرد شركت 

2- تهیه و تدوین اجرای برنامه های كیفی وزیست محیط و ایمنی در سه ماه زمستان 1400
3- برگزاری كاس آموزشی iso45001  ایمنی و بهداشت به مدت 32 ساعت جهت زمینه سازی برای دریافت 

گواهینامه استاندارد مربوطه
4- اقداما اصاحی جهت برنامه های نا تمام سال 99

5- بروز رسانی و شناسایی جنبه ها و اثر بخشی آن در زیست محیطی وریسکها و خطرات
6- رفع نواقص و توصیه های بهبود)OFI در ممیزی سال 99(

7- جمع اوری نظرات مشتریان در سه ماهه تابستان و ارائه فرم گزارش ان
8- تهیه گزارشات تحلیل داده ها و پایش فرایند در پایان هر فصل و صدور اقدامات اصاحی متناسب با آن 

9- تهیه و تدوین اجرای برنامه های كیفی وزیست محیط و ایمنی در سه ماهه تابستان 1400
10- اجرای اقدامات اصاحی و تشکیل كارگروه بررسی جهت بهبود فرایندها سه ماهه تابستان 1400

11- تهیه و تدوین برنامه تفضیلی جهت برگزاری ممیزی داخلی سال 1400
12- برگزاری ممیزی داخلی در تاریخ یکم و دوم شهریور سال جاری

13-  ارائه گزارش ممیزی و ثبت و اباغ عدم انطباقهای موجود شركت جهت برطرف كردن ان در مهلت مقرر شده 
14- برگزاری ممیزی داخلی مجدد در تاریخ 23 و 24 شهریور سال جاری 

15- تدوین و اصاح روش اجرایی نظام نامه كیفی جهت رفع عدم انطباق ممیزی خارجی
16- اصاح و تدوین روش اجرایی فروش بعلت فروش سیمان در بورس كاال 

17- دریافت گواهینامه ایزو 2015:9001 و همچنین ایزو 2015:14001 
18- دریافت گواهینامه ایزو 2018:45001 برای نخستین بار در سال 1400 

19- تهیه گزارشات تحلیل داده و پایش فرایند در پایان سه ماهه سوم سال و صدور اقدامات اصاحی متناسب با آن
20-  تهیه و تدوین اجرای برنامه های كیفی وزیست محیط و ایمنی در سه ماهه پاییز 1400 

21- جمع آوری و كسب اطاعات نظرسنجی مشتریان در پایان ماههای مهر و آبان و آذر سال 1400 
22- تهیه و تدوین اطاعات و میزان رضایت مشتریان بر اساس نظرسنجی های ماهیانه در پایان ماه های پاییز 

 F0701 1400 فرم
23- تهیه لیست مشکا واحدها و عدم انطباقهای شركت جهت رفع هرچه سریعتر و آماده سازی جهت ممیزی 

)NACI زیر نظر سازمان تائید صاحیت استاندارد( BRS
24- انجام ممیزی خارجی محیط زیست و ایمنی بهداشت iso45001 در اسفندماه سال1400  

25- همراهی كامل با ممیزی خارجی جهت برگزاری ممیزی و ثبت كلیه موارد اشکال و پیشنهادات بهبود و 
اثربخشی سیستم 

 )NACI( زیر نظر شركت BRS ا ز شركتiso14001 و iso54001 26- دریافت تائید گواهینامه
27- جمع اوری نظرات مشتران در سه ماهه زمستان 1400 و ارائه فرم گزارش ان بصورت ماهیانه( 

28- ارائه فرمهای عملکرد فرآیندهای 3ماهه زمستان 1400 جهت پایش و تحلیل 
29- ارائه فرم برنامه های مدیریت كیفی وزیست محیط و ایمنی در سه ماه زمستان1400

سیمان دورود پایدار و استوار

افزایش 6۳ درصدی فروش و رشد ۳6 درصدی سود عملیاتی

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ



12 | پرتیراژتریــن نشــریه اقتصــادی کشــور | ماهنامــه اقتصــاد و بیمــه | شــماره 138 | خــرداد 1401

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت  پلي پروپیلن جم )سهامی عام( مورخ 1401/02/25 در محل 
سالن همایش و جلسات هتل المپیک تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور 90/77 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
بهروز خالق ویردي به نمایندگي از شركت پتروشیمي جم بود، كه جنابان مهرداد فصیحي به 
نمایندگي از شركت پتروشیمي جم و محمدرضا دبیري به نمایندگي شركت سرمایه گذاري صندوق 

بازنشستگي كشوري  در مقام نظار اول و دوم و آقای حمید 
مرادي 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 
از استماع گزارش حسابرس و  به 1400/12/29 و پس 
بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 
129 با تقسیم سود 24/750 ریال به ازای هر سهم به 

كار خود پایان دادند.
با  خود  گزارش  ابتدای  در  مرادی  حمید  مهندس 
 )JPPC(جم پروپیلن  پلی  شركت  اینکه  تشریح 
پلی  گریدهای  انواع  سال  در  تن  تولیدكننده300،000 
باالترین  با  و   ”JAMPILEN”تجاری نام  با  پروپیلن 
 Spheripol كیفیت با تکیه بر فن آوری منحصر به فرد

می باشد افزود: شركت پلی پروپیلن جم قادر به تولید بیش 
پلی  كاربردهای  تمامی  پوشش  با هدف  گرید  نوع  از120 
پروپیلن در بازار ایران و جهان می باشد. وی اضافه كرد در 
یک مساحت 9 هکتاری با توان متخصصان متعهد داخلی 
هم اكنون ظرفیت تولید 300 هزار تن انواع پلی پروپیلن 
را دارا هستم. مهندس مرادی در مورد سهامداران شركت 
نیز خاطرنشان كرد پتروشیمی جم به عنوان اصلی ترین 
درصدی،  دارای سهم 44  مجموعه  كننده خوراک  تامین 
پتروشیمیران، دارای سهم 44 درصدی و مابقی به شركت 
صبا انرژی جهان گستر، ارزش آفرینان تجارت صبا ، شركت 
و سهامداران خرد  بازنشستگی كشوری  بازرگانی صندوق 
دیگر تعلق دارد. مدیرتوانمند و برجسته صنعت پتروشیمی 
كشورمان در ادامه با بیان اینکه میزان فروش سال 1400 
شركت پلی پروپیلن جم به نسبت سال 1399، 42 درصد 

رشد را نشان می دهد تصریح كرد: در سال 1400، 9 هزار و 318 میلیارد تومان فروش شركت 
بوده و 600 میلیارد تومان هم از محل درآمد ناشی از مالیات های ذخیره شده در دو سال گذشته 
حاصل شده كه نتیجه تاش همه جانبه مدیران شركت برای تمدید معافیت مالیاتي 10 ساله دوم 

تا سال 1407 بوده است.
مهندس مرادی ضمن بیان اینکه، با افزایش 580 میلیارد تومان سود حاصل از سرمایه گذاری های 

شركت در صندوق های سرمایه گذاری و سایر سپرده ها، سود خالص شركت نسبت به سال گذشته، 
128 درصد افزایش یافته است اضافه كرد: ما در مقام بزرگترین تولیدكننده پروپیلن در سال 1400 

با بیش از 85 درصد ظرفیت كاركرده و توانستیم ركورد تولید خود را بشکنیم.
مدیر عامل بزرگترین شركت تولید كننده داخلي پلي پروپیلن با اشاره به صادرات 17 هزار تنی 
پروپیلن جم، 32 درصد  پلی  به مبلغ 27 میلیون دالر تصریح كرد: شركت  محصوالت شركت 
سهم بازار داخل را در اختیار دارد و با رعایت استانداردهای جهاني در زمینه تولید پلي پروپیلن، 
توانسته علی رغم تمامي مشکات و محدودیت های بین 
شرایط  در  صاداراتي  بازارهای  در  را  المللي، حضور خود 
مطلوبی حفظ كند.وی با اظهار اینکه ما 12 گرید در سبد 
محصوالت شركت داریم كه در طیف وسیعی از صنایع 
مختلف همچون نساجی، شیمیایی، لوازم خانگی، قطعات 
خودرو، فیلم و عکس و رادیولوژی و ... كاربرد دارد افزود: 
در سال مالی مورد گزارش برای تولید گریدهای انحصاری 
خود موفق به دریافت لوح تقدیر از سوی وزارتخانه هاو 

موسسات بزرگ كشوری شدیم.
مهندس مرادی همچنین از كسب رتبه دوم ناشر برتر بازار 
سرمایه توسط شركت پلی پروپیلن جم خبر داد و اضافه 
كرد: شركت پلي پروپیلن جم، در زمینه گزارشگری مالي، 
شفافیت و پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام با 
كسب رتبه دوم ناشر برتر بازار سرمایه، در انجام وظایف 
و ماموریت های خود در این زمینه، عملکرد موفقی داشته 
كه این موفقیت، مرهون تاش و خدمات تمامي همکاران 

شركت است.
وی به موفقیت های دیگر شركت پلی پروپیلن جم اشاره كرد 
و گفت: این شركت موفق به كسب رتبه اول در سهم بازار 
گریدهای گروه شیمیایي و فیلم كه از حاشیه سود باالتری 
نسبت به گروه نساجي برخوردار است شده و توانسته به 
تولید و عرضه انحصاری گرید ترپلیمر RP120L در كشور 

با توجه به ارزش افزوده قابل توجه این گرید، دست یابد.
مدیرعامل صاحبنام و شناخته شده صنعت كشورمان در 
فرازی دیگر از گزارش خود با تاكید بر اهمیت تامین خوراک 
با  افزایش تولید شركت خاطرنشان كرد:  برای پایداری و 
توجه به كاهش خوراک دریافتي از شركت پتروشیمي جم، 
46 هزار تن پلی پروپیلن از پاالیشگاه شازند خریداری شد 
كه در مقایسه با سال 1399، افزایش 83 درصدی را نشان می دهد و همین امر، نقش مهمي در 

جبران كاهش خوراک دریافتي از شركت پتروشیمي جم داشته است.
افزایش مصرف پلي پروپیلن  از پیش بیني روند  ارایه گزارشي  با  ادامه  مهندس حمید مرادی در 
در ایران و جهان، از برنامه های شركت برای حفظ و افزایش سهم از بازارهای داخلي و صادراتي، 
تامین  افزایش ظرفیت  گفت:  و  داد  مدت خبر  بلند  و  مدت  میان  مدت،  كوتاه  زماني  مقاطع  در 

افزایش 12۸ درصدی سود خالص
حرکت مستمر شرکت پلی پروپیلن جم به سوی تعالی، رشد و شکوفایی ایران اسالمی

ش
خو

سر
قه 

دی
ص

افزایش 42 درصدی فروش، رشد 51 درصدی سود عملیاتی، 
ارتقاء 116 درصدی سایر درآمدهای عملیاتی و افزایش 128 
درصدی سود خالص که منجر به کسب سود خالص 48 هزار 
و 384 میلیاردی شده است در کنار کسب سهم 32 درصدی 
بازار کوپلیمر،  از  بازار پروپیلن کشور، سهم 47 درصدی  از 
شکستن رکورد تولید و صادرات 27 میلیون دالری در سال 
توفیقات  و  دستاوردها  از  ای  گوشه  تنها  اقتصادی  سخت 
و  توانمند  مدیریت  تیم  و  مرادی  حمید  مهندس  درخشان 
کاردان او در شرکت پلی پروپیلن جم طی سال 1400 بوده است 
که بایست به این تیم مدیریت موفق برای کسب این توفیقات 

تبریک گفت و به احترام کاله از سر برداشت، خداقوت.
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ارزش  زنجیره  تکمیل  بهینه سازی سبد محصوالت،  و  توسعه  بازارهای صادراتي،  توسعه  خوراک، 
بهینه خوراک،  و  مناسب  تامین  برای  پتروشیمي جم  با شركت  مذاكره  پایین دستي،  محصوالت 
دریافت حداكثری خوراک از پاالیشگاه شازند، تامین خوراک از پتروشیمي ایام و پاالیشگاه آبادان و 
مطالعات امکان تامین خوراک از منابع خارج كشور، از جمله برنامه های عملیاتي كوتاه مدت شركت 

در زمینه افزایش ظرفیت تامین خوراک بوده است.
سکاندار شركت با بیان اینکه طراحي و احداث مخزن ذخیره پروپیلن و طراحي و احداث واحد خالص 
سازی پروپیلن در مجتمع تولیدی عسلویه از برنامه های میان مدت شركت پلی پروپیلن جم می 
باشد اضافه كرد: مطالعات امکان سنجي سرمایه گذاری در یکي از طرح های PDH PP كشور هم 
از مهمترین برنامه های بلند مدت شركت است كه امیدواریم بتوانیم برای تحقق این مهم گام های 

اساسی برداریم.
رئیس كارگروه پلي پروپیلن كشور در ادامه، به راهبردهای اساسی شركت پلی پروپیلن جم برای 
سال 1401 اشاره و تاكید كرد: رعایت الزامات تامین بازار داخلي، با توجه به روند تولید و مصرف 
پلي پروپیلن در ایران و جهان و با لحاظ میزان ظرفیت در دسترس و تقاضای بازار و با هدف رعایت 
صرفه و صاح سهامداران محترم و حفظ بازارهای موجود، با حضور مداوم و عرضه مستمر محصول 
در بازار و نیز توسعه بازارها و افزایش سهم از بازار با توسعه محصوالت از راهبردهای اساسي شركت 
در حوزه بازار است كه با توسعه و بهینه سازی سبد محصوالت و عرضه محصوالت جدید مانند 
گرید لوله و نهایي سازی تولید گرید كوپلیمر بهبود یافته قاب باتری خودرو، بانی نیل به این اهداف 

عملیاتي خواهد بود.
مهندس مرادی، با اشاره به نامگذاری سال 1401 از سوی رهبر معظم انقاب به سال “تولید، دانش 
بنیان و اشتغال آفرین” تاكید كرد: انشااهلل در راستای تحقق بخشیدن به منویات و فرامین مقام 
عظمای والیت، با بهره گیری از فرصت های پیش رو، برنامه ریزی دقیق و تکیه بر تحقیق، توسعه، 
نوآوری و فعالیت های دانش بنیان، حركت مستمر شركت پلی پروپیلن جم)سهامی عام( به سوی 

تعالی، رشد و شکوفایی ایران اسامی در سال 1401 را شاهد باشیم.
مهندس مرادی با تبیین مجدد اینکه در پروپیلن با 32 درصد از سهم بازار داخل حائز رتبه اول 
هستیم و در دو حوزه دیگر هم جزو تامین كننده بخش عمده ای از بازار مصرف می باشیم تصریح 
كرد: روند تولید و مصرف  پروپیلن در ایران و جهان نشان دهنده آن است كه این روند با شیب بسیار 
مناسبی رو به رشد است بطوری كه از تقاضای 700 هزار تنی  سال 2022 پیش بینی می شود كه 

در سال 2030این میزان تقاضا به باالی 1/5 میلیون تن برسد.
به گفته وی در بودجه سال مالی مورد گزارش تولید 246/000 تن پیش بینی شده بود ولی شركت 
پروپیلن جم موفق شده با تولید واقعی 253/932 تن محصول، جلو تر از پیش بینی ها عملکرد 

داشته باشد.
از  شركت  دریافتی  خوراک  اصلی  قسمت  چند  هر  كه  كرد  تاكید  همچنین  شركت  مدیرعامل 
پتروشیمی جم بوده است ولی با تمهیدات مدیریتی و رایزنی های متعدد موفق شدیم از پتروشیمی 

شازند نیز خوراک دریافت كنیم و همچنین منابعی جدید برای تامین كاتالیست فراهم سازیم. 
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، خوشامدگویی اولیه به مجمع نشینان توسط جناب بی باک 
مدیریت فرهیخته روابط عمومی شركت، پخش یک تله فیلم جامع كه بخوبی تاریخچه و پتانسیل 
های شركت را به سمع و نظر سهامداران رساند، تایید حسابهای شفاف و كلین مجموعه توسط 
حسابرس و بازرس قانونی، پاسخگویی دقیق و مستند به سواالت سهامداران حاضر در مجمع و ناظر 
به صورت برخط توسط مدیران ارشد شركت، رفع ابهام پیرامون بعضی بندهای گزارش حسابرس 

توسط جناب رمضانی مرد یک شماره مالی شركت از نکات خواندنی این مجمع بود. 
مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم 

در سال مالی مورد گزارش :
شركت پلی پروپیلن جم بزرگترین تولیدكننده داخلی ، از بزرگترین شركت های صادركننده و از گزینه 

های برتر منتخب مشتریان درخصوص محصوالت پلی پروپیلن و سرآمد كیفیت و نوآوری می باشد.

برنامه های پیش بینی شده جهت دستیابی به اهداف فروش و سودآوری در سال 1400:
- به منظور نیل به اهداف بودجه ای 246 هزار تن تولید و فروش محصوالت شركت در سال 1400 

برنامه های ذیل به عنوان اهداف عملکردی شركت پیش بینی شده بود:
- تامین خوراک از پتروشیمی جم بمیزان 230 هزار تن طبق نامه مکتوب این شركت به شماره

 ه 1/120767 – پ ج مورخ 1399/10/13
- تامین و انتقال خوراک توسط كامیون از پاالیشگاه شازند به میزان 12/5 هزار تن.

میزان دستیابی به اهداف و برنامه های سال 1400 و دست آوردهای مهم:
- افزایش مبلغ فروش شركت با توجه به پیش بینی و تحلیل وضعیت بازار، فروش های هفتگی با 
میزان و تركیب مناسب و انجام صادرات درزمان های مناسب و ...  از 66 هزار میلیارد ریال به 87 

هزار میلیارد ریال.
- كسب سودآوری بیش از 4 هزار میلیارد ریال طی سال 1400

- كسب رتبه نخست تناژ تولید سالیانه در بین تولیدكنندگان پلی پروپیلن ایران با مقدار 240/232 تن
- كسب سهم 32 درصدی بازار پلی پروپیلن كشور طی سال 1400

- كسب سهم 47 درصدی از بازار كوپلیمر كشور
- اختصاص 32 درصد از سبد فروش محصوالت شركت به گروه كوپلیمر باتوجه به حاشیه سود مناسب 
- فروش حدود 2/5برابری گرید RP120L نسبت به سال گذشته از طریق برگزاری جلسات با 

مشتریان این گرید باتوجه به حاشیه سود مناسب این محصول 
-  تولید و فروش موفقیت آمیز گریدهای RP120LS و گرید مخصوص قاب باطری

برنامه های آتی مدیریت
- تداوم فعالیت و حضور موثر در سازمان بورس و اوراق بهادار

- صرفه جویی در هزینه ها و كاهش و حذف هزینه های مازاد و غیرضروری
- ارتقای نظام مالی شركت با مکانیزه كردن سیستم حسابداری بهای تمام شده

- آموزش كاركنان و ارتقای نظام آموزشی در كلیه كاركنان شركت طبق برنامه آموزشی مدون
- تهیه ، تصویب و اجرای ساختار سازمانی متناسب شركت با توجه به جایگاه شركت در بازار سرمایه
- اجرای راهکارهای عملیاتی برای افزایش خوراک ورودی به مجتمع تولیدی در جهت نیل به اهداف 

افزایش تولید و فروش و سودآوری
- تسهیل در انتقال ارز و پرداخت های ارزی شركت از منابع مختلف خارجی برای تسریع در خرید 

مواد اولیه و قطعات یدكی خارجی.
برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت براي سال مالي آتي:

-  سرمایه گذاری در سهام سایر شركت های پتروشیمی 
- افزایش بهره وری 

- رشد درآمد سازمان 
- رشد مسئولیت پذیری اجتماعی 
- افزایش رضایت و تعهد كاركنان 

- حفظ موقعیت بزرگترین تولید كننده داخلی 
 PP حفظ موقعیت بزرگترین صادركننده محصول -

- رشد تقاضای محصوالت شركت 
- افزایش تولید تا تحقق ظرفیت اسمی 

- بهسازی خطوط تولید 
- افزایش تولید گریدها با حاشیه سود باالتر

- طراحی، خرید و نصب مخزن ذخیره پروپیلن 
- طراحی و استقرار سیستم های نوین مدیریتی 

- اتخاذ سیاست های منعطف در هزینه حمل و عقد قراردادهای درازمدت با مشتریان 
- دایر كردن انبار محصوالت در فواصل نزدیک به بازار مصرف 
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حسابهای شفاف و سود خوب با مهندس سید حسن معصومی در سیمان بجنورد

ــهامی عام(  ــیمان بجنورد)س ــركت س ــهام ش ــان س ــالیانه صاحب ــادی س ــی ع ــع عموم مجم
)I.G.I( مــورخ 1401/02/21 در محــل ســالن اجتماعــات شــركت بازرســي كاالي تجــاري

ــد.  برگــزار گردی
ــی ، اعضــاء  ــی و حقوق ــا حضــور 88/68 درصــدی ســهامداران حقیق ــه ب ــن مجمــع ك در ای
هیــات مدیــره، نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، حســابرس و بــازرس قانونــی برگــزار 
ــادري  ــود، كــه آقــای علیرضــا ق ــد، ریاســت مجمــع برعهــده آقــای  مهــدي طالبــي ب گردی
و خانــم عــذرا بیانــي در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای ســید حســن معصومــي 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 1400/12/29 و پــس از اســتماع گــزارش 
ــب  ــن  تصوی ــود ضم ــوات خ ــن صل ــا طنی ــع نشــینان ب ــی، مجم ــازرس قانون حســابرس و ب

ــاده  ــات مشــمول م ــذ معام ــی و تنفی ــای مال صورته
ــر  ــه ازای ه ــال ب ــا تقســیم ســود 5/165 ری 129 و ب

ــد. ــان دادن ــه كار خــود پای ســهم ب
ــرد  ــر از عملک ــه خب ــرای تهی ــود ب ــرار نب ــه ق ــا اینک ب
ســیمان بجنــورد بــروم و آن هــم بــه دلیــل كســالت 
ولــی بــه حرمــت ســید حســن معصومــی و عملکــرد 
ــای  ــه ه ــن بچ ــن ای ــاد ك ــوب و دل ش ــوب و خ مطل
ــی كاالی  ــالن بازرس ــه س ــازده ب ــط ی ــا خ ــدوم ب خ
ــان مطهــری رفتــم و میهمــان بچــه  تجــاری در خیاب
هــای ســیمان بجنــورد شــدم كــه یکــی از یکــی بهتــر 
ــن  ــل زی ــم خج ــن ه ــد و م ــی دارن ــم م ــت قل حرم
ــب  ــی اس ــد و حام ــانه ان ــاور رس ــار و ی ــه ی ــف ك لط

ــم... قل
ــد  ــداد و ارقامن ــار اع ــش معم ــی و یاران ــت مال معاون

ــده  ــان ورزی ــند و حسابرس ــی شناس ــراز را خــوب م و ت
چــون جنابــان رضایــی و نیکــوكار و گــروه وانیــا نیــک 
ــی مــی دهنــد. چهــره  ــه ایــن گــواه نمــره عال تدبیــر ب
ــا و در  ــت م ــه در والی ــک ك ــدس ل ــاب مهن ــنا جن آش
ــن ســطور در ســیمان ســاوه  ــب ای روســتای زادگاه كات
و جنــاب محمدخــان  داشــته  مانــدگاری  خدمــات 
ــی و حــاج  ــره شــناخته شــده صنعــت كان ــری چه صاب
ــد كــه  ــا درجــه ارشــد آن كــرده ان ابراهیــم ســجادی ب
تحســین همــگان را برانگیخــت. ایــن افــراد شــاخص را 

ســکانداری قابــل، ناخدایــی مــی كنــد كــه از اســتون هــا صنعــت كانــی مــی باشــد و شــما 
ــی. ــن معصوم ــدس حس ــدش مهن بخوانی

مهنــدس ســید حســن معصومــی خــوب مــی دانــد بحنــورد جایــگاه امیــران و رجــال كشــور 
بــوده و بیشــتر دســت انــدركاران صنعــت كشــور از ســختی كار در آنجــا خبــر دارنــد و ســید 

بــا ایــن بــاور و پشــت كار مثــال زدنــی و كاربلــدی بــه صــف اول نشســت و ســکاندار شــد.
مدیرعامــل ســیمان بجنــورد مهنــدس معصومــی در ابتــدای گــزارش خــود خاطرنشــان كــرد 
ــدات اندیشــیده  ــم تمــام دشــواری هــای حاكــم در ســال 1400 در ســایه تمهی كــه علیرغ
شــده و تــاش مجاهدگونــه كلیــه اركان شــركت توانســتیم بــه اهــداف تعییــن شــدة خــود 
ــه  ــق ب ــت ، موف ــا كیفی ــول ب ــة محص ــتریان و عرض ــاد مش ــب اعتم ــا جل ــم و ب ــت یازی دس
ــن  ــروش 1/351/143 ت ــیمان و ف ــن س ــر و 1/374/584 ت ــن كلینک ــد 1/400/434 ت تولی
ســیمان گردیــم مدیــر عامــل موفــق و برجســته شــركت ســیمان بجنــورد بــرای ســال مالــی 
منتهــی بــه 29 اســفند 1400، ســود خالــص شــركت ســیمان بجنــورد 2.214.792 ریــال را 

اعــام نمــود كــه نســبت بــه ســال گذشــته 176 درصــد و ســود عملیاتــی شــركت را مبلــغ 
2.401.060 ریــال اعــام كــرد كــه ایــن عــدد نســبت بــه ســال مالــی گذشــته 184 رشــد 
داشــته اســت. بــه گفتــه ایــن مدیــر كاردان همچنیــن در ســال مالــی مــورد كــزارش ، مبلــغ 
5.263.913 میلیــون ریــال شــامل 1.238.855تــن انــواع ســیمان پاكــت و فلــه در بازارهــای 
ــی گذشــته 173 درصــد  ــه ســال مال ــه فــروش رســیده كــه ایــن مبلــغ نســبت ب داخلــی ب
ــه كشــورهای آســیای  افزایــش داشــته و در بخــش صــادرات نیــز 112.287 تــن ســیمان ب

میانــه صــادر شــده اســت .
ــال 1400  ــركت در س ــتاوردهاي ش ــم دس ــون اه ــه پیرام ــبجنو« در ادام ــل »س مدیرعام
خاطرنشــان كــرد كــه ســرمایه گــذاري 17/7 میلیــارد تومانــی در پــروژه هــاي بهینــه ســازي 
ــرات  ــای تعمی ــت ه ــا پیشــرفت 100% ، انجــام فعالی ــت در ســال 1400 ب ــش ظرفی و افزای
ــول  ــوع محص ــد 6 ن ــی، تولی ــکار بیرون ــتفاده از پیمان ــدون اس ــه و ب ــنل كارخان ــط پرس توس
ــال 1400 و  ــازار در س ــاز ب ــا نی ــب ب ــوع متناس متن
تولیــد ســیمان مركــب و تحویــل حــدود 72/623 تــن 
ســیمان مركــب )بــه عنــوان ســیمان آمیختــه ســبز و 
دوســتدار محیــط زیســت( جــزو مهمتریــن توفیقــات 
ــوده اســت.  ــی مــورد گــزارش ب شــركت در ســال مال
ــای  ــركت ه ــتر در ش ــه پیش ــی ك ــدس معصوم مهن
ــرد و  ــهر ك ــتان ش ــتان، گلس ــاش، كردس ــیمان خ س
ــان  ــوری درخش ــر حض ــزرگ دیگ ــركت ب ــن ش چندی
ــت  ــه تقوی ــار اینک ــا اظه ــن ب ــت همچنی ــته اس داش
ــي  ــطح آگاه ــش س ــي و افزای ــاي مدیریت ــامانه ه س
پرســنل جهــت انجــام فعالیــت هــاي تیمــي بــر پایــه 
ــر و  ــت تغیی ــش، مدیری ــت دان ــي، مدیری ــول علم اص
ــزاری  ــا، برگ ــت ه ــک و فرص ــر ریس ــي ب ــر مبتن تفک
مســتمر جلســات كمیتــه كنتــرل بهــای تمــام شــده 
ویــژه  بــه  پرســنل  تمــام  مشــاركت  و  راهبــری   ،
كارشناســان و مســئولین در پیشــبرد اهــداف شــركت 
نتایــج شــایان توجــه را بــه ارمغــان آورده اســت افــزود: 
ــرون  برگــزاری دوره هــای آموزشــی درون ســازمانی ،ب
ســازمانی و حیــن كار) بــا رویکــرد جانشــین پــروری بــه 
دلیــل بازنشســتگی هــای پیــش رو ، ســرانه آموزشــی 
ــه اســت(  ــزان بیــش از 13 ســاعت تحقــق یافت ــه می ب
ــره وری  ــاء به ــانی، ارتق ــع انس ــای مناب ــوزه ه را در ح
و راندمــان كاری مــورد توجــه قــرار داده ایــم. وی 
ــا  ــرای پرســنل كارفرم ــردی ب ــع وســائل حفاظــت ف ــه كــرد: ســازماندهی تهیــه و توزی اضاف
ــت  ــل زیس ــط كار ،عوام ــان آور محی ــل زی ــری عوام ــدازه گی ــام دوره ای ان ــکار، انج و پیمان
محیطــی و اعمــال كنتــرل هــای مــورد نیــاز نیــز بــرای مدیریــت و كنتــرل عملکردهــا بســیار 
ــدار  ــزارش مق ــورد گ ــی م ــال مال ــر اســت طــی س ــایان ذك ــوده اســت. ش ــام ب ــورد اهتم م
112/287 تــن ســیمان، حســب مــورد بــا شــرایط XWORK و DAF و  FOB بــه 
كشــورهای ازبکســتان، روســیه، تركمنســتان، افغانســتان، قراقســتان و تركیــه صــادر شــده 
اســت. و مقــدار 146/993 یــورو و 2/808/041 دالر ارز حاصــل از صــادرات مذكــور دریافــت 
و در ســامانه ای نیمــا فروختــه شــده و یــا جهــت واردات قطعــات یدكــی خارجــی مصــرف 
شــده و مطابــق بخشــنامه ارزی بانــک مركــزی از بابــت ارز حاصــل از صــادرات رفــع تعهــد 

كامــل انجــام شــده اســت.
ـــی  ـــع مبن ـــس مجم ـــد رئی ـــتی، تاکی ـــای بهداش ـــکل ه ـــق پروت ـــت دقی رعای
بـــر عملکـــرد عالـــی تیـــم مهنـــدس معصومـــی در ســـیمان بجنـــورد، 

افزایش درآمدهای خالص از رقم 3/204/363 میلیونی سال 
1399 به رقم 5/955/097 میلیون در سال 1400 و ارتقاء سود 
عملیاتی از مبلغ 1/300/446 میلیون به مبلغ 2/401/060 میلیون 
در سال 1400 باعث شد در سایه رویکرد و سیاست های مدبرانه 
مهندس حسن معصومی، شرکت سیمان بجنورد بتواند به رقم 
سود خالص 2/214/792 میلیونی دست پیدا کند که نسبت به 

سال قبل بیش از 176 درصد رشد داشته است.

افزایش بیش از 176 درصدی سود خالص
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تاییـــد حســـابهای شـــفاف و کلیـــن مدیرمالـــی مجموعـــه، پاســـخگویی 
ـــط  ـــورت برخ ـــه ص ـــر ب ـــع و ناظ ـــر در مجم ـــهامداران حاض ـــواالت س ـــه س ب
، بیـــان برنامـــه و چشـــم انـــداز شـــرکت بـــرای ســـال مالـــی آتـــی ، 
ـــا  ـــرکت ب ـــنامه ش ـــاق اساس ـــت انطب ـــاده جه ـــوق الع ـــع ف ـــزاری مجم برگ
ـــل  ـــت تعام ـــادار و نهای ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــد س ـــورد تایی ـــنامه م اساس
ـــا  ـــخگو ت ـــالش و پاس ـــهام پرت ـــور س ـــرکت از ام ـــه ارکان ش ـــکاری کلی و هم
ـــی  ـــکات خواندن ـــری از ن ـــش خب ـــرای پوش ـــه و ... ب ـــی فرهیخت ـــط عموم رواب

ـــود. ـــع ب ـــن مجم ای
پیام هیات مدیره

حضــور ســهامداران و مدعویــن محتــرم را بــه مجمــع عمومــي عــادي صاحبــان ســهام گرامــي 
ــران و  ــاش مدی ــبحان و ت ــد س ــاري خداون ــا ی ــد و ب ــال جدی ــک س ــن تبری ــته و ضم داش
كاركنــان متعهــد ، توانمنــد و بــا انگیــزه شــركت و پیگیــري برنامــه هــا و اهــداف اســتراتژیک 
و اعمــال مدیریــت هزینــه هــا و كاهــش قیمــت تمــام شــده، اجــراي پــروژه هــاي بهبــود، 
ــه  ــه 1400/12/29 ب ــي ب ــي منته ــال مال ــود آوري، س ــش س ــازار و افزای ــهم ب ــش س افزای

پایــان رســید. 
امیــد اســت بــا اســتفاده از رهنمودهــاي ســهامداران محتــرم و بــا همــت كاركنــان پرتــاش و 
بهــره گیــري از توانایــي آنهــا، شــركت بــا افزایــش میــزان صــادرات و افزایــش ســهم بــازار، بــا 
توجــه بــه كیفیــت مطلــوب و تنــوع محصــوالت و اعمــال مدیریــت انــرژي، مدیریــت منابــع 
ــش  ــه افزای ــق ب ــتر موف ــزوده بیش ــا و ارزش اف ــه ه ــش هزین ــد و كاه ــش درآم ــي، افزای مال
ســودآوري شــركت در ســال 1401 گــردد. همچنیــن امیــد اســت بــا كار و تــاش بیشــتر و 
توجــه بــه همــه عوامــل موثــر درون و بــرون ســازماني، بــه اهــداف مــورد نظــر، مطابــق برنامــه 

راهبــردي شــركت نایــل گردیــم.
ــال  ــي آن در س ــت رقابت ــت و وضعی ــرکت در صنع ــگاه ش ــر جای ــي ب ــرور کل م

ــزارش : ــورد گ ــي م مال
شــركت ســیمان بجنــورد بــا ظرفیــت روزانــه 5300 تــن كلینکــر و حــدوداً 1/69 میلیــون تن 
ســیمان در ســال و واقــع شــدن در منطقــة شــمال شــرق كشــور و وضعیــت عرضــه و تقاضــا 
در ایــن منطقــه، مواجهــه بــا یکــي از شــدیدترین بازارهــاي رقابتــي مــي باشــد . در چنیــن 
شــرایطي ، شــركت ســیمان بجنــورد بــا توجــه بــه اعتمــاد مشــتریان نســبت بــه شــركت كــه 
داراي وجــه تمایــز كیفیــت مطلــوب و تنــوع تولیــد مــي باشــد توانســته ، ســهم خــود در بــازار 

رقابتــي را حفــظ كــرده و مطابــق برنامــه عمــل نمایــد.
بیان استراتژي شرکت :

در راســتاي سیاســت هــاي هلدینــگ ،شــركت ســیمان بجنــورد پــس از انجــام مطالعــات الزم 
و بــا همــکاري دفتــر مدیریــت و برنامــه ریــزي و مطالعــات راهبــردي هلدینــگ ، اقــدام بــه 

تهیــه ســند راهبــردي و تدویــن اســتراتژي هــاي خــود بــه شــرح زیــر نمــوده اســت:
1- حفــظ و افزایــش ســهم بــازار داخلــي و صادرات)حفــظ كیفیــت و بهبــود آن ،تنــوع تولیــد 

،مهندســي فــروش ،توســعه بازارهــاي صادراتــي و...(
2- -مدیریــت هزینــه هــا و كاهــش قیمــت تمــام شــده )افزایــش راندمــان تجهیــزات ،كاهــش 
ــت  ــه، مدیری ــاي آمیخت ــروش ســیمان ه ــد و ف ــه ســازي مصــرف انرژي،تولی ــات ،بهین توقف

منابــع مالــي و ...(
3- توســعه ســرمایه انســاني و بهــره گیــري از نیروهــاي توانمنــد ، متعهــد و كاري ،توجــه بــه 

امــر آمــوزش و مشــاركت كاركنــان و ایجــاد ســامانه هــاي مدیریتــي
4- توجــه بــه مســائل زیســت محیطــي و ایمنــي و بهداشــت محیــط بــا توجــه بــه بیمــاري 

كویــد 19
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت براي سال مالي آتي :

ــس از طــي مســیر  ــداز، شــركت در نظــر دارد پ ــردي چشــم ان ــن ســند راهب ــس از تدوی پ
تعالــي ، در ســال 1401 بــه بهتریــن ســازمان از نظــر اســتفاده بهینــه از منابــع در اختیــار 

ــور  ــطح كش ــي در س ــوش نام ــداري و خ ــه پای ــود آوري و در نتیج ــر س ــت حداكث در جه
ــد 1/700/000  ــال 1401 تولی ــركت در س ــة ش ــتا برنام ــن راس ــه در همی ــردد ك ــل گ تبدی
ــي و  ــاي داخل ــیمان در بازاره ــن س ــون ت ــدودا 1/400/000 میلی ــروش ح ــر و ف ــن كلینک ت

خارجــي مــي باشــد.
اهم دستاوردهاي شرکت در سال 1400

1- ســرمایه گــذاري 17/7 میلیــارد تومــان در پــروژه هــاي بهینــه ســازي و افزایــش ظرفیــت 
در ســال 1400 بــا پیشــرفت %100 .

