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مهندس حسین صفاری نوش آبادی : مدیرعامل پتروشیمی غدیر
مهنـدس حسـین صفـاری نـوش آبـادی از مدیـران جـوان ، محقـق و دارای دو بـال علـم و عمل 
گرایـی اسـت كـه در هـر سـنگری خدمت بی منـت را معنایی نو بخشـیده و در همین بـازه كوتاه 
زمانـی در مقـام سـکانداری »شـغدیر« هم توانسـته اسـت با اسـتفاده از تجربیات ارزشـمندی كه 
در پسـت هـای مختلـف مدیریتـی شـركت هـای متعدد بـازار سـرمایه كشـور داشـته بهترین ها 
را در ایـن شـركت پتروشـیمی رقـم بزنـد. مهنـدس صفـاری در شـركت پتروشـیمی غدیـر با آن 
پتانسـیل بـاال و تـوان فـراوان توانسـته بهتریـن تصمیـم هـا را اتخـاذ كند و بـا صیانـت از حقوق 
صاحبـان سـهام بـر افزایـش ثـروت و دارائـی ذینفعـان بیافزاید. مشـارالیه بـا درایتی قابـل تقدیر 
هـم تـوان تولیـدی مجموعـه را به كار بسـته و هم توانسـته شـركت را از چنگال تحریـم و تهدید 
مصـون داشـته و عملکـردی شایسـته حاصل كند و نشـان دهـد در گام دوم انقاب برای توسـعه 
و تعالـی مجموعـه هـا بـه چـه جنـس از جوانان بـا انگیـزه و توانمند نیـاز داریم. بدون شـک نوع 
مدیریـت خاقانـه وی نشـانه ای از شایسـتگي و بایسـتگي مدیرانـی بـا كیاسـت ، بـازاردان و و 
بازارشـناس میباشـد . مهنـدس حسـین صفـاری نـوش آبـادی بـه شـهادت رزومـه كاری و آمـار 
عملکـردش توانسـته بـا رویکردهـا و تدبیـرش در مجموعه های كـه در آن حضور داشـته كارنامه 
و برآینـدی فراتـر از پیـش بینـی هـا حاصـل سـازد و مجموعـه را به سـوی سـودآفرینی و تعالی 
سـازمانی بیـش از پیـش رهنمـون سـازد. در كنـار دكتریـن مدیریت كاری، دسـت خیـر و نفس 
گـرم او نیـز بـرای اهـل دل و عموم و خـواص هم دایم زبانزد بـوده كه این خصلت مـردان نیکوی 
روزگار اسـت. ایـن مدیـر برنامـه محـور و با دیسـیپلین كه بـه رمز و رمـوز اقتصاد و بازار سـرمایه 
بیـش از هرچیـز آشـنا بـوده و فـراز و فرودهـا را در صنعـت و اقتصـادو علـی الخصـوص صنعـت 
پتروشـیمی خوب میشناسـد توانسـته با درایت و هنر خود در ناخدایی »شـغدیر« موفق و ممتاز 
عمـل كنـد . مخلـص كام آنکـه تبیین، تدویـن و اجرا و پیاده سـازی طرح های ارزشـمند و ایده 
هـای نـاب مهنـدس صفـاری توانسـته سـود خوبی بـرای ذینفعـان شـركت و ارز آوری مناسـبی 
بـرای كشـور در سـخت تریـن سـال اقتصـادی به ارمغـان بیاورد . دسـت مریـزاد و خـدا قوت كه 

شـما مدیـران درد شـناس و درمانگـر چـاره ی كار امروز ایـران مایید.
سوابق

آبـادی، متولـد سـال 1363 و دارای مـدرک كارشناسـی و  نـوش  مهنـدس حسـین صفـاری 
كارشناسـی ارشـد شـیمی اسـت.

قائـم مقـام مدیرعامـل و مدیریـت عملیـات شـركت عملیـات غیـر صنعتـی صنایـع پتروشـیمی، 
قائـم مقـام شـركت شـركت معدنی اماح ایـران، عضویت در هیـات مدیره پتروشـیمی گوهر افق، 
عضویـت در هیـات مدیره شـركت توسـعه پلیمر جـم، عضویت در هیـات مدیره شـركت عملیات 
غیرصنعتـی پـازارگاد، ریاسـت هیات مدیره شـركت كیمیا كشـت مکـران، مدیریت منابع انسـانی 
شـركت پتروشـیمی خراسـان، رئیس برنامه ریزی اسـتراتژی شـركت پتروشـیمی جم و مدیریت 
روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل شـركت های پتروشـیمی جـم و خراسـان بخشـی از سـوابق 

اجرایی حسـین صفاری اسـت.