ــائ  ــتاي ارتق ــا در راس ــروس كرون ــیوع وی ــا ش ــه ب ــت مقابل ــده جه ــام ش ــات انج 2- اقدام
ــدي( ــدام كلی ــي)3 اق ــاي اجتماع ــئولیت ه ــا مس ــي و ایف ــامت عموم س

ــت،  ــي وزارت بهداش ــاي اباغ ــتورالعمل ه ــت دس ــت رعای ــارت جه ــاني و نظ ــاع رس - اط
درمــان و آمــوزش پزشــکي از طریــق اتوماســیون اداري و تابلــو اعانــات، تامیــن 2 دســتگاه 
تــب ســنج و پالســي اكســیمتر و كنتــرل عائــم اولیــه پرســنل و ارجــاع بــه پزشــک كارخانــه، 

پایــش و نظــارت بــر شــیوع بیمــاری كرونــا در بیــن پرســنل .
- كاهــش ضریــب انتقــال ویــروس كرونــا از طریــق تمــاس دســت، بینــي و چشــم بــا مکانیــزه 
نمــودن فرآیندهــاي كاري از قبیــل مکانیــزه نمــودن گــردش فــرم هــاي پركاربــرد ماننــد فــرم 
درخواســت كاال از انبــار، جایگزینــي دســتگاه ثبــت تــردد چشــمي بــه جــاي اثــر انگشــت ، 
تامیــن و اســتفاده از محلــول هــاي ضــد عفونــي كننــده ســطوح و اماكــن و ســرویس هــاي 

ایــاب و ذهــاب، تامیــن ماســک مــورد نیــاز
- تولید 6 نوع محصول متنوع متناسب با نیاز بازار در سال 1400

ــکار  ــدون اســتفاده از پیمان ــه و ب ــرات توســط پرســنل كارخان ــای تعمی ــت ه - انجــام فعالی
ــی بیرون

- تقویــت ســامانه هــاي مدیریتــي و افزایــش ســطح آگاهــي پرســنل جهــت انجــام فعالیــت 
هــاي تیمــي بــر پایــه اصــول علمــي، مدیریــت دانــش، مدیریــت تغییــر و تفکــر مبتنــي بــر 

ریســک و فرصــت هــا
- برگــزاری مســتمر جلســات كمیتــه كنتــرل بهــای تمــام شــده ، راهبــری و مشــاركت تمــام 
پرســنل بــه ویــژه كارشناســان و مســئولین در پیشــبرد اهــداف شــركت كــه نتایــج شــایان 

توجــه را بــه ارمغــان آورده اســت .
- حفظ و نگهداری فضای سبز كارخانه

ــا رویکــرد  - برگــزاری دوره هــای آموزشــی درون ســازمانی ،بــرون ســازمانی و حیــن كار) ب
جانشــین پــروری بــه دلیــل بازنشســتگی هــای پیــش رو ، ســرانه آموزشــی بــه میــزان بیــش 

از 13 ســاعت تحقــق یافتــه اســت.)
- سازماندهی تهیه و توزیع وسائل حفاظت فردی برای پرسنل كارفرما و پیمانکار

ــل زیســت محیطــی و  ــط كار ،عوام ــان آور محی ــل زی ــری عوام ــدازه گی - انجــام دوره ای ان
اعمــال كنتــرل هــای مــورد نیــاز

- تولیــد ســیمان مركــب و تحویــل حــدود 72/623 تــن ســیمان مركــب )بــه عنــوان ســیمان 
آمیختــه ســبز و دوســتدار محیــط زیســت(

برنامه هاي آینده شرکت
گسترش بازارهاي فروش محصوالت:

ــن  ــزار ت ــدوداً 1/400 ه ــروش ح ــن و ف ــد 1/400 ت ــال 1401 تولی ــركت در س ــة ش برنام
ــا و  ــه ه ــداف ، برنام ــتاي اه ــت در راس ــي و حرك ــي و خارج ــاي داخل ــیمان در بازاره س

ــد . ــي باش ــود م ــده خ ــف ش ــتراتژي تعری اس
بودجه سال مالي 1401:

بودجــه ســال مالــي 1401 شــركت بــا تولیــد 1/700هــزار تــن كلینکــر و 1/400 هــزار تــن 
ســیمان تنظیــم گردیــده اســت كــه پیــش بینــي میشــود 1/250 هــزار تــن ســیمان در بــازار 

داخلــي و 150 هــزار تــن بــه خــارج از كشــور عرضــه شــود . 
درآمد حاصل از صادرات رقمي بالغ بر 932/400 میلیون ریال برآورد گردیده است
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سیمان بهبهان )سهامی عام( مورخ 1401/02/28 در محل 
مجموعه فرهنگي ورزشي تاش برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 76/05 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  ملیحه غني و آقای حمیدرضا حساس در مقام نظار اول و دوم و آقای علي اصغر 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 5/614 

ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
همچنین شركت تدوین و همکاران  به عنوان بازرس قانونی و 
حسابرس شركت و  رایمند و همکاران به عنوان بازرس علی البدل 

انتخاب گردید.
مهندس الوندیان در ابتدای گزارش خود با اعام اینکه با توجه به 
موقعیت جغرافیایی استان خوزستان و حضور 19 شركت سیمانی 
در بازار استان، شركت سیمان بهبهان با تنوع تولید )تولید سیمان 
های تیپ پنج و دو( و ارتقاء كیفی محصوالت موفق به تحویل 
سیمان داخلی به میزان 600/712 تن و صادرات كلینکر به 
میزان 349/516 تن گردیده و همچنین توانسته است به صادرات 
سیمان به میزان 12/977 در سال مالی مورد گزارش نائل آید تا 
به عنوان یک برند صادراتی خود را در بازارهای هدف بیش از 

پیش معرفی كند.
مهنـدس داریـوش كاظمی )مدیرمالی( شـركت نیـز در ادامه 
قرائـت گـزارش هیـات مدیـره بـه مجمع بـا تاكید بـر اینکه 
سـیمان بهبهـان به واسـطه كیفیت مرغوب ، تنـوع محصول 
و برند خوشـنام خود سـهمی بسـیار مناسـب از بازار منطقه 
ای را بـه خـود اختصـاص داده اسـت افـزود: در حالـی كـه 
 2/731/535 مبلـغ   1399 سـال  در  مـا  عملیاتـی  فـروش 
میلیـون بوده اسـت ایـن رقم در سـال مالـی 1400 به مبلغ 
4/564/820 میلیـون  افزایـش پیـدا كـرده اسـت. داریـوش 
كاظمـی همچنیـن خاطرنشـان كـرد كـه شـركت توانسـته 
سـود عملیاتـی خـود را از مبلـغ 1/028/184 میلیـارد در 
مبلـغ 1/205/753  بـه  رشـد  بـا 12 درصـد  سـال 1399 

میلیـارد ارتقـاء بخشـیده و سـود خالـص 1/135/304 میلیونـی را بـرای سـهامداران و ذینفعان خود 
بـه ارمغان بیـاورد.

مهندس الوندیان نیز خاطر نشان كرد كه شركت سیمان بهبهان از اولین شركتهای سیمانی بود كه محصوالت 
خود را در بورس كاال عرضه نمود و با استقبال بسیار خوبی مواجه شد و با سیاست گذاری و برنامه ریزی خوب 
مدیریت كارخانه و واحد فروش و كادر مجرب .فروش حداكثری شركت راحفظ نموده است. شایان ذكر است 
طی سال های 1398 تا 1400 فروش و سود عملیاتی شركت حدود 3 برابر و سود خالص شركت در حدود 2 

برابر افزایش یافته است.

رعایت دقیق پروتکل های بهداشـتی، تایید حسـابهای شـفاف مرد شـماره یک مالی مجموعه 
توسـط حسـابرس و بازرس قانونی، تشـریح گزارش کامل از وضعیت سـنعت سـیمان و چالش 
و فرصـت های پیش روی آن، اعالم کسـب حاشـیه سـود ناخالص 45 درصدی- حاشـیه سـود 
عملیاتـی 27 درصدی و حاشـیه سـود خالـص 25 درصدی، کسـب جایزه های متعـدد از واحد 
نمونه کیفی تا تندیس صنعت سـبز و شـرکت حامی زیسـت و صادرکننده نمونـه، حرمت نهی 
بـه اصحاب قلـم و نهایت تعامل و همـکاری مهندس الوندیان، مهنـدس جعفر مطیعی، مهندس 

عبدالهـی زاده و کلیه ارکان شـرکت برای پوشـش خبـری از نکات خواندنـی این مجمع بود.
سیاست و برنامه های شرکت در بخش صادرات

- تنوع محصول
- گسترش بازارهای هدف 
- خرید اسکله اختصاصی

CIF فروش محصول در بازار هدف بصورت -
- ایجاد دفتر در بازار هدف

- برگزاری نمایشگاه در كشور و بازار هدف
- افزایش تعداد خریداران جهت ایجاد فضای رقابتی

سیاست ها و برنامه های شرکت در بخش فروش
- ارتقاء وضعیت صادراتی

- تنوع محصول
- ارتقاء كیفیت

- ورود به بازارهای هدف صادراتی
- فروش آناین داخلی

- ایجاد بستر رقابت مناسب در بورس
سیاست و برنامه های شرکت در بخش بهای تمام شده

- افزایش تولید محصول
- خرید مواد اولیه با نازلترین قیمت و خرید تجمیعی اقام مورد نیاز

- كاهش مصرف سوخت
- كاهش هزینه برق از طریق خرید برق از بورس انرژی و همکاری 

تابستانی با سازمان برق
- كاهش هرینه های ثابت

- كاهش هزینه تعمیر و نگهداری
سیاست و برنامه های شرکت در بخش کنترل هزینه های 

مالی و روش های تامین مالی
- افزایش صادرات و فروش كاال در بازارهای جهانی

- عدم دریافت تسهیات با نرخ بهره باال
-  افزایش فروش داخلی با جذب مشتریان جدید

- كاهش تعداد تسهیات در طول سال مالی
سیاست و برنامه های شرکت در بخش کنترل هزینه های عملیاتی

- برون سپاری بخشی از واحدهای تولیدی و پشتیبانی كارخانه در جهت ارتقاء راندمان عملیاتی و كاهش هزینه ها
- مدیریت هزینه های انرژی

- استفاده بهینه از كلیه ی ظرفیت های تولید و كاهش كلینکر فاكتور
- تقویبت دیدگاه مدیریت الی در بین همه مدیران سازمان

مهندس علی اکبرالوندیان سکاندار شرکت با تبیین اینکه در سیمان بهبهان به 
عنوان یکی از برندهای معتبر و مورد اقبال مشتریان داخلی و خارجی توانستیم 
با همت مثال زدنی کلیه پرسنل عملکردی موفق را در سال 1400 به ثبت برسانیم 
افزود: یکی از اهداف اصلی در »سبهان« افزایش ظرفیت مجموعه می باشد 
چرا که هم اکنون بیشتر از ظرفیت اسمی داریم تولید می کنیم و در حالی که 
ظرفیت تولید کارخانه 7900 هزار تن است ولی با پشتکار و سیاست گذاری 
صحیح توانستیم در سال مالی مورد گزارش بیش از 803/400 تن محصول تولید 
کنیم. این مدیر محقق همچنین اضافه کرد در سال 1400 توانستیم افزون بر 
تولید بیش از ظرفیت، به میزان 12 درصد سود عملیاتی خود را ارتقاء بخشیده 
و بیش از 54 درصد محصوالت خود را به کشورهای هدف خارجی صادر کنیم و 

در کنار آن مشتریان داخلی و سهم بازار خود را حفظ نماییم.

افزایش 12 درصدی سود عملیاتی

سیمان بهبهان با سکانداری مهندس الوندیان چشم به فردایی پرسودتر دارد
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مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان سـهام شـركت داروسـازي كاسـپین تأمین  )سـهامی عام( 
مـورخ 1401/02/31 در محـل مجموعـه فرهنگـي و ورزشـي تـاش  برگـزار گردیـد.

در ایـن مجمـع كـه بـا حضـور 75/56 درصـد سـهامداران حقیقـی و حقوقـی ، اعضاء هیـات مدیره، 
نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونـی برگـزار گردید، ریاسـت مجمع 
برعهـده آقـای دكتـر منصـور نکویـي نیـا بـود، كـه جنابـان حسـین فراهانـي و علیرضـا یکتادوسـت 
حسـیني در مقـام نظـار اول و دوم و آقـای بهـزاد شـکوري بـه عنوان دبیـر مجمع انتخـاب گردیدند.
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیـات مدیـره بـه مجمع مربـوط به اهـم فعالیتهـای صـورت پذیرفته در 
طـی سـال مالـی منتهـی بـه 1400/12/29 و پـس از اسـتماع گـزارش حسـابرس و بـازرس قانونی، 
مجمـع نشـینان بـا طنیـن صلـوات خود ضمـن  تصویب صورتهـای مالـی و تنفیذ معامات مشـمول 

مـاده 129 و بـا تقسـیم سـود 3/000 ریـال بـه ازای هـر 
سـهم بـه كار خـود پایـان دادند.

همچنیـن بـا اكثریت آراء موسسـه حسابرسـی داریا روش 
بـه عنـوان حسـابرس اصلـی و موسسـه حسابرسـی دش 
و همـکاران بـه عنـوان حسـابرس و بـازرس علـی البـدل 
بـرای سـال مالی آتـی انتخـاب گردیـد. روزنامـه اطاعات 
نیـز بـه عنـوان روزنامه رسـمی شـركت جهـت درج آگهی 
و اطاعیـه هـای شـركت بـرای مـدت یـک سـال تعییـن 

گردید. 
شـایان ذكـر اسـت بـا برگـزاری انتخابـات هیـات مدیـره 
شـركت های سـرمایه گذاری داروئـی تامین، پـارس دارو، 
داروپخـش، پخـش هجـرت، توزیـع داروپخـش بـه عنوان 

اعضـای حقوقـی هیـات مدیـره انتخاب شـدند. 
موفـق  و  برجسـته  مدیرعامـل  صابونـی  حامـد  مهنـدس 

صنعـت دارویـی كشـورمان در ابتـدای گـزارش جامـع خود 
بـا تشـریح این كـه داروسـازی كاسـپین تامیـن بزرگ تریـن 
كـه  اسـت  ایـران  در  تزریقـی  آمپول هـای  تولیدكننـده 
محصـوالت آن بـه كشـورهای حـوزه آسـیای میانـه، عـراق، 
صـادر  آفریقایـی  كشـورهای  و  ونزوئـا  افغانسـتان،  یمـن، 
می شـود تصریح كـرد: احـداث و اصاحات روش هـای بهینه 
تولیـد جـی ام پـی در ایـن شـركت داروسـازی بـه  صـورت 
روتیـن در حـال انجـام پذیرفتن اسـت. مدیر ارشـد شـركت 
در بخـش دیگـری از گـزارش خـود بـا تبییـن ایـن نکتـه 
كـه احـداث و راه انـدازی قسـمت خـط تزریقـی آمپول هـای 
هورمونی درحال نهایی شـدن اسـت افزود: در راسـتای دیگر 
سیاسـتهای خـود، ایـن خطـوط تولیـدی را از سـایر خطوط 
جـدا كرده ایـم و خـط سـرنگ های آمـاده تزریق را نیـز وارد 

مـدار بهره بـرداری كردیـم. بـه گفتـه  وی احـداث خط سـرنگ های آمـاده تزریـق پری فیلـد ها یکی 
دیگـر از جدیدتریـن دسـتاوردهای داروسـازی كاسـپین تامیـن می باشـد كه پـس از اخـذ مجوزهای 
الزم از سـازمان غـذا و دارو در ایـن واحـد مـورد بهره بـرداری قـرار گرفـت. مدیرعامـل شـركت در 
فـرازی دیگـر از گـزارش خـود تاكیـد كـرد  كـه مـا به عنـوان یـک شـركت عـام پول سـاز بین المللی 
كـه دارای زیرسـاخت های خـاص، اسـتانداردهای ویـژه و رعایت كننـده پروتکل های دقیق می باشـیم 
توانسـتیم در سـال سـخت مالـی گذشـته حـدود 13 درصـد از لحـاظ مقـداری تولیـدات خـود را 
افزایـش دهیـم و بـا سیاسـت گذاری كـه در تیم مدیریت ارشـد شـركت اتخـاذ گردیـد اهتمام جدی 
بـه تولید محصوالت با حاشـیه سـود باال داشـته باشـیم. مهنـدس صابونی همچنین خاطرنشـان كرد 

كـه در سـال  گذشـته كـه به واسـطه بیمـاری كرونـا و بیماری های تنفسـی، توسـط پزشـکان تجویز 
ویتامیـن C  بسـیار زیـاد بـود بـا بهـره بـردن از تمام تـوان خـط تولیدآمپـول ویتامین C ، شـركت 
عملکردی بسـیار عالی در سـودآوری و ارزش آفرینی و كسـب سـهم بیشـتر از بازار را برای ذینفعان 

خـود ارمغـان آورد.
 مدیرعامـل »كاسـپین« در ادامـه بـا تبییـن ایـن مهـم كـه در شـركت بـه انـدازه ای 12 مـاه مـاده 
اولیـه بـرای تولیـد محصـوالت موجـود می باشـد افـزود: بـا عقـد قراردادهـای مناسـب و رایزنی های 
صـورت پذیرفتـه بـا كشـورهای خارجـی و حتـی شـركت های داخلی مـواد اولیـه مورد نیـاز خطوط 
تولیـدی خـود را تامیـن كـرده كـه بخشـی از آن درحـال ترخیـص از گمركمی باشـد و ازیـن بابـت 
بـرای تولیـد حداكثـری در خطـوط مـورد نیـاز هیچگونـه مشـکل و یـا كمبـودی نخواهیـم داشـت. 
بـه گفتـه ی مدیـر خوشـفکر شـركت درحالی كـه حاشـیه 
بوده اسـت  درصـد   25 صنعـت  میانگیـن  خالـص  سـود 
حاشـیه سـود خالص شـركت و27/5 درصد بوده و شركت 
توانسته اسـت بـا كسـب درآمـد عملیاتـی 8/120/909 در 
سـال مالی 1400 به نسـبت درآمـد عملیاتی 5/311/404  
میلیونی در سـال 1399 رشـد بسـیار خوب و چشـمگیری 
را در درآمـد بـه ثبـت برسـاند. همچنیـن بـه گفتـه ی وی 
سـود عملیاتی شـركت از مبلغ 2/303/474 میلیون سـال 
1399 بـه مبلـغ 3/607/654 در سـال 1400 ارتقـاء پیدا 

اسـت. كرده 
ایـن شـركت در حـال حاضر تعداد 100 قلـم از محصوالت 
دارویـی را بـه بازارهـای داخلی و خارجـی  عرضه مینماید.

تبیین سهم   ، بهداشتی  های  پروتکل  دقیق  رعایت 
فاموتادین  و   C ویتامین  آمپول  تامین  درصدی   40
سال  در  شرکت  توسط  کشورمان  مردم  نیاز  مورد 
به  صادرات  توسعه  برای  مدیریت  های  برنامه   ،1400
کشورهای CIS و شمال آفریقا، افزایش 12/8درصدی 
های  سیاست  اعالم   ، گذشته  سال  به  نسبت  تولید 
قانونی  و  ترجیحی  ارز  حذف  با  مواجه  برای  شرکت 
آن با ارز نهایی در سال1401 ، تایید حسابهای شفاف 
 ، شرکت  مالی  معمار  شکوری  بهزاد  دکتر  کلین  و 
برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره و ابقاء اعضای 
حقوقی برای 2 سال در سمت های خود ، پاسخگویی 
به سواالت  صابونی  حامد  مهندس  مستند  و  مستدل 
برخط،  به صورت  ناظر  و  سهامداران حاضر در مجمع 
سرکار  همکاری  نهایت  و  رسانه  اصحاب  با  تعامل 
عمومی  روابط  کوشای  و  فرهیخته  مدیر  نیازی  خانم 
از صد قلم  براین مهم که این شرکت بیش  ، تاکید مدیرعامل  برای پوشش خبری مجمع 
محصوالت دارویی به بازار داخلی و خارجی عرضه می کند و ما روی تولید بهینه محصول 
توجه جدی داریم که حاشیه سود خوبی برای مجموعه داشته باشد، اهتمام مدیریت برای 
با  شرکت  اساسنامه  انطباق  جهت  العاده  فوق  مجمع  برگزاری  جدید،  خطوط  اندازی  راه 
اساسنامه مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار ، اصالح برخی از مواد 31،20،19،18،14 
و 38 اساسنامه مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار و تشویق های ممتد 
از نکات خواندنی این  مجمع نشینان حین و بعد از صحبتهای مدیرعامل جهادی شرکت 

مجمع بود.

تبدیل وضعیت بخش اعظم پرسنل پیمانکار با سابقه به عنوان نیروهای 
خدوم شرکت، افزایش سازترین سود شرکت از زیر 20 درصد به میانگین 
28 درصدی در این 3 سال اخیر، دارا بودن و تامین یکسال مواد اولیه 
برای تامین دارو، بهره برداری از بزرگترین پروژه شرکت پس از 15 سال 
که بزرگترین سایت تزریقی آمپول ایران با مساحت 2100 متر کلین روم 
با درایت مدیریت ارشد و مجاهدت کلیه پرسنل، رشد سودآوری و کسب 
سهم بیشار از بازار، ارتقاء جایگاه شرکت از رتبه 14 به رتبه 6 در بازار 
سرمایه کشور، تجلیل از شرکت به عنوان های صادرکننده برتر، دارنده 
تندیس صنعت سبز ، جایزه تعالی منابع انسانی، کارآفرین برتر، افزایش 
42 درصدی سود خالص و 52 درصدی فروش در سال 1400 نسبت به سال 
1399، تنها گوشه ای از دستاوردها و توفیقات مهندس حامد صابونی طی 

دوران سکانداری در داروسازی کاسپین تامین می باشد.

ره آورد مدیریت کاربلد

داروسازی کاسپین تامین در مسیر پرشتاب توسعه و تعالی
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مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبــان ســهام شــركت صنایــع ســیمان غرب)ســهامی عام( 
مــورخ 1401/02/19 در محــل مجموعــه اي فرهنگــي ورزشــي تــاش برگــزار گردیــد.

ــاء  ــی ، اعض ــی و حقوق ــهامداران حقیق ــد س ــور 78/12 درص ــا حض ــه ب ــع ك ــن مجم در ای
هیــات مدیــره، نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، حســابرس و بــازرس قانونــی برگــزار 
گردیــد، ریاســت مجمــع برعهــده آقــای مهــدی طالبــی بــود، كــه جنابــان علیرضــا قــادری 
و حمیدرضــا منجــی در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای مجیــد آزرده دســت ))معــاون مالــی 

مجموعــه(( 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 1400/12/29 و پــس از 
اســتماع گــزارش حســابرس و بــازرس قانونــی، مجمــع 
ــب  ــن  تصوی ــود ضم ــوات خ ــن صل ــا طنی ــینان ب نش
ــاده  ــات مشــمول م ــذ معام ــی و تنفی ــای مال صورته
ــر  ــه ازای ه ــال ب ــا تقســیم ســود 1/771 ری 129 و ب

ســهم بــه كار خــود پایــان دادنــد.
گــزارش  ابتــدای  در  جلیلیــان  ســعید  مهنــدس 
ــیمان  ــع س ــركت صنای ــه ش ــریح اینک ــا تش ــود ب خ
ــركت  ــی ازش ــوان یک ــه عن ــام( ب ــهامی ع ــرب )س غ
مــی  وخوزســتان  فــارس  ســیمان  تابعــه  هــای 
ــی  ــیار غن ــادن بس ــتفاده ازمع ــا اس ــزود : ب ــد اف باش
ــص  ــش وتخص ــری ازدان ــره گی ــا به ــه وب ــواد اولی م

ــین  ــجربه وماش ــا تــ ــان ب ــین وكاركن ــاالی مهندس ب
ــیمی  ــس ری، ش ــای ایک ــگاه ه ــز وآزمایش آالت مجه
ــی محصــوالت  ــرل كیف ــم كنت ــراه تی ــه هم ــک ب وفیزی
و اتخــاذ تمهیــدات راهبــردی در فضــای اقتصــادی 
كشــور خــود را در ردیــف بهتریــن هــا قــرار داده ایــم. 
بــه گفتــه ایــن مدیــر خوشــنام صنعــت كانــی، ســیمان 
غــرب عــاوه بــر تـــــــــامین نیــاز داخلــی ، در خــارج 
ازكشــور نیــز محصــوالت خــود را بــه صــورت كلینکــر، 
ــک) كاس 425-1 و1-525(،  ــوع ی ــد ن ــیمان پرتلن س
تیــپ 2،تیــپ 5 دركیســه هــای 50 كیلویــی اســتاندارد 
ــگ  ــا جامبوب ــت بنــدی وشــیرینگ شــده ی وكیســه پال
)فلــه (عرضــه مــی نمایــد. مهنــدس جلیلیــان در 
ــه  ــن اینک ــا تبیی ــود ب ــزارش خ ــری از گ ــش دیگ بخ
ــق  ــودرا مطاب ــوالت خ ــت محص ــه قادراس ــن كارخان ای
بااســتاندارد هــای جهانــی تولیــد وعرضــه نمایــد ، 
پیرامــون سیاســتهای شــركت ســیمان غــرب در حــوزه 
صــادرات گفــت: تنــوع بخشــی در فــروش به كشــورهای 
هــدف صادراتــی و تنــوع محصــوالت جــزو اهــم برنامــه 

هــای مــا در ســال پیــش رو خواهــد بــود تــا بتوانیــم هماننــد ســال 1400 یکــی از برتریــن 
ــیم. ــروه باش ــای گ ــركت ه ــن ش ــیمان در بی ــای س ــده ه صادركنن

ــر فضــای اقتصــادی و  ــا اعــام ایــن نکتــه كــه علیرغــم تمــام ســختی هــای حاكــم ب وی ب
شــركت هــای تولیــدی  توانســتیم بــا عملکــردی موفــق  ســال 1400 را پشــت ســر بگذاریــم 
ــاش  ــا ت ــرب و ب ــای ســیمان غ ــت ه ــه ظرفی ــری همــه جانب ــه كار گی ــا ب ــرد : ب ــه ك اضاف
ــان  ــی در پای ــص 4/413/417 میلیون ــروش خال ــا ف ــی مضاعــف توانســتیم ب جمعــی و همدل
ســال 1400 بــه نســبت فــروش خالــص 2/395/424 میلیونــی ســال 1399 درآمــد خــود را 

بیــش از 80 درصــد ارتقــاء دهیــم و بــا كســب ســود عملیاتــی افــزون 1/128/010 میلیونــی 
در ســال 1400 و ســود خالــص 1/060/868 یــک عملکــرد درخشــان را بــرای ســهامداران و 

ذینفعــان خــود بــه ارمغــان بیاوریــم. 
مهنــدس جلیلیــان در ادامــه بــا اعــام اینکــه عمــده مصــرف كننــدگان ایــن شــركت درحــال 
حاضرشــامل تولیدكننــدگان بتــن و پیمانــکاران بــزرگ میباشــند خاطــر نشــان كــرد بواســطه 
ــوالت  ــي از محص ــاي عمران ــروژه ه ــر پ ــركت ، در اكث ــدات ش ــوب تولی ــیار خ ــت بس كیفی
ــن  ــرب دارای مجهزتری ــیمان غ ــع س ــركت صنای ــه وی ش ــه گفت ــود . ب ــتفاده میش ــا اس م
آزمایشــگاه هــای كنتــرل كیفیــت مــی باشــد و 
ــاط  ــی از نق ــدرن یک ــز و م ــگاه مجه ــتن آزمایش داش
ــردد. ســکاندار  ــی گ ــن شــركت محســوب م ــوت ای ق
ــه آزمایشــگاه  ــار داشــت ك ــن اظه »ســغرب« همچنی
ــتن كادری  ــا داش ــرب ب ــیمان غ ــت س ــرل كیفی كنت
ــدرن آزمایشــگاهی  ــزات م ــا تجهی مجــرب ، همــراه ب
ــروز  ــه دســتگاههای ایکــس ری )XRF( ، و ب از جمل
تریــن تجهیــزات مرتبــط بــا ســیمان و بتــن ، شــرایط 
كنتــرل كیفیــت را از مبــادی ورودی تــا تحویــل 
محصــول بــه طــور  مــداوم وموثــر اعمــال مــی نمایــد 
ــن   ــت تری ــا كیفی ــاب ب ــه انتخ ــر ب ــا منج ــه نهاین ك
معــادن مــارل و مــواد اولیــه مطلــوب درجــوار كارخانه، 
ــواع  تولیــد كلینکــر مرغــوب و یکنواخــت و عرضــه ان
ســیمان پرتلنــد ، منطبــق بــا اســتاندارد هــای داخلــی 

ــردد. ــی گ و خارجــی م
بــه گفتــه مدیرعامــل »سغرب«آزمایشــگاه شــركت 
ــع  ــي از مراج ــوان یک ــه عن ــرب ب ــیمان غ ــع س صنای
معتبــر بــراي انجــام آزمونهــاي مرتبــط بــا انــواع 
ــی ( در  ــواد معدن ــواع م ــپ یک،دو،پنج،ان ــیمان ) تی س
ــج  ــار نتای ــات، اعتب ــر خدم ــت فراگی ــتاي »كیفی راس
ــا اســتانداردهای  روزبیــن المللــی«  آزمــون و تطابــق ب
استقرارسیســتم مدیریــت كیفیــت خــود را بــر مبنــای 
اســتاندارد ISO/IEC  17025:2017  مســتقر نمــوده 

اســت.
مهنــدس جلیلیــان در بخــش دیگــر از گــزارش خــود بــا 
تاكیــد بــر اینکــه هــر چنــد در راســتای ارتقــاء كیفــی 
، هزینــه هــای مربــوط بــه قیمــت تمــام شــده افزایــش 
مــی یابــد اضافــه كــرد: منتهــی ســازمان در ســر لوحــه 
خــط مشــی خــود شــعار )توســعه  پایــدار، تولیــد پــاک 
ــادار  ــه آن وف ــرده وب ــوان ك ــت مشــتری ( را عن ، رضای
ــتری  ــت مش ــه: ))بازگش ــم ك ــن باوری ــت.چون برای اس

یعنــی كیفیــت ((
شــایان ذكــر اســت كیفیــت و مرغوبیــت محصــول در فــروش خارجــی و اجــرای پــروژه هــای 
اســتانی و ملــی در اولویــت اول انتخــاب قــرار دارد كــه در ایــن مهــم همــواره ســیمان غــرب 
یکــی از انتخــاب هــای نخســتین بــرای مشــتریان مــی باشــد و خبــر خــوب بــرای ذینفعــان 
شــركت اینکــه طــی آخریــن بررســی هــای صــورت گرفتــه از ســوی ســازمان هــای متولــی ، 
شــركت صنایــع ســیمان غــرب بــه عنــوان واحــد تولیــدی برتــر و  از مهنــدس جلیلیــان بــه 
ــده اســت. ســکاندار ســیمان غــرب در بخــش  ــر گردی ــر اســتان تقدی عنــوان كارفرمــای برت
ــه  ــاخت كارخان ــروژه س ــت: دو پ ــركت گف ــای ش ــروژه ه ــون پ ــود پیرام ــزارش خ ــی گ پایان

توسعه پایدار،تولید پاک،تأمین خواسته مشتری

صنایع سیمان غرب و تقسیم سود 1771 ریالی به ازای هرسهم

افزایش فروش ، رشد درآمد های عملیاتی ، ارتقای سود ناخالص 
و سود عملیاتی »سغرب« ، علیرغم قطعی برق و گاز و مشکالت 
ناشی از تحریم که صادرات محصول و تامین قطعات مورد نیاز 
کارخانه را با مشکل مواجه میسازد ، اضافه شدن هزینه های 
... حاکی از سیاست گذاری و مدیریت خوب  حمل و نقل و 
مهندس سعید جلیلیان در شرکت سیمان غرب طی سال مالی 

منتهی به گزارش می باشد.
مدیر باتجربه و رزومه دار صنعت سیمان با تصریح اینکه باتوجه 
به فضای رقابتی درکشورومنطقه،، موضوع کیفیت ازاهمیت 
ویژه ای برخورداراست و این مهم رمز ماندگاری شرکت ها 
درصحنه تولید را رقم زده می زند افزود: باعنایت به دیدگاه ها 
و نظرات مشتریان ومصرف کنندگان درداخل وخارج از کشور 
مبنی برخواسته های مورد انتظار از سیمان تولیدی،دراین راستا 
اقدامات خاصی به عمل آمده است که حاصل آن ارتقاءکیفیت 

وتولید محصوالت ویژه »سغرب«می باشد.
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تولیــد بلوكهــای ســبک و اتــوكاو شــده AAC بــه ظرفیــت 600 هــزار متــر مکعــب در ســال 
بــا توجــه بــه منطقــه جغرافیایــی كــه پیرامــون مناطــق زلزلــه خیــز اســت و ســاخت واحــد 
تولیــدی ســیمان ســفید )در دســت تصریــح( جــزو پــروژه هــای توســعه و دو پــروژه اســتفاده 
ــه عنــوان ســوخت جایگزیــن و جایگزینــی الکتروفیلترهــای دپارتمــان پخــت در  از RDF ب
آســیابهای مــواد بــا بــگ هــاوس جــزو پــروژه هــای بهبــود مــی باشــد كــه بــه صــورت جــدی 

در حــال عملیاتــی كــردن آنهــا در مجموعــه مــی باشــیم.
ـــتند  ـــق و مس ـــخگویی دقی ـــتی، پاس ـــای بهداش ـــکل ه ـــق پروت ـــت دقی رعای
ـــط  ـــورت برخ ـــه ص ـــر ب ـــع و ناظ ـــر در مجم ـــهامداران حاض ـــواالت س ـــه س ب
ـــه در  ـــر اینک ـــع ب ـــت مجم ـــد ریاس ـــرکت، تاکی ـــد ش ـــران ارش ـــط مدی توس
ـــت  ـــیل و مزی ـــه - پتانس ـــا تجرب ـــای ب ـــرو ه ـــاهد نی ـــا ش ـــرب م ـــیمان غ س
هـــای رقابتـــی برنـــد خوشـــنام - کنتـــرل بهـــای تمـــام شـــده- رشـــد 
ـــدس  ـــته مهن ـــت شایس ـــی و مدیری ـــود عملیات ـــد- س ـــش درآم ـــروش- افزای ف
جلیلیـــان کـــه بخوبـــی فرصـــت هـــا و تهدیدهـــای بـــازار صنعـــت را مـــی 
شناســـد وهمیـــن امـــر باعـــث شـــده کـــه ســـیمان غـــرب علـــی رغـــم 
ـــح  ـــد، تصری ـــته باش ـــرد داش ـــودی در عملک ـــای صع ـــا رونده ـــختی ه ـــام س تم
مدیرعامـــل شـــرکت بـــر اهتمـــام ویـــژه مدیریـــت بـــه مقولـــه صـــادرات، 
ـــاب  ـــه جن ـــی مجموع ـــرب مال ـــر مج ـــن مدی ـــفاف و کلی ـــابهای ش ـــد حس تایی
ـــانه و  ـــاب رس ـــا اصح ـــرکت ب ـــه ارکان ش ـــل کلی ـــت، تعام ـــان آزرده دس مجیدخ
ـــری  ـــش خب ـــرای پوش ـــی ب ـــط عموم ـــه رواب ـــت فرهیخت ـــل مدیری ـــت تعام نهای

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

شـركت صنایـع سـیمان غـرب بـه عنـوان یکـی از شـركت های تابعـه شـركت سـیمان فارس 
خوزسـتان بـا ماموریـت زیـر تاسـیس گردیـده و فعالیـت مـی نماید:

»تولیـد و عرضـه انـواع سـیمان و كلینکـر مطابـق بـا اسـتانداردهای محصـول، نیاز مشـتری و 
شـاخص های اقتصـادی« 

در جهت تحقق و تامین ماموریت، موارد زیر در دستور كار قرار دارد:
بـه  بـا توجـه  تولیـد سـیمان كشـور  پایـدار  تـداوم  از  اثربخـش  1( مشـاركت و پشـتیبانی 

پایـدار توسـعه  شـاخص های 
2( مشاركت و ارتقای زنجیره ارزش سازه های بتنی كشور

3( مشاركت در پایداری و انعطاف پذیری بهینه زنجیره تامین طرح های عمرانی ملی.
برنامه های آینده شرکت

براسـاس برنامـه ریـزي اسـتراتژیک شـركت و تحلیـل عوامـل محیط داخـل و خارج سـازمان 
اهدافـی در قالـب یـک برنامـه مـدون توسـط مدیریـت مـورد بررسـی و تصمیـم گیـري قـرار 
گرفتـه اسـت كه مشـخص كننـده اسـتراتژي، برنامه ها و سیاسـتهاي خرد و كان شـركت در 

چنـد سـال آینده می باشـد
پروژه ها، طرح ها و برنامه های رشد

شـركت صنایـع سـیمان غـرب بـا مطالعـه و بررسـي پـروژه هـا، طـرح هـا و برنامه هاي رشـد 
بشـرح ذیـل بـراي سـال 1400 ارائـه نموده اسـت: 

1- پروژه توسعه اي استفاده از RDF بعنوان سوخت جایگزین 
2- پروژه بهینه سازي سیستم غبارگیر آسیاب مواد/كوره كارخانه 

3- پـروژه ایجـادي وتوسـعه اي كارخانـه تولید بلوک هـاي هوادهي و اتو كاو شـده AAC به 
ظرفیـت 600 هـزار متر مکعب در سـال

4-  پروژه ایجادي كارخانه تولید سیمان سفید

سیاستهای عملیاتی فروش
1- تاش در جهت جلوگیري از انباشت كلینکر و سیمان از طریق بازاریابي مناسب محصوالت 

و استفاده از روشهاي مناسب بازار یابي و فروش 
2- توسعه صادرات محصوالت با حفظ سهم بازار داخلي و فروش كلینکر 

3- مشاركت در تشکل هاي صنفي و اتحادیه ها به منظور نقش آفریني در توسعه بازار منطقه 
4- سعي در برنامه ریزي روشهاي جدید فروش و تسهیل نمودن آن جهت مشتري

سیاستهای سازمان در زمینه رضایت مشتری
1- پاسخگویي و اطاع رساني صحیح و مناسب به مشتریان و تعامل با خریداران محصول 

2- مشتري مداري و تکریم ارباب رجوع
سیاستهای عملیاتی تولید

با حاشـیه سـود  تولید سیمانهاي  به  گرایش  با  قابل دسترسي  با حداكثر ظرفیت  تولید   -1
بـاالتر و افزایش سرانه تولید

2- افزایش تنوع محصوالت با توجه به خواسته مشتري همراه با افزایش كیفیت 
3- بکارگیري سیاستهاي جدید براي كم كردن توقفهاي احتمالي

سیاستهای سازمان در زمینه کیفیت
1- تمدید به موقع گواهینامه هاي بین المللي 

2- اجراي دقیق كلیه فرآیندهاي داخلي تشریح شده در نظامنامه كیفیت
هـاي  آالینـده  كـاهش  و  محصـوالت  كیفیت  ارتقاء  تحقیقاتي جهت  هاي  برنامه  اجراي   -3

فرآینـد تولید
سیاستهای سازمان در زمینه کاهش هزینه ها

منظم  تشکیل  با  انرژي  بر  مدیریت  و  مازوت(  ،گاز،  )برق  انرژي  هاي  هزینه  در  كاهش   -1
كمیتـه- هاي انرژي 

پیگیـري  و  محصـول  بهـاي  تحلیـل  و  تجزیه  و  شده  تمام  بهاي  كاهش  كمیته  تشکیل   -2
مـنظم در موارد بررسي شده 

3- اجراي سیاستهاي صرفه جویي انرژي 
4- استفاده از پیشنهادها و طرحهاي پرسنل جهت كاهش هزینه هـا و ایجـاد تشـویقي بـه 

منظـور شکوفایي تفکرات پرسنل 
5- ارائه برنامه هاي منسجم در فعالیت هاي تعمیر و نگهداري 

6- استفاده از تکنولوژیهاي پیشرفته و سعي در بروز نمودن سیستم 
7- ایجاد انگیزه بین پرسنل جهت صرفه جویي منابع

سیاستهای سازمان در زمینه نیروی انسانی
1- بهینه سازي تركیب منابع انساني با توجه به سطح تحصیات پرسنل 

وري  بهره  افزایش  جهت  پرسنل  فني  و  علمي  تواناییهاي  توسعه  و  آموزشي  روند  ادامه   -2
منابع انساني 

3- بازبیني و بازنگري نظام ارزشیابي كاركنان
4- انتخاب الگوي مصرف صحیح جهت بکارگیري مدیران و كاركنان بر اساس شایسته ساالري

سیاستهای سازمان در زمینه افزایش سطح ایمنی
1- بازنگري ریسکهاي سازمان و تدوین برنامه هاي جامع در مورد كاهش و یا حذف ریسک

2- آموزش و تجهیز پرسنل و اعضاي كمیته ایمني
سیاستهای مالی و اقتصادی سازمان

1- مدیریت منابع وجوه نقد و استفاده بهینه از منابع
2- مدیریت هزینه ها و كاهش قیمت تمام شده 

3- تسویه تسهیات دریافتي و دریافت تسهیات با نرخ بهره پایین
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در تداوم افزایش ظرفیت خطوط ، متناسب سازی نیروهای انسانی ، تولید و توزیع متناسب و بازمهندسی 
فعالیت ها كه هزینه های تولید را در سال 1399 كاهش داد و بالطبع سود شركت  را به رقم مطلوبی رساند 
و یک افزایش سرمایه شیرین كه مقدمات سرمایه گذاری های جدید را فراهم كرد شركت شوكوپارس با 
مدیریت مهندس مشایخ در سال 1400 هم عملکردی بینظیر داشت و با خرید خطوط جدید تولید و بسته 
بندی چند محصول ، تامین تاسیسات، ساخت ابنیه الزم و ..  نقطه عطفی را در تاریخ  عملکرد شركت رقم 

زد ، روندی صعودی و پرسود . 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت شوكو پارس )سهامی عام( مورخ 1401/02/28 در محل 

سالن ورزشي شركت پارس مینو برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 58/82 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای  فرج اله فصیحي 
رامندي بود، كه جنابان  فرزان مهراني و كامران پور اسمعیل در مقام نظار اول و دوم و آقای علي مشایخ 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 234 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس علی مشایخ در ابتدای گزارش خود با تشریح اینکه 
شركت شوكوپارس یکی از شركت های برتر در تولید و فروش 
انواع شکات، پودر كاكائو، شربت های مایع و پودری، گز، 
اسمارتیز عصاره های میوه بوده كه توانسته است نام و نشانی 
ماندگار در این حوزه از خود به جای بگذارد افزود : هم اینک 
نیز شوكوپارس با تمام توان تولیدی خود در حال پاسخ دادن 
به نیاز مصرف كنندگان می باشیم و برند شركت از اعتبار 
باالیی در میان مردم برخوردار است، به گونه ای كه در بررسی 
های مراجع رسمی تولیدات شکات ، این شركت از باكیفیت 
ترین محصوالت ایران به حساب می آید . این مدیر خوشنام 
اضافه كرد : بحمداله توانستیم در سال مالی سخت اقتصادی 
گذشته در تولید، فروش و سودآوری روندی درخشان داشته 
باشیم بطوری كه حتی یک روز روند تولید ما متوقف نگردید 
و در سایه تمهیدات مدیریتی، تاش جهادگونه پرسنل و 

حمایت هیات مدیران و مدیران ارشد هلدینگ عملکردی خوب 
را در سال سخت اقتصادی 1400 برای سهامداران و ذینفعان 

خود ارمغان بیاوریم .
مهندس مشایخ  با تبیین اینکه در سال 1400 دكتر عباسیانفر 
، مدیرعامل خودكفایی ، بیشترین حمایت را از ما داشتند و از 
تامین نقدینگی تا افزایش سرمایه كه بوسیله آن ما توانستیم 
خطوط جدید خود را آماده كنیم همواره یار و یاور شركت بوده 
اند افزود : در این خطوط جدید ما  محصوالت جدید و با كیفیت 
و دارای بهترین استانداردها كه مورد زائقه مشتریان است را  

تولید و به بازار عرضه می كنیم .
وی خاطرنشان كرد: افزایش سرمایه 100 درصدی انجام شده در 
سال گذشته یک گام بزرگ و اساسی در جهت توسعه و تعالی 
مجموعه بوده است كه ثمرات سوددهی، ارزش آفرینی و كسب 

سهم بیشتر از بازار را در سال های آتی برای این شركت خوشنام به همراه خواهد داشت.
مدیرعامل شوكو پارس در ادامه اظهار داشت: با تمهیدات صورت پذیرفته ما بیش از یکسال مواد اولیه بسته 
بندی خود را با قیمت ارز نیمایی و در بهترین زمان خریداری كرده ایم و برای تهیه شکر نیز كه یکی دیگر 
از مواد اولیه پر مصرف ما است بهترین قراردادها را منعقد كرده ایم. به گفته وی با برنامه ریزی های مدون 
و راهبردی در سه خط اصلی شکات خود اقدامات خوبی انجام پذیرفت  كه ضمن باال بردن كیفیت و 
فعال سازی خطوط كم كار توانستیم عملکردی درخشان در تولید بهینه داشته باشیم . مهندس مشایخ 
همچنین اظهار داشت كه به دنبال راه اندازی خط جدیدی هم هستیم تا از بازار مصرف ، سهمی بیشتر به 
خود اختصاص دهیم. مدیر »غشوكو« همچنین با تاكید بر اینکه هم اكنون با به كار گرفتن این دستگاه های 
جدید و تعمیر شده در ساعت می توانیم 1 تن محصول بسته بندی كنیم اضافه كرد: قبل تامین قطعات و 

دستگاه های جدید تا روزی 14 ساعت برای بسته بندی محصول زمان صرف می گردید.
وی با اشاره به اینکه 50 درصد فروش ما آدامس می باشد و 15 درصد فروش ما را تیوپ شکاتی تشکیل 
می دهد تصریح كرد: در تولید پودرژله و كیک و پودر كیک نیز مقدار تولید ما خوب بوده است و حتی 

با همان خطوط قدیمی توانستیم دو محصول جدید منجمله دسر را به سبد محصول خود اضافه كنیم.

وی در فراز دیگری از گزارش خود از خط تولید شربت كارخانه به عنوان یکی از خطوطی نام برد كه برای آن 
تغییر استراتژی مدنظر بوده و در سال جدید آن خط ، شروع به تولید آبمیوه خواهد كرد و برای این مهم با تایید 
هیات مدیره ارز مورد نیاز تامین و تخصیص داده شد و طبق كارشناسی صورت گرفته بازخوردی كه از بازار 
و شركت های پخش خواهیم گرفت در بهترین زمان این خط تولید آبمیوه را راه اندازی تجاری خواهیم كرد. 
مدیرعامل شوكوپارس در بخش پایانی صحبتهای خود با تصریح اینکه سال گذشته 60 میلیارد هزینه بازسازی 
كردیم كه تنها 32 میلیارد آن از آورده بوده و مابقی را از تسهیات تامین كردیم چرا كه باور داریم این سرمایه 
گذاری ها بسیار مناسب بوده و باعث سودآوری متتاسب و كسب سهم بیشتر از بازار برای محصوالت شركت 
خواهد شد خاطر نشان كرد كه در 6 ماه ابتدایی سال 1401 این خطوط جدید كارخانه راه اندازی خواهند شد.

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، خیرمقدم جناب احمدی رئیس روابط عمومی هلدینگ 
خودکفایی به حضار، تقدیر رئیس مجمع از عملکرد و دستاوردهای مدیرعامل موفق و پرتالش 
شوکوپارس در سال سخت اقتصادی گذشته، اعالم برنامه های خوب مدیریت در راستای 
توسعه و تعالی مجموعه، تایید حسابهای شفاف و کلین جناب کولی بخش معاون مالی مجرب 
شرکت توسط حسابرس و بازرس قانونی، تبیین این نکته که شرکت برای اجرای طرح های 
توسعه ای خود نیاز به نقدینگی دارد، تقسیم یک سود شیرین که نسبت به سود تقسیمی سال 
گذشته رشد چشمگیری داشت و نهایت تعامل و همکاری با اصحاب رسانه برای پوشش خبری 

از نکات خواندنی این مجمع بود.
پیام هیات مدیره

تولید-  سال  در  شوكوپارس  شركت  كه  شاكریم  را  خدا 
پشتیبانی و مانع زدایی پنجاه و نهمین سال فعالیت خود را 
آغاز نموده و به رغم چالش ها، مشکات و زخم هایی كه در 
طول سالیان گذشته بر پیکر این صنعت وارد آمده توانسته در 
سایه حمایت بی دریغ مدیر عامل و اعضاء محترم هیات مدیره 
خودكفایی آزادگان و با پشتوانه سهامداران محترم، با امید به 
آینده ای پررونق در این حوزه به تولید خود ادامه داده تا از 

تنگناها گذر نماید و استوار به پیش رود.
هیات مدیره بر آن است تا با توجه خاص به كرامت انسانی 
و صیانت از سرمایه های انسانی، به منظور بهبود كارایی و 
افزایش بهره وری در جهت ارتقاء شركت فراخور نام و سابقه 

شركت، مسیر پیش رو را بهتر از گذشته بپیماید.
خالصه فعالیت های شرکت طی سال 1400

1- خرید ماشین آالت آدامس توپی مغزدار
2- خرید ماشین آالت آبمیوه تتراپک

3- تامین مواد اولیه و بسته بندی از خارج از كشور در شرایط 
سخت كرونایی و نوسانات ارزی

4- افزایش سرمایه 176 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی
5- خرید مواد اولیه و بسته بندی برای سال 1401 )حداقل 

برای 6 ماه(
6- افزایش 66 درصدی ریالی فروش نسبت به سال 1399

7- افزایش بیش از 69 درصدی سود خالص نسبت به سال 
1399

8- خرید دیگ بخار برای تامین بخار مورد نیاز خط آبمیوه تتراپک
9- خرید دو دستگاه ماشین بسته بندی ثانویه شکات

10- خرید یک دستگاه ماشین بسته بندی دو سر پیچ شکات
11- تولید و عرضه آبمیوه ی تتراپک از طریق تولید قراردادی
12- خرید یک دستگاه ماشین بسته بندی افقی برای خط میکا

13- تولید و عرضه انواع شکات های 20 و 40 گرمی
14- تولید و عرضه انواع شکات های فله تلخ و شیری

15- تولید و عرضه شکات صبحانه، تلخ و رژیمی
16- تولید و عرضه دسر فوری
اهداف و برنامه های شرکت

1- نصب و راه اندازی خط آدامس توپی مغزدار
2- نصب و راه اندازی خط آبمیوه تترا پک

3- تکمیل ظرفیت های خالی شركت از طریق انعقاد قرارداد و تولید تحت قرارداد برای متقاضیان بیرونی
4- توسعه محصول از طریق خطوط فعلی یا احیانا خرید خط های جدید

5- احیاء برند شوكوپارس از طریق تبلیغات محیطی، فضاهای مجازی و رسانه های جمعی
6- توسعه بازار از طریق نمایندگی های استانی و فروشگاه های زنجیره ای

شرکت شوکوپارس در شصتمین سال فعالیت خود در صنعت شیرینی 
و شکالت برندی شناخته شده است، به گونه ای که نام بسیاری از 
محصوالت این شرکت همچنان یک نوستالژی فراموش نشدنی برای 
مردم می باشد چرا که این شرکت در ردیف اولین شرکت های تولید 

کننده ی شکالت و محصوالت روکش شکالتی می باشد.
افزایش درآمدهای عملیاتی از مبلغ 577/159 میلیون سال 1399 
به مبلغ 960/939 میلیون در سال 1400 ، رشد سود عملیاتی از مبلغ 
سال  در  میلیون   234/706 رقم  به  سال 1399  میلیون   143/265
1400 که حاکی از یک رشد حدود 70 درصدی می باشد و کسب مبلغ  
187/127 میلیون سود خالص در کنار یک افزایش سرمایه جذاب 
و خرید به موقع مواد اولیه نشان از یک عملکرد موفق در مجموعه 
شوکوپارس با مدیریت مهندس علی مشایخ در سال مالی گذشته دارد.

افزایش 69 درصدی سود خالص

عملکرد موفق شرکت شوکوپارس در سال مالی 1400
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افزایش سرمایه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات مصوب مجمع گرفت

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات)سهامی عام ( مورخ 
1401/03/01 در محل مجموعه فرهنگي و ورزشي وزارت كار و امور اجتماعي ، سالن تاش تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور 85/68 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مرتضي شباني بود، 
كه جنابان مجید مونسان و محمد رضا درخشنده در مقام نظار اول و دوم و آقای اردشیر سعدمحمدي به عنوان 

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

شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
در این مجمع، پیشنهاد هیات مدیره »ومعادن« برای افزایش 129 درصدی سرمایه شركت به مبلغ 108،428 
میلیارد ریال به تصویب سهامداران شركت رسید. بدین ترتیب سرمایه این هلدینگ بزرگ سرمایه گذاری بازار 

از 192000  بیش  به  ریال  میلیارد  از حدود 84000  سرمایه 
میلیارد ریال خواهد رسید.

بر اساس مصوبه مجمع فوق العاده، افزایش سرمایه شركت به 
صورت زیر تحقق می یابد:

1 – از محل سود انباشته 41 درصد
2- از محل مطالبات موجود سهامداران 28 درصد

3- از محل آورده نقدی سهامداران 31 درصد
جمع مبلغ افزایش سرمایه:

108428 میلیارد ریال و معادل 129 درصد
سهام داران ومعادن در حالی تصمیم به افزایش سرمایه شركت 
گرفتند كه این هلدینگ با بازده ساالنه 37.8% در سال 1400، 
است.  گرفته  لقب  بورسی  شركت های  سودآورترین  از  یکی 
پیش بینی می شود سود خالص ومعادن با رشد 49% به 13هزار 

میلیارد تومان افزایش یابد.
درخشش »ومعادن« در سال 1400

بر اساس آخرین ارزیابی و رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی كشور 
كه از شركت های برتر كشور در سال IMI( 1400-100( انجام 
شده است، شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در ارزیابی 
شاخص های سودآوری و عملکرد از نظر بازده فروش با 86 درصد 

بازده فروش، دومین شركت برتر در این بخش معرفی شده است.
شركت  برتر،  شركت های  همایش  ویژه  گزارش  در  همچنین 
»ومعادن« از نظر میزان فروش، با ثبت رقم نزدیک به 127.6 هزار 
میلیارد ریال در شمار 10 شركت دارای بیشترین صعود رتبه قرار 

گرفت.
برنده شدن كنسرسیومی با محوریت »ومعادن« در مزایده معدن مس و طای »جانجا« در استان سیستان و 
بلوچستان، گسترده شدن قابل توجه فعالیت ها و طرح های هلدینگ در منطقه غرب كشور و قرار گرفتن در جمع 
هفت شركت بزرگ پیشران پیشرفت اقتصادی ایران نیز از دیگر دستاوردهای اخیر این مجموعه به شمار می رود.
الزم به ذكر است شركت سرمایه گذاری و توسعه معادن و فلزات با نماد بورسی »ومعادن«، از سهام داران عمده 
مجموعه های بزرگ معدنی و فوالدی ایران از قبیل شركت های معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی 
چادرملو، سنگ آهن گهرزمین، شركت ملی مس، معدنی و صنعتی صبانور، مجتمع فوالد خراسان، آهن و فوالد 
ارفع، پویا انرژی، كارخانجات كابل سازی شهید قندی، تجلی توسعه معادن و فلزات، گسترش كاتالیست ایرانیان، 

پرتو تابان معادن و فلزات و شركت كک طبس است.
گزارش بازرس قانوني 

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات )سهامي عام(
درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه به میزان 116/000 میلیارد ریال

1- گزارش توجیهی مورخ 25 اسفند ماه  1400 هیات مدیره شركت سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات 
)سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 84/000 میلیارد ریال به مبلغ 200/000 میلیارد ریال، 

»ومعادن« در مسیر توسعه

مشتمل بر صورت های سود و زیان فرضی ، صورت وضعیت مالی فرضی، تغییرات درحقوق مالکانه فرضی،  جریان 
نقدی فرضی و یادداشتهای توضیحی 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 مطالبات حال شده سهامداران، اورده نقدی و سود انباشته به منظور مشاركت در افزایش سرمایه و شركتهای 
سرمایه پذیر و اصاح ساختار مالی، تهیه شده است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات 
ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه 
به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش توجیهی ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف 

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

حسابداری ارائه شده است.
4- در رعایت تبصره 2 ماده 161 اصاحیه قانون تجارت، هیات 
افزایش  توجیهی  بر گزارش  بایست عاوه  مدیره شركت می 
سرمایه، گزارشی درخصوص امور شركت از بدو سال مالی جاری 
ارائه نماید. در این ارتباط، صورتهای مالی بررسی اجمالی شده دوره 
6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1400 شركت ارائه شده است.

5- با توجه به اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شركت در 
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورتهای 
مالی سال منتهی به 1399/12/30 و تقسیم سود مصوب مجمع 
عمومی عادی سال مالی مذكور ، مانده سود انباشته برای افزایش 
سرمایه از این محل تا مبلغ 44/000 میلیارد ریال از كفایت الزم 

برخوردار است.
6- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني 
توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش 
بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه 
اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت 
باشد. در این ارتباط مبلغ 7/572 میلیارد ریال از افزایش سرمایه 
مورد بحث بابت مشاركت در افزایش سرمایه شركت سرمایه پذیر 
سنگ آهن گهر زمین می باشد كه تحقق آن منوط به برگزاری 

مجمع عمومی فوق العاده شركت سرمایه پذیر می باشد.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 54/900/000 میلیون ریال به مبلغ 84/000/000 میلیون ریال و از محل 
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته بوده كه به منظور شركت در افزایش سرمایه شركت 
های زیرمجموعه و جبران مخارج سرمایه ای صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور كه طی 
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/01/31 تصویب شده و در تاریخ 1400/12/25 نزد مرجع ثبت 

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

هدف شركت سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات )سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به 
شرح زیر می باشد: 

شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات)سهامی عام( در نظر دارد به منظور اصاح ساختار مالی، جبران 
مخارج انجام شده و مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر برای حفظ درصد سهامداری خود در 
شركت های زیر مجموعه و افزایش سهام تملیکی، سرمایه خود را از مبلغ 84/000 میلیارد ریال تا مبلغ 200/000 
میلیارد ریال )معادل 138 درصد( از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته افزایش دهد.

دکتر سعد محمدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، 
با تصریح اینکه انجام این افزایش سرمایه بمنظور جبران مخارج انجام شده در 
افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، اصالح ساختار مالی و برای حفظ 
سهام  افزایش  و  زیرمجموعه  های  شرکت  در  »ومعادن«  سهامداری  درصد 
تملیکی، ضروری می باشدافزود: با تصویب شدن این افزایش سرمایه، سرمایه 
شرکت از مبلغ 84/000/000 میلیون ریال به مبلغ 192/428/000 میلیون ریال 
)به مبلغ 108/428/000 میلیون ریال( به میزان 129 درصداز محل سود انباشته 

ومطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی طی یک مرحله افزایش یافت.
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آق برون در دل خود ُرف ُرفک دارد تا پرندگان ، چرندگان و وحوش درخنکای آن بیارآمند و از آب گوارای 
چاه بلکه بنوشند.

آواز زنگ كاروان های راه افتاده از شهرهای اصفهان، كاشان و قم به سوی قزوین و بنای سر به فلک كشیده 
كاروانسرای شاه عباس كه منزلگاه ره روان از شهرهای عراق عجم به پایتخت صفویان در قزوین بود در این 
پهنه صحرا برای سده ها گوش نواز بوده است. از آوای زنگ لک سر قطار كاروان كربائی بیرام از ایل احمدلو 
در سالیان دور تا ارابه های بنکر كه سیمان ساوه راامروزه به سراسر كشور و آنسوی مرزهای حمل می كنند 
دارند، در منطقه قراقوزای، در دل خود بسیار ناگفته ها دارد از استقرار توپ های روس تزاری تا گردش شش 
پر میرزاعلی خان سیف و نشانه آن بر سر فرمانده قزاق روس كه حرمت آزادی برای منطقه آورد تا آتش 
اول چال باروت برای استخراج سنگ به نفت با حمایت مرد نامدار، حاجی خان كدخدای ویدر، بزرگی كه 
خدمت و آینده نگریش امروز هم یاد می شود تا صدای چرخهای آسیاب سیمان ساوه كه به صنعت كانی 
اعتباری داده و در منطقه آبادانی بیابان و اشتغال آفرینی و ارزش آوری و سودرسانی بر همه... قصه ها دارد. 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سیمان ساوه )سهامی  عام( در تاریخ 1401/02/26 در 

محل مجموعه ورزشي تاش تشکیل شد.
در این مجمع كه با حضور 87/75 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 جنابان رضا عبدل و  حامد سایه وند در مقام نظار اول و دوم و آقای مهراب بهلولي 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 7/554 ریال به 

ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس فقیهی در ابتدای گزارش خود با تشریح اینکه سیمان ساوه یکی از بزرگترین كارخانه های سیمان 
در منطقه می باشد كه با تولید سیمان خاكستری و سفید در تیپ های مختلف و تنوع محصول توانسته 
است سهمی بسیار خوب در بازار داخل و منطقه را به خود اختصاص دهد افزود: ما به خاطر كیفیت سیمان 
خود، مشتریان بزرگی داریم كه در پروژه های بزرگ پیمانکار هستند. به گفته این مدیر با تجربه و صاحبنام 
صنعت كانی درحالی كه نسبت تولید به ظرفیت بیشتر شركت های سیمانی حدود 70 درصد است ولی 
در سیمان ساوه نسبت به تحویل به ظرفیت بیش از 80 درصد بوده است كه این مهم در سایه اجرائی 
شدن برنامه های مدون مدیریتی، جهاد كاركنان و پرسنل خدوم و حمایت های هیات مدیره و سهامداران 

عمده حاصل گردیده است. 
به گفته ی مهندس مهدی فقیهی در سال مالی مورد گزارش سیمان سفید نسبت تحویل به ظرفیت خود را 

به بیش از 87 درصد ارتقاء داده  و سیمان خاكستری نیز بیش از 75 درصد ظرفیت خود عملکرد داشته است 
.مدیرعامل »ساوه« در فراز دیگری از گزارش خود با تاكید بر این كه در تولید كلینکر و سیمان توانستیم 
عملکردی خوب را به منصه ظهور برسانیم افزود با فروش 11/351/159 میلیونی در سال منتهی به 
1400/12/29 داشت و كسب درآمد عملیاتی 7/208/698 میلیونی توانستیم به سود خالص 5/106/666 
میلیونی دست یازیم . وی اضافه كرد با عملیاتی ساختن و پیاده سازی سیاست ها و رویکردهایی كه مد 
نظرمان در تیم مدیریت شركت برای سال مالی 1401 می باشد بدون شک رقم سود عملیاتی و سود خالص 
به طور چشمگیری افزایش پیدا خواهد كرد. مدیر كاردان و كاربلد صنعت كشورمان همچنین با تصریح 
این كه حاشیه سود خالص شركت 45 درصد حاشیه سود ناخالص 5 4 درصد می باشد خاطرنشان كرد 
برای این كه بتوانیم بیشترین ارزش و سودآوری را برای سهام داران و ذی نفعان خود ارمغان بیاوریم سلسله 
برنامه های خوبی را در جهت افزایش ظرفیت كاركرد و افزایش تحویل سیمان و همچنین صادرات به 
كشورهای خارجی مدنظر قرار داده ایم تا بتوانیم  عملکرد و كارنامه ای بهتر از امسال را از لحاظ ارزش آوری 
و سود آفرینی برای مجموعه به ارمغان بیاوریم. مدیرعامل سیمان ساوه در فرازی دیگر از گزارش خود با 
اعام این كه هماهنگی الزم را جهت افزایش تعداد مشتریان عمده در راستای كاهش ریسک شركت انجام 
داده ایم و تمهیدات ویژه ای را جهت فروش محصوالت در بورس كاال اتخاذ كرده ایم اضافه كرد پوشش های 
بیمه ای الزم نیز در خصوص موجودی كاال كه یکی از دغدغه ها ونگرانی های ذینفعان بود انجام گرفته و در 
این مورد نیز مشکلی نداریم به گفته مهندس فقیهی تشریک مساعی و بهره بردن از خرد جمعی با برگزاری 
مکرر جلسات كمیته ریسک، كمیته بازاریابی، كمیته های تولید- فروش و كمیته های دیگر باعث گردیده 
كه به طور شفاف و دقیق عملکرد شركت رصد شده و در جهت بهبود فرایندها اقدام های خوبی انجام شود.
سکاندار سیمان ساوه همچنین با اعام این كه فروش به متقاضیان عمده سیمان و فعاالن مجاز صنفی 
بزرگ از طریق بازار فیزیکی بورس كاالی ایران،بررسی و كارشناسی رفتار فروش كارخانجات تولیدی 
عرضه كننده تولیدی عرضه كننده سیمان در بورس كاال و متقاضیان آنها، اصاح به موقع سیاستهای 
فروش با توجه به عرضه هفتگی در بازار فیزیکی بورس كاالی ایران براساس شرایط و رفتار رقبا و 
متقاضیان، بروز رفتار منطقی و معقول از سوی شركت در برخورد با مصوبات بورس كاال و انجمن 
صنفی صنعت سیمان و اجرای به موقع و هماهنگ سیاست ها، فروش به مصرف كنندگان نهایی و 
فعاالن مجاز صنفی كوچک از طریق بازار مالی – گواهی سپرده كاالیی جزو سیاست ها و برنامه های 
شركت در بخش فروش می باشد پیرامون برنامه های سیمان ساوه در بخش صادرات اظهار داشت: 
حفظ بازارهای موجود و توسعه آن، تاش در جهت افزایش نرخ فروش كلینکر و سیمان صادراتی 
متناسب با مرزهای خروجی، حفظ بازار سیمان كشورهای حاشیه خلیج فارس، ارتقای كیفیت 
سیمان سفید هم از بعد سفیدی و هم گیرش، افزایش سهم بازار در كشورهای عراق و قزاقستان جزو 
اولویت هایی است كه در حوزه فروش خارجی به آن نگاه ویژه ای داشته و داریم. سکان دار سیمان 
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سیمان ساوه یادگار بلند آوازه ها

رویکردهای مدبرانه مهندس فقیهی برای توسعه و آبادانی ایران مان
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ساوه در قسمت انتهایی صحبت های خود به تشریح برنامه های آتی شركت پرداخت و خاطرنشان 
كرد كه با یک برنامه ریزی راهبردی به دنبال افزایش سهم از بازارهای منطقه ای بواسطه كیفیت و 

تنوع محصوالت خود می باشیم.
سیاست ها و برنامه های شرکت در بخش بهای تمام شده

- تاش در جهت افزایش راندمان تولید ساعتی سنگ شکن آسیاب مواد، كوره و آسیاب سیمان
- شناسایی افزودنیهای مناسب در راستای كاهش كلینکر فاكتور

- تشکیل مستمر كار گروه بهای تمام شده با حضور كارشناسان فنی و مالی
- برنامه ریزی مناسب و تسریع در پروسه خرید مواد اولیه و قطعات یدكی جهت مقابله با رشد عفونی قیمتها
- بررسی مستمر آنالیز مواد و اهتمام در بکارگیری تركیب مناسب مواد )مدیریت پایل( با كمترین بهای 

تمام شده و كاهش كلینکر فاكتور
- خرید برق از بورس انرژی با كمترین قیمت و برنامه ریزی تولید جهت استفاده حداكثری از پاداش برق 

در تابستان  
سیاست ها و برنامه های شرکت در بخش کنترل هزینه های عملیاتی

- بودجه بندی و كنترل مستمر بودجه عملیاتی
- حذف یا كاهش هزینه های غیر ضرور

- سازماندهی منابع انسانی و استفاده بهینه از تخصص افزاد
- برنامه ریزی مستمر در جهت كنترل دائمی هزینه های واحدهای دایر

- اهتمام در انجام كارها به روش صحیح و طبق برنامه مدون شده و جلوگیری از ایجاد هزینه های مضاعف
- فرهنگ سازی و ایجاد انگیزه بین پرسنل برای شركت در كنترل جمعی هزینه ها

سیاست ها و برنامه های شركت در بخش كنترل هزینه های مالی و روش های تامین مالی
- مدیریت منابع موجود به منظور كسب باالترین درآمد

- الزام مشتریان به ایجاد LC برای فروشهای اعتباری داخلی بمنظور جلوگیری از احتمال ایجاد هزینه 
مطالبات مشکوک الوصول در شرایط فروش

- زمانبندی مناسب در پرداخت هزینه ها و بروزرسانی معوقات پیمانکاران
- پرداخت به موقع اقساط و جلوگیری از پرداخت جرایم

- پیگیری پرونده های معوق مالیاتی
جایگاه شرکت در صنعت

تولید و تحویل شركت در بخش سیمان سفید حدود 20 درصد و در بخش خاكستری 3 درصد از تولید و 
تحویل كل كشور می باشد. در سیمان سفید شركت سیمان ساوه برند اول شركت می باشد.

بیانیه چشم انداز
كاخانه سیمان خاكستری: بنا داریم همچنان در اولویت انتخاب مصرف كنندگان داخلی قرار داشته باشیم

كارخانه سیمان سفید: قصد داریم تا سال 1404، برترین برند سیمان سفید در داخل كشور و در اولویت 
انتخاب مصرف كنندگان در منطقه خاورمیانه باشیم.

شایان ذكر است افق برنامه راهبردی شركت تا سال 1404 هجری شمسی تعیین گردیده است.
بیانیه ماموریت

کارخانه سیمان خاکستری: ماموریت ما تولید انواع سیمان با كیفیت مطابق با نیاز مشتری با بکارگیری 
تکنولوژی و تجهیزات روز در خطوط تولید با بهینه سازی مستمر مصرف انرژی و حفظ محیط زیست می 
باشد. فلسفه وجودی ما تامین منافع كلیه ذینفعان، ایجاد اشتغال پایدار در كشور، مشاركت در عمران و 

آبادانی و بهبود استحکام آبنیه می باشد.
کارخانه سیمان سفید: ماموریت ما در انواع سیمان با كیفیت، مطابق با نیاز مشتریان، با بکارگیری 

تکنولوژی و تجهیزات روز در خطوط تولید با بهینه سازی مستمر مصرف انرژی و حفظ محیط زیست می 
باشد. فلسفه وجودی ما تامین منافع كلیه ذینفعان، ایجاد اشتغال پایدار در كشور، مشاركت در عمران و 

آبادانی، بهبود استحکام و ارتقاء زیبایی ابنیه می باشد.  
برنامه هاي آینده شرکت

الف( گسترش بازارهاي فروش محصوالت:
علیرغم ركود بازار در سال 1400 و پیش بینی ادامه ركود مذكور، شركت سیمان ساوه مصمم است با 
استفاده از هرگونه تمهیدات مدیریتی، ضمن حفظ بازار فروش فعلی و در صورت امکان گسترش بازارهاي 
صادراتی ، نسبت به حفظ سهم سود سهامداران اقدام نماید . در این رابطه و در بودجه سال 1401 ، 
فروش مقدار 1/795/000 تن سیمان خاكستري و همچنین 210/000 تن سیمان سفید جهت فروش 
داخلی و نیز مقدار 72/000 تن سیمان سفید و 350/000 تن كلینکر خاكستری جهت صادرات پیش 

بینی شده است.
ب( تولید محصوالت:

تولید مقدار 1/918/000 تن كلینکر خاكستري و مقدار 280/000 تن كلینکر سفید پیش بینی شده است 
. همچنین تولید مقدار 1/795/000 تن سیمان خاكستري و 282/000 تن سیمان سفید در بودجه سال  

1400 لحاظ گردیده است.
ج( شیوه هاي تأمین مالی:

تأمین مالی عمدتاً از محل فروش محصوالت شركت تأمین خواهد شد .
گواهینامه ها ، استاندارها و تقدیرنامه ها :

- داراي گواهینامه استاندارد سیمان تیپ 2 ، تیپ 325-1، تیپ 425-1، پوزوالنی و سیمان تیپ 1 سفید 
از موسسه استاندارد

- داراي گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS از شركت  TUVNORD آلمان كه شامل 
استانداردهاي:

14001 ISO 2004 سیستم مدیریت محیط زیست ISO9001 ،2008  سیستم مدیریت كیفیت
 ISO . 18001  و سیستم مدیریت انرژي OHSAS 2007 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

50001
 MPA شركت  از   CERTIFICATE OF CONFORMITY-CE گواهینامه  داراي   -

)مجوزصادرات به اروپا(
- اخذ تقدیرنامه صادركننده نمونه درسال هاي 1386و 1383، 1380، 1378، 1375.

- اخذ تقدیرنامه بعنوان صادركننده نمونه ازكارگروه توسعه صادرات استان مركزي.
- اخذ گواهینامه صنعت سبز 1399 از سازمان حفاظت محیط زیست استان مركزی.

- دریافت لوح سپاس از موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران.
- اخذ تندیس باالترین كیفیت سیمان تولیدي در واحدهاي سفید و خاكستري در سال 90 از سازمان 

ملی استاندارد ایران .
- اخذ لوح سپاس از انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان در خصوص كیفیت مطلوب و یکنواختی 

سیمانهاي تولیدي در واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی از اداره كل استاندارد استان تهران.
- اخذ لوح تقدیر واحد صنعتی نمونه استان مركزي.

- گواهینامه تایید صاحیت آزمایشگاه همکار از اداره كل استاندارد استان مركزي.
- واحد برگزیده صنعت سبز در سال 1394 و 1395

- همچنین این شركت در حال پیاده سازي وكسب گواهینامه سیستم HSE-MS  و مدیریت آزمایشگاه 
مرجع  ISO 17025 می باشد.
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افزایش ۳7 درصدی سود خالص

سیمان داراب به افق های روشن تازه می اندیشد

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

درحالیکه با خط یازده و پای پیاده و نفس زنان و همش با این استرس كه دیر نشود به اتاق بازرگانی رسیدم و با 
آسانسور به طبقات باال رفتم كه به سیمان داراب و مردان كار و خدمت مشرف شوم ولی گویا زود رفته بودم. بزرگی 
از كهن اندیشان به دیدارم آمد كه استاد چرا آنقدر زود آمده اید و ما كه همیشه مدرسه و سرجلسه مان دیر می شد 

هم خجالت و هم خنده كه یکبار هم زود رسیدیم .
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سیمان داراب)سهامی عام( مورخ 1401/02/31 در محل اتاق بازرگاني وصنایع 

ومعادن و كشاورزی ایران تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 66/95 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای اكبر مجیدپور بود، كه جنابان 
روح اله سلحشوري و مجید هوشمندي ماهر در مقام نظار اول و دوم و آقای حمیدرضا متقاعدی به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب گردیدند.
به  مربوط  مجمع  به  مدیره  هیات  گزارش  قرائت  با  درادامه 
به  مالی منتهی  پذیرفته در طی سال  فعالیتهای صورت  اهم 
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 1/800 ریال به 

ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس متقاعدی مدیرعامل مجموعه در ابتدای گزارش خود 
با تشریح اینکه تقاضای سیمان در سالی كه گذشت 10 درصد 
كاهش یافت و از 69 میلیون تن به 62 میلیون تن رسید در حالیکه 
تولید كلینکر یک میلیون تن افزایش داشت اضافه كردمازاد تقاضا، 
افزایش هزینه ها و تحریم ها وقطع مقطعی برق و گاز و عدم اصاح 
واقعی قسمت سیمان در داخل كشور در سال 1400 بیشترین 
تاثیر را بر عملکرد كل صنعت سیمان گذاشتوی خاطرنشان كرد: 
كردند شركت سیمان داراب خوشبختانه بنحو بسیار مطلوبی 

مشکات ناشی از قطع برق و گاز در نیمه اول و دوم سال را مدیریت 
نمود وعلیرغم تمامی اتفاقات غیر مترقبه و پیش بینی نشده توانست 
برنامه های از پیش تعیین شده را پوشش دهد . شركت جهت تحقق 
برنامه های خود میزان متناسبی از مواد اولیه و قطعات ضروری مورد 
نیاز را از قبل آماده و با استفاده از توان مهندسی و مدیریتی توانست 
از چالش ها و تنگناهای بوجود آمده با كمترین آسیب عبور نموده و 

بسیاری از تهدیدها را به فرصت تبدیل نماید .
به گفته مدیرعامل مجموعه، فروش شركت در قیاس با سال قبل بالغ 
بر 26 درصد افزایش داشته است كه به دلیل عرضه سیمان در بورس 
كاال بوده و مازاد تولید را از طریق بندر شهید رجایی به دیگر كشورها 
صادر كردیم و با تزریق ارز حاصل از صادرات سیمان و كلینکر در 
راستای ارزش آفرینی و ارزآوری برای كشور برآمدیم. در سال 1400 
علیرغم كاهش تحویل سیمان و كلینکر مجموع درآمدهای شركت 
از محل فروش سیمان و كلینکر بالغ بر 25 درصد افزایش داشته 
هم چنین سود خالص شركت نسبت به سال 1399 بیش از 37 
درصد افزایش نشان مي دهد كه این خود بیانگر توفیق شركت در 
افزایش ریالی فروش سیمان و كلینکر و هم چنین مدیریت مناسب 

در شاخص های بهای تمام شده بوده است .
تقدیر رئیس مجمع از عملکرد عالی تیم مدیریت بازارشناس 
و پرسنل سخت کوش سیمان داراب در سال 1400، تایید 
حسابهای کلین و شفاف مدیر مالی و تیم پاکدست مالیه 
مجموعه توسط حسابرس و بازرس قانونی، حرمت نهی به 
اصحاب رسانه و پاسخگویی دقیق به سواالت سهامداران از 

نکات خواندنی این مجمع بود.
دستاوردهای شرکت در سال1400

- تولید كلینکر حدود 99 درصد از پوشش بودجه بوده است، تولید سیمان نیز 98 درصد بودجه را پوشش داد.
- 85 روز قطعی یا كاهش مصرف گاز داشتیم، و با محدودیت برق نیز روبرو شدیم.

- پروژه كاهش غیار برگشتی با موفقیت انجام شد و مطالعات باز دوم این پروژه در دست است.
- پروژه احداث كارخانه آهک بی كربنات كلسیم، پروژه احداث جاده دسترسی معدن خاک رس، پروژه توسعه 

بادگیرهانه و احداث نیروگاه خورشیدی از جمله پروژه های شركت است.
پیام هیات مدیره

حمد و سپاس شایسته خداوند یکتا كه طاعتش را موجب نزدیکی بندگان و سپاسگزاری آنان را باعث افزونی 
نعمت قرار داد.

اقتصاد ایران در سال 1400 تحت تاثیر تحریم هاي ظالمانه و یک جانبه آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری و تغییر 
دیدگاه های كان مدیریت در كشور و هم چنین تورم باالی 40 درصدمه متاسفانه نهادینه گردیده، شرایط دشوار 

سیمان  صنعت  در  باسابقه  مدیران  از  که  بیرانوند  سام  مهندس  حضور 
محسوب گشته و از یک سال پیش به عنوان عضو هیأت مدیره سیمان 
جدید  مدیرعامل  کسوت  در  است  بوده  فعالیت  به  مشغول  داراب 
و  قوت  نقاط  بخوبی  مشارالیه   . است  بخش  مسرت  خبری  »ساراب« 
فرصت  از  وی  که  دقیقی  اشراف  به  باتوجه  و  را شناخته  مجموعه  ضعف 
این  آتی  های  سال  در  شک  بدون  دارد  شرکت  رقابتی  های  مزیت  و  ها 
 مجموعه را در روندی صعودی از سود آوری و ارزش آفرینی خواهیم دید .

با  اینکه  ساختن  نشان  خاطر  با   داراب  سیمان  جدید  مدیرعامل 
موجود  سراغ  شرکت  این  کارکنان  در  که  زدنی  مثال  همت  و  تالش 
سازمانی  بخش های  همه  مشارکت  و  هم افزایی  با  که   دارد  است،تاکید 
و  تعالی  مسیر  شهرستان،  محترم  مسئوالن  همیشگی  حمایت  و 
داشت. خواهد  ادامه  گذشته  از  هموارتر  داراب،  سیمان   افتخارآفرینی 
شایان ذکر است فروش شرکت در قیاس با سال قبل بالغ بر 26 درصد افزایش 
داشته است که یکی از دلیل عمده آن به دلیل عرضه سیمان در بورس کاال 
می باشد و همچنین صادرات مازاد تولید از طریق بندر شهید رجایی به دیگر 

کشورها صادر گردیده است و  »ساراب« با تزریق ارز حاصل از صادرات 
سیمان و کلینکر در راستای ارزش آفرینی و ارزآوری برای کشور اهتمام 

ورزیده است .
 همچنین در سال 1400 علیرغم کاهش تحویل سیمان و کلینکر ، مجموع 
درآمدهای شرکت از محل فروش سیمان و کلینکر بالغ بر 25 درصد افزایش 
داشته و هم چنین سود خالص شرکت نسبت به سال 1399 بیش از 37 درصد 

افزایش نشان مي دهد و به مبلغ 661/877/2 میلیون رسیده است .

و متفاوتی را تجربه نمود .
كارخانجات تولید كننده سیمان تحت تاثیر افزایش غیر قابل پیش بینی تمامی عوامل تولید شرایط بسیار سختی 
را پشت سر گذاشتند و این در حالی بود كه تقاضای سیمان و تحویل آن نسبت به سال گذشته بالغ بر ده درصد 
كاهش یافت و از 69 میلیون تن در سال 1399 به 62 میلیون تن در سال 1400 رسید در حالیکه تولید كلینکر 
در كشور نسبت به سال گذشته یک میلیون تن افزایش داشت و از 71 میلیون تن به 72 میلیون تن رسید و این 
نشان دهنده كاهش تقاضای سیمان و فزونی عرضه بر تقاضا در كشور بود . در سال 1400 كلیه كارخانجات تولید 
كننده سیمان از جمله سیمان داراب در نیمه اول سال كاهش شدید دیماند مصرف بدون برنامه ریزی قبلی برق و در 
نیمه دوم و شروع فصل سرما قطع كامل گاز را تجربه كردند شركت سیمان داراب خوشبختانه بنحو بسیار مطلوبی 
مشکات ناشی از قطع برق و گاز در نیمه اول و دوم سال را مدیریت نمود وعلیرغم تمامی اتفاقات غیر مترقبه و 
پیش بینی نشده توانست برنامه های از پیش تعیین شده را پوشش 
دهد . شركت جهت تحقق برنامه های خود میزان متناسبی از مواد 
اولیه و قطعات ضروری مورد نیاز را از قبل آماده و با استفاده از توان 
مهندسی و مدیریتی توانست از چالش ها و تنگناهای بوجود آمده 
با كمترین آسیب عبور نموده و بسیاری از تهدیدها را به فرصت 

تبدیل نماید .
علیرغم كاهش تقاضا و وجود مشکات غیر مترقبه در صادرات 
سیمان و كلینکر كه از طرف مسئولین بندر شهید رجایی در استان 
هرمزگان ایجاد شده بود در تحویل سیمان و كلینکر نسبت به 
سال 1399 كاهش داشتیم لیکن درآمدهای حاصل از فروش 
محصوالت شركت در سال 1400 نسبت به سال گذشته بالغ بر 
25 درصد افزایش نشان مي دهد كه عمده ترین علل آن اتفاق 
مباركی بود كه با پیگیری مجدانه انجمن صنفی كارفرمایان صنعت 
سیمان و حمایت اكثریت كارخانجات تولید كننده سیمان باالخره 
پس از سالها انتظار عرضه سیمان در بورس كاال محقق گردید كه 
انشاا...... با ادامه این روند شاهد معامات تمام سیمان تولید شده 
كشور در بورس كاال باشیم در این صورت هر كارخانه به تناسب 
موقعیت جغرافیایی و امکانات حمل ونقل داخلی و منطقه ای می 

تواند از مزیت های رقابتی بطور كامل بهره مند گردد .
شركت سیمان داراب هم چون سنوات گذشته در راستای ایفای 
مسئولیت های اجتماعی در سال 1400 تمامی تاش خود را 
معطوف به تامین نیازهای واقعی در استان فارس نموده و مازاد تولید 
خود را نسبت به تقاضای موجود در بازار از طریق بندر شهید رجائی 
به دیگر كشورها صادر نمود و با تزریق ارز حاصل از صادرات سیمان 
و كلینکر از طریق سامانه نیما توانست سهم خود را (هر چند اندک ) 

در تامین ارز مورد نیاز كشور ایفا نماید .
در سال 1400 علیرغم كاهش تحویل سیمان و كلینکر مجموع 
درآمدهای شركت از محل فروش سیمان و كلینکر بالغ بر 25 
درصد افزایش داشته هم چنین سود خالص شركت نسبت به سال 
1399 بیش از 37 درصد افزایش نشان مي دهد كه این خود بیانگر 
توفیق شركت در افزایش ریالی فروش سیمان و كلینکر و هم چنین 

مدیریت مناسب در شاخص های بهای تمام شده بوده است .
شركت سیمان داراب در سال 1400 مجدداً و برای دومین بار متوالی 
بعنوان عضو هیئت مدیره كارفرمایان صنعت سیمان كشور انتخاب 
گردید و هم چنین بعنوان دبیر كارگروه صنعت سیمان استان فارس 
در جهت حراست از منابع و مصالح اعضا انجمن بهمراه سایر اعضاء 
هیئت مدیره انجمن در جهت ساماندهی بازار صنعت سیمان در 
عرضه كامل سیمان در بورس كاال و رقابتی شدن عرضه سیمان در 

كشور تاش چشمگیر داشت كه بحمدا.... توفیق نسبی حاصل گردید .
همانگونه كه عنوان گردید علیرغم تمامی مشکات و كاهش تحویل نسبت به سال گذشته شركت در تمامی 
شاخص های عملکردی مانند درآمدهای ریالی فروش ، سود عملیاتی ، سود ویژه نسبت به سال گذشته افزایش 

مطلوبی داشته است .
درآمدهای ریالی حاصل از فروش نسبت به سال گذشته 25 درصد و سود عملیاتی شركت بالغ بر 27 درصد 
افزایش داشت این در حالی است كه بهای تمام شده كاالی فروش رفته بدلیل افزایش غیر قابل پیش بینی تمامی 
پارامترهای تولید معادل 33 درصد افزایش نشان میدهد و افزایش 27 درصدی سود عملیاتی علیرغم افزایش بهای 
تمام شده بیانگر استفاده از فرصت ها و تمامی امکانات شركت جهت افزایش بهره وری بوده است . انشاا... مدیریت 
موثر بر تمامی عوامل بهای تمام شده و افزایش درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی با همکاری مجموع همکاران 

محترم شركت هم چنان تداوم خواهد یافت .
هیات مدیره ضمن تشکر مجدد از سهامداران محترم گزارش فعالیت های انجام شده طی سال منتهی به

1400/12/29 را بهمراه صورت های مالی گروه وشركت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تقدیم میدارد .
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شرکت خدمات انفورماتیک ؛ پیوند بانکداری و فناوری 

»رانفور«  به ازای هرسهم خود ۳00 ریال سود تقسیم کرد

ش
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تاریخ  در  عام(  )سهامی   انفورماتیک  سالیانه صاحبان سهام شركت خدمات  عادی  عمومی  مجمع 
1401/02/21 در محل سالن همایش هاي هتل ارم تشکیل شد. 

در این مجمع كه با حضور 92/77 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علي 
عبدالهي بود، كه جنابان محمدحسن انتظاري و علي اكبر كاظمي نیا در مقام نظار اول و دوم و آقای 

عبدالرضا شاكري 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 300 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
شركت خدمات انفورماتیک یکی از بزرگترین شركت های فعال كشور در زمینه فناوری اطاعات محسوب 
می شود. براساس طبقه بندی صورت گرفته از سوی شورای عالی انفورماتیک، شركت خدمات انفورماتیک 

با تکیه بر نیروی انسانی متخصص خود موفق به كسب رتبه 
اول در میان شركت های رایانه ای كشور شده است. همچنین 
بر اساس طبقه بندی تکمیلی صورت گرفته از سوی انجمن 
انفورماتیک  خدمات  شركت  انفورماتیک،  شركت های 
زمینه های فعالیت خود را در 9 شاخه تخصصی اعام كرده 
است  اول  رتبه  حائز  جداگانه  صورت  به  شاخه  هر  در  و 
.درآمد عملیاتی این شركت در سال 1400  بالغ بر 3300 
میلیارد تومان ابوده است كه نسبت به سال 1399 افزایشی 
650 میلیارد تومانی داشته است. همچنین شركت خدمات 
انفورماتیک در سال گذشته بیش از 143 میلیارد تراكنش را با 

درصد پایداری 99.99 مدیریت نموده است.
شركت خدمات انفورماتیک ایران، به عنوان بازوی فناورانه بانک 
مركزی جمهوری اسامی ایران و شركت ملی انفورماتیک، 
یاری كننده سیستم بانکی كشور برای ارائه خدمات بهتر 

می باشد. بدون شک حضور دكتر بهمن رضایی راد كه از مدیران 
خبره ، دانشمند و دارای تجربه كافی و برنامه های مدون برای 
اعتای مجموعه در سوآوری و ارزش آفرینی در بازار سرمایه 
میباشد ، نقطه عطف و تحولی شگرف در عملکرد شركت را 
ارمغان خواهد آورد . تحصیات در بهترین دانشگاه های جهان ، 
سبقه درخشان حضور در شركتهای بزرگ و خود همین شركت 
خدمات انفورماتیک و اشرافی كه دكتر بهمن رضایی راد بر 
مباحث بهره بردن از فناوری های نوین در صنعت بانکداری و 
حوزه های مالی داشته و نگاه ویژه ای كه مشارالیه به حمایت از 
طرح های دانش بنیان دارد خواهد توانست سهامدار و ذینفع ، 
این شركت بی بدیل در امر ارایه خدمات انفورماتیک با آن درجه 
پایداری درحد 99/99 ، را بیش از پیش خرسند و مشعوف سازد 
. وی در معارفه خود بر جایگاه ویژه شركت در زیست بوم پولی 
و مالی كشور تاكید نموده و همکاری همدالنه كلیه ذینفعان را 
الزمه ارتقای بیشتر جایگاه شركت دانسته و اعام داشت :  از این 
حسن اعتمادی كه بنده شده  مفتخرم و با تاش و درایت كلیه 
همکارانم آماده رقم زدن بهترین عملکرد برای مجموعه هستیم .

در این راستا شک نداریم كه بهره گیری از دكتر رضایی در مقام یک مدیریت مسلط  و آشنا به رموز بازار و 
دانش روز و باورمند به اندیشه متخصصان در پروژه های بزرگ و بی شمار اجرا شده یا در حال فاز مطالعاتی 
در حوزه بانکداری، عاوه بر تحول عظیمی كه ایجاد می نماید و اطمینان خاطری كه به دولتمردان و دست 
اندكاران برای حضور مدیری نخبه می بخشد یک رنسانسی هم در سودآوری و  ارزش آفرینی را برای 

سهامدارانش به ارمغان خواهد آورد .
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، حضور پرشمار سهامداران عمده و خرد در مجمع، پاسخ 
های صادقانه به پرسش های ذینفعان توسط دکتر عبدالهی رئیس مجمع و دکتر شاکری معاون 
مجموعه، گزارش جامع از اهم برنامه و پروژه های مدنظر شرکت برای سال های آتی ، تعامل 
کلیه ارکان شرکت با اصحاب رسانه و اهالی قلم و نهایت همکاری استاد رازقندی پیشکسوت 
روابط عمومی کشورمان برای پوشش خبری مجمع از نکات خواندنی بود که حیفمان آمد به 

اسب قلم سپرده نشود.
دستاوردها 

- كسب گواهینامه ی SIP2019 و قرارگرفتن نام شركت زیرمجموعه در فهرست دفاتر ارائه ی سرویس 
سوئیفت

-  كسب پروانه SAP از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی وزارت ارتباطات. 
DVB/ مبتنی بر فناوری AryaSat برای پایانه SatLabs اخذ تا ییدیه استاندارد از سازمان بین المللی -

RCS
-  اخذ تاییدیه استاندارد از سازمان بین المللي SatLabs براي 

 RCS / DVB مبتنی بر فناوری AryaSat پایانه
- اخذ تاییدیه استاندارد ISO27001 :2013 از سازمان بین 

المللي CIS )مدیریت امنیت(.
- اخذ تاییدیه استاندارد ISO9001:2000  از سازمان بین 

المللي Net  IQ )مدیریت كیفیت خدمات(
- مدیریت بیش از 59 میلیارد تراكنش شتاب و حدود 81 

میلیارد تراكنش سامانه شاپرک در سال 1400.
- سرویس دهی به بیش از 7160 شعبه بانکی در دورترین 

نقاط كشور. 
-  ایجاد سایت های پشتیبان در مناطق مختلف كشور برای 

ارائه سرویس های پایدار .
- در اختیار داشتن شبکه پشتیبانی منحصر به فرد با بیش 

از 140 دفتر استانی 
- در اختیار داشتن بالغ بر 40 درصد از سهم بازار خودپرداز و 

پوشش 24 درصد از كل شعب بانکی كشور.
اهم طرح ها و پروژه ها در سال 1401

- طراحی و پیاده سازی زیرساخت فیزیکی مركز داده ی یاس
- استقرار سایر زیرسامانه های سامانه ی بانک داری متمركز 

بانک تجارت
- تولید نسل جدید سامانه ی یک پارچه ی بانک داری

- اجرای پایلوت انتشار رمزپول بانک مركزی
)EMV پرداخت هم راه (كیف پول مبتنی بر توكن و -

الکترونیک  بانکداری  یکپارچه  كانال  اندازی  راه  و  تأمین   -
)Omni Channel(

- تولید سامانه های تجارت بین الملل
- تکمیل سامانه معامات ارزی بانک مركزی

- طراحی و پیاده سازی سامانه های مدیریت كشف تقلب
- مجازی سازی سامانه های كارت در حوزه عملیات

- تأمین و راه اندازی احراز هویت غیرحضوری
- پیاده سازی سامانه تطبیق امضای چک (ژرفا)

- اعتبارسنجی مشتریان مبتنی بر هوش مصنوعی
- توسعه نیروگاه برق بانک مركزی و راه اندازی نیروگاه شاه نظری

- پیاده سازی و راه اندازی سامانه یکپارچه تبادالت اطاعات بانکی )سیتا(

مدیرعامل جدید شرکت خدمات انفورماتیک پیش از این به مدت دو 
سال عضو هیات مدیره این شرکت بوده و دانش آموخته مهندسی 
کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی و مدیریت کسب و کار دانشگاه 

ورتسبورگ آلمان است.
حضور دکتر بهمن رضایی راد در راس الخیمه شرکت داده پردازی به 
عنوان مدیرعامل، نوید بخش آینده ای درخشان و سرشار از ارزش 
آفرینی و سودآوری برای سهامدار و ذینفع خواهد بود چرا که مشارالیه 
اشراف کاملی به تمام ظرفیت های مجموعه داشته و می تواند بهترین راه 
حل ها را برای انتفاع مجموعه از خدمات ارایه شده به بانکها و موسسات 

دولتی و خصوصی ارایه دهد .
از جمله مهمترین سوابق کاری ایشان در حوزه فاوا می توان به عضویت 
و ریاست هیات مدیره گروه فناوری اطالعات و ارتباطات سینا، عضویت 
هیات مدیره و مدیرعاملی شرکتهای گسترش الکترونیک ایران و 
گروه  علمی  هیات  در  عضویت  و  فاخر  اطالعات  فناوری  گسترش 

مهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات اشاره کرد.
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این بخش پیاده سازی شده است كه با توجه به حجم باالی آزمایشات در بخش استریل 
آزمایشگاه میکروبی شركت داروسازی جابرابن حیان و هزینه های قابل توجه برون سپاری این 
آزمایشات و همچنین نظر به الزامات اداره غذا و دارو، این پروژه در دستوركار قرار گرفت. به 
گفته مدیرعامل شركت داروسازی جابرابن حیان این پروژه نیز با هزینه 1.5 میلیارد تومانی 
اجرا شده و ماه هاست كه به بهره  برداری رسیده است و مفتخرم اعام دارم كه با توجه به 
آزمایشات  این  بود  قرار  اگر  داروسازی جابرابن حیان،  آزمایشات میکروبی در  باالی  حجم 

برون سپاری می شدند هزینه زیادی به شركت تحمیل می شد.
وی پروژه غیر بتاالكتام های تزریقی را از دیگر پروژه های در دست اجرای مهم در داروسازی 
اهداف  با  پروژه  این  گفت:  و  دانست  جابرابن حیان 
افزایش كیفیت تولید، افزایش بهره وری، اخذ گواهی 
خطوط  جداسازی  تولیدی،  خطوط  جهت   GMP
تولید بتاالكتام و غیر بتاالكتام به منظور جلوگیری 
از توقف خطوط تولید توسط سازمان غذا و دارو، اخذ 
پروانه محصوالت جدید و تمدید پروانه های قبلی و 
رفع ایرادات و نواقص بحرانی بخش های تولید در حال 

اجرا است.
بازاریابی  جدید  ساختمان  ایجاد  از  صفاری  دكتر 
پروژه  های مهم در  از  به عنوان یکی دیگر  و فروش 
و  برد  نام  جابرابن حیان  داروسازی  در  اجرا  دست 
توضیح داد: ایجاد خطوط تولید محصوالت آرایشی 
و بهداشتی، ایجاد خط تولید پودر خشک استنشاقی 
استنشاقی  اینهالرهای  خط  ظرفیت  افزایش   ،DPI
MDI، ایجاد خط تولید داروهای حاجب، ایجاد خط 
ایجاد خط تولید ویال تزریقی مایع  نانوداروها،  تولید 
غیر بتاالكتام، اصاح سیستم توزیع آب مركزی، اصاح 
سیستم سرمایش و افزایش ظرفیت خط تولید نیمه 

جامدات پروژه های آینده شركت هستند.
افزود:  جابرابن حیان  داروسازی  شركت  مدیرعامل 
اقدامات انجام شده در واحد تحقیق و توسعه و نوآوری 
شامل  شده  اخذ  پروانه های  است:  شرح  این  به  نیز 
بازشونده  میلی گرم، قرص  و 4  اندانسترون 8  قرص 
در دهان اندانسترون 4 میلی گرم، قرص لیناگلیپتین 
5 میلی گرم، قرص بوپروپیون 75 میلی گرم، كپسول 
ژالتینی نرم زینک پاس ب كمپلکس 5 و 10 و 15 
میلی گرم، كپسول ژالتینی نرم ویتامین دی 2000 و 
میلی  امگاپرل 1000  ژالتینی  كپسول  واحد،   1000
گرم و كپسول ژالتینی نرم ویتامین ای 100 و 200 
اصاح  به  نسبت   1400 سال  در  همچنین  واحد. 
تمپرافن،  شامل  شد.  اقدام  محصول   6 فرموالسیون 
افرین،  فنیل  بینی  اسپری  جمیفلوكساسین،  قرص 

اسپری فلوتیکازون و ...
حقوقی  واحد  شده  انجام  اقدامات  اهم  درباره  او 
گفت:  نیز   1400 سال  در  جابرابن حیان  داروسازی 
وصول اصل و جرایم دیركرد مطالبات مربوط به سنوات 
دارویی  توسعه  پخش  شركت  از  سال 1396  از  قبل 
رسا به مبلغ كل 1005 میلیارد ریال شامل 560 میلیارد ریال شركت فرعی )داروسازی 
راموفارمین( و 445 میلیارد ریال شركت داروسازی جابرابن حیان و همچنین وصول مطالبات 
از شركت های پخش جال آرا، پخش جندی شاپور، امید دارو سامت و پخش ممتاز از 

مورخ  حیان)سهامی عام(  جابرابن  شركت  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
1401/02/31 در محل شركت واقع در كیلومتر 5 جاده مخصوص كرج برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 79/32 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای علي اصغري بود، كه آقای مهدي حنطه و خانم زكیه رضایي در مقام 

نظار اول و دوم و آقای مصطفي صفاري به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل مجموعه و 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 

780 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
همچنین بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت 
مدیره جدید به  شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی 

قانونی انتخاب گردید
دارو  كیمیدارو-  صنعتي   - شفادارو  گذاري  سرمایه 
بازنشستگي  صندوق   - رازي  پخش   - اسوه  سازي 
وظیفه از كار افتادگي و پس انداز كاركنان بانکهاي 

ملي و ادغام شده
دكتر مصطفی صفاری در مجمع عمومی عادی سالیانه 
شركت با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام خطوط 
تولید  چرخه  به  مجددا  جابرابن حیان  داروسازی 

بازگشته و فعال هستند، تصریح كرد: به عنوان مثال 
افتتاح  قبل  پروژه هایی كه در سال  از مهمترین  یکی 
اجرای  كه  بود  باالزاده  تزریقی شهید  پنم  پروژه  شد، 
سال  در  اما  بود  آغاز شده  سال 1396  در  پروژه  این 
1397 با پیشرفت 42 درصدی و به دلیل درخواست 
پیمانکار برای دریافت 100 میلیارد تومان برای ادامه 
اجرای پروژه متوقف شد و ما با تکیه بر توان داخلی و 
با تنها 12 میلیارد تومان هزینه كه معادل حدود یک 
دهم قیمت درخواستی پیمانکار بود، این پروژه را اجرا 
كردیم و از خرداد ماه امسال شاهد فروش محصوالت 
فروش  نیز  جاری  سال  برای  و  بود  خواهیم  این خط 
پیش بینی  تومان  میلیارد   200 خط  این  محصوالت 
شده است. به گفته وی به این ترتیب عاوه بر اینکه 
داروسازی جابرابن حیان به بازار دارویی محصوالت پنم 
تزریقی كشور بازگشت، می توانیم عاوه بر محصوالت 
قدیمی، برای تولید محصوالت جدید مانند داروی پنم و 
ارتاپنم نیز پس از ورود به فهرست رسمی دارویی كشور 
اقدام كنیم. چرا كه  ایرادات و نواقص بحرانی بخش های 
نیز   GMP برطرف شد و گواهی این خط  تولید در 

برای آن گرفته شد.
با  دارو  صنعت  محور  برنامه  و  دیسیپلین  با  مدیر 
اهداف  با  نیز  میکروبی  آزمایشگاه  پروژه  اینکه  بیان 
استانداردسازی بخش استریلیتی آزمایشگاه، بازسازی 

الزامات GLP و اصاح ورود و خروج پرسنل و مواد اجرا شد، اضافه كرد: در  و رعایت 
طراحی جدید با اضافه كردن چند بخش جدید به محدوده قدیمی بخش استریلیتی، فضایی 
در حدود 80 مترمربع ایجاد شد و با توجه به نیازهای واحد آزمایشگاه چیدمان اتاق ها در 

عملکردی بی نظیر دکتر صفاری در تعالی »دجابر«

شرکت داروسازی جابربن حیان با تدابیر و سیاستهای مدبرانه 
تمام  علیرغم  مالی گذشته  در سال  دکتر مصطفی صفاری 
معضالت حاکم بر صنعت دارو با فروش و سود خالص 5/091/269 
میلیاردی توانست فراتر از بودجه عملکرد داشته وبه ترتیب 
حدود 118 درصد از بودجه فروش و 133 درصد از سود پیش 
بینی شده را پوشش داده و با کسب مبلغ 1/095/093 میلیون 
سود عملیاتی خود را به صورت چشمگیری ارتقاء دهد .  بدین 
ترتیب در حالی که در صورتهالی مالی سال 1399 شرکت اصلی 
به سود 1/602/966  میلیونی دست یافته بود »دجابر« با جمله 
راهبردهای مدیر سردو گرم کشیده و محقق خود توانست در 
میلیون  به رقم 2/533/588  را  پایان سال 1400 سود خود 
افزایش دهد که حاکی از یک افزایش حدود 70 درصدی نسبت 
به سال گذشته میباشد . همچنین »دجابر« با تولید داروهای 
است  توانسته  المللی  بین  استانداردهای  آخرین  با  منطبق 
سهمی درخور از بازارهای داخل و خارجی را به خود اختصاص 
داده و فروش خوبی از محصوالت دارویی خود به کشورهای 
هدف صادراتی داشته باشد. به گفته دکتر صفاری تامین مواد 
اولیه مرغوب ، اهتمام ویژه به تنوع بخشی محصوالت ، تولید 
داروهای جدید ، رعایت دقیق پروتکل و استاندارد های شاخص 
بین المللی در تولید و افزایش فروش خارجی جزو اولویت های 

داروسازی جابرابن حیان برای سال مالی آتی می باشد .
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فراتر از سود پیش بینی شده
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دیگر اقدامات حقوقی انجام شده در سال قبل است. از 27 پرونده مطروحه تعداد 23 پرونده 
مختومه شده است.

افشانه های  سایت  جهت   EU-GMP دریافت  به  اقدام  كرد:  خاطرنشان  صفاری  دكتر 
تنفسی و اخذ گواهی cGMP از سازمان غذا و دارو برای 4 خط افشانه، سافت ژل، جامدات 
رازی، داروسازی  تزریقی و عرضه سهام شركت های زیرمجموعه )پخش  و سفالوسپورین 
دانا و راموفارمین( در بازار سرمایه نیز از مهمترین اقدامات در دست انجام در داروسازی 

جابرابن حیان هستند.
و  ارشد هلدینگ شفادارو  رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، حضور مدیران 
سهامداران عمده، گزارش جامع و کامل دکتر صفاری مدیرنخبه و محبوب صنعت 
دارویی کشورمان، تقدیر ویژه رئیس مجمع از عملکرد ستودنی تیم مدیریت ارشد 
و پرسنل تالشگر و خدوم این شرکت، پاسخگویی صادقانه به سواالت سهامداران 
تایید حسابهای شفاف و کلین جناب  برخط،  به صورت  ناظر  و  حاضر در مجمع 
ربیعی معمار مالیه پاکدست و تیم مالی مجموعه توسط حسابرس و بازرس قانونی، 
هدف  بازارهای  به  ویژه  توجه  جدید،  محصوالت  تولید  برای  تاییدیه  اخذ  اعالم 
خارجی برای فروش محصوالت ، اهتمام جدی به تعالی و توسعه شرکت، برگزاری 
انتخابات اعضای هیات مدیره و حرمت نهی به اصحاب رسانه و نهایت همکاری 

کلیه ارکان شرکت برای پوشش خبری از نکات خواندنی این مجمع بود.
پیام هیات  مدیره:

با سام و احترام، حضور سهامداران عزیز و سایر حاضران محترم را گرامی داشته و پروردگار 
متعال را شاكر هستیم كه به لطف و عنایاتش بار دیگر توانستیم در راستای رسالت سازمان 
و تحقق اهداف سازمانی گام برداشته و با تولید داروهای باكیفیت و حیات بخش، سهم به  
سزایی در بهبود و حفظ سامت جامعه داشته باشیم. افتخار آن را داریم كه با حمایت و 
همراهی سهامداران، همت و تاش مدیران و كاركنان متخصص و تجهیزات و تکنولوژی 
روزآمد و با جهت گیری به سوی بهره وری روزافزون، ضمن تحقق اهداف شركت به لحاظ 
ازجمله  نفعان خود  كلیه ذی   منافع  پاسدار  و سودآوری، همواره  تولیدات  كیفی  و  كمی 

سهامداران، مشتریان، كاركنان، تامین  كنندگان مواد، دولت و سایر اشخاص باشیم. 
هیات  مدیره شركت داروسازی جابرابن  حیان باور دارد كه توجه به منافع همه ذی  نفعان و 
ارزش  افزایی منافع صاحبان سهام و هدایت تمامی تاش و همت در این جهت، موجب رشد 
و شکوفایی روزافزون، ظهور نوآوری و درنتیجه تعالی شركت خواهد بود، لذا تمامی تاش و 

اهتمام خود را در این راستا به كار خواهد گرفت.
پروژه آتی شرکت

با هدف: حفظ خطوط موجود و توسعه محصوالت و کسب بازارهای جدید
- ایجاد خطوط تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی
DPI ایجاد خطوط تولید پودر خشک استنشاقی -
MDI افزایش ظرفیت خط اینهالرهای استنشاقی -

- ایجاد خط تولید داروهای حاجب
- ایجاد خط تولید نانوداروها

- ایجاد خط تولید ویال تزریقی مایع غیربتاالكتام
- اصاح سیستم توزیع آب مركزی

- پروژه اصاح سیستم سرمایش
- پروژه افزایش ظرفیت خط تولید نیمه جامدات

پروژه آزمایشگاه میکروبی

در طراحی جدید با اضافه كردن اتاق آبدارخانه به محدوده قدیمی بخش استریلیتی، فضایی 
در حدود 80 متر مربع ایجاد گردید و با توجه به نیازهای واحد آزمایشگاه چیدمان اتاق ها 

در این بخش پیاده سازی شده است.
با توجه به حجم باالی آزمایشات در بخش استریل آزمایشگاه میکروبی شركت داروسازی 
جابرابن حیان و هزینه های قابل توجه برون سپاری این آزمایشات و همچنین نظر به الزامات 

اداره غذا و دارو، این پروژه در دستور كار قرار گرفت.
پروژه غیر بتاالکتامهای تزریقی

اهداف
- افزایش كیفیت

- افزایش بهره وری
- اخذ گواهی GMP جهت خطوط تولیدی 

- جداسازی خطوط تولید بتاالكتام و غیر بتاالكتام به منظور جلوگیری از توقف خطوط 
تولید توسط سازمان غذا و دارو

- اخذ پروانه محصوالت جدید و تمدید پروانه های قبلی
- رفع ایرادات و نواقص بحرانی بخش های تولید
مخارج انجام شده : مبلغ 25/897 میلیون ریال

برآورد مخارج تکمیل: مبلغ 50/000 میلیون ریال و 3 میلیون یورو
وصول بخش عمده ای مطالبات شركت در سال مالی مورد گزارش از اهم اقدامات حقوقی 

بوده بطوری كه :
- وصول اصل و جرایم دیركرد مطالبات مربوط به سنوات قبل از سال 1396 از شركت پخش 
توسعه دارویی رسا به مبلغ كل 1/005 میلیارد ریال شامل 560 میلیارد ریال شركت فرعی 

)داروسازی راموفارمین( و 445 میلیارد ریال شركت داروسازی جابرابن حیان
- وصول مطالبات مربوط به سنوات قبل از سال 1397 از شركت جال آرا به مبلغ 22 

میلیارد ریال
- وصول مطالبات مربوط به سنوات قبل سال 1394 از شركت پخش جندی شاپور به مبلغ 

19 میلیارد ریال
- وصول مطالبات مربوط به سنوات قبل از سال 1395 از شركت امید داروسامت به مبلغ 

5 میلیارد ریال
- وصول مطالبات مربوط به سنوات قبل از سال 1396 از شركت پخش ممتاز به مبلغ 8 میلیارد ریال
شایان ذكر است كه از 27 پرونده مطروحه تعداد 23 پرونده مختومه گردید و پرونده های 
در حال پیگیری عبارتند از پیگیری مطالبات از شركتهای داروگستر میهن، یورک تهران، 
سمکوپارس و تابان پخش نیکان كه در مرحله اجرا قرارداشته و تعدادی از این پرونده ها در 
ماهها آتی با وصول طلب از طریق مزایده اماک و اموال محکوم علیه ها مختومه می گردد 

كه جمع مبلغ ریالی این پرونده ها مبلغ 44 میلیارد ریال می باشد.
برنامه های آینده شرکت

اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی مالی شرکت
الف( گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی به شیوه های فروش

ب( فرآورده های داروئی جدید
ج( سیستم های مدیریت کیفیت

د( سرمایه گذاری ها )طرح های توسعه خطوط تولید(
ح( شیوه های تامین مالی

و( چالش های اساسی و راهکارهای پیشنهادی
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پیام هیئت مدیره 
مدیریت شركت در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت مجموعه در سال 
مالی مورد گزارش، در جهت استفاده بهینه از كلیه منابع و امکانات در دسترس، اقدامات اساسی به عمل آورده و 

برنامه ریزی های خود را بر مبنای رضایتمندی سهامداران و حفظ و ارتقای منافع ایشان بنا نهاده است.
 قطعا با توجه به شرایط جاری كشور ناشی از تحریم های ظالمانه و مناسبات بین المللی و همچنین نوسانات و 
معضات اقتصادی پیش رو، این شركت از ایفای نقش منفعانه خودداری نموده و با توجه به اتخاذ تصمیمات 
و اقدامات خردمندانه و همچنین تاش مضاعف بر بحران های حاكم فائق آمده و توانسته است با حفظ جایگاه 
واالی خویش به عنوان بزرگترین تولید كننده زغال سنگ كشور، از حقوق سهامدارانی كه به این مجموعه اعتماد 

كرده اند صیانت و حمایت نماید.
 مهمترین مساله در تولید مستمر و كاهش هزینه های عملیاتی و افزایش ایمنی در تولید، تعمیر و نگهداری به 
موقع و صحیح تجهیزات كارگاه استخراج است. در شركت زغال سنگ پروده طبس جهت استخراج زغال از الیه 
های زیرزمین، از تجهیزات كاما مکانیزه و پیشرفته استفاده شده 
كه این امر نقش اساسی در تولید حداكثری را دارد. از آنجا كه 
آماده بکاربودن تجهیزات كارگاه استخراج ارتباط مستقیم با تولید 
دارد و توقف هر جزء از این كارگاه باعث وقفه در تولید می شود. 
لنا الزم است تدابیری اندیشیده شود تا زمان توقف تجهیزات را به 
حداقل رسانید. تجهیزات به كار رفته در این معادن دارای سیستم 
های منحصر به فرد عملیاتی می باشند كه تعمیر و نگهداری آن 
ها بدون پیش زمینه علمی و آگاهی از عملکرد آن ها امکان پذیر 

نیست.
در این راستا پروژه بزرگ اورهال سال 1400 را علیرغم تمامی 
دشواری ها و مشکات، با همت و همدلی كلیه نیروها همراه با 
برنامه ریزی جامع و پایش مستمر عملکرد بخش های مختلف، با 
موفقیت به پایان رساندیم تا با حداكثر توان از تولید فوالد كشور، به 

عنوان یک صنعت ملی، پشتیبانی نمائیم.
 رسالت شركت در سال مورد گزارش عاوه بر انجام وظایف 
معمول خود، به نگاه علمی، نظام مند و فراگیر معطوف شده در این 
راستا با انجام بررسی های جامع، دقیق و عالمانه در جهت پیگیری 

اهداف راهبردی شركت قدم برداشته ایم.
 تدبیر و استراتژی هیئت مدیره رصد دقیق، مستمر و نظام مند كلیه 

شئونات شركت، از جمله حوزه منابع انسانی است.
از این منظر، منابع انسانی مهمترین سرمایه شركت تلفی شده و 
رویکرد ارتقای توانمندی نیروی انسانی شركت از طریق اصاحات 
ساختاری، ارتقاء توان ارزش آفرینی نیروها، اقدامات رفاهی و نهایتا افزایش بهره وری با هدف حفظ و ایجاد ارزش 

برای ذینفعان به ویژه سهامداران محترم، همچنان در دستور كار قرار دارد.
طرح های توسعه ای شرکت زغال سنگ پروده طبس

1- طرح توسعه و خرید تجهیزات تمام مکانیزه ست دوم النگ وال
خرید تجهیزات تمام مکانیزه ست دوم النگ وال به منظور بهبود پایداری تولید و آماده به كاری تجهیزات و حذف 
زمان توقف بین كارگاههای استخراج مکانیزه و بهره گیری از تجهیزات مکانیزه استخراج با باالترین سطح ایمنی 
، خرید تجهیزات ست دوم النگوال منجر به افزایش ظرفیت استخراج زغال سنگ خام و ظرفیت تولید كنسانتره 

زغال سنگ كک شو به ترتیب به میزان 520 هزار تن و 208 هزار تن در سال می شود.
2- جایگزینی پراپ هیدرولیک به جای چوب در نگه داری سقف كارگاه های استخراج معادن نیمه مکانیزه

افزایش میزان تناژ زغال سنگ خام تولیدی معادن نیمه مکانیزه به میزان حداقل 20 درصد نسبت به حالت فعلی 
و كاهش حداكثری مصرف چوب تا 85 درصد

3- احداث واحد بهینه سازی كیفیت زغال سنگ برای مصرف در صنایع فروآلیاژ
4- تنظیم دقیق مشخصات فیزیکی و شیمیایی زغال سنگ برای مصرف كننده و در نتیجه افزایش راندمان تولید 

و افزایش كیفیت محصوالت مصرفکنندگان زغال سنگ )مانند فروآلیاژها(
برنامه های آینده شرکت

1- طرح خریداری تجهیزات ست دوم النگوال
2- جایگزینی پرا هیدرولیک به جای چوب در نگهداری سقف كارگاه های استخراج معادن نیمه مکانیزه

3- احداث واحد بهینه سازی كیفیت زغال سنگ برای مصرف در صنایع فرو آلیاژ

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت زغال سنگ پروده طبس )سهامی عام( مورخ 1401/03/08  
در محل مجموعه فرهنگي ورزشي تاش برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور بیش از 83/78 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محمدرضا درخشنده 
بود وجنابان احمد احمدی و رسول رحیم نیا به عنوان ناظرین مجمع و آقای رمضان كریتي ثاني 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 3/200 ریال به ازای هر سهم به 

كار خود پایان دادند.
مدیرعامل مدبر مجموعه در گزارش مبسوط خود به مجمع با اعام اینکه شركت زغال سنگ پروده طبس به عنوان 

بزرگترین واحد معدنی منطقه و بزرگترین تولیدكننده زغال سنگ 
كشور، در توسعه اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، معدنی، عمرانی، 
آموزشی، درمانی، فرهنگی و ورزشی شهرستان و استان كامًا 
تأثیرگذار بوده و عاوه بر ایجاد حدود 2500 فرصت اشتغال پایدار 
كه توسعه و امنیت اجتماعی را به دنبال دارد، خدمات شایسته 
ای در حوزه های فوق نیز از طریق مسئولیت های اجتماعی 
به انجام رسانده است افزود : » كطبس« در واقع عصاره چهل 
سال فعالیت مدیریتی و اجرایی شركت ملی فوالد ایران )نیسکو(، 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و 
شركت تهیه و تولید مواد معدنی ایران )ایمپاسکو( می باشد كه در 
سال 1386 جهت بهره برداری از اولین و تنها معدن تمام مکانیزه 
استخراج زیرزمینی زغال سنگ كشور، فعالیت خود را به منظور 

خودكفایی در تأمین كنسانتره زغال سنگ كک شو آغاز نمود .
به گفته مهندس رمضان كریتی ثانی به مدد تجربه بلند مدت 
حاصل از یک دهه فعالیت و با تکیه بر توان و تخصص نیروهای 

بومی،این مجموعه با یک برنامه ریزی مدون و بهره گیری از پتانسیل 
موجود، معدنکاری مکانیزه را در سطح منطقه و كشور توسعه داده 
و افق جدیدی در توسعه ملی بخش معدن و صنعت گشوده است 
تا عاوه بر افزایش رونق اقتصادی و اشتغالزایی، با عنایت به تقاضای 
بالقوه ای كه با فعال شدن واحدهای كک سازی كشور ایجاد خواهد 
شد، گام بلند و مؤثری جهت تأمین نیاز بازار داخلی به كنسانتره زغال 
سنگ كک شو و همچنین معرفی زغال سنگ ایران به بازارهای بین 

المللی برداشته و محرک شکوفایی روزافزون صنعت زغال سنگ ایران باشد .
مدیر باسابقه و توانمند صنعت كانی در ادامه با تصریح اینکه علیرغم تمام دشواریها در سال مالی مورد گزارش 
توانستیم به رقم فروش 14/616/917 میلیونی دست یابیم و سود خالص 5/016/538 میلیونی برای سهامداران 
ارمغان بیاوریم اضافه كرد : مطالعه اجمالی جایگاه زغال سنگ در سبد انرژی و نیز سهم آن در اقتصاد صنعتی و 
معدنی، اهمیت و مسیر رو به رشد این ماده را به خوبی نشان می دهد و البته پیش بینی ها حاكی از رونق روزافزون 
فعالیت این حوزه است. به گفته وی با توجه به اینکه معدنکاری زغال سنگ در ایران كماكان سنتی و بدون بهره 
گیری از فناوری های نوین و مکانیزه در جریان است، چنانچه قصد بر این باشد كه فعالیت در این عرصه هدفمند، 
اقتصادی و البته تأثیرگذار صورت بگیردباید از فناوری های نوین و دانش بنیان بهره گرفته شود و سرمایه گذاری 

های خوبی در آن انجام شود.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تقدیر ویژه رئیس مجمع از برنامه های عالی مدیریت مجموعه و  
شفافیت گزارشات مالی و مدیریتی ، و تاکید بر استمرار آن ، پاسخگویی دقیق و مستند به سواالت 
سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط ، تایید حسابهای شفاف و کلین معاونت مالی 
مجموعه توسط حسابرس و بازرس قانونی ، حرمت نهی کلیه ارکان مجموعه به اصحاب رسانه و اهالی 
قلم و نهایت همکاری مدیر فرهیخته روابط عمومی جناب محمدیان برای پوشش خبری از نکات مهم 

این مجمع بود که حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود.
شایان ذكر است كه عملکرد شركت زغال سنگ پروده طبس و برنامه ها و اهداف توسعه در سایه حمایت اعضای 
هیات مدیره و سهامدار عمده، مؤید ارزنده بودن سهام كزغال و اهمیت صیانت و حمایت از حقوق سهامدار در 

سیاست كذاری این شركت است.
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کزغال و سود خالص ۵01 میلیارد تومانی در سال 1400
بزرگترین تولیدکننده زغال سنگ کشور

مهندس کریتی خاطرنشان ساخت که با عنایت به تولید سالیانه کنسانتره 
داخلی به میزان تقریبی 1/7 میلیون تن، کسری عرضه داخلی کنسانتره 
زغال سنگ کک شو وجود دارد که یکی از مهمترین انگیزه های شرکت 
جهت ارتقاء تجهیزات استحصال و تولید زغال کنسانتره و بهبود فرایند 
تولید می باشد که برنامه ریزی های الزم در این خصوص در حال انجام است.
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کیفیت برتر سیمان سفید نی ریز

مهندس داود اکبری و راهبردهای مدبرانه در جهت ارزش آفرینی
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت  سیمان سفید ني ریز  )سهامی عام( مورخ 1401/02/24 در 
محل خیابان استاد مطهري بعد از تقاطع قائم مقام فراهاني شماره 334 ساختمان IGI  برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 77/38 درصد 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 جنابان كامران مهراني و علیرضا قادري در مقام نظار اول و دوم و آقای سید علیرضا حمیدي 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 847 ریال به ازای هر سهم به كار 

خود پایان دادند.
مهندس داود اكبری در ابتدای گزارش خود با تشریح اینکه تولید این شركت كلینکر و سیمان سفید می باشد 
كه سیمان سفید آن در بسته بندی های 5، 20، 25، 40 و 50 كیلویی ، جمبوبگ های فله و پاكتی و همچنین 
بصورت فله با كیفیت مرغوب به بازار عرضه می گردد افزود: رده مقاومتی محصوالت شركت 25/5 و با سفیدی 
باالی 91 درصد است كه به دلیل كیفیت، مقاومت و سفیدی باال، برای تولید انواع كاشی، موزاییک، سنگ 

مصنوعی و ... استفاده می گردد.
با  ادامه  بازارشناس و خاق صنعت كانی كشورمان در  مدیر 
اعام اینکه شركت در سال مالی گذشته با تولید 175/500 تن 
ظرفیت بسیار خوبی را در تولید سیمان سفید را به خود اختصاص 
داده است كه با توجه به پتانسیل موجود باید این ظرفیت تولید 
روزانه 500 تنی به 1000 تن ارتقاء پیدا كند. وی افزود به خاطر 
كیفیت برتر و تنوع بسته بندی در 27 استان توزیع محصوالت 
صورت می پذیرد كه باالترین میزان توزیع و تحویل متعلق به 
استان های فارس، اصفهان و بوشهر می باشد و جغرافیایی فروش 
خارجی به كشورهای هندوستان، عمان، افغانستان و امارات، عراق، 
كره جنوبی، ازبکستان، ارمنستان، تانزانیا و سری النکا تعلق دارد 
كه نتیجتا سودآوری خوبی برای ذی نفعان و سهام داران شركت 
به ارمغان می آورد. به گفته  مهندس اكبری كه پیشتر در سیمان 
فارس نیز حضوری اثرگذار داشته است با تمهیدات اندیشیده شده 
كمترین زمان توقفات را در سال مالی مورد گزارش داشته ایم 
به طوری كه شركت توانسته است با فروش 1/731/489 به میزان 

خوبی درآمد خود را افزایش دهد. 
مهندس اكبری در بخش پایانی صحبتهای خود تاكید كرد طرح 
توسعه افزایش ظرفیت از 500 تن به 1000 تن نیاز مبرم و حیاتی 
شركت می باشد و در مدیریت هلدینگ وهیات مدیره خود شركت 
این اهتمام وجود دارد كه هر چه زودتر این طرح توسعه ای اجرائی 

گردد.
شایان ذكر است  جناب مهدی خان طالبی ، رییس مجمع ، از 
عملکرد شركت سیمان سفید نی ریز اظهار رضایت كامل كرده و 

افزود: گزارشی كه مشاهده كردیم، نشان از عملکرد مطلوب این شركت دارد كه در همه بخش ها روند رو به رشد 
دیده می شود، الزم می دانم به خاطر این موفقیت از زحمات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و تمام پرسنل 

شركت تشکر كنم .
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تاکید جناب طالبی بر عملکرد قابل توجه سیمان سفید نی 
ریز و مدیریت توانمند آن در سال سخت اقتصادی گذشته، تایید حسابهای پاک و کلین جناب 
حمیدی مدیر مالی مجموعه توسط حسابرس و بازرس قانونی ، برگزاری مجمع فوق العاده جهت 
انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، تبیین پروژه های خوب 
شرکت برای تعالی و توسعه مجموعه و تعامل کلیه ارکان شرکت و نهایت همکاری مدیریت روابط 

عمومی با خبرنگاران جهت پوشش خبری از نکات خواندنی این مجمع بود.
پیام هیات مدیره 

بیست و ششمین سال فعالیت شركت سیمان سفید ني ریز در سالي كه با نام تولید ، پشتیباني ها ، مانع زدایي 
ها مزین بود با موفقیت به پایان رسید. در این سال درآمد فروش سیمان و كلینکر با توجه به شرایط بارار ، شرایط 
بیماري منحوس كرونا و شرایط تحریمي نسبت به سال 99 به میزان 45 درصد افزایش یافت و در بخش اشتغال 

انرژی،  مدیریت  سودآوری،  افزایش  هزینه ها،  اثربخش  مدیریت  کنترل 
پایداری کیفیت محصول و کسب تندیس های واحد نمونه صنعتی- واحد 
نمونه استاندارد -  صادرکننده نمونه و واحد نمونه سبز کشور در کنار کسب 
رتبه دوم صادرات سیمان سفید از جمله افتخارات سیمان نی ریز با مدیریت 
مهندس داود اکبری درسال 1400 می باشد . به گفته این مدیر با دیسیپلین و 
برنامه محور، شرکت به دنبال افزایش سرمایه و ارتقاء ظرفیت تولیدی روزانه 

خود از 500 تن به 1000 تن می باشد.

نیز با توجه به چارت سازماني و نیاز شركت نیروهاي مورد نیاز جذب گردید. مدیران شركت با برنامه ریزي دقیق 
و همت و تاش كارگران ، تکنسین ها ، كارشناسان و ... توانستند سال موفقي را پشت سر بگذرانند و عملکرد 
قابل قبولي ارائه نمایند . بي شک در این موفقیت حمایت سهامداران گرامي نقش موثري داشته است. در این سال 
استراتژي هاي مهم و اصول مورد تاكید هیات مدیره كه مد نظر همکاران قرار گرفته و در جهت اجراي آن برنامه 
ریزي و تاش شده است عبارتند ار 1- ارتقاء رویکرد مهندسي فروش و مشتري مداري 2 -مدیریت اثربخش 

هزینه ها  3- تولید بهره ور
 4 -مدیریت نقدینگي 5 -افزایش سود آوري شركت 6- ارتقاء كیفیت مواد مصرفي و اولیه و محصول نهایي 
7 - مدیریت انرژي  8- ارتقاء جایگاه مسئولیت هاي اجتماعي و منابع انساني در بخش فروش داخلي با برگزاري 
جلسات متعدد با هلدینگ و انجمن صنفي سیمان ، قیمت سیمان داخلي در فروردین ماه افزایش نمود و همچنین 
در تاریخ 1400/03/31 فروش سیمان از طریق بورس انجام شد. در بخش فروش صادراتي علیرغم حضور رقبا 
، عاوه بر مدیریت قیمت ها نسبت به توسعه بازار اقدام گردید. این شركت در مجموع علیرغم ادامه تحریم ها و 
حضور رقبا و مشکات موجود در بخش حمل و نقل و محدودیت هایي كه با شیوع ویروس كرونا گریبان گیر 
جامعه شده بود در راستاي سودآوري تمام توان خود را به كار گرفت . اخد تسهیات ارزان قیمت از بانک توسعه 
صادرات در جهت كاهش هزینه هاي مالي و مدیریت نقدینگي شركت بنحوي كه مجبور به اخد تسهیات گران 

قیمت نشویم یکي دیگر از اقدامات موثر مجموعه بوده است . 
سیاست ها و برنامه های شرکت در بخش فروش

افزایش رضایت مشتریان و سایر طرفهای ذینفع و تاش در جهت 
توسعه بازار در داخل و خارج از كشور

عمل به تعهدات منشور مشتری و تاش در جهت افزایش 
رضایت مشتری

رسیدگی به شکایات مشتریان به صورت داخلی و در موارد 
حل  مراع  طریق  از  مشتری  درخواست  و  نشدن  مرتفع 

اختاف برون سازمانی
تدوع بسته بندی محصوالت

برقراری ارتباط موثر، قضاوت منصفانه و پرهیز از جانبداری در 
برخورد با مشتریان

رعایت حقوق مصرف كنندگان
سیاست ها و برنامه های شرکت در بخش صادرات
اخذ استاندارد BIS جهت صادرات سیمان به كشور هند
تنوع بسته بندی محصوالتحفظ و توسعه بازار شرق آسیا

ایجاد نمایندگی در كشورهای حوزه خلیج فارس
توسعه بازار در كشورهای آفریقایی

تحقیقات بازاریابی و رصد بازارهای بین المللی
سیاست ها و برنامه های شرکت در بخش بهای تمام شده

مدیریت آذربخش هزینه - كاهش هزینه های تعمیراتی و توقفات 
اضطراری كنترل خرید و استفاده بهینه از مواد اولیه - خرید ماشین 
آالت معدنی جهت كاهش هزینه ها-  مدیریت مصرف انرژی-  

شناسایی منابع معدنی مواد اولیه جدید
برنامه هاي آتي شرکت : 

- طرح افزایش ظرفیت از 500 تن به 1000 تن در روز از طریق احداث خط جدید 
-  اخد امتیار و حفاري و بهره برداري چاه آب جدید

- خرید ده دستگاه كامیون جهت تسهیل درحمل مواد اولیه به كارخانه و فروش سیمان 
-  ایجاد خط جدید بارگیري 

-  بررسي و شناسایي معدن گرانیت بشنه جهت بهره برداري 
-  تکمیل و اصاح سیستم ایمني جرثقیل هاي باقي مانده از سال قبل در سایت 

-  تغییر PLC و مانیتورینگ بارگیرخانه 
-  تکمیل سیستم ارتینگ در سطح كارخانه 

-  نوساري و به روزآوري تابلوهاي توزیع داخلي كارخانه 
-  استقرار تعالي سازماني در شركت 

 BIS اخد گواهي نامه استاندارد -
-  اجرا و تجهیز ساختمان آزمایشگاه و انبار پاكت و آرشیو فني و اتاق سرور به سیستم هاي اعان حریق
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت البرزدارو)سهامی عام( مورخ 1401/03/07 
در محل دانشگاه تهران - ساختمان جدیددانشکده داروسازي- سالن رازي برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 81/65 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 

علي  جنابان  كه  بود،  مرادي  فرشید  آقای     برعهده 
و  اول  نظار  مقام  در  ناصري  مهدي  سید  و  پور  فاح 
دوم و آقای سید جال موسوي به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
مالی  سال  طی  در  پذیرفته  صورت  فعالیتهای  اهم  به 
گزارش  استماع  از  پس  و   1400/12/29 به  منتهی 
طنین  با  نشینان  مجمع  قانونی،  بازرس  و  حسابرس 
تنفیذ  و  مالی  صورتهای  تصویب  ضمن   خود  صلوات 
معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 820 ریال 

به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
تشریح  به  گزارش  ابتدای  در  كهزادی  الیاس  دكتر 
تاریخچه ای از شركت پرداخت و تحریم های ظالمانه 
و افزایش تنگناهای مالی شركت ها، عدم امکان خرید 

اعتباری از شركت های داخلی و خارجی، تغییر نرخ ارز 
ترجیحی به ارز نیمایی برای خرید مواد اولیه و ... شركت 
با هزینه  متناسب  دارو  قیمت  افزایش  دارویی،عدم  های 
های تولید و محدود شدن منابع خرید مواد اولیه را به 
عنوان مهمترین چالش های حاكم بر صنعت دارو اعام 
همچنین  خوشنام،  و  تجربه  با  مدیر  این  گفته  به  كرد. 
هزینه  افزایش  ها،  پخش  از  مطالبات  وصول  در  تاخیر 
بحران   ، اولیه  مواد  نرخ  مالی،افزایش شدید  تامین  های 
انرژی و افزایش قیمت حمل و نقل های بین المللی را 
و چالش  ریسک  عنوان  به  كه  برشمرد  مواردی  دیگر  از 
افزود:  در سال مالی گذشته كل صنعت دارو برشمرد و 
دارو  البرز  شركت  جمله  از  دارویی  های  شركت  كلیه 
به  گشتند.  مشکل  دچار  درعملکرد  فوق  عوامل  بخاطر 
یک  در  كه  شد  باعث  عوامل  این  كهزادی  الیاس  گفته 
حساب سرانگشتی متوجه شدیم كه نیاز به 700 میلیارد 
در  ها  چالش  و  موانع  این  از  بتوانیم  تا  داریم  نقدینگی 

شركت البرز داروگذر كنیم. 
رایزنی  با  امسال هم  از گزارش خود خاطر نشان كرد كه در  فراز دیگری  الیاس كهزادی در 
های گسترده و همکاری با گروه دارویی سبحان، سرمایه گذاری البرز، گروه دارویی بركت و 
دیگر تولیدكنندگان دارو مصمم هستیم تا تاییدیه اصاح قیمت برای محصوالت دارویی را از 

مسئوالن و دست اندركاران دریافت كنیم.
رقم  به   1399 سال  میلیونی   8/800/845 رقم  از  »دالبر«  عملیاتی  درآمدهای  وی  گفته  به 
14/540/574 میلیونی در سال 1400 ارتقاء یافته كه حاكی از رشد 65 درصدی می باشد و 
همچنین سود عملیاتی  شركت از رقم 4/247/741 میلیونی سال 1399 به رقم 6/194/979 
یافته كه یک رشد 26  افزایش  میلیون در سال 140 
ادامه  در  كهزادی  الیاس  دهد.  می  نشان  را  درصدی 
سال  میلیونی   3/393/340 خالص  سود  كرد  اضافه 
 1400 سال  در  میلیون   4/500/361 رقم  به   1399
افزایش پیدا كرده است كه حاكی از یک رشد 33 سود 
خالص می باشد. وی در مورد فروش شركت نیز اظهار 
داشت كه در سال 1400 بواسطه تداوم اپیدمی كرونا 
رقم  چشمگیر  رشد  یک  تزریقی  محصوالت  تولید  در 
زدیم بطوری كه بیش از 4 برابر سال 1399 رشد در 

تولید محصوالت تزریقی داشتیم.
به گفته وی در راستای باال بردن راندمان كاری طرح 
های توسعه ای را نیز در سال 1400 عملیاتی كردیم 
كه در همین باب، طرح های توسعه ای ساخت و توسعه 
خرید  و  بیوتیک  آنتی  محصوالت  تولید  طرح  انبارها، 

ماشین آالت تولیدی و تجهیزات صورت پذیرفت .
الیاس كهزادی خاطرنشان كردعلیرغم آنکه این كارخانه 
بیش از نیم قرن پیش افتتاح شده است ولی مفتخریم 
اعام داریم كه كارخانه بطور كامل نوسازی گردیده است 
و كلیه خطوط دارای گواهی GMP می باشد و یکی از 
نقاط تکیه گاه شركت و مزیت رقابتی آن همین بازسازی 
و نوسازی خطوط كارخانه، منابع انسانی متخصص می 

باشد.
با  كرد  اضافه  همچنین  »دالبر«  دار  رزومه  مدیرعامل 
در  میلیون دالر صادرات  از یک  بیش  مبلغ  به  رسیدن 
كشورهای عمان، سوریه، افغانستان، عراق، تاجیکستان، 
و لبنان توانستیم در فروش خارجی بیش از 21 درصد 
عملکرد خود را ارتقاء داده و موفق عمل كنیم. به گفته 
وی تعداد محصوالت ثبت شده در خارج كشور بیش از 
كه  دهد  اجازه  دولت  سیاست  اگر  و  باشد  می  قلم   45
محدودیت  گذشته  سال  مثل  و  باشیم  داشته  صادرات 
دالر  میلیون   3 حدود  به  رقم  این  مطمئنا  نشود  ایجاد 
و  بهره وری، سرانه فروش خالص 66 درصد  اعام مشارالیه در شاخص  به  بنا  خواهد رسید. 
سرانه سود خالص 33 درصد افزایش یافته است. اهتمام ویژه بر حفظ و ارتقاء كیفیت محصوالت 
تولیدی، تاش جهت تامین برخی از داروهای اساسی)انوكساپارین و هپارین( جهت مصرف كل 

افزایش ۳۳ درصدی سود خالص
رشد تمام شاخص های آماری در کنار پیشی گرفتن از تمام پیش بینی ها

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

مدیرعامل »دالبر« با تصریح اینکه با مدیریت و کنترل هزینه ها، تدوین 
برنامه های راهبردی و تالش مجدانه توانستیم خیلی از تهدیدها را به 
فرصت تبدیل کنیم و در حالی که خیلی از شرکت های دارویی در 
عملکرد سال 1400 و حتی این دو ماه ابتدایی سال با کاهش سود و حتی 
زیان مواجه شدند اضافه کرد: ولی ما توانستیم در این مدت سود خود را 
افزایش دهیم و عملکردی خوب را برای سهامداران و ذینفعان به ارمغان 

بیاوریم.
دریافت تولید پروانه 14 محصول جدید و عرضه 10 محصول جدید در 
سال 1400، دریافت تندیس سیمین البرز دارو در جایزه ملی تعالی و 
پیشرفت که این شرکت را به عنوان یک شرکت سرآمد و پیشرو معرفی 
می کند در کنار تحقق 126 درصدی درآمدهای عملیاتی پیش بینی 
شده، تحقق 107 درصدی سود ناخالص پیش بینی شده و تحقق 111 
درصدی سود خالص پیش بینی شده در سال مالی مورد گزارش علیرغم 
تمام معضالت و مشکالت حاکم بر صنعت دارو از جمله دستاوردهای 
موفق شرکت البرز دارو با مدیریت کاردان و کاربلد خود در سال 1400 

بوده است.
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كشور در زمان كرونا با وجود محدودیت های تامین مواد اولیه، مدیرت مصرف منابع طبیعی 
از آلودگی هوا از طریق فیلتراسیون علی رغم هزینه های باال ، مدیریت  انرژی، پیشگیری  و 
پسماند از طریق عقد قراردادهای امحاء با شركت های دارای صاحیت داشتن سومین خانه 

بهداشت ایران از اهم فعالیت های شركت در حوزه عملکرد اجتماعی است.
وی در بخش پایانی گزارش خود با تبیین برنامه های آتی شركت، عرضه محصوالت مازاد و 
بهره برداری از خط آنتی بیوتیک جدید را به عنوان مهمترین رویکردها و سیاست های شركت 

در سال 1401 برشمرد.
رعایـت دقیـق پروتـکل هـای بهداشـتی، حضـور مدیـران ارشـد هلدینـگ های 
سـرمایه گـذاری البـرز دارو، گـروه دارویی سـبحان و گـروه دارویی برکت، رشـد 
65 درصـدی فـروش، کاهـش 56 درصـدی وصول مطالبـات، افزایـش 33 درصدی 
سـود خالـص، شـروع سـاخت خـط آنتـی بیوتیـک در سـال 1401، تقدیـر ویـژه 
دکتـر مـرادی از عملکـرد عالی تیـم مدیریت شـرکت، تایید حسـابهای شـفاف و 
کلیـن جنـاب موسـوی مدیـر مالـی مجموعه توسـط حسـابرس و بـازرس قانونی ، 
پاسـخگویی دقیـق و مسـتند به سـواالت سـهامداران حاضـر در مجمـع و ناظر به 
صـورت برخط، اسـتقبال خیلـی خوب و تشـویق های سـهامداران پـس از گزارش 
دکتـر کهـزادی ، برگـزاری مجمـع عمومی فـوق العـاده جهـت انطباق اساسـنامه 
شـرکت با اساسـنامه مـورد تایید بـورس و اوراق بهـادار و نهایت همـکاری و تعامل 
کلیـه ارکان شـرکت با اصحاب رسـانه برای پوشـش خبـری از نـکات خواندنی این 

بود.    دو مجمـع 
پیام هیأت مدیره

 خدا را شکر مي كنیم كه توجه و نظر او موفقیت این سال مالي را نیز به ما هدیه داد ، هیأت 
مدیره از زحمـات پرسنل و مدیران شركت كه با تاش و كوشش خود، ما را در جهت نیل به 

اهداف پیش بینـي شـده یـاري نمودنـد تشکر مي نماید .
سند چشم انداز شركت البرز دارو ) سهامي عام ( سر لوحه ماموریت داده شده به هیأت مدیره 
بوده كه با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر دانش و كوشش كاركنان و استفاده از تجهیزات 
و فناوري روز دنیا در زمینه تولید ، تأمین و عرضه فرآورده هاي دارویي به جهت پاسخگویي 
به نیازهاي دارویي جامعه و ارتقاي سطح سـامت ، برنامـه خـود را درمسیر رشد ، تعالي و 
رضایتمندي ذینفعان قرارداده اسـت . دغدغـه اخـذ آخـرین اسـتانداردهاي روز صـنعت دارو 
)GMP(عاوه بر ایجاد پایداري و كمک به رسوخ بیشتر در بازار ) علي رغم وجود مخـاطرات 
نقـدینگي و ریسـک هاي موجود اعم از ، نرخ بهره ، نوسانات نرخ ارز و ... ( همواره با هیأت 

مدیره شركت همراه بوده است .
در این راستا با حمایت سهامداران محترم ، نوسازي و تجهیز خط تولیـد آمپول بـا موفقیـت 

انجـام شـده اسـت و خط مایعات و همچنین انبار طبقاتی نیز به بهره برداری رسیده است.
بي شک تحقق سند چشم انداز و آینده روشن البرز دارو ) سهامي عام ( نتیجه صبر و حوصله 

سهامداران محترم مي باشد .
صادرات:

فروش صادراتي از طریق شركت هاي واسطه )به مبلغ 13/069 ریال( یا بطور مستقیم )به مبلغ 
269/172 ریال( صورت گرفته و عمدتا به كشور سوریه، عراق و افغانستان صادر شده است

بازارهای هدف:
- عراق - سوریه- افغانستان - تاجیکستان

برنامه هاي آتی هیات مدیره : 
شركت در سال 1400 اقدام به تولید خط آنتي بیوتیک هاي تزریقي نموده و در این سال بالغ 

بر 300 میلیارد ریال هزینه نموده و انتظار مي رود تا تکمیل پروژه مبلغ 1/200میلیارد ریال 
هزینه گردد . طبق برآوردهاي صورت گرفته طرح در سال 1403 به بهره برداري خواهد رسید 

. تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شركت باعث افزایش ظرفیت تولیدي شده
 فعالیت هاي زیست محیطي:

- اندازه گیري ساالنه آالینده هاي زیست محیطي 
-  توسعه و ایجاد فضاي سبز و كاشت درخت و نگهداري مستمر فضاي سبز 

-  جلو گیري از آلودگي زیست محیطي با احداث سپتیک جهت واحد آشپزخانه 
-  حفظ منابع آب با اجراي سیستم آبیاري قطره اي فضاي سبز 

و شركت  اداره محیط زیست  با همکاري  پسماندها  برگزاري همایش مدیریت  از  -  حمایت 
شهر صنعتي البرز 

-  اجراي طرح تفکیک پسماند در مبدا و مدیریت آن 
شركتهاي  در  شاغل   HSE كارشناسان  جهت  پسماندها  مدیریت  آموزشي  دوره  برگزاري   -

شهر صنعتي البرز 
مشارکت و توسعه اجتماعي:

- در راستاي مسئولیت اجتماعي شركت البرزدارو در محیطهاي درماني مانند بیمارستان، مطب 
و داروخانه و با توجه به همه گیري ویروس كرونا و ضرورت استفاده از ماسک اقدام به طراحي 

و چاپ و توزیع و نصب حدود 2000 پوستر در این مراكز نمود.
با تقبل كلیه هزینه  - فراهم سازي شرایط حضور دانشجویان و كارآموزان در محل كارخانه 

هاي مرتبط  
- همکاري با سازمان آتش نشاني جهت انجام مانورهاي آمادگي  

- تهیه مواد موردنیاز دانشجویان و مراكز تحقیقاتي جهت فعالیتهاي پژوهشي ایشان بصورت 
رایگان

کمک هاي اجتماعي : 
- حمایت از همایش هاي علمي و تخصصي 

موسسـه  به  هدایا  ،اهدا  بهزیستي  و  كلیوي  بیماران  به  : كمک  موسسات خیریه  به  - كمک 
خیریـه بـه مناسـبت سـالگرد پیـروزي انقـاب اسامي، تقدیر و تشکر از خانواده ایثارگران 

شركت .
اقدامات انجام شده در بعد اقتصادي: 

1- پرداخت مالیات حقوق و عملکرد 
2- افزایش مقدار تولید محصول و ارائه خدمات 

3- افزایش بهره وري ؛ افزایش بهره وري از طریق سیستم پاداش كاركنان 
4- اشتغال زایي و ایجاد شغل از طریق افزایش ظرفیتهاي تولید بطور سیستم افزایش كارگران 

و بطور غیر مستقیم براي ذینفعـان بـرون سازماني.
سیستم هاي مالي و مدیریتي 

به منظور بهره برداري از اطاعات مالي و اقتصادي و گزارشگري مالي در جهت رعایت استاندارد 
و اصـول حسـابداري ، حسابرسـي مـالي و حصول اطمینان از تحقق استراتژي هاي مالي جهت 
بهره برداري بهینـه از منـابع . مـدیریت مـالي از طریـق سیسـتم گـزارش هـاي یکپارچـه 
نرم فزار همکاران سیستم در جهت تصمیم گیریهاي به موقع براي تمام ذینفعان . بهره برداري 
مـي نمایـد. بـدین منظـور از سـال86 بـا اسـتقرار نرم افزار همکاران سیستم، زمینه هاي الزم 
براي تهیه صورتهاي مالي، ترازنامه و... فراهم گردیده است. كه از طریـق فرآینـد هـاي برنامـه 
ریـزي . كنترل و گزارش دهي همواره مورد پایش قرارد مي گیرند. همچنین نرم افزار راهکاران 

براي تسریع در ارائـه گزارشـات در سـال 98 راه انـدازي و مورد استفاده قرار گرفت .
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت قاسم ایران)سهامی عام( مورخ 04/03/1401 در محل سالن ورزشي 
شركت پارس مینو برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 76/85 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای غامعباس درفشي بود، كه جنابان محمدتقي 

قلندرلکي و  علي مشایخ در مقام نظار اول و دوم و آقای  حسین یوسف خزرائي 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 
29/12/1400 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 373 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مدیرعامل مجموعه در ابتدای گزارش خود به تحلیل اوضاع اقتصادی 
كشورمان در 1400 كه شامل تداوم تحریم های بین المللی، تورم باال، 
مشکات توزیع و ... بود پرداخت وخاطرنشان كرد كه مجموعه عوامل 
فوق باعث شد كه خیلی از شركت های تولیدی و توزیع كاال دچار 
مشکات عدیده ای در تداوم فعالیت خود شوند. دكتر خزرائی در ادامه 
با اعام اینکه ما در شركت قاسم ایران برای مدیریت و كنترل فعالیت 
های توزیع كاال به روش های نوین روی آورده ایم افزود: به عنوان نمونه 
فروشگاه های زنجیره ای در چند سال اخیر توسعه خیلی خوب داشته اند 
و ما در همین زمینه ورود جدی پیدا كردیم . به گفته وی 202 فروشگاه 
در اواخر سال 1400 به بهره برداری رسید و بیش از 100 فروشگاه هم 
در مرحله بهره بردرای در همین بازه چندماه گذشته از سال هستند كه 
ما برای تامین كاالهای مورد نیاز آنها با توجه به پتانسیل قاسم ایران 

مذاكرات و قراردادهای خوبی را صورت داده و پیش بردیم.
سکاندار مجموعه در ادامه با بیان اینکه در سبد شركت قاسم ایران 2900 
كاال در حال فروش و توزیع است و برای توسعه و تسهیل كارها به امر 
نوسازی ناوگان حمل و نقل و ظرفیت انبارها نگاه جدی داشته ایم افزود: 

در سال 1400 بخشی از ناوگان فرسوده خود را از رده خارج كردیم و 
30 دستگاه خودرو ایسوزو جهت توسعه خطوط حمل و نقل و تسهیل 
جابجایی كاال به مجموعه اضافه كردیم وهمچنین بازسازی و نوسازی بعضی 
از انبارهای ما در كل كشور مورد توجه جدی قرار گرفت بطوری كه به عنوان 
مثال ظرفیت انبار مشهد ما 3 برابر گردید. مدیر خوشفکر و با تجربه صنعت 
كشورمان در فرازی دیگر از گزارش خود با تصریح اینکه با كسب مبلغ 
863/788/64 میلیونی فروش توانستیم درآمدهای عملیاتی خود را بیش 
از 59 درصد از لحاظ فروش ریالی افزایش دهیم و از لحاظ مقداری نیز 10 
درصد فروش كارتنی ما بیشتر گردید اضافه كرد سود عملیاتی ما نیز از رقم 
914/967/1 میلیون سال 99 به رقم 586/003/3 میلیون افزایش پیدا كرد.
دكتر خزرائی همچنین با اشاره به اینکه فروش اینترنتی كه از سال 99 در 
مجموعه كلید جدی خورد در سال 1400 ما به رقم 100 میلیارد فروش 
رسیدیم و امسال هم روی این فروش از طریق اپلیکیشن نظر ویژه داریم و 
سود خوبی را هم برای آن پیش بینی می كنیم اضافه كرد: وصول مطالبات 
، ایفای تعهدات بصورت كامل، كنترل و مدیریت هزینه و ... باعث شد كه 
علی رغم تمام سختی ها و دشواری ها از لحاظ مالی عملکردی قابل قبول 

داشته باشیم.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تایید حسابهای شفاف و 
کلین جناب قلعه نویی مدیر مالی توانمند مجموعه توسط جناب 
فرخ در مقام حسابرس و بازرس قانونی، برگزاری انتخاب هیات 
مدیره و ابقای اعضای حقوقی شرکت برای 2 سال متوالی ، تقدیر 

ویژه رئیس مجمع از عملکرد عالی مدیریت عامل و عملکرد شایسته مدیر مالی مجموعه، برگزاری مجمع 
عمومی عادی فوق العاده با همان ترکیب هیات رئیسه جهت انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه مورد نظر 
سازمان بورس و اوراق بهادار و نهایت همکاری کلیه ارکان شرکت منجمله تعامل مدیران روابط عمومی هلدینگ 

و شرکت برای پوشش خبری از نکات خواندنی مجمع بود.
پیام هیات مدیره

بي تردید تغییر و تحوالت نظام اقتصادی كشور تأثیرات قابل توجهي در رفتار و عملکرد فعاالن اقتصادی و بازار سرمایه ایجاد 
میکند، این در حالي است كه پیامدهای سیاسي داخلي و روابط خارجي نیز تأثیر غیر قابل انکاری در تحوالت اقتصادی و 
رفتارهای جامعه دارد. شركت قاسم ایران نیز با توجه به مسئولیتي كه در حمایت از كاالی ایراني بر دوش خود احساس میکند، 

با همت و تاش همکاران در ابعاد گوناگون فعالیت های خود، گام های موثری برداشته است
 شرایط اقتصادی سال 1400 تشدید تداوم اقتصاد ركود تورمي و مشکل تامین كاال را در پي داشت همچنین باتوجه به ادامه 
شیوع بیماری كرونا شركت با چالش هایي روبرو بوده كه با مدیریت و رعایت پروتکل های اباغي از سوی وزارت بهداشت 

ودرمان و آموزش پزشکي تا حدزیادی براین مشکل فائق آمده و این موضوع تاثیر بااهمیتي برفعالیت شركت نداشته است.
با توجه به بستر اقتصادی و شرایط بازار ضرورت داشت تا سیاست گذاری در حوزه كسب و كار و بازار مورد بازنگری مجدد 
قرارگیرد، لذا بازنگری صورت پذیرفته باتوجه به شرایط بازار در روابط فیمابین تامین كنندگان و مشتریان در سال 1400 هم 

در دستوركار قرار گرفت كه تبعات آن در سال جاری و سالهای آتي قابل ارزیابي خواهد بود.
در راستای سیاستهای جذب نقدینگي،اكثر شركتهای فعال در زمینه پخش با هدف بقاء و حفظ سهم بازار و عدم كسری 
سرمایه در گردش ،مدت وصول از مشتریان را همانند سال قبل كاهش 
دادند.این شركت نیز با برنامه ریزی بر روی نقدفروشي با توجه به 
شرایط بازار و تامین نقدینگي مناسب، قدرت چانه زني خود در روابط 
با شركتهای تامین كننده كاال را بهبود داد به گونه ای كه باعث گردید 

سهم بازار خود برای بهره برداری بیشتر در دوره های آتي افزایش یابد.
مرور کلي بر عملکرد شرکت ، میزان دستیابي به اهداف تعیین 

شده و اقدامات انجام شده
- اصاح مسیر بندی مشتریان در مراكز پخش 

مسیرهای  اصاح  امکان  خصوص  در  شده  تهیه  گزارش  اساس  بر 
توزیع و فروش اقدامات الزم در این خصوص انجام و با توجه به بهبود 
انجام شده در مسیر مشتریان صرفه جویي در هزینه مرتبط با توزیع 
)كیلومتر كارتن( صورت پذیرفته است. و همچنین شركت جهت افزایش 
سطح بازار و تمركز بیشتر برروی سبدكاال اقداماتي درخصوص جذب 

ویزیتورهای جدید بابت الین بندی محصوالت غذایي انجام داده است.
- تمرکز بردوره وصول مطالبات و دوره باز پرداخت دیون 

با توجه به شرایط حاكم بر بازار مدت وصول فاكتورها در مقاطعي از سال 
افزایش و یا كاهش پیدا نموده است و با كنترل و تمركز بر وصول جریان 
نقدی به شکلي برنامه ریزی شده كه شركت با كسری سرمایه در گردش و 

عدم انجام تعهدات به مشکل خاصي برخورد ننماید.
- شركت مبلغ 240/722 میلیون ریال ازمحل مطالبات دانشگاه علوم 
پزشکي را با مالیات عملکرد سال 1399 شركت قاسم ایران و شركت 

صنعتي مینو تهاتر نمود.
- قرارداد با تأمین کنندگان جدید:

- در راستای تکمیل سبد كاالئي شركت و استفاده مناسب از ظرفیت 
های موجود توزیع و فروش و همچنین حضور موثرتر در بازار در سال 
1400 قرارداد با تامین كنندگان جدید منعقد گردید كه مجموع فروش 
خالص آنها به مبلغ 740/481 میلیون ریال در حسابهای شركت منظور 

گردیده است 
برخي از برنامه ها و چشم انداز شرکت در سال 1401 به قرار زیر 

مي باشد : 
- رویکرد مـدیریتي و اجــرا و انتقال به بدنـه شركت در خصـوص انجام 
فروش مطمئن و با كیفیت و تحقق این امر با شعار )اول وصول بعداً فروش 

.(
- بهینه سازی سبد كاالی توزیعي با تعدیل تامین كنندگان )تولید 

كنندگان داخلي و وارده كنندگان(.
- تمركز بر فروش به صنوف خصوصي با رعایت لزوم خدمت رساني به 
صنوف دولتي كه مي بایست با پیگیری وصول مطالبات و كاهش عمق 

بدهي این صنوف همراه باشد.
- بازنگری بر سیسپتم بهره وری و كارنامه ارزیابي عملکرد شعب .

- افزودن و توزیع كاالهای اساسي مورد نیاز خانوار .
- فراگیر نمودن فروش آناین و اینترنتي .

- برند سازی و تامین كاالی مالکیتي متکي به تولید داخلي.
- اجـرای استراتژی توسعه فعالیت با گسترش مناطق جغـرافیایي فـروش )فـروش مویرگي( با بهره گیری از شبکه های 

فروش و مدیریت آنها. 
- پیگیری مستمر و موثر درخصوص مطالبات و معوقات به ویژه مطالبات از مراكز درماني دولتي.

افزایش بیش از ۵2 درصدی سود

قاسم ایران و یک سبد 2900 کاالیی برای توزیع و فروش

دکتر حسین یوسف خزرائی مدیرعامل قاسم ایران با اظهار اینکه توزیع 
اقالم خوراکی اصلی مورد نیاز خانوارها مانند برنج و روغن و شکر، 
توسعه سبد محصوالت توزیعی با اضافه شدن داروها و مکمل ها بعد 
از استقرار سیستم های مکانیزه GMP- GIP و توزیع انواع نوشیدنی 
های تولیدی شرکت های تحت قرارداد جزو برنامه های اصلی ما در 
سال پیش رو می باشد افزود: در کنار بهسازی انبارها با تهاتر مالیات 
شرکت های قاسم ایران و مینو خرمدره با طلب هایی که از دانشگاه 
علوم پزشکی داشتیم وهمچنین همکاری با موسسات و شرکت های 
مشاور در امر بهینه سازی موفق شدیم که بدون اضافه کردن احدی به 
پرسنل در توزیع، درآمد، فروش خالص و سود بتوانیم در سال مالی مورد 

گزارش رشد صعودی خود را استمرار ببخشیم.
شرکت قاسم ایران به لحاظ تنوع بسیار محصوالت توزیعي ، همواره 
یکي از توزیع کنندگان برتر کاالهای مصرفي در ایران مي باشد که در 
آخرین رتبه بندی  100IMI  )پانصد شرکت برتر ایران( موفق به کسب 
رتبه 115 برترین و بزرگترین شرکتهای صنعتي بزرگ ایران گردیده و 
همچنین درجایگاه سومین شرکت برترصنعت پخش قرار گرفته است .
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سیمان فارس)سهامی عام( مورخ 27/2/1401 در محل سالن 
اجتماعات شركت بین المللی بازرسی كاالی ایران برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 16/88 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 جنابان علیرضا 

قادري و علي اصغر درویش در مقام نظار اول و دوم و آقای بهنام خوشکام 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 
29/12/1400 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 397/4 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

علیرضا بستانیان مدیر عامل رزومه دار و باتجربه صنعت سیمان كشورمان ضمن ارائه گزارشی از اهم فعالیت های مجموعه 
در بخشهای فنی و مالی، با اشاره به این واقعیت كه سیمان فارس در 
حال حاضر قدیمی ترین كارخانه سیمان فعال كشور است خاطرنشان 
كرد : با توجه به قدیمی بودن تجهیزات فنی، دستاوردهای شایان این 
واحد صنعتی در ارتقای 89  درصدی مجموع درآمدها ، افزایش سود 
عملیاتی به میزان 125 درصد نسبت به سال قبل و رشد 74 درصدی 
سود خالص در مقایسه با سال گذشته  معطوف به تاش مضاعف 
تمام اركان سیمان فارس و پایبندی به ایفای حس مسئولیت پذیری و 

فرهنگ كار و تاش همکاران بوده است .
سکاندار »سفار« با تصریح اینکه شركت سیمان فارس درحال حاضر 
پس از ایجاد تحوالت اساسی در ماشین آالت تولید با دارا بودن 2 
كوره جمعا به ظرفیت اسمی تولید 2000 تن كلینکر در روز قادر به 
تولید انواع تیپ های سیمان در قالب فله و كیسه ای می باشد افزود: 
عمده بازار مصرف تولیدات شركت سیمان فارس و به طور خاص شهر 

شیراز می باشد.
مدیرعامل با تجربه و رزومه دار »سفار« در ادامه ضمن تحلیل كلی 
صنعت سیمان كشورمان در زمینه های تولید، تحویل، فروش و 

صادرات از مشکات در فروش خارجی، عرضه بیش از حد، قطعی های 
طوالنی گاز و برق و قیمت های دستوری به عنوان مهمترین دالیل افت 
كاهش تولید در سال های پیش نام برد و خاطر نشان كرد، خوشبختانه با 
بهبود شرایط و رونق ساخت و ساز از یک طرف و با ورود سیمان به بورس 
كاال كه باعث كشف حدودی قیمت سیمان و كوتاه شدن دست دالالن 
از این صنعت شد شاهد گشتیم سود خوبی كه نصیب واسطه ها می 
شود اكنون این سود به خود شركت های سیمانی  تعلق می گیرد و این 
حاكی از روندی خوب برای شركت های سیمانی در سودآوری می باشد.
مهندس بستانیان كه حدود سه دهه به عنوان یک مدیر ارشد صنعتی 
موفق و با حدود ربع قرن سابقه در صنعت سیمان در انواع رده ها و واحد 
های مدیریتی تولید ، عضو هیات مدیره شركت های سیمانی در ادوار 
مختلف ، مدیر عامل پیشین شركت گچ ماشینی فارس ، شركت سیمان 
بهبهان و.... حضور و اثرگذاری موفق در تحول مجموعه ها داشته است در 

ادامه گزارش مبسوط خود اضافه كرد: علی رغم قدیمی بودن كارخانه با تمهیدات مدیریتی و تاش ستودنی كاركنان با 
تولید مقبولی در سیمان و كلینکر توانستیم ضمن افزایش درآمد، سود عملیاتی و سود خالص خود را به صورت چشمگیری 
ارتقاء دهیم. مدیر توانمند صنعت سیمان كشورمان همچنین كاهش مصرف سوخت، تعمیرات به موقع و بهینه سازی را 
باعث افزایش بیش از 124 درصدی سود عملیاتی اعام كرد و اضافه كرد با كسب رقم بیش از 107 میلیارد توانستیم بیش 

از 74 درصد سود خالص خود را افزایش دهیم.
سکاندار شركت همچنین تنوع بخشیدن به محصوالت، فروش به مصرف كننده نهایی ، فروش نقدی،ایجاد شفافیت در بازار 
مصرفی، ارائه خدمات پس از فروش از طریق آزمایشگاه، كاهش هزینه مصرف كننده نهایی به واسطه حذف واسطه گری 

و افزایش عرضه محصول در بورس كاال را از جمله سیاستهای شركت در بخش فروش برشمرد.
مدیرعامل »سفار« در بخش پایانی گزارش خود پیرامون جابجایی مجموعه سیمان فارس اظهار داشت كه پروژه انتقال 
كارخانه سیمان فارس به منطقه خرامه از جمله برنامه های جدی این شركت می باشد كه با حمایت هلدینگ فارس و 
خوزستان در حال اجرا می باشد. به گفته وی در همین راستا و با انتخاب مشاوران و پیمانکاران ، احداث ساختمانهای پیش 
گرمکن و سیلوها و سازه های اولیه به اتمام رسیده است. مهندس بستانیان خاطرنشان كرد كه بیش از 70 درصد هزینه 
های این پروژه از فروش زمین های كارخانه قبلی و 30 درصد از تسهیات تامین خواهد گردید و مدیریت امیدوار است این 
پروژه كه از سال های میانی دهه 90 بطور جدی كلید خورده طبق پیش بینی ها تا پایان سال 1403 به بهره برداری برسد.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی ، یادبردن جناب طالبی از مرحوم مهندس سالور که یکی از قدیمی 
ترین و به نام ترین مهندسین و موسسین صنعت سیمان کشور می باشد، گزارش جامع مهندس بستانیان از 
عملکرد درخشان شرکت در سال مالی مورد گزارش ، پاسخگویی دقیق و مستند به سواالت سهامداران، تایید 

حسابهای شفاف و کلین جناب خوشکالم که از پاکدست ترین و مجرب ترین مدیران مالی کشورمان می باشد، 
تقدیر ویژه و خاص ریاست مجمع از عملکرد و دستاوردهای عالی مهندس بستانیان و حسابها و صورتهای مالی 
شفاف مدیر مالی و پرسنل سخت کوش یکی از قدیمی ترین شرکت های سیمانی کشور در تداوم روند صعودی 
شرکت در سودآوری و ارزش آفرینی، تعامل کلیه ارکان شرکت با اصحاب رسانه و نهایت همکاری مدیر روابط 

عمومی کوشای شرکت با خبرنگاران برای پوشش خبری از نکات خواندنی این مجمع بود.
پیام هیات مدیره

مرور کلي بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال مالي مورد گزارش: 
كشور ایران در سال های اخیر جزء 7 كشور برتر تولیدكننده سیمان در جهان بوده  كه با توجه به تعدد شركتهای سیمانی 

در سطح كشور در سالهای اخیر به دلیل كاهش تقاضا، 70 درصد ظرفیت تولید سیمان كشور به كار گرفته شده است. 
با درنظر گرفتن اینکه نرخ فروش محصوالت تا تاریخ 17/03/1400 
براساس نرخ های مصوب انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان 
تعیین می گردید، پس از پذیرش این شركت در بورس كاالی صنعتی 
ایران و شروع عرضه محصوالت از تاریخ 24/03/1400 نرخ فروش 
محصوالت براساس مکانیزم تعیین قیمت پایه، عرضه و تقاض صورت 

می پذیرد.
در سال مورد گزارش هر چند افزایش فزاینده نهاده های تولید علی 
الخصوص افزایش هزینه ای انرژی و به تبع آن سایر هزینه های مواد 
و لوازم مصرفی باعث افزایش بهای تمام شده محصوالت گردید لیکن 
عرضه محصوالت در بورس كاالی صنعتی ایران، بخشی از افزایش 
قیمت نهاده های تولید را جبران كرده است. ولی كماكان مشکات 
از سیاستهای دولت جهت قیمت گذاری سیمان محدود  حاصل 
نگردیده، كه این امر موجب ایجاد مشکات برای این صنعت شده 

است.
افزایش هزینه های ناوگان حمل و عدم عرضه گاز و برق در فصل گرم و 
سرد سال باعث كاهش تولید و به تبع آن افزایش بهاءغیرمعقول سیمان 
در بازار كشور شده است. بروز مسایل ناشی از موارد ذكر شده در سالهای 
اخیر به یکی از ریسک ها و تهدیدات این صنعت تبدیل گردیده است 
و در صورتی كه راهکارهای اساسی برا یحل این مسایل در سطح كان 

اندیشیده نشود آینده این صنعت دچار چالش های بسیار خواهد بود.
برنامه های آینده شرکت 

تنوع بخشی  و  محصوالت  فروش  بازارهاي  گسترش  الف( 
شیوه های فروش: 

- توجه بیشتر به گسترش بازار داخلی و صادرات
ب( تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید:

- با توجه به اخذ گواهینامه و مجوزات الزم نسبت به تولید و تحویل 
همزمان چهار نوع محصول )شامل تیپ یک ، دو ، پنج و پوزوالني( به 

درخواست مشتري اقدام خواهد پذیرفت.
ج( مشارکت ها و سرمایه گذاری ها: 

- اجراي طرح كارخانه جدید 3300 تني خرامه 
د( شیوه های تامین مالی:

- از محل درامدهای غیرعملیاتی )فروش اراضي موجود شركت( جهت تامین مالي طرح كارخانه جدید 3300 تني در 
منطقه خرامه

- اخذ تسهیات ریالی از بانک رفاه به مبلغ 200/1 میلیون ریال
اهم اقدامات انجام شده در سال 1400

اصاح عملیات آتش باری جهت جلوگیری از صدای زیاد انفجار معدن و كاهش تعداد آتش باری
كاهش میزان كلینکر فاكتور از %95 به 90% 

انجام اقدامات اصاحی و افزایش محسوس راندمان بالتر از ظرفیت اسمی واحد مواد خام
FC با استفاده از موتور I گریت كولر كوره PIV تغییر طرح گیربکس

نوسازی برج خنک كن و تغییر طرح آب بندی پیش گرمکن
كاهش مصرف انرژی الکتریکی به میزان 11 كیلو وات ساعت به ازاء هر تن
تصحیح ضریب قدرت شبکه برق از 89/0 به 92/0 و حذف جریمه راكتیو

تعویض و یکپارچه سازی لوله های ساتاالیت كوره 2 به منظور كنترل آلودگی
طراحی و نصب اسکروی جدید خروجی مواد سیلکون سپراتور آسیای 80 تنی و بهبود كمی و كیفی

استقرار ماژول فروش نرم افزار راهکاران
عرضه 100 درصدی محصوالت در بورس كاال و افزایش نرخ پایه استفاده از مزایای رقابتی

فراتر از پیش بینی ها
سیمان فارس؛ یک برند قدیمی با کیفیت و تنوع محصوالت در صنعت سیمان

ناخالص، 13  درصدی سود  عملیاتی، 10  درآمد  درصدی  افزایش 11 
درصدی سود عملیاتی و رشد 12 درصدی سود خالص همگی نسبت به 
بودجه پیش بینی شده در کنار ارتقاء حاشیه سود عملیاتی از 29 درصد 
یه 35 درصد و رشد بازده دارائی ها از 43 به 60 درصد از جمله توفیقات 
و دستاوردهای شرکت سیمان فارس با مدیریت مهندس بستانیان مدیر 
خوشنام صنعت کشورمان در سال مالی مورد گزارش بوده است. بدین 
ترتیب شرکت با کسب مبلغ 2/831/673 میلیون درآمدعملیاتی خود 
را نسبت به پارسال 125 درصد ارتقاء داده و با کسب مبلغ 989/772 
میلیون سود عملیاتی و کسب مبلغ 1/072/945 میلیون سود خالص 

توانسته است بطور چشمگیر سود خود را افزایش دهد.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت كارخانجات سیمان صوفیان)سهامی عام( مورخ 
1401/02/20 در محل سالن مجموعه فرهنگي ورزشي تاش برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 67/76 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مهدي 
طالبي بود، كه خانم  ژیا سماواتي و حمید رضا حساس  در مقام نظار اول و دوم و آقای غامعلي عابدین 

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

2/180 ریالی به كار خود پایان دادند.
با  خود  جامع  گزارش  ابتدای  در  دلفکار  سعید  مهندس 
تشریح اینکه سیمان صوفیان در سال 1345 تاسیس و 
با قدمتی بالغ بر 50 سال دارای دو خط تولید با ظرفیت 
7000 تن كلینکر در روز می باشد و این شركت بعنوان 
یکی از پشتوانه های مهم توسعه و آبادانی در شمال غرب 
كشور، تولید و عرضه انواع سیمان را در راستای خدمت به 
مشتریان، رسالت اصلی خود می داند افزود: در سال گذشته 
با همت و تاش كلیه پرسنل و عملیاتی شدن برنامه های 
مدیریتی توانستیم سهم شركت 2/79 درصدی از كل بازار 

سیمان داخل كشور را به خود اختصاص دهیم. 
مدیر عامل جوان و بازارشناس صنعت سیمان كشورمان ، 
در ادامه با تاكید مجدد بر اینکه شركت سیمان صوفیان با 
بیش از چهاردهه فعالیت، یکی از تولیدكنندگان مطرح در 
صنعت سیمان می باشد افزود: مدیریت »سصوفی« تاش 

نموده تا با استفاده از سیستم های نوین مدیریتی، نیروهای 
انسانی كارآمد، تکنولوژی های نوین، كنترل و مدیریت هزینه 
 ها، كنترل و مدیریت مصرف انرژی، ارتقاء كیفیت محصوالت و 
ایجاد محیطی پاک و ایمن موجب خلق ارزش برای مشتریان 

و سایر ذی نفعان گردد.
به گفته وی شركت سیمان صوفیان در مبحث مالی شركت 
توانست با كسب رقم8/166/123 درآمد عملیاتی در سال 
1400 به نسبت درآمد عملیاتی 4/546/249 میلیونی سال 
1399 بیش از 85 درصد فروش خود را ارتقاء دهد و در مقابل 
به  سود عملیاتی 1/290/373 میلیونی سال 1399 موفق 
كسب سود عملیاتی  2/904/087 میلیونی در سال 1400 
گردد كه به این ترتیب كه بیش از 90 درصد سود عملیاتی 
خود را افزایش داده ایم. سکاندار »سصوفی« در ادامه با اینکه 
توانستیم از پیش بینی اولیه سود 1728 ریالی و حتی آخرین 
پیش بینی سود 2483 ریالی برای هر سهم عبور كرده و برای 
هر سهم 2557 ریال سود حاصل سازیم افزود: این مهم در 
سایه یک برنامه ریزی خوب و مجاهدت كاركنان ایجاد گردید. 

به گفته وی نرخ بازده دارائی ها از 37 درصد در سال 99 به 43 درصد در سال 1400 و نرخ بازده 
صندوق صاحبان سهام از 55 درصد در سال 1399 به 68 درصد در سال 1400 رسیده است و شركت 
توانست از سود خالص 1/465/457 میلیونی سال 99 به سود خالص 2/800/342 میلیونی در سال 

مالی مورد گزارش دست یازد.
مشارالیه در تحلیل صنعت سیمان نیز اظهار داشت از 91 تا 98 به علت ركود بازار مصرف سیمان، 
كمبود گاز و برق و حامل های انرژی اكثر شركت ها نتوانستند به ظرفیت خود برسانند ولی از سال 99 
صنعت سیمان وارد وضعیت بهتری شد و علی الخصوص سیمان صوفیان به خاطر موقعیت جغرافیایی 

خاص قرار گرفته خود در نزدیکی تبریز و كیفیت محصولش توانست هم از خود استان و هم استانهای 
همجوار با توجه به پروژه های عمرانی فراوان تعریف شده سفارش های خوبی از مشتریان خوب و وفادار، 

پیمانکاران و ... داشته باشد.
شاخص های كلیدی بسیار مطلوب حاكی از استمرار روندی صعودی »سصوفی« بوده و نشان می دهد 
سیمان صوفیان و مدیریت كاردان آن عملکردی درخور و شایسته داشته اند. در كنار رشد اكثریت قاطع 
شاخص های آماری شاهد هستیم كه با یک مدیریت منسجم و كنترل های اصولی دوره وصول مطالبات 

60 روزه سال 98 شركت به 25 روز در 99 و در 1400 این عدد به صفر رسیده است. 
مهندس دلفکار در ادامه با تبیین اینکه توانایی تولید انواع محصوالت مطابق با استانداردهای ملی و 
جهانی، بهره  مندی از شبکه حمل و توزیع متنوع )ریلی، جاده ای و ...( و شفافیت عملکرد در جهت ارائه 
گزارش های الزم برای سهامداران و سایر ذینفعان از وجوه 
تمایز این شركت می باشد اضافه كرد: مهم ترین محصوالت 
تولیدی این شركت، انواع سیمان های خاكستری بوده و 
چشم انداز حركت به سوی گسترش تولید محصوالت متنوع 
و مطابق با استانداردهای ملی و جهانی و همچنین سازگار 
با محیط  زیست از جمله سیمان های كامپوزیت و آمیخته، 
همچنین فروش مواد اولیه از قبیل سنگ آهن، سنگ گچ و 

پوزوالن را در برنامه خود قرار داده ایم.
استان  از  خود  گزارش  پایانی  بخش  در  سکاندار شركت 
استان-های  و  تبریز  شهر  بخصوص  و  آذربایجان شرقی 
همجوار منطقه شمال  غربی بعنوان بازارهای هدف داخلی 
و كشورهای غرب و شمال همسایه ایران به عنوان بازارهای 
هدف خارجی نام برد و اضافه كردتوسعه بازارهای صادراتی 

از راهبردهای اصلی این شركت می باشد.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تبیین رشد 
استقبال  اعالم   ، خالص  سود  درصدی   90 از  بیش 
مشتریان داخلی و خارجی از کیفیت و تنوع محصوالت 
از  مجمع  رئیس  تقدیر   ، مدیرعامل  توسط  شرکت 
کارنامه درخشان سیمان صوفیان و مدیران ارزنده و 
بازارشناس آن، تایید حسابهای شفاف و کلین جناب 
عابدین زاده و تیم مالی مجرب مجموعه، پاسخگویی به 
سواالت سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت 
برخط و نهایت همکاری و تعامل جناب کاوه فریدی 
مدیر با تجربه و فرهیخته روابط عمومی با خبرنگاران 

برای پوشش خبری از نکات خواندنی مجمع بود.
پیام هیأت مدیره 

شركت جهت نیل به جایگاه برتر در صنعت ، با استفاده از 
تمامي منابع و امکانات در اختیار و با تکیه بر كاركنان توانمند 
خود اقدام به تدوین برنامه هاي مناسب جهت ارتقاء بهره وري 
، ارتقاء كیفیت محصوالت تولیدي ، كاهش زمان واكنش به 
نیاز ذینفعان و در نهایت تاش براي بهبود مستمر عملکرد 
شركت و خلق ارزش براي سهامداران در محیطي پاک و ایمن 

نموده است و امید آن را داریم با پشتیباني و رهنمود سهامداران محترم شاهد نتایج آن باشیم.
ركود حاكم  بر صنعت سیمان در داخل كشور و عدم امکان صادرات محصول به كشورهاي همسایه به 
دلیل وضع تعرفه هاي گمركي از یک سو ) كاهش تقاضا ( و راه اندازي و افزایش ظرفیت كارخانه هاي 
تولید سیمان خاكستري در منطقه شمال غرب از طرف دیگر ( افزایش عرضه ( در كنار اجراي طرح 
هدفمندي یارانه ها موجب گردید كه صنعت سیمان در سالهاي اخیر چالشهاي سختي را تجربه نماید. 
اختاف قیمت داخلي و جهاني سیمان و افزایش هزینه هاي ساالنه و اقام بهای تمام شده ، این صنعت 
را با بازدهي سرمایه كم مواجه نموده است كه این امر با عرضه سیمان در بورس كاال در سال 1400 تا 

رشد 90 درصدی سود خالص

سیمان صوفیان و عملکردی در خشان در سال 1400

مهنـدس دلفکار ، سـکاندار خوشـفکر شـرکت ، با تشـریح اینکه 
توانایـی تولیـد انـواع محصـوالت مطابق بـا اسـتانداردهای ملی 
و جهانـی، بهـره  منـدی از شـبکه حمـل و توزیـع متنـوع )ریلی، 
جـاده ای و ...( و شـفافیت عملکـرد در جهـت ارائـه گزارش هـای 
الزم بـرای سـهامداران و سـایر ذینفعـان از وجـوه تمایز سـیمان 
صوفیـان می باشـد افـزود : علیرغـم تمـام مشـکالت و معضالت 
حاکـم بـر اقتصاد کشـور و صنعت سـیمان اعـم از تـداوم تحریم 
هـا ، مـازاد عرضـه، قطعـی بـرق و گاز و ... با تمهیدات اندیشـیده 
شـده توانسـتیم درسـال مالـی 1400 بهترین بـازده و رشـد تمام 
شـاخص های آماری عملکرد را بـرای ذینفعان و سـهامداران خود 
بـه ارمغـان بیاوریم .کاهش بهـای تمام شـده از 66 بـه 59 درصد، 
افزایش حاشـیه سـود ناخالـص از 34 به 41 درصد، رشـد حاشـیه 
سـود عملیاتـی از 28 به 36 درصد، ارتقاء حاشـیه سـود خالص از 
32 بـه 34 درصد ، افزایش 90 درصدی سـود خالـص و 85 درصدی 
فروش تنها گوشـه ای از دسـتاوردهای مدیران برجسـته و پرسنل 

خـدوم سـیمان صوفیان بوده اسـت.
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حدودی جبران شده است. كما اینکه در سایر صنایع از جمله فلزات قیمت فروش محصوالت تابعي از 
قیمتهاي جهاني مي باشد. عدم افزایش قیمت محصوالت متناسب با افزایش هزینه های اقام بهای تمام 
شده عاوه بر كاهش سود شركتهاي تولید كننده، آنان را در اجراي طرحها و پروژه هاي بهبود ) از جمله 
پروژه هاي محیط زیستي ، تصفیه آب و حفظ منابع زیر زمیني ، ارتقاء تکنولوژي و ... ( كه در دنیاي 

امروزي جهت بقاء و تدوام فعالیت شركتها امري ضروري است ، با مشکل جدي مواجه خواهد نمود .
شركت سیمان صوفیان با توجه به اجراي طرح بهینه سازي و افزایش ظرفیت كوره هاي 3و4 و 
بهره برداري از آن از سال 1390 توانست ظرفیت تولید خود را از 3000 تن به 7000 تن در هر 
روز به عنوان تنها تولید كننده سیمان خاكستري در آذربایجان شرقي ارتقاء دهد.  ركود اقتصادي 
از ابتداي سال 1394 در عملکرد شركت كاما محسوس بوده، فروش شركت در سال 1393 معادل 
1/989/256 تن بوده كه این میزان در سال 1394 به 1/562/097 تن كاهش یافته و در سال 1395 
به 1/279/780 تن و در سال 1396 به 1/259/369 تن و در سال 1397 به 1/395/605 تن و در سال 

1398 به 1/542/674 تن رسیده و در سال 1399 به 1/883/039 تن رسیده، شركت در سال 1400، 
1/751/038 تن و كلینکر 1/755/288 تن سیمان تولید نمود و فروش داخلی 1/735/851 تن و فروش 
صادراتی 16/315 تن محقق گردید كه به علت كاهش فروش صادراتی محدودیت صادرات از اردیبهشا 

ماه تا آبان ماه جهت پاسخگویی به تقاضای داخلی بود. 
مدیریت شركت در سالهاي اخیر تمام تاش خود را در استراتژي رهبري هزینه معطوف نموده تا با 

افزایش درآمد فروش خود سود قابل قبولی را برای سهامداران محترم فراهم نماید.
با توجه به افزایش هزینه های مواد اولیه، قطعات یدكی و هزینه های پرسنلی، افزایش نرخ برای 

محصوالت جهت ادامه و حفظ روند فعلی امری ضروری می باشد.
انتظار می رود در سال 1401با توجه به برند محصوالت این شركت در استان سهم فروش داخلی شركت 

حفظ و همچنین افزایش صادرات محصوالت اقدام موثری بعمل آید.
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت براي سال مالي آتي 

شركت سیمان صوفیان با بیش از پنج دهه فعالیت ، یکي از تولیدكنندگان مطرح در صنعت سیمان 
مي باشد. این شركت سعي دارد با استفاده از سیستم هاي نوین مدیریتي، نیروهاي انساني كارآمد ، 
تکنولوژي هاي نوین ، كنترل و مدیریت هزینه ها ، كنترل و مدیریت مصرف انرژي ، ارتقاء محصوالت و 

ایجاد محیطي پاک و ایمن موجب خلق ارزش براي مشتریان و سایر ذینفعان گردد.
- محصوالت )کاال و خدمات(

مهم ترین محصوالت ت.لیدی این شركت، انواع سیمان های خاكستری بوده و چشم انداز حركت به 
سوی گسترش تولید محصوالت متنوع و مطابق با استانداردهای كملی و جهانی و همچنین سازگار با 

محیط زیست از جمله سیمان های كامپوزیت و آمیخته را در برنامه خود قرار داده است.
- مشتریان و بازار:

آذربایجان شرقی و بخصوص تبریز و استان های همجوار منطقه شمال غربی به عنوان بازارهای هدف 
داخلی و كشورهای غرب و شمال ایران و توسعه بازارهای صادراتی از راهبردهای اصلی این شركت 

می باشد.
- فن آوری :

- این شركت از فن آوری ها و تجهیزات بروز دنیا با عملکرد انرژی مناسب، استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر و یا حداقل آالیندیگ ، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و استفاده از فنآوری و سیستم های 

یکپارچه را سرلوحه خود قرار داده است.

- فلسفه و ارزش ها:
ایفای مسئولیت های اجتماعی به ویژه استفاده بهینه از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست، 
گسترش تولید و فروش محصوالت سازگار با محیط زیست، رعایت استانداردهای ملی و بین المللی، 
كنترل و مدیریت مصرف انرژی و مدیریت بهای تولید و در نهایت افزایش سودآوری مهم ترین ارزش 

های این شركت می باشد.
-  شایستگی و تمایز :

توانایی تولید انواع محصوالت مطابق با استانداردهای ملی و جهانی، بهره مندی از شبکه حمل و توزیع 
متنوع )ریلی ، جاده ای و ...( و شفافیت عملکرد در جهت ارائه گزارش های الزم برای سهامداران و سایر 

ذینفعان از وجوه تمایز این شركت می باشد.
- برند و تصور ذهنی عمومی :

سابقه درخشان شركت سیمان صوفیان در تولید سیمان با كیفیت باال، عامل اصلی خوش نامی این 
شركت بوده و حفظ و ارتقاء این خوشنامی از اهداف این شركت خواهد بود.

- کارکنان :
كاركنان این شركت جزء ارزشمندترین سرمایه های شركت می باشد و این شركت در چشم انداز خود 
توانمندسازی منابع انسانی، توسعه دانش مهارت و انگیزه كاركنان را ابزار موفقیت پایدار سازمان می داند.
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ابتکار پاکسان در رویداد گام دوم؛

با حضور در نمایشگاه عصر امید؛

شركت پاكسان با توجه به سابقه طوالنی خود در بازار در حوزه برندینگ تصمیم به تحول گرفته است.
پس از تغیرات مدیریتی اخیر این مجموعه، برای همگام شدن با نیازهای بازار  اقدام به تغییر و تحول در حوزه 

بازاریابی و برندینگ خواهد كرد.
به همین منظور جلسه هم اندیشی با موضوع ارزیابی سیاست ها و فرایندهای بازاریابی و برندینگ شركت پاكسان 
با حضور مدیران ارشد شركت و تعدادی از متخصصان حوزه بازاریابی، برندینگ، تبلیغات، رسانه و تولید محتوا روز 

پنجشنبه 26 خرداد ماه سال جاری در این مجموعه برگزار شد.
در این جلسه مهدی صولی سرپرست شركت پاكسان، با تاكید بر ضرورت توجه به ارتقا نشان های شركت پاكسان 
درخصوص هدف تشکیل این جلسه گفت: جهان پیرامون ما همواره دستخوش تغییر است و كسب و كارهایی 
كه نتوانند خود را با این تغییرات همگام كنند، قطعا دچار بحران خواهند شد.  نمونه های بسیاری از آن را در دنیا 
سراغ داریم كه به واسطه بی توجهی به تغییرات از چرخه صنعت و تولید خارج شده اند. به همین منظور باتوجه 
به اینکه پاكسان یک برند ملی است و جزو سرمایه های ارزشمند كشور است باید تمام تاش مان را جهت حفظ 

و ارتقا این برند ملی بکار بگیریم.

مهدی صولی در حاشیه بازدید خود از نمایشگاه و رویداد ملی عصر امید عنوان كرد: شركت پاكسان با بیش از 
60 سال تجربه در عرصه صنعت شوینده و بهداشت كشور بسیار عاقه مند است تا در سالی كه از سوی مقام 
معظم رهبری )مدظله( به عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی نام گذاری شده است  با حضور در میان 
استارتاپ های مختلف، هسته ها و واحدهای فناور، گروه های پژوهشی و زیرساخت بتواند گام های ارزشمندی 
در این حوزه برداشته و به عنوان یک مرجع و محملی برای تبلور ایده ها و نوآوری های دانش بنیان بویژه در 

صنعت شوینده كشور باشد.
صولی با اشاره به اهداف شركت پاكسان برای حضور در این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه محلی برای ظهور و بروز 
استعدادها و پیوند دهنده صنعت با دانشگاه است كه می تواند در سایه همکاری، همیاری و مشاركت به سهم خود 
ضمن شکوفایی و توسعه زیست بوم كسب و كارهای دانش بنیان موجب ارتقای سطح كمی و كیفی محصوالت 

شركت های تولیدی بزرگ شود.
سرپرست شركت پاكسان با اشاره به ضرورت توجه به شركت های دانش بنیان افزود: باوجود افزایش تعداد شركت 
های دانش بنیان در كشور هنوز نیازمندی های این شركت ها بطور كامل رفع نشده است و فعاالن این حوزه، در 
فضای كسب و كار پرریسکی تنفس می كنند به همین منظور مجموعه پاكسان بر آن است تا در راستای جامه 
عمل پوشاندن به شعار سال جاری همکاری های گسترده ای را با شركت های دانش بنیان آغاز نماید و در صورت 
وجود ایده های مناسب در حوزه شوینده و بهداشتی در نقش یک شتاب دهنده از استارتاپ ها حمایت خواهد كرد.

ماموریت ویژه واحد تحقیق و توسعه پاكسان در رویداد ملی عصر امید
مهدی صولی با اشاره به ماموریت ویژه ای كه به واحد تحقیق و توسعه شركت پاكسان برای حضور پر رنگ در این 
رویداد محول نموده است گفت: در حال حاضر نقطه كانونی اقتصاد صاحبان دانش هستند و شركت ها و بنگاه های 
بزرگ تولیدی باید مسیر كاری خود را در این راستا باز تعریف نمایند تا بتوانند در مدار تولید باقی بمانند. برهمین 
اساس با شروع كار این نمایشگاه از واحد تحقیق و توسعه خواستیم تا با ایفای نقشی پر رنگ در این رویداد و بهره 

جمعی از اساتید و دانشجویان رشته های شیمی، پلیمر و فنی پردیس كاسپین دانشگاه تهران با مساعدت مهدی 
صولی سرپرست شركت پاكسان از این مجموعه بازدید به عمل آوردند.

طی این بازدید نیم روزه، دانشجویان از نزدیک با بخش های تولیدی و تحقیقاتی شركت پاكسان آشنا شدند 
و فرایندهای مختلف تولید محصوالت شوینده و بهداشتی توسط كارشناسان برای بازدیدكنندگان تشریح شد.

در پایان این بازدید، مسئولین دانشگاه و دانشجویان ضمن ابراز خرسندی از میزبانی شركت پاكسان، استقبال این 
مجموعه از حضور اساتید و دانشجویان را شایسته تقدیر دانسته و بیانگر توجه مدیران ارشد به ارتباط صنعت و 

دانشگاه خواندند.
اقدامات اخیر شركت پاكسان در حوزه های فناوری و نوآوری از جمله حضور در نمایشگاه عصر امید با موضوع 
معرفی دستاوردهای دانش بنیان و در ادامه حضور دانشجویان دانشگاه تهران در این مجموعه، نویدبخش تحولی 
عظیم در سیاست های این مجموعه است تا با تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و اهتمام جدی به فعالیت های 
دانش بنیان بتواند گام های موثری در جهت اعتای نام پرآوازه پاكسان بردارد و با تولید محصوالت هرچه با كیفیت 

تر همچنان پیشگام در توجه به سامت خانواده و جامعه باشد.

در پی برگزاری رویداد ملی عصر امید با حضور بیش از 1000 شركت فناور و خاق با موضوع معرفی دستاوردهای 
فناورانه و نوآورانه در مصلی بزرگ تهران، شركت پاكسان با استفاده از این فرصت ارزشمند و حضور در این رویداد 
ضمن معرفی مجموعه و محصوالت خود از فضای علمی و وجود نخبگان صنایع مختلف به نحو مطلوبی بهره 

مند شد.
در حاشیه برگزاری نمایشگاه گام دوم نشستی كاما تخصصی بین شركت پاكسان و اعضای هیئت علمی، نخبگان، 
مدیران شركت های دانش بنیان و استارتاپ ها برگزار شد كه در این جلسه شركت پاكسان با بیان نیازهای خود 

آغاز حرکت جسورانه پاکسان برای تحول

اتصال پاسخ های فناورانه به نیازهای صنعت شوینده

ورود شرکت پاکسان به اکوسیستم نوآوری و دانش بنیان

تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه؛ بازدید دانشجویان دانشگاه تهران از شرکت پاکسان

صولی در پایان ضمن قدردانی از حضور مدعوین و مشاركت همکاران در جلسه ارزیابی سیاست ها و فرایندهای 
بازاریابی و برندینگ شركت پاكسان، برگزاری این نشست را سرآغاز حركت رو به جلوی پاكسان در حوزه برندینگ 
عنوان نمود و بر اجرای استراتژی های مختلف در راستای ایجاد تحوالت اثربخش در برندهای این مجموعه تولیدی 

با سابقه صنعت شوینده تاكید نمود.

برداری حداكثری از برنامه های اجرایی با برقراری ارتباط موثر با استارتاپ ها و مجموعه های دانش بنیان مسیر 
جدیدی را در فرایندهای مطالعاتی خود برای آغاز تولید محصوالت دانش بنیان و اضافه نمودن سبد متنوعی از این 

نوع محصوالت  به ویترین خانواده بزرگ پاكسان ایجاد نمایند.
شایان ذكر است نمایشگاه رویداد ملی عصر امید از هشتم تا 11 خردادماه 1401 به مدت چهار روز در شبستان 

مصلی امام خمینی )ره( تهران برگزار می شود. این نمایشگاه از ساعت 10 صبح تا 18 دایر است.
رویداد ملی عصر امید دانشگاه آزاد اسامی با شعار 1000 ایده و استارت آپ، 1000 شركت فناور و خاق و 1000 
گروه پژوهشی و زیرساخت، فرصتی برای شناسایی ایده  ها و استعدادهای برتر گروه ها، شركت ها، ظرفیت های 
آزمایشگاهی حوزه های مختلف فناوری و نیز شبکه متخصصان امور تحقیق و توسعه )R&D( است، همچنین 
فرصتی برای سرمایه گذاری و مشاركت در رشد و توسعه ظرفیت ها و محصوالت دانش بنیان معرفی شده در این 

رویداد محسوب می شود.

در حوزه فناوری و نوآوری از تمامی حاضرین بویژه فعاالن عرصه شوینده و بهداشتی خواست تا ایده ها و راه حل 
های مناسب در خصوص موضوعات مطرح شده ارائه نمایند.

مهدی صولی سرپرست شركت پاكسان هدف خود از برگزاری این نشست را اینگونه عنوان كرد: ما در این رویداد 
به دنبال بکارگیری الگوهای نوآوری و برقراری ارتباط بین صنعت شوینده با نخبگان، فناوران و شركت های 
دانش بنیان هستیم و تاش خواهیم كرد تا با پاسخگویی به چالش های فناورانه صنعت شوینده، بهره گیری از 
تخصص نخبگان، دانشگاه ها و مراكز پژوهشی، ایفای نقش شتابدهنده برای استارتاپ ها و شركت های دانش 
بنیان خاق، ارتباط مستمر و برگزاری نشست های تخصصی رودرو نسبت به ارتقای سطح فناوری در صنعت 

شوینده اقدام نماییم.
شركت پاكسان به عنوان یکی از شركت های باسابقه در تولید محصوالت شوینده و بهداشتی معتقد است در 
فضای رقابتی جهان امروز، آنچه كه باعث ایجاد ارزش افزوده و در واقع ثروت در جوامع مختلف و همچنین رشد 
اقتصادی می شود فناوری است. در سطح جهانی مدت هاست مزیت منابع طبیعی از شمار مزایای رقابتی خارج 
شده و فناوری به عنوان عامل ایجاد ارزش افزوده روز به روز نقش اساسی تری در ثروت آفرینی اقتصاد ایفا می كند.

از این رو پس از حضور مهدی صولی به عنوان سکاندار این مجموعه، یکی از رویکردهای اصلی در شركن پاكسان 
توجه ویژه به فناوری و بهره گیری از خدمات شركت های دانش بنیان و استارتاپ های فعال تعریف شد تا بیش 

از پیش شاهد توسعه و تعالی این مجموعه تولیدی باشیم.
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شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس ؛ ققنوسی که دوباره قد علم کرد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت داروسازي زاگرس فارمد پارس )داملران رازک) )سهامی عام( مورخ 
1401/03/02 در محل مجموعه فرهنگي و ورزشي تاش برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 84/19 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای منصور نکویي نیا  بود، كه جنابان 
حسین فراهاني و علیرضا یکتادوست حسیني  در مقام نظار اول و دوم و آقای فرهاد غفوریان خوجین 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 1/010 ریال به ازای هر سهم به كار 

خود پایان دادند.
دكتر محمود ابول زاده در ابتدای گزارش خود با تشریح اینکه 
شركت داروسازی زاگرس فارمد با بیش از دو دهه سابقه درخشان 
در عرصه سامت به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه های تولید 
داروهای انسانی و دامپزشکی كشور، خون حیات تولید را در رگ 
های صنعت دارویی كشور جاری می نماید و جواب جنگ اقتصادی 
دشمن كه با ساح تحریم به میدان آمده را با رونق تولید و كار 
بیشتر و با تکیه بر دانش داخلی و توان جوانان این مرز و بوم داده و 
خواهد داد افزود : حضور نیروهای كارآمد و مجرب در كلیه سطوح 
سازمانی اطمینان الزم را در جهت نیل به اهداف تعیین شده ایجاد 
نموده و این مجموعه با بهره گیری از برترین تکنولوژی، فناوری و 
همکاری علمی و فنی با شركت های دانش بنیان و داروسازی معتبر 
دنیا، مطابق با نیازمندی های تولید بهینه )cGMP ( اقدام به تولید 
بیش از 100 قلم دارو در گروه های درمانی آنتی بیوتیک در 2 بخش 
انسانی و دامپزشکی، داروهای ضد انگل، ویتامین و مواد معدنی، ضد 

عفونی كننده و ضد كوكسیدیوز نموده است.
دكتر ابول زاده در فراز دیگری از گزارش خود با اشاره به اینکه درآمد 
خالص از مبلغ  2/500/044 میلیون سال 1399 به مبلغ 4/011/017 
افزایش پیدا كرده و سود عملیاتی از رقم 1/336/724 میلیون سال 
1399 به رقم 1/810/381 میلیون رشد یافته است اضافه كرد: با 
عملیاتی ساختن برنامه های مدون و شناخت نیاز بازار در مقاطع 
مختلف كه چه دارویی را بیشتر نیاز دارد توانستیم با تولید آن دارو سود 
خالص خود را از رقم 990/975 سال گذشته به مبلغ 1/225/808 
افزایش دهیم و این بدان معناست كه از تابستان 97 كه افتخار هدایت 
این شركت را عهده دار شدم با كمک تک تک مدیران، معاونیم و 
پرسنل خودم توانسته ایم در یک روند صعودی و رو به رشد شركت را 
از زیان انباشته بیش از 40 میلیاردی و پرشمار اقساط تسهیات گرفته 
شده كه بازپرداخت نشده بود به سوی سوددهی رهنمون سازیم. این 
مدیر توانمند بازار سرمایه در ادامه با تاكید بر اینکه كار جهادی در این 
مجموعه باعث شد كه طی سه سال از زیان 40 میلیاردی به سود 122 

میلیاردی برسیم خاطرنشان كرد: كسب عناوین صادركننده نمونه، واحد برتر از لحاظ استاندارد و كیفیت در كنار 
كسب سهم بیشتر از بازار با یک بازاریابی مناسب حاكی از آن است شركت در ریل گذاری واستراتژی های تعیین 

شده خوبی در حال حركت می باشد.
سکاندار شركت داروسازی زاگرس فارمد در قسمت دیگری از گزارش؛ خود منابع انسانی متخصص را بزرگترین دارائی 
این شركت برشمرد و اعام داشت: پرداخت كارانه، تسهیات، پاداش و دیگر آیتم های تشویقی باعث شد كه كلیه 
پرسنل با یک همدلی مثال زدنی در كنار مدیران برای اعتای مجموعه شب و روز به فعالیت بپردازند تا اینچنین 
كارنامه درخشان عملکردی حاصل شود. مدیرعامل »ددام« با تبیین اینکه در كنار تولید انواع داروها ، واكسن و مکمل 
های انسانی و دام و طیور به دنبال تولید داروهای گیاهی هم هستیم افزود: كسب سهم بیشتر از بازارهای دارویی با 
ارائه محصوالت جدید، اجرایی كردن برنامه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و خریداری مواد اولیه با بهترین قیمت 

و رعایت صرفه و صاح شركت و سهامداران جزو اولویت های ما در سال پیش رو می باشد.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تقدیر ویژه دکتر نکویی »مدیرعامل تیپیکو« از برنامه ها و 
رویکردهای مدبرانه دکتر ابول زاده و تیم مدیریت توانمند شرکت در حصول نتایج درخشان، پاسخگویی 

دقیق به سواالت سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط، تایید حسابهای شفاف و کلین 
جناب فراهانی معاون مالی و تیم مالی پاکدست مجموعه، بازارشناسی مدیران در تامین و ارائه داروهای 
مورد اقبال در فصل های مختلف، اعالم نیاز به نقدینگی برای پیاده سازی برنامه های شرکت و پیشبرد 
اهداف با توجه به حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز نمایی، هماهنگی مثال زدنی با شرکت های 
پخش جهت پایش اطالعات بازار، برگزاری مجمع فوق العاده جهت انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه 
مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اضافه شدن موضوع تولید مکمل های دارویی- 
غذایی، فرآورده های بیوتکنولوژی به موضوع فعالیت اصلی شرکت، استقبال خوب سهامداران از 
برگزاری مجمع، تعامل کلیه ارکان شرکت از ریاست دفتر مدیریت تا امور سهام و روابط عمومی و نهایت 

همکاری پرسنل با اصحاب رسانه برای پوشش خبری از نکات خواندنی این دو مجمع بود.
اهم دستاوردهای مالی و عملیاتی شرکت در سال مالی مورد گزارش

با وجود مشکالت ذیل در سال 1400: 
-  تحریم ظالمانه كشور آمریکا علیه كشور عزیزمان كه موجب تاخیر 

در خرید و حمل مواد گردیده است
-  تغییر نرخ ارز داروهای دامپزشکی از ارز حمایتی به ارز نیمایی 
كه نیازمند تامین سریع سرمایه در گردش مناسب با میزان فعالیت 

شركت بود.
- افزایش بهای مواد اولیه و بسته بندی حاصل از محدودیت بیماری 

كرونا
- عدم همکاری بانک های داخلی در كاهش میزان مبلغ سپرده 

پرداخت وام
- پرداخت صد در صد ریالی خریدهای خارجی از طریق صرافی 

ها با تعهدات متعدد
- افزایش زمان تولید مواد توسط تولید كنندگان خارجی بابت 
محدودیت بیماری كرونا و افزایش زمان حمل )محدودیت در حمل 

و نقل، حاصل از تحریم و بیماری كرونا و ...(
-  عدم تخصیص به موقع ارز مورد نیاز تولید نهاده های دامی با بت 
تولید یکپارچه ی مرغ در كشور كه ارتباط مستقیم با مصرف بخشی 

از داروهای تولیدی شركت دارد.
عمده دستاوردهای مالی شرکت در سال 1400 به شرح ذیل 

می باشد:
- افزایش فروش به مبلغ 1/510/973  میلیون ریال معادل %60 

نسبت به سال قبل
- افزایشی درصد تخفیف فروش به فروش از 4/22% سال گذشته به 

7/3% در سال جاری
- افزایش سود ناخالص شركت به مبلغ 507/774 میلیون ریال معادل 

36% نسبت به سال قبل
- افزایش سود خالص شركت به مبلغ 234/823 میلیون ریال معادل 

24% نسبت به سال قبل
- افزایش قیمت فروش داروها متناسب با افزایش قیمت ارز، مواد اولیه، 

بسته بندی، حقوق و دستمزد و هزینه های جاری
اهم برنامه ها و فعالیت های آتی هیات مدیره

1- پرونده های مالیاتی عملکرد سال های 1397 الی 1399 در هیات حل اختاف بدوی و تجدید نظر در حال 
رسیدگی می باشند و به كارشناس ارجاع گردیده است.

2- تولید محصوالت براساس نیاز بازار و تولید محصوالت با حاشیه سود باال و همسو شدن با سیاستهای توزیع و بازار
3- شناسایی منابع جدید خرید مواد اولیه و ثبت آنها در سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو به منظور كاهش 

قیمت خرید مواد اولیه
4- كاهش سطح تخفیفات و كنترل هزینه های شركت

5- تحقق بودجه مصوب
6- مدیریت هرچه بهتر منابع انسانی و بهینه سازی تركیب نیروی انسانی به منظور افزایش بهره وری همه جانبه و كشف 

نیازهای بازار به منظور ورود به كسب و كارهای جدید شامل تولید داروهای گیاهی و شامپو جهت حیوانات خانگی
7- پیگیری پرونده های حقوقی شركت

مدیریت جهادی »ددام« را به سودآوری رساند
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به گفته این مدیر خوشنام و برجسته صنعت دارویی کشورمان با توجه به اینکه 
همواره اولویت دولتمردان و حاکمیت بر تامین نیازهای دارویی کشورمان از 
تولید محصوالت داخلی می باشد ، مفتخرا شرکت داروسازی زاگرس فارمد در 
طی سالهای گذشته با تولید انواع داروهایی با کیفیت و متنوع توانسته در این 
مهم پیشرو و سرآمد باشد. دکتر محمود ابول زاده خاطر نشان کرد که وجود 
دانش فنی مناسب در این شرکت باعث شده که مدیریت برای صادرات اقالم 
دارویی همواره برنامه ها و راهبردهایی داشته باشد که در حال حاضر نیز این 
مهم از در حال انجام است. وی با اشاره به اینکه این مجموعه به واسطه تولید 
انواع داروهای دامی انسانی و در اشکال مختلف جزو برترین و متمایزترین 
:ارایه محصوالت جدید و  شرکتها در این حوزه میباشد خاطر نشان کرد 
یونیک، منطبق با آخرین استانداردهای بین المللی از دیگر رئوس کاری من 

و تیم مدیریتم در شرکت میباشد .
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سیمان خزر و شکستن رکوردهای تولید و فروش خود در سال 1400

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت سیمان خزر )سهامی عام( مورخ 1401/02/20 در محل سالن مجموعه 
فرهنگي ورزشي تاش تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور بیش از 74/69 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره ، 
حسابرس و بازرس قانونی و حضور برخط نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید ریاست مجمع 
برعهده مهدي طالبي بود كه جنابان مجید آتشگر و علیرضا قادري در مقام نظار اول و دوم و آقای داود رشید 

به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه یاری می رسانند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1400/12/29 توسط دكتر امیدی مدیر عامل شایسته سیمان خزر 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 2/265 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر اسحاق جمال امیدی، مدیرعامل با تجربه و شناخته شده 
بازار سرمایه كشورمان در ابتدای گزارش خود با تشریح اینکه 
شركت سیمان خزر بعنوان یکی از واحدهای بزرگ تولیدی 
سیمان در كشور با ایجاد سازمانی دانائی محور و بهره مندی 
از منابع انسانی خاق و با استفاده از جدیدترین و مدرن ترین 
ماشین آالت و تجهیزات خود و وجود معادن غنی ، شركتی 
پیشرو درتولید انواع سیمان بوده و جایگاهی ممتاز در میان 
تولید كنندگان داخلی سیمان و منطقه را دارا می باشد  افزود: 
با برنامه ریزی های مدون صورت پذیرفته توانستیم سهم 60 
درصدی خود از بازار استان را به 80 درصد ارتقاء داده و بیش 

از 2 درصد سهم كل بازار كشور را به خود اختصاص دهیم.
به گفته وی در حالی كه نسبت تولید به ظرفیت در بین 
كارخانه های سیمانی حدود 80 درصد بوده است در »سخزر« 
موفق شدیم در سیمان این درصد را در تولید به 87 درصد 

ظرفیت و در كلینکر به 96 درصد ظرفیت برسانیم و در سال 
مالی مورد گزارش با ركوردشکنی به بیشترین آمار تولید و تحویل 
سیمان ، از بدو تاسیس شركت نائل آییم. دكتر اسحاق جمال 
امیدی درادامه با تاكید بر اینکه  اولین پیش بینی سود برای 
ما 1/506 ریال به ازای هر سهم بود تصریح كرد خوشبختانه 
توانستیم به ازای هر سهم سود واقعی 2/470 ریالی را حاصل 
كنیم كه این مهم در سایه عملیاتی ساختن و پیاده سازی 
سیاست ها و برنامه های مدون مدیریتی بوده است. مدیرعامل 
شركت همچنین با اظهار اینکه درامدهای عملیاتی 109 درصد ، 
سود عملیاتی 73 درصد، سود خالص 78 درصد در سال 1400 
نسبت به سال 1399 افزایش پیدا كرد و توانستیم آمارهای 
درخشان دیگری در شاخص های آماری كسب كنیم افزود: كه 
افزایش نرخ بازده دارائی ها از 31 درصد به 42 درصد، فزونی بازده 
دارائی حقوق صاحبان سهم از 58 به 73 درصد و كاهش دوره 
گردش عملیات از 66 روز به 19 روز از جمله این دستاوردهای 

چشمگیر می باشد.
مدیر پاكدست و خوشفکر صنعت كشورمان در ادامه گزارش خود با اعام اینکه » سخزر « تاش مینماید تا 
برای سهامداران خود یک واحد تولیدی با سود مطمئن؛ برای جامعه و مشتریان شركتی محل اعتماد؛ برای 

كاركنان خود مركزی مناسب جهت تاش ، رشد و بالندگی همسو با اهداف سازمان بشمار آید اضافه كرد : با 
برخورداری از ویژگیهایی نظیر همجواری با دریای خزر فرصت ممتازی جهت دسترسی به بازارهای صادراتی 
دارا هستیم كه برای آن برنامه های خوبی جهت فروش خارجی تدوین گشته است و همچنین با رویکردهایی 
راهبردی ضمن توسعه بازار هدف و تولید انواع سیمان خاكستری و پوزوالنی با كیفیت باال ، حضوری برجسته 

و زیربنائی در توسعه و بالندگی استان همیشه سبز گیان به خود اختصاص داده و می دهیم.
سکاندار سیمان خزر در بخش دیگری از گزارش خود، ارتقاء سیستم نرم افزاری و سخت افزاری ، تدوین 
اجرای برنامه توزیع از طریق امتیاز دهی با متغیرهای میزان خرید- مانده بار و نیز درصد وفاداری مشتری، 
افزایش سهم بازار، تشکیل جلسات فنی و توجیهی با عاملین شركت های بتن آماده و مصرف كنندگان، 
رصد مداوم بازار و تبلیغات میدانی جهت ثبات و تداوم فروش با كیفیت، بازاریابی و فروش محصول جدید 
با توجه به افزایش بیش از 1/5 برابری كیفیت محصوالت تولیدی، فروش و عرضه با برنامه در بورس 
كاال در راستای صیانت از منافع سهامداران محترم، ایجاد 
بانک اطاعاتی از طریق بررسی میدانی و جمع آوری داده ها 
بصورت روزانه و تدوین برنامه حجیم و كاربردی فروش را جزو 
اهم برنامه های شركت در بخش فروش برشمرد و پیرامون 
سیاست و برنامه شركت در بخش صادرات خاطرنشان كرد: 
ایجاد تجهیزات جامبوبگ پركنی جهت كاهش هزینه های 
صادراتی، اخذ مجوزهای صادراتی و استانداردهای مربوطه 
منجمله گواهینامه های) GOST و CE(، مذاكره با مسئولین 
استانی جهت تسهیل و مساعدت در حوزه صادرات، بهره 
گیری از پتانسیل مرزهای دریایی و زمینی، تولید و ارائه انواع 
محصوالت با درنظرگیری درخواست مشتریان صادراتی ، 
تقویت واحدكنترل كیفیت، مطالعه و بازاریابی در كشورهای 
حاشیه دریای خزر از اهم اهدافی است كه در حوزه فروش 

خارجی به آن توجه ویژه داشته و داریم.
وی در فرازی دیگر از گزارش مبسوط خود و در مورد عملکرد 
و ویژگی های شركت در بخش بهای تمام شده گفت: افزایش 
عمر مفید تجهیزات خطوط تولید از طریق بازسازی و تعمیر 
و نگهداری منظم و با برنامه و تقویت دفتر فنی و بهره گیری 
از برنامه PM ، كاهش هزینه های ثابت از طریق به ظرفیت 
رساندن تولید، مطالعه و استفاده حداكثری از مواد افزودنی و 
سنگهای آذرین منطقه جهت كاهش بهای تمام شده سیمان 
و تولید سیمان آمیخته، استفاده حداكثری از ظرفیت های 
سرمایه های انسانی داخل شركت و حذف فعالیت های برون 
سپاری و نیز بهره بردرای از خردجمعی دركمیته های مرتبط 
با بهای تمام شده متشکل از كلیه افراد ذیصاح، متخصص و 
تاثیرگذار، مدیریت انرژی و جلوگیری از اتاف برق و سوخت، 
برگزاری مداوم و مدون كمیته های انرژی و تولید، بازنگری 
و ممیزی خطوط تولید شناسایی نقاط ضعف و گلوگاهها و 
تبدیل آنها به نقاط قوت ، حذف فعالیت های مازاد و غیرمولد، 
بازطراحی و ساخت قطعات در داخل كشور با بهره گیری از توان 
سخت افزاری موجود در بیرون شركت و نظارت متخصصین داخل شركت در راستای تحقق شعار سال از 
راهبردهایی است كه به جد در سال جاری مورد اهتمام بوده و در سال آتی نیز مجدانه پیگیری خواهد شد.

افزایش 109 درصدی درآمدهای عملیاتی
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افزایـش بیـش از 109 درصـدي درآمدهـاي عملیاتي و رسـیدن به رقم 
676/223/1 میلیاردي سـود خالص در سـال سـخت اقتصادي که شاهد 
اسـتمرار تحریـم هاي بیـن المللـي و مشکالت ناشـي از آن در تامین  
قطعـات و مقولـه صادرات از یک سـو و از سـوي دیگر قطعي بـرق و گاز  
و فضـاي شـدید رقابتـي بوده ایـم حاکي از یـک برنامه ریزي منسـجم  
ومـدون از سـوي دکتر امیدي ، مدیر عامل مدیر و خوشـفکر  صنعت ، 
و پیاده سازي و عملیاتي ساختن این برنامه ها توسط پرسـنل خودم و 

تالشـگر شـرکت سـیمان خزر میباشد .
مدیرعامـل شـرکت همچنین بـا اظهار اینکـه درآمدهـاي عملیاتي 109 
درصد ، سـود عملیاتي 73 درصد، سـود خالص 78 درصد در سـال 1400 
نسـبت به سـال 1399 افزایش پیدا کرد و توانسـتیم آمارهاي درخشان  
دیگـري در شـاخص هـاي آماري کسـب کنیم افـزود: کـه افزایش نرخ  
بـازده دارائي هـا از 31 درصـد به 42 درصـد، فزوني بـازده دارائي حقوق  
صاحبان سـهم از 58 بـه 73 درصد و کاهش دوره گـردش عملیات از 66 

روز به 19 روز از جمله این دسـتاوردهاي چشـمگیر مي باشـد.
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رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تقدیر ویژه رئیس مجمع از برنامه ها و عملکرد 
ستودنی دکتر امیدی در تعالی مجموعه سیمان خزر، اعالم اینکه شرکت موفق به کسب 
رضایتمندی  انرژی-  مدیریت  سیستم  برتر-  کارفرمای  نمونه-  صنعتی  واحد  جوایز 
مشتریان- مدیریت ایمنی و بهداشت وصنعت سبز در سال مالی مورد گزارش گردیده 
به  ناظر  و  به سواالت سهامداران حاضر در مجمع  پاسخگویی دقیق و مستند  است، 
تایید حسابهای شفاف و پاک جناب داود رشید مدیر مالی مجموعه   ، صورت برخط 
توسط حسابرس و بازرس قانونی، حضور دکتر شهریاری مدیریت عامل و مدیران ارشد 
هلدینگ سیمان فارس خوزستان و مدیران ارشد سیمان تامین در مجمع که حاکی از 
ارج و قرب دکتر امیدی و اهمیت و جایگاه شرکت سیمان خزر در بین این دو هلدینگ 
بزرگ سیمانی کشور دارد، برگزاری انتخاب اعضای هیات مدیره که بواسطه آن اعضای 
حقوقی هیات مدیره برای 2 سال در سمت خود ابقاء شدند، برگزاری مجمع فوق العاده 
تایید سازمان  با اساسنامه مورد  انطباق آن  بندهای اساسنامه شرکت و  جهت تغییر 
بورس، حرمت نهی کلیه ارکان مجموعه به اصحاب رسانه و اهالی قلم و نهایت همکاری 
مدیریت فرهیخته روابط عمومی و کارشناسان امور سهام برای پوشش خبری جلسه از 

نکات مهم این مجمع بود که حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود.
پیام هیات مدیره

بدینوسیله از كلیه عزیزانی كه هیات مدیره را در سال مالی مورد گزارش در انجام مسئولیت های خویش 

یاری داده اند، سپاسگزاری نموده و توفیق روزافزون آنها را در خدمت به صنعت ایران اسامی از درگاه 
خدای بزرگ مسئلت می نماید.

از منویات مقام معظم رهبری)مدظله  اطاعت   ، ایزد منان  از  استعانت  با  آرزو دارد در سال 1401 
العالی)،حمایت سهامداران محترم و همچنین تاش مدیران و كاركنان مجموعه بتواند گام های موثرتری 

در جهت بهبود و ارتقاء شركت بردارد.
بررسی کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت

تداوم ركود در بخش پروژه هاي عمرانی، افزایش نرخ ارز و تورم، نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار، 
محدودیتهاي نقل و انتقال ارز و نیز تامین قطعات مورد نیاز ناشی از تشدید تحریم هاي ظالمانه علیه 
دولت و ملت ایران، ابر رقابتی شدن بازار سیمان با كاهش صادرات سیمان چالش هاي سال 1400 

بوده است.
با توجه به نوسانات مذكور، شركت سیمان خزر با استعانت از خداوند متعال، همراهی سهامداران گرانقدر، 
تاش مجدانه و جمعی نیروي انسانی، بازنگری استراتژی و تدوین عملیاتی نمودن اهداف مرتبط مناسب  و 
با بهره گیري كامل و مناسب از پتانسیل بازارهاي منطقه، سالی توام با موفقیت را پشت سر نهاده و همچنان 

به دنبال كسب رضایتمندي حداكثري سهامداران عزیز می باشد.
حمل درونگر سیمان 

با توجه به افزایش كرایه كامیون ها و هزینه های تولید و توزیع بسیاری از كارخانجات افزایش قابل ماحظه 
ای یافته و بعلت اینکه سیمان كاالی حجمی می باشد، نقش كرایه ی حمل در قیمت تمام شده مصرف 
كننده بسیار پررنگ می باشد به همین دلیل الزم است با جهت گیریهای مناسب و سیاست های تشویقی 
، ساز و كاری جهت كاهش و یا الاقل تثبیت قیمت ها كه یکی از راه های برون رفت از بحران فعلی می 

باشد اندیشیده شود.
راهکارهای دیگر برون رفت از بحران فعلی، ارتقا كیفیت و حذف نوسانات كیفی محصوالت، تنوع تولید، 

كاهش هزینه های تولید، ارتقاء شاخص های موثر در صنعت سیمان و كاهش قیمت تمام شده محصول 
همراه با تمایز محصوالت و خدمات فروش و پس از فروش كه با ایجاد فکر و نگرشی نو در مجموعه 

عملیاتی خواهد شد.  
همچنیـن دولـت محترم مـي توانـد تسـهیالت ارزان قیمـت بانکي برای نوسـازی 
و بازسـازی بافتهـای فرسـوده و تسـهیل در امـور صـادرات بـه کشـورهای دیگر 
بخصـوص همسـایه نسـبت بـه تحریـک تقاضـا اقـدام نمایـد و از طـرف دیگـر 
تسـهیالت ارزان قیمـت را جهـت تغییر مکانیـزم تولیـد، افزایش بهـره وري و نیز 
کاهـش مصـرف انـرژي از طریـق تغییـر تکنولـوژي بـه بنـگاه هـاي کارآفرین را 
اختصـاص داده و زیـر سـاختهای الزم و اولیه از جمله دسترسـی به راه و گسـترش 
حمـل و نقـل ریلـی و دریایـی مناسـب ، مـواد اولیـه مناسـب و تامیـن حاملهای 

انـرژی را ایجـاد نماید.
برنامه های آینده شرکت      

الف ( تولید، فنی و کنترل کیفی
برنامه ریزی جهت تهیه طرح وافزایش ظرفیت پروانه های بهره برداری معادن مطابق ظرفیت 

اسمی شركت 
انجام عملیات اكتشاف در معادن شركت جهت استفاده بهینه از منابع موجود

اخذ مجوز فعالیت تحقیق وتوسعه از سازمان صمت واجرای پروژه های تحقیقاتی آزمایشگاهی 

وتوسعه بازار در راستای اطاعت از منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
ادامه بازسازی خطوط تولید در قالب برنامه های كوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت جهت تحقق ظرفیت اسمی

تولید سیمان های آمیخته و سازگار با محیط زیست و صیانت از هوای پاک ومحیط سالم
تقویت دفترفنی وبرنامه ریزی تعمیراتی جهت كاهش توقفات و حذف فعالیت های غیرمولد

ب ( اداری و منابع انسانی
بازنگری روند بازنشستگی و جابجایی پرسنل جهت جانشین پروری براساس شایسته ساالری 

تدوین واجرای برنامه آموزشی كاربردی جهت ارتقاء سطح دانش فنی وعملیاتی پرسنل
 ترمیم، ایجاد ونگهداری فضای سبزواجرای فرآیند زیباسازی محیط شركت

ج ( مالی و اقتصادی 
اصاح وتقویت ساختار مالی شركت 

مدیریت هزینه های تولید و ارائه گزارشات جهت كاهش هزینه های غیرمولد وتولید با صرفه اقتصادی 
مدیریت منابع شركت در خصوص بهره گیری حداكثری از منابع جاری

د ( بازرگانی و فروش 
مدیریت زنجیره تامین جهت خرید اقتصادی و قابل اطمینان 

بهره گیری از مزایای فروش و خرید الکترونیک 
تکمیل بانک اطاعاتی مصرف كنندگان مویرگی استان و منطقه جهت تصمیم سازی بموقع و كارا

برگزاری جلسات منظم باعاملین، صنایع بتونی و مصرف كنندگان سیمان جهت ایجاد امنیت واطمینان 
برای مشتریان

ه ( شیوه های تامین مالی :
تامین مالی عمدتا از محل فروش محصوالت شركت تامین خواهد شد و در صورت نیاز از سیستم بانکی 

تسهیات ارزان قیمت )بانکهای دولتی( دریافت خواهد شد.
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اخبار بانک و بیمه

مدیرعامل شركت بیمه سامان، اعام كرد كه صنعت 
نساجی، یکی از صنایع مهم و اثر گذار كشوردر حوزه 
تولید و ایجاد ارزش افزوده بوده و در راستای حفظ و 
ارتقای سرمایه های ملی، زمینه های  همکاری فراوانی 

بین صنعت بیمه و نساجی وجود دارد.
احمد رضا ضرابیه، با حضور در یازدهمین نمایشگاه بین 
المللی صنعت نساجی در استان یزد، پیرامون توسعه 

همکاری بیشتر بیمه ای با دست اندر كاران این صنعت، گفت و گو كرد.
وی، در حاشیه این نمایشگاه، افزود: صنعت بیمه با تکیه بر تجربیات ارزنده در طول سال ها، اكنون به عنوان 
یک حامی و پشتیبان برای صنایع مختلف از جمله صنعت نساجی، نقش آفرینی می كند و با كاهش آسیب 

ها، حمایت های الزم را از فعاالن این صنعت انجام می دهد.
ضرابیه، با اشاره به وجود انواع بیمه نامه برای حمایت از تولید كنندگان و كارفرمایان، اذعان داشت كه فعاالن 
صنعت نساجی با خرید بیمه نامه های مختلف، می توانند سرمایه های خود را در مقابل انواع ریسک ها، 

ایمن نگه دارند.
یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی استان یزد، سوم تا ششم خرداد ماه با حضور قابل توجه فعاالن 

صنعت نساجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی این استان برگزار شده است.
شركت بیمه سامان به عنوان یکی از حامیان مهم برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی، انواع بیمه 
های مسئولیت، مهندسی، درمان تکمیلی، سنوات و آتش سوزی را در حاشیه این نمایشگاه به حاضران 

معرفی می كند.
شركت بیمه سامان با حضور همکاران شعبه استان یزد در راستای توسعه همکاری با صنایع داخلی كشور، در 

غرفه 114 این نمایشگاه بین المللی حضوری پررنگ دارد.

علیرضا تقدیری در این مراسم ضمن تبریک آغاز هفته 
كرامت، با قدردانی از تاش تمام همکاران در برنامه ریزی 
و راه اندازی شعبه جدید اظهار امیدواری كرد افتتاح این 
شعبه منشاء خیری برای مشتریان باشد و به سودآوری 

بیشتر بانک كمک كند.
قائم مقام بانک سینا مردم منطقه را شایسته باالترین 
با حفظ  باید  بانک ها  تکریم ها دانست و اظهار داشت: 

كرامت انسانی و به نحو شایسته به مردم خدمت رسانی كرده و در راستای تکریم مطلوب مشتریان و ارتقاء 
بهره وری شعب فعالیت كنند.

تقدیری با مثبت توصیف كردن شاخص های عملکردی بانک سینا در سال گذشته، بر برنامه ریزی و تاش 
مدیران و كاركنان برای تداوم این عملکرد مثبت در سال جاری تأكید كرد.

وی در ادامه به موفقیت های به دست آمده در حوزه وصول مطالبات اشاره كرد و گفت: كاهش مطالبات 
غیرجاری بانک به كمتر از 2 درصد دستاورد درخشانی است كه نقش مهمی در تامین منابع و افزایش توان 

تسهیات دهی بانک در جهت كمک به ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی كشور ایفا خواهد كرد.
مدیر منطقه فارس، كهگیلویه و بویراحمد هم در این مراسم با تأكید بر این نکته كه افتتاح شعبه جدید 
در راستای سیاست های توسعه شعب و تنظیم شبکه بانک و خدمت رسانی مطلوب تر صورت گرفته است، 
افزود: توسعه شبکه شعب این امکان را می  دهد كه مشتریان به خدمات بانکی مورد نیاز خود دسترسی 

بهتری داشته باشند.

درآمد حاصل از تسهیات، سپرده گذاری و اوراق بدهی 
این بانک در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته )مبلغ 
42.462 میلیارد ریال( با رشد 58 درصدی رو به رو 

شده است.
بر این اساس، سود پرداختی به سپرده گذاران  بانک 
گذشته  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  هم  ملت 

33درصد افزایش را نشان می دهد و از مبلغ 25.162 میلیارد ریال به مبلغ 33.427 میلیارد ریال رسیده 
است. 

در  عین حال، تراز عملیاتی بانک ملت در اردیبهشت ماه، با رشد 95 درصدی به مبلغ  33.816 میلیارد 
ریال رسیده كه باالترین ركورد ثبت شده در 8 ماهه گذشته است. 

این گزارش حاكی است، تراز عملیاتی بانک ملت  نسبت به ماه فروردین 1401 )مبلغ 29.441 میلیارد 
ریال( هم از رشد 15 درصدی برخوردار شده  است.

بانک سامان افزایش سرمایه 198 درصدی خود را ثبت 
كرد.

پس از برگزاری مجمع فوق العاده بانک سامان و رای مثبت 
سهامداران به افزایش سرمایه 320 درصدی در دومرحله، 
این بانک با اخذ مجوزهای الزم، از ثبت مرحله نخست این 
افزایش به میزان 198 درصد در مرجع ثبت شركت ها 

خبر داد.
بر این اساس، افزایش سرمایة شركت از مبلغ 11.500.000 
میلیون ریال بهمبلغ 34.270.000 میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 22770000 

میلیون ریال به ثبت رسیده و سهام جایزه به زودی قابل معامله خواهد بود.

طی مراسمی با حضور تنی چند از مدیران ستادی و 
همچنین مدیرعامل شركت خدمات بیمه ای امید بنیان 
دی و در محل ساختمان این شركت، وحید شمسایی 
با دریافت بیمه نامه شخص واحد خود )درمان تکمیلی 
انفرادی( از مدیرعامل شركت امید بنیان دی، به عضویت 

خانواده بزرگ مشتریان بیمه دی در آمد.
بیمه درمان تکمیلی انفرادی با عنوان »شخص واحد«، 
یکی از محصوالت شركت بیمه دی است كه با هدف حمایت از افرادی است كه به دلیل عضو نبودن در 
سازمان یا شركت های بیش از 50 نفر، مانند ورزشکاران، مشاغل خانگی، دانشجویان، و... امکان دریافت بیمه 

درمان تکمیلی را ندارند.
در ادامه این مراسم، وحید شمسایی ضمن ابراز خرسندی، از رویکرد شركت بیمه دی در خصوص ورزشکاران 

تقدیر نمود و تداوم آن را باعث ایجاد انگیزه در جوانان دانست.
گفتنی است شركت بیمه دی با تکیه بر مسئولیت اجتماعی خود همواره نقش حمایتگری خود را در قبال 

ورزشکاران و تیم های ورزشی ایفا نموده است.

قرارداد همکاری شركت بیمه كوثر و بانک رفاه برای 
ارائه خدمات به دارندگان رفاه كارت در سه رشته آتش  

سوزی، ثالث و بدنه خودرو منعقد شد.
اعام معاون فنی بیمه كوثر، براساس قرارداد شركت 
بیمه كوثر و بانک رفاه، از این پس كاركنان این بانک، 
دارندگان كارت حقوق بانک رفاه و همچنین بازنشستگان 
و مستمری بگیران تامین اجتماعی به همراه بستگان 

درجه یک، می توانند از خدمات ویژه بیمه كوثر در خرید بیمه نامه های خود بهره مند شوند.
علی مختاری افزود: با آغاز این همکاری، شرایط برای خدمت رسانی در سه رشته آتش سوزی، ثالث و بدنه 
خودرو به جامعه هدف این قرارداد فراهم شده است و این افراد با مراجعه به همه واحدهای صدور شركت بیمه 
كوثر در سراسر كشور، اعم از سرپرستی ها، شعب و نمایندگان، می توانند بیمه نامه های خود را در این سه رشته 

در قالب اقساط ماهیانه تهیه كنند.

200 هزار میلیارد تومان تسهیات از سال 1400 تاكنون 
توسط بانک سپه پرداخت شده است

با اختصاص هزار و هفتصد و چهل و پنج هزار میلیارد 
درصدی   60 رشد   1400 سال  در  تسهیات  ریال 

پرداخت تسهیات توسط بانک سپه به ثبت رسید.
همسویی با سیاست های كان اقتصادی كشور و حمایت 
از بخش های مولد اقتصاد در رابطه با بهبود فضای كسب 
وكار و تقویت بخش های پیشران اقتصادی از جمله رویکردهای بانک سپه در اختصاص تسهیات به سمت 

برنامه تحول راهبردی و پیاده سازی خطوط كسب و كار بانک می باشد.
بانک سپه در راستای دستورالعمل ها و بخشنامه های اباغی دولت و بانک مركزی، شرایط اقتصادی حاكم 
بر اقتصاد و نظام بانکی كشور و سیاست های اعتباری خود مبلغ 1745 هزار میلیارد ریال در سال 1400 

تسهیات اعطا كرده است.
بانک سپه در سال گذشته با پرداخت 950 هزار میلیارد ریال در قالب بانکداری خرد شامل تسهیات تلفیقی، 
قرض الحسنه ازدواج و ... توانست عاوه بر انجام مسئولیت حرفه ای خود در اقتصاد و بازار پولی، از عهده 

مسئولیت اجتماعی خود نیز به خوبی برآید.
بانک سپه برای حمایت از بخش های مختلف اقتصادی و تولیدكنندگان واقعی مبلغ 795 هزار میلیارد ریال 
نیز به شركت ها و اشخاص صاحب كسب و كار در سال 1400 پرداخت كرد و با كمک به رشد اقتصادی كشور 

در مسیر تحقق بانکداری اجتماعی نیز گام مهمی برداشت.

بازدید مدیر عامل بیمه سامان از نمایشگاه نساجی یزد

ثبت افزایش سـرمایه بانک سامان

دستاورد درخشان بانک سینا در کاهش مطالبات غیرجاری به کمتر از 2 درصد

بانک ملت گزارش تحلیلی فعالیت خود را در مقطع منتهی به اردیبهشت ماه 1401 منتشر کرد که بر این 
اساس، این بانک با تراز عملیاتی ۳۳.۸16 میلیارد ریال و ثبت رکورد در هشت ماه گذشته، رتبه نخست 

را در بین بانک های بورسی از آن خود کرده است.

وحیـد شمسـایی، آقـای گل فوتسـال آسـیا، بـا دریافـت بیمـه نامـه 
شـخص واحـد خـود، بـه خانـواده بـزرگ بیمـه دی پیوسـت.

آغاز همکاري بیمه  اي میان بانک رفاه و شرکت بیمه کوثر

پرداخت 200 هزار میلیارد تومان تسهیالت توسط بانک سپه

قائم مقام بانک در افتتاح شعبه جدید جهرم مطرح کرد:

با کسب رتبه نخست بین بانک های بورسی؛ بانک ملت باالترین رکورد تراز عملیاتی را در ۸ ماه گذشته ثبت کرد

ــاون  ــه تع ــل بیم ــی، مدیرعام ــس مظلوم یون
مصمــم اســت تــا میــزان حــق بیمــه تولیــدی 
ــارد و  ــزار و 582 میلی ــرکت را از 10 ه ــن ش ای
32 میلیــون ریــال در ســال 1400 بــه رقــم 18 
ــال در  ــون ری ــارد و 895 میلی هــزار و 110 میلی
ســال 1401 برســاند؛ یعنــی 71 درصــد بیشــتر 
از پارســال. هــدف گســترش پرتفــوی بیمــه ای 

ــرآورد  ــده و ب ــالم ش ــال اع ــان امس ــتر در پای ــد بیش ــه رش ــتیابی ب ــب و دس مناس
می شــود کــه رتبــه بیمــه تعــاون در ســال جــاری بهبــود پیــدا کنــد و ســهم ایــن 

ــه بیــش از یــک درصــد برســد. ــازار ب شــرکت از ب
پیش بینــی هیــات مدیــره بیمــه تعــاون در بودجــه مصــوب ســال 1401 ایــن اســت كــه درآمــد حق 
بیمــه ناخالــص شــركت از 8 هــزار و 393 میلیــارد و 193 میلیــون ریــال در ســال گذشــته با جهشــی 
ــه رقــم 14 هــزار و 199 میلیــارد و 72 میلیــون ریــال برســد. ایــن هدف گذاری هــا  69 درصــدی ب
نشــان می دهــد كــه مدیــران و شــبکه فــروش بیمــه تعــاون امســال وارد رقابت ســختی در بــازار بیمه 

می شــوند و مصمــم هســتند تــا جایــگاه شــركت را پلــه بــه پلــه افزایــش دهند.
ایــن گــزارش می افزایــد: بیمــه تعــاون در حالــی پیش بینــی كــرده كــه میــزان حــق بیمــه تولیــدی 
شــركت در ســال جــاری 71 درصــد باالتــر از ســال گذشــته باشــد كــه رشــد خســارت پرداختــی 
شــركت در ســال جــاری نســبت بــه ســال قبــل تنهــا 62 درصــد پیش بینــی شــده كه ســبقت رشــد 
فــروش از رشــد خســارت نشــان از پیش بینــی عملکــرد بیمــه ای ایــن شــركت در ســال 1401 دارد.

پیش بینی رشد 71 درصدی فروش بیمه تعاون
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت  فارسیت اهواز  )سهامی عام( مورخ 01/03/1401 در محل سالن 
اجتماعات شركت بین المللي كاالي تجاري ایران برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 29/53 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علیرضا قادري بود، كه جنابان حسین 
عرب علي دوستي و مصطفي آذرخیل در مقام نظار اول و دوم و آقای  شاهین بهزاد 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 29/12/1400 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.
شاهین بهزاد معاون مالی شركت در گزارش هیات مدیره ضمن تشریح 
تاریخچه ای از فارسیت اهواز از بدو تاسیس تصریح كرد با فروش 
محصوالت خود اعم از دیوارهای پیش ساخته بتنی، قطعات بتنی ، 
لوله های بتنی، جدول و كفپوش بتنی، لوله های پلی اتیلن، آجر و 
كفپوش سیمانی، محصوالت سمنت پاست توانستیم درآمد عملیاتی 
323/438 میلیونی و سیمانی، سودناخالص 100/11 میلیونی را بوده 

است در سال 1400 حاصل سازیم.
دكتر ناصر اخاقی سکاندار شركت در حاشیه مجمع و پیرامون جایگاه 
شركت در صنعت خاطرنشان كرد كه فارسیت اهواز از بدو تاسیس 
خود در صنعت تولید محصوالت آزبست – سیمان و نیز تولید انواع 
محصوالت بتنی شامل لوله های بتنی مسلح از قطر 300 تا 1200 

میلیمتری و سایر قطعات بتنی )به سفارش مشتری( و آجر و كفپوش 
بتنی )ساده و رنگی( فعالیت داشته است كه عدم تولید محصوالت 
آزبستی با توجه به موانع و مشکات موجود كه عمدتا ناشی از جلوگیری و 
منع نمودن شركت از تولید و فروش اینگونه از محصوالت )لوله و مانشون 
آزبستی -  ورق آزبستی( بدلیل تاثیرات زیست محیطی بوده شركت را 
دچار مشکل در تولید می كند. از اینرو با تقویت و پشتیبانی از خطوط 
بتنی فعال و تامین مواد اولیه و سایر مواد مصرفی افزایش تولید و فروش 
انواع محصوالت بتنی می رود. به گفته این مدیر محقق و با تجربه وجود 
سوله های بزرگ در محوطه شركت، داشتن 5/16 هکتار زمین كارخانه، 
دارا بودن انشعاب فرعی از خط راه آهن سراسری ، منابع انسانی متعهد 
و متخصص، تولید سنگ معدنی مرغوب »سمنت پاست« و بازاریابی 
مناسبتر برای فروش محصوالت متنوع كنونی كه مشتری عمده آن 
شهرداری می باشد. ساخت دیوار و قطعات بتنی در اندازه های مورد نیاز 
مشتریان از نقاط تمایز این مجموعه بوده و می طلبد كه با سرمایه گذاری 
های جدید برای تولید محصوالت جدید از ظرفیت های مغفول كارخانه 

بیش از بیش بهره برده شود.
پیام هیات مدیره

در این راستا و با عنایت به عملکرد سال مالی مورد اشاره، با بهره گیری از 
كلیه عوامل و با استعانت از خداوند متعال، طی چند سال اخیر همچنان 
و بواسطه مشکات نقدینگی و زیان انباشته سالهای گذشته، پر چالش 
ترین دوران فعالیت خود را پشت سر می گذارد. لذا شركت فارسیت اهواز 

سیاست كلی خود را بر مبنای اهدافی بشرح زیر در سال 1400 پایه ریزی كرده بود كه عبارتند از:
1- افزایش تولید و فروش و تامین نقدینگی الزم جهت پرداخت هزینه ها

2- واگذاری ماشین آالت، تجهیزات و ساختمان های با استفاده به پیمکانکاران و تولید محصوالت سفارشی
در خصوص افزایش تولید و فروش با بهره گیری از تاش و همکاری بی دریغ تمامی كاركنان ، كارشناسان و مدیران خود 

در امر تولید محصوالت بتنی گام بردارد و علیرغم مشکات موجود جهت تهیه و تکمیل تجهیزات تولید و مواد اولیه، 
توانسته است نسبت به تحویل سفارش و تولید اینگونه از محصوالت اقدام نماید و با جلب رضایت مشتریان در تولید و 
تحویل بموقع محصول و با شناسانی بازارهای فروش اینگونه از محصوالت، جایگاه خود را در بین تولیدكنندگان تا حدودی 

همچنان حفظ نماید. 
 در خصوص واگذاری ماشین آالت، تجهیزات و ساختمان های با استفاده به پیمانکاران و تولید محصوالت سفارشی ، 
به استحضار میرساند كه با توجه به بررسی های صورت گرفته جهت 
استفاده بهینه از ماشین آالت و ساختمان ها و سوله های موجود در 
شركت و كسب منافع برای سهامدارن نسبت به واگذاری آنها بصورت 
های مختلف از جمله قرارداد اخذ درصدی از مقادیر تولید شده و فروش 
رفته توسط پیمانکار ، اجاره ماشین آالت و ساختمان های راكد و 
با استفاده انجام امور بازرگانی و خرید و فروش محصوالت سفارشی 
و یا تركیبی از آنها، سودآوری مناسی از بابت انجام عملیات بازرگانی 
ناشی از خرید و فروش كاال و اجاره دارایی های ثابت بااستفاده بدست 
آورد كه از جمله 16000 میلیون ریال سود خالص ناشی از خرید و 
فروش كاالی بازرگانی طی سال 1400 كه عمدتا لوله های پلی اتیلن 
و اتصاالت آن و انواع جدول و كفپوش بتنی و سایر محصوالت بتنی 
به شهرداری ها بوده كه موجب افزایش %91 در مبلغ فروش خالص 
نسبت به سال گذشته و از بابت اجاره و اخذ كارمزد تولیدات توسط 
پیمانکاران، بیش از 500/8 میلیون ریال شامل افزایش %88 در درآمد 
ناشی از اجاره و %3363  در درآمد ناشی از حق بهره برداری )موضوع 
یادداشت 8 صورت های مالی( شناسایی گردد كه در صورت های مالی 

سال جاری منعکس گردیده است.
بدیهی است به موازات تاش در جهت ایجاد روند تغییر و بهبود نسبی 
در شرایط فعلی و ایجاد امید و انگیزه به ادامه فعالیت این مجموعه، نیاز 
به حمایت های همه جانبه مادی و معنوی از جانب سهامداران و تاش 
در جهت ایجاد روند تغییر و بهبود نسبی در شرایط فعلی و ایجاد امید 
و انگیزه نسبت به ادامه فعالیت این مجموعه، نیاز به حمایت های همه 
جانبه مادی و معنوی از جانب سهامداران و تاش در جهت افزایش بهره 
وری و تولید در سطح مطلوب و تقویت فروش و بازرگانی و شناسایی 

بازارهای جدید برای محصوالت جدید است 
جهت تداوم روند بهبود وضعیت اقتصادی شركت در سال مالی جدید، 

اهدافی بشرح خاصه زیر در دستور كار قرار گرفته است.
-1 ارتقای سطح تولید و فروش انواع محصوالت بتنی و پلی اتیلنی 
)با توجه به وضعیت فعلی(: در این زمینه و با توجه به تعهدات ایجاد 
شده و پیش بینی در بهبود نسبی شرایط بازار های داخلی و خارجی و 
تولید محصول مورد نیاز خریداران، ضمن اقدامات اساسی جهت تجهیز 
و تعمیرات اساسی در ماشین آالت شركت از جمله ماشین آالت پلی 
اتیلن و ماشین آالت سوخت بتن و نیز تامین بموقع مواد اولیه ، گامهای 
موثری جهت افزایش تولید محصوالت بتنی فعلی )دیوار بتنی – لوله 
بتنی( و نیز تولید لوله های پلی اتیلن كه با توجه به پروژه اصاح سیستم 
فاضاب شهری اهواز، از نیازهای عمده شهرداری می باشد، اقدام نماید.

-2 سرمایه گذاری در پروژه های تولید كاالهای مورد نیاز صنعت سیمان: 
در این زمینه همانگونه كه در باال به آن اشاره گردید، مطالعاتی صورت پذیرفته كه شامل كلیه عوامل از جمله پتانسیل 
های بالقوه موجود شركت، موقعیت جغرافیایی شركت، امکان سنجی تجهیزات و ساختمان های مورد نیاز و سایر عوامل 
كه چنانچه مورد بررسی نهایی و تصویب سهامدار اصلی قرار گیرد، اقدامات بسیار موثری جهت اجرای اهداف مورد نظر 

طی سال 1401 برداشته خواهد شد.

تفکری تازه برای تحول و توسعه در فارسیت اهواز

مدیری نخبه در سکانداری شرکتی قدیمی

پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر بومی گزینی و توجه به نخبگان در 
انتصابات، دکتر ناصر اخالقی جوان نخبه در راستای بیانیه گام دوم انقالب و 
استفاده از ظرفیت جوانان تحصیلکرده به مدیرعاملی فارسیت اهواز منصوب 

شد.
دکتر ناصر اخالقی، فارغ التحصیل دکتری شیمی از دانشگاه دولتی تهران 
است که در رزومه خود معاونت در دانشگاه ، مدیر برنامه علمی، مدیریت در 

شرکت های پتروشیمی و سیمانی را در کارنامه دارد. 
از آنجاییکه ادامه حیات این شرکت بطور قطع و یقین منوط به ایجاد تغییرات 
اساسی و تاثیر گذار از جمله سرمایه گذاری جدید و تغییر و ایجاد دگرگونی 
در ساختار تولیدی شرکت می باشد، لذا دکتر ناصر اخالقی در مقام سکاندار 
جدید و کاردان شرکت بر آن است که با ایجاد سرمایه گذاری جدید در تولید 
محصوالتی )به غیر از تولید محصوالت بتنی فعلی( که مرتبط با صنعت 
سیمان و صنایع مشابه می باشد، جایگزین مناسبی جهت افزایش قابل توجه 
در سودآوری و کسب نقدینگی و بازگشت سریع سرمایه گذاری را برا ی 

سهامداران و ذینفعان به ارمغان بیاورد. 
ترکیب علم و تجربه، پاکدستی، تحول خواهی، بهره بردن از دانش بنیان ها 
و کارآمدی مدیریت عامل جدید بدون شک نقطه عطفی را در تاریخ این 

شرکت رقم خواهد زد.
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خاكستری كل كارخانجات هلدینگ فارس و خوزستان 77 درصد بوده و درصد تحویل به ظرفیت 
اسمی سیمان خوزستان در سال مالی مذكور حدود 100 درصد بوده است و سهم سیمان خوزستان 
از بازار مصرفی داخلی استان 48% به نسبت كل بوده و الباقی به ترتیب متعلق به سیمان بهبهان با 

11 درصد و سیمان كارون با 8 درصد بوده است.
مهندس حاج نایب در فراز دیگری از گزارش جامع خود اظهار داشت كه نوسان تقاضا در بازار داخل و 
عدم هم افزایی سایر تولید كنندگان و افزایش بی رویه كرایه حمل و محدودیت ها و تغییرات مستمر 
شاخص های صادراتی و نوسانات در تامین و پایداری شبکه برق و گاز از چالش های اصلی پیش 

روی شركت به شمار می رود.
به گفته سکاندار »سخوز« در بازارهای صادراتی در صورت 
برطرف شدن عوامل ناشی از تحریم ها و گشایش بازارهای 
جدید و اتمام مناقشات منطقه ای با فعال شدن دیپلماسی 
تجاری و وجود استعدادهای بالقوه در توسعه و عمران 
صادرات  بخش  رونق  انداز  چشم  همسایه،  كشورهای 

سیمان در سال های آینده پیش بینی می شود.
از  دیگر  بخشی  در  خوزستان  سیمان  مدیرعامل 
دپارتمان های  اضطراری  توقف  كاهش  صحبتهایش 
تولید به منظور كاهش هزینه ثابت تولید ، خرید برق از 
بورس انرژی با قراردادهای معین دوجانبه ، پیاده سازی 
راهکارهای مناسب به منظور جلوگیری از افزایش ساعات 
پیک مصرف برق ، جایگزینی و ایجاد طراحی جدید به 
منظور جلوگیری و كاهش مصرف انرژی را از سیاست ها 
و برنامه های شركت در بخش كنترل هزینه های عملیاتی 
برشمرد و اضافه كرد: مدیریت سرمایه در گردش ، استفاده 
بهینه از منابع داخلی ، عدم استفاده از تسهیات ، مدیریت 
منابع استفاده بهینه از آن، ایجاد سپرده هایی جهت كسب 
درآمدهای غیر عملیاتی با نرخ 21 درصد ، وصول مطالبات 
تجاری و غیرتجاری ، تقسیط پرداختهای قانونی جهت 
جلوگیری از خروج وجه نقد ، پیگیری و اخذ تسهیات 
از محل صندوق توسعه ملی با نرخ حداقل از سیاست ها و 
برنامه های شركت در بخش كنترل هزینه های مالی برای 

تامین مالی می باشد.
مهندس حاج نایب در بخش پایانی گزارش خود و در مورد 
پروژه های شركت نیز خاطرنشان كرد كه اجرای یک پروژه 
سیلوی سیمان را در برنامه داریم وهمچنین اجرای مخزن 
مازوت برای جلوگیری از مشکل های احتمالی در حوزه 
سوخت و خرید پوسته غلتک های آسیاب مواد هر دو خط 
و تعویض جاده معدن و تعمیر و نوسازی گیربکس آسیاب 
سیمان خط دو از جمله پروژه های بهبود شركت به شمار 

می روند.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، پخش یک 
تله فیلم زیبا و جامع که به همت روابط عمومی 
توانمند تهیه و در آن آخرین دستاوردها و توفیقات شرکت به تصویر کشیده شده بود، 
گزارش جامع و کامال درخشان مهندس حاج نایب که حاکی از استمرار روند صعودی و 
رو به رشد شرکت طی بازه زمانی 5 ساله و شکستن رکوردهای سال گذشته بود، تایید 
حسابهای شفاف و کلین جناب احمد زمانپورمدیر مالی مجرب مجموعه توسط حسابرس 
وبازرس قانونی، تعامل کلیه ارکان شرکت با اصحاب رسانه و اهل قلم، حضور مدیران 
ارشد هلدینگ سرمایه گذاری تامین اجتماعی، سیمان فارس و خوزستان – سیمان 
تامین – سرمایه گذاری ملی در مجمع، پاسخگویی دقیق به سواالت سهامداران حاضر در 

مورخ  خوزستان)سهامی عام(  سیمان  شركت  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
1401/03/02 در محل مجموعه فرهنگي ورزشي تاش برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 79/37 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 جنابان مجید آتشگر و عزت اله زنگنه در مقام نظار اول و دوم و آقای احمد 

زمانپور 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 3/456 ریال 

به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس حاج نایب در ابتدای گزارش خود با تشریح اینکه 
سیمان خوزستان با ظرفیت 8000 تن در روز چهارمین 
كارخانه از لحاظ ظرفیت در كشور می باشد افزود: در مقام 
بزرگترین تولیدكننده سیمان در جنوب وجنوب غربی 
كشور كه از لحاظ ظرفیتی جزء چهار شركت اول سیمانی 
كشور می باشیم با تولید محصوالت متنوع و با كیفیت 
توانسته ایم در سال 1400 سهم حدود 3 درصدی از بازار 
سیمان كشور را به خود اختصاص دهیم. وی در ادامه با 
اعام اینکه با حدود 98 درصد ظرفیت در سال 1400 
عملکردی بسیار درخشان در تولید داشته و رتبه اول در 
فروش و سودآوری را بین شركت های سیمانی كسب 

كرده ایم اضافه كرد: در كسب این موفقیت ها الزم می دانم 
از حمایت های مدیران ارشد هلدینگ های سیمان تامین 
و سیمان فارس خوزستان، تاش های همکاران و پرسنل 
خدوم مجموعه و درایت مدیران و معاونین شركت تشکر 
ویژه داشته باشم. وی با اشاره به اینکه با تولید 1/388/337 
تن محصول در سال مالی مورد گزارش، سهم شركت را از 
2 درصد بازار داخلی به 2/8 افزایش داده ایم و همچنین با 
فروش خارجی 366/520 تن محصوالت توانستیم باالترین 
ركورد صادرات را در طول تاریخ سیمان خوزستان به خود 
اختصاص داده و سهم 8/78 درصدی از كل فروش خارجی 
و صادرات كشور را كسب كنیم افزود: از این میزان بیشترین 
سهم فروش سیمان به بازارهای صادراتی كویت، قطر و عراق 

و جنوب شرقی آسیا تعلق دارد.
مهندس حاج نایب در فراز دیگری از گزارش خود و در 
تحلیل شرایط كاركردی »سخوز« خاطرنشان كرد: ما حدود 
45 روز تعطیل بودیم كه در این مدت به بازسازی و نوسازی 
و تعمیرات خطوط خود پرداختیم و در 6 ماه پایان سال 
توانستیم این عقب ماندگی و تعطیلی ناخواسته طوالنی 
را جبران كرده و در آمار تولید، تحویل و فروش داخلی و 

خارجی به توفیقات خوبی دست یازیم.  
برخورداری از موقعیت جغرافیایی و اقلیمی مناسب ، تولید باال و امکان لجستیکی و ناوگان حمل 
و نقل پر تعداد ، كیفیت باالی محصول ، برند معتبر و تنوع محصول از مزیت های رقابتی سیمان 
خوزستان به شمار می رود و مهندس محمد حاج نایب كه پیشتر در سیمان های بهبهان، نی ریز و 
چندین شركت دیگر سیمانی در داخل و خارج كشور نقش اثرگذاری در تحول مثبت بخشیدن به 
فضای شركت های كانی و سیمانی داشته است در ادامه و پیرامون تحلیل و مقایسه عملکرد شركت 
سیمان خوزستان با كل صنعت سیمان خاطرنشان كرد: درصد تحویل به ظرفیت اسمی سیمان 

عملکرد شاخص و درخشان مهندس محمد حاج نایب در سیمان خوزستان

در تداوم روند صعودی شرکت و در مقام مقایسه با سالهای 
گذشته سیمان خوزستان موفق شده است در بهای تمام 
شده، مدیریت و کنترل هزینه ها، افزایش تولید سیمان و 
ارتقاء درآمد،  کلینکر، رشد سود عملیاتی و سود خالص، 
کسب سهم بیشتر از بازارهای داخلی و خارجی وکارکردن 
با تقریبا 100 درصد ظرفیت در سایه مدیریت و برنامه ریزی 
از مدیران کاردان و کاربلد صنعت  نایب که  مهندس حاج 

سیمان کشور می باشد یک آمار درخشان را حاصل کند.
شکستن رکورد صادرات با 25 درصد افزایش نسبت به سال 
کشوری،  نمونه  صادرکننده  تندیس  و  لوح  دریافت   ، قبل 
دریافت  امتنان،  جشنواره  در  صنعتی  نمونه  واحد  کسب 
تندیس صنعت سبز و حامی محیط زیست، افزایش نسبت 
دارائی ها از 70 درصد سال 99 به 75 درصد در سال 1400، 
تناژ  افزایش  حرارتی،  و  الکتریکی  انرژی  معرف  کاهش 
تولیدی کلینکر و سیمان و کسب سود 5/517/513 میلیونی 
طبق حسابهای تلفیقی تنها گوشه ای از دستاوردهای این 
مدیر موفق و شرکت در سال مالی مورد گزارش بوده است . 
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کسب رتبه نخست در فروش و سوددهی و حاشیه سود عملیاتی
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مجمع و ناظر به صورت بر خط ، تقدیر ویژه رئیس مجمع از عملکرد بی نظیر و چشمگیر 
تیم مدیریت بازارشناس و پرسنل سخت کوش شرکت، تعیین تکلیف بخش عمده ای 
از پرونده های حقوقی و مطالباتی شرکت، برگزاری مجمع فوق العاده در جهت انطباق 
اساسنامه شرکت با اساسنامه مورد تایید سازمان بورس اوراق بهادار، برگزاری انتخابات 
اعضای هیات مدیره و ابقای اعضای هیات مدیره حقوقی برای 2 سال آتی و نهایت 
همکاری جناب میرزایی مدیر فرهیخته روابط عمومی با خبرنگاران برای پوشش خبری از 

نکات خواندنی این مجمع بود که حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود.
فعالیت های شرکت طی سال مالی مورد گزارش:

عملکرد سال مالی 1400 كه خاصه ای از آن در این گزارش به استحضار می رسد:
-  تولید 2/329/470 تن كلینکر طی سال مالی مورد گزارش
-  تولید 1/743/880 تن سیمان طی سال مالی مورد گزارش

-  تحویل 1/754/857 تن سیمان در طی سال مالی مورد گزارش 
-  تحویل 685/722 تن كلینکر در طی سال مالی مورد گزارش 

-  فروش 12/824/117 میلیون ریال سیمان و كلینکر طی سال مالی مورد گزارش

-  صادرات 1/052/242 تن انواع سیمان و كلینکر به ارزش 6/868/280 میلیون ریال
-  كسب حدود 5/341/262 میلیون ریال سود )قبل از كسر مالیات( كه حدودا معادل 388 درصد 
سرمایه ثبت شده شركت می باشد. الزم به ذكر است كه سود عملیاتی سال 1400 معادل مبلغ 

5/001/923 میلیون ریال می باشد.
-  كسب 6/615/365 میلیون ریال سود ناخالص طی سال مالی 1400

-  ارتقاء ویرایش استانداردهای ISO9001 و ISO14001 به 2015 و تمدید گواهینامه های 
IMS

-  بازنگری و ساماندهی كمیته های عملیاتی منطبق با استراتژی های سازمان
-  اخذ لوح تقدیر »واحد صنعت سبز« از طرف سازمان حفاظت از محیط زیست

-  اجرای مدیریت ریسک  كسب و كار
-   اجرای برنامه های عملیاتی و پروژه های بهبود منطبق با استراتژی سازمان

-  دریافت عنوان واحد نمونه كیفیت از طرف اداره كل استاندارد استان خوزستان
-  اقدامات اصاحی روی الکتروفیلترهای خط یک و دو جهت رساندن خروجی غبار به پایین تر از 

سطح استاندارد
سیاستها و برنامه های شرکت در بخش فروش:
حذف واسطه و فروش مستقیم به مصرف كنندگان
افزایش رضایت مشتریان با توسعه پرتال مشتریان

آموزش و بروز رسانی دانش پرسنل و مشتریان

كاهش مدت زمان انتظار مشتریان جهت دریافت محصوالت خریداری شده با استقرار سامانه جدید 
فروش

ارتقاء كیفیت محصوالت تولیدی
استقرار سیستم ارتباط مشتریان و سیستم بررسی شکایات – ISO 10005 CRM مشتریان

سیاست ها و برنامه های شرکت در بخش صادرات
تحقیقات بازاریابی بین المللی جهت ایجاد بستر مناسب به منظور فروش سود آور محصوالت تولیدی
شناسایی فرآیندهای هزینه بر در چرخه فروش محصوالت صادراتی و برنامه ریزی جهت كنترل و 

مدیریت  آنها
كاهش ریسک های تاثیرگذار بر قیمت فروش محصوالت صادراتی شركت

مذاكره و ایجاد هم افزایی بین شركتهای صادركننده در خصوص تعیین نرخ های فروش منطقی 
در حوزه صادرات

ایجاد مزیت های كیفی و كمی در تنوع محصوالت سبد فروش صادراتی
حضور در نمایشگاه ها و فعالیت های حوزه عمران و ساختمان در بازارهای هدف به منظور ارتقاء برند 

سیمان خوزستان در بازار صادراتی

عمده ترین برنامه های جاری سیمان خوزستان
- استقرار مدیریت ریسک كسب و كار سازمان.

.BSC پایش شاخص های استراتژیک بر مبنای مدل -
- تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه )IMS( توسط شركت توف نورد.

.TURKAK تمدید گواهینامه مدیریت آزمایشگاه توسط شركت -
- اجرای سیستم جانشین پروری.

- انجام مطالعات محیطی در حوزه بازاریابی و فروش و تحلیل رقبا.
- بهینه سازی سیستم توزین و فروش و یکپارچه سازی سیستم باربری .

- اقدام در طراحی نرم افزار  سیستم بودجه.
- بهبود زیر ساخت امنیت اطاعات.

- مدیریت قیمت تمام شده.
- بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل.

- مدیریت اثر بخش فرآیندها.
- مدیریت نقدینگی.

14001:2015 ISO – ISO9001 ارتقای استاندارد های -
:HSE برنامه حوزه -

- بهینه سازی سیستم غبار خروجی الکترو فیلترها
- اقدام جهت نصب و راه اندازی سیستم اعان حریق .
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ــد  ــید محم ــدس س ــای مهن ــی آق ــی در حکم ــان جنوب ــتاندار خراس اس
ــس  ــوان رئی ــه عن ــر را ب ــر تای ــركت كوی ــل ش ــی مدیرعام ــین زینل حس

ــرد. ــوب ك ــتان منص ــان اس ــون كارآفرین ــای كان ــأت امن ــو هی وعض
در حکــم آقــای دكترقناعــت آمــده اســت: بــا عنایــت بــه لــزوم گســترش 
ــتان در  ــان اس ــون كارآفرین ــاد كان ــت ایج ــور و اهمی ــی در كش كارآفرین
توســعه و ترویــج فرهنــگ كارآفرینــی و مطابــق بــا دســتورالعمل تشــکیل 
ــدت 2  ــه م ــم ب ــن حک ــب ای ــه موج ــور ب ــی كش ــای كارآفرین ــون ه كان
ســال بــه عنــوان عضــو هیــأت امنــای كانــون كارآفرینان اســتان خراســان 

جنوبــی و رئیــس كانــون اســتان منصــوب مــی شــوید.
ــه  ــف محول ــام وظای ــال در انج ــد متع ــه خداون ــکال ب ــا ات ــت ب ــد اس امی

ــید. ــروز باش ــق و پی موف

ــن  ــی درای ــان جنوب ــتان خراس ــگان اس ــی نخب ــس بنیادمل ــدی زاده رئی ــر احم دكت
ــود  ــوز  وپرافتخــار ب ــا درس آم ــرای م ــر ب ــان اینکــه حضــور در كویرتای ــا بی ــد ب بازدی

ــه زد. ــمانم حلق ــوق در چش ــک ش ــركت اش ــن ش ــارات ای ــنیدن افتخ ــت: از ش گف
ــان را  ــدس زینلی،ایش ــای مهن ــدگار  آق ــته ومان ــهای شایس ــی از تاش ــا قدردان وی ب
شــخصیتی جامــع االطــراف و خســتگی ناپذیــر خوانــد و گفت:مهنــدس زینلــی شــعار” 

مــا مــی توانیــم” را  جامــه عمــل پوشــانده اســت.
دكتــر احمــدی زاده  افــزود: ایــن بازدیــد بــرای تحقــق دو هــدف صــورت  گرفــت كــه 
هــدف اول  تکریــم ملــی  از آقــای مهنــدس زینلــی بــه عنــوان چهــره برتــر صنعــت و 
كارآفرینــی كشــور اســت كــه  بــا برنامــه ریــزی  شــورای تکریــم بنیــاد ملــی نخبــگان  
ــدازی هســته هــای نخبــگان  در آینــده نزدیــک انجــام مــی شــود و هــدف دوم راه ان
مســئله محــور در كارخانــه كویرتایــر بــه عنــوان بزرگتریــن واحــد صنعتــی مــادر مــی 

باشــد.
دكتراحمــدی زاده در تشــریح طــرح هســته هــای نخبــگان مســئله محــور افــزود: در 
فرآینــد ایــن طــرح یــک یــا چنــد مســئله از ســوی كارخانــه بــه ایــن هســته معرفــی 
ــتند  ــران هس ــگان و صاحبنظ ــکل از نخب ــه متش ــته ك ــن هس ــاء ای ــود و اعض ــی ش م
ظــرف 9 مــاه بهتریــن راه حــل تیمــی  را بــه كارخانــه ارایــه مــی دهنــد . امیــد اســت 
بــا شــعار )اولویــت دارتریــن مســئله  از شــما،بهترین راه حــل از ما(موجبــات همــکاری 

مــا بــا كارخانــه كویرتایــر فراهــم شــود.
در ادامــه ایــن مراســم جمعــی ازاســاتید دانشــگاه وفرهیختــگان حاضــر در مراســم بــه 
بیــان نظــرات و دیدگاههــای خــود پرداختنــد واز ایــن بازدیــد بــه عنــوان نقطــه عطفــی 

در توســعه همــکاری هــای صنعــت و دانشــگاه یــاد كردنــد.
ــان از نمایشــگاه داخلــی ســازی ، خــط تولیــد و طــرح  در پایــان ایــن مراســم میهمان

هــای توســعه بازدیــد كردنــد.

مدیرعامــل شــركت كویرتایــر اولیــن و مهمتریــن رمــز موفقیــت كویرتایــر را 
دارا بــودن ســرمایه هــای اجتماعــی دانســت.

ــد رئیــس بنیــاد ملــی  ــان بازدی  مهنــدس سیدمحمدحســین زینلــی در جری
نخبــگان خراســان جنوبــی و جمعــی از اســاتید دانشــگاههای صنعتــی 
ــی در برخــی مســائل  ــاد گسســت اجتماع ــراز تاســف از ایج ــا اب ــد ب وبیرجن
روز كشــور گفت:همــه موفقیــت هــای  ایــن نظــام مرهــون عــزم و اراده الهــی 
ــن ســرمایه انســانی هوشــیار باشــند  ــد در حفــظ ای ــی اســت كــه بای مردمان
چــرا كــه دشــمن در پــی آن اســت كــه شــیرازه ایــن مملکــت از هــم پاشــیده 

شــود.
 مدیرعامــل شــركت كویــر تایــر دومیــن رمــز پیشــرفت را ریســک پذیــری باال 
عنــوان كــرد و گفــت: كویرتایــر در حالــی بــا داشــتن هشــت ركــورد منحصــر 
ــات  ــل تصمیم ــا حاص ــت ه ــن موفقی ــه ای ــت ك ــرآمد  رقباس ــرد س ــه ف ب
ــاس  ــی سیســتم بای ــه جایگزین ــوان ب ــی ت ــه م ــه از جمل ــر اســت ك خطرپذی

ــدو تاســیس اشــاره كــرد. ــال ســیمی در ب ــوژی رادی ــا تکنول نخــی ب
وی افــزود: اگــر امــروزه در اتخــاذ تصمیمــات كان كشــور بــه ویــژه مســایل 

اقتصــادی خطرپذیــر نباشــیم موفقیتــی حاصــل نخواهــد شــد.
ــاره پیونــد صنعــت  مهنــدس زینلــی در بخــش دیگــری ازســخنان خــود درب
ــژه  ــه وی ــه از سیســتم نظــام آموزشــی ب ــا گای و دانشــگاه ســخن گفــت و ب
رشــته هــای صنعتــی  در دانشــگاهها عنــوان كــرد : زمانــی فــارغ التحصیــل 
ــاری كنــد كــه آمــوزش هــا  ــد مــا را در بخــش صنعــت ی دانشــگاه مــی توان
كاربــردی باشــد و ایــن مهــم جــز بــا ارتبــاط تنگاتنــگ دانشــگاه و كویرتایــر 

حاصــل نخواهــد شــد.

با حکم استاندار خراسان جنوبی : مدیرعامل کویرتایر رئیس کانون کار آفرینان خراسان جنوبی شد

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی:حضور در کویرتایر برای ما درس آموز بود

کسب سرمایه اجتماعی، مهمترین رمز موفقیت کویرتایر است