شرح عکس جلد

اّمـا در مـورد عرصـه ی اقتصـادی. البّتـه از اّول انقالب این سیاسـت اسـتکبار بود، و 
در ایـن ده  پانزده سـال اخیر خیلی روشـن )شـد(؛ سیاستشـان از کار انداختن تولید 
کشـور بود؛ سیاسـت دشـمن این بود. ایـن تحریمها و ایـن حرفها همه بـرای این بود 
کـه در کشـور، تولیـد از کار بیفتد؛ تولیـد که از کار افتاد، کشـور تهیدسـت و محتاج 
میشـود، چشـمش به دسـت ایـن و آن اسـت. هدف مهـم و نهایـی فشـار اقتصادی، 
از کار انداختـن تولیـد بـود؛ کارگـران مـا در صـف مقّدم ایسـتادند و نگذاشـتند این 
اتّفـاق بیفتـد. اگـر شـما می بینید تولید کشـور در یـک مـواردی در برخی از سـالها 
حّتـی بیشـتر هـم بوده، بـه معنـای این اسـت که کارگـران مـا در میـدان اقتصادی، 
در صفـوف مقـّدم، ایسـتادند. بنـده البّتـه حـّق کارآفرینان را هـم در نظـر دارم؛ این 
ـ لکن  ـ حـاال بعد هم عـرض خواهم کـردـ  جـور نیسـت که آنهـا را ذی حـق ندانیمـ 
آن کـه در ایـن زمینـه سـتون اصلی ایـن خیمه بـود کارگر بـود. این هم یـک نکته؛ 

میـدان اقتصادی . 
)مثــاًل دربــاره ی( واردات و واردات بی رویّــه؛ ببینیــد مــا االن ده هــا میلیــارد واردات 
ــا  ــه اســت ی ــا مــواّد اّولّی داریــم؛ خیلــی از ایــن واردات هــم الزم اســت، یعنــی ی
ــه  وســایل، کارخانجــات، ابزارهــای یدکــی و امثــال اینهــا اســت؛ هیــچ ایــرادی ب
ــه  ــا واردات بی رویّ ــا مطلــق واردات کســی مخالــف نیســت؛ مــا ب اینهــا نیســت، ب
ــا قاچــاق؛ حــاال قاچــاق یــک بحــث دیگــر و مســتقّلی اســت.  مخالفیــم، و نیــز ب
واردات بی رویّــه یعنــی چــه؟ یعنــی اینکــه جنســی کــه در داخــل تولیــد میشــود، 
کیفّیتــش هــم خــوب اســت، مشــابه ایــن جنــس را مــا وارد کنیــم؛ ایــن خنجــری 
اســت بــه قلــب تولیــد کشــور؛ حــرف مــا ایــن اســت. اینکــه بنــده اصــرار میکنــم 

ــن اســت. ــه خاطــر( ای ــه، )ب ــری از واردات بی رویّ ــرای جلوگی ب

کالم رهبری

خانواده محترم کرباسی

درگذشت حاج علی كرباسی »بزرگ خاندان« را تسلیت عرض نموده ، برای آن مرحوم علو درجات و 
برای بازماندگان صبری جمیل از خداوند منان مسئلت داریم.

تحریریه گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه
مدیرمسئول و سردبیر اقتصاد و بیمه

استاد ارجمند و بزرگوار جناب مهندس اشکوري

درگذشــت مرحومــه مغفــوره حاجیــه خانــم جویانیــرا بــه جنابعالــي و خانــواده محترمتــان تســلیت 
عــرض مــي نماییــم و ســامتي بازمانــدگان را مســئلت داریــم.

تحریریه گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه
مدیرمسئول و سردبیر اقتصاد و بیمه



5 پرتیراژتریــن نشــریه اقتصــادی کشــور | ماهنامــه اقتصــاد و بیمــه | شــماره 139 | تیــر 1401| 

بیر
سرد

ن 
سخ

خسرو امیرحسینی
یکـی از موهبت هـای مهمی كه در نخسـتین سـال دولت رئیسـی نصیب آن شـد، 
آزاد شـدن اقتصـاد از دوران حبـس كرونایـی، بـه صفـر رسـیدن آمـار مرگ ومیـر 
ناشـی از كرونـا و بـه حالـت عـادی برگشـتن فعالیت   هـای مختلف اقتصـادی بود. 
امـا در ایـن یک سـال، نخسـتین چیزی كـه خیلی به چشـم آمد و همـگان را آزار 
داد، نـرخ تـورم افسارگسـیخته   ای بـود كـه به همه جا سـرک می   كشـید. شـرایط 
یک سـال اخیـر چنـان بـود كـه مـردم هـر روز كـه دسـت در جیـب می   كردنـد تا 
وجهـی بابـت خریدهـای روزمـره خـود بپردازنـد، احسـاس می   كردنـد جیبشـان 
زده شـده اسـت و انـگار در چشـم بر   هم   زدنـی، فقیرتـر می   شـوند. ایـن تجربـه، در 
زمینـه مـواد خوراكـی و لبنـی و تغذیـه اولیـه همـه مـردم بیشـتر صادق بـود. در 
چنـد دهـه گذشـته هیـچ گاه مـردم ایران، تـورم را با این شـدت احسـاس و لمس 

نکـرده بودند.
البتـه پـس از شـیوع كرونـا، به ویـژه پـس از وقـوع جنـگ روسـیه بـا اوكرایـن و 
افزایـش قیمـت جهانـی غـات و برخـی فلـزات، تـورم بـه معضلی جهانـی تبدیل 
شـده اسـت. همچنیـن نبایـد نقـش ارز 4200تومانـی بـه ارث رسـیده از دولـت 
روحانـی را كـه در واقـع بمبی سـاعتی بـود كه دیر یـا زود باید منفجـر )و اصاح( 
می   شـد، نیـز در ایـن جهـش تورمـی نادیـده گرفت. اگر چنـد ماه نخسـت و حتی 
یک سـال اول تصـدی هـر دولتـی را زمـان مسـلط شـدن بـر امـور و خـود را پیدا 
كـردن بدانیـم، بـا وجـود همـه سـختی   هایی كـه مـردم تحمـل كردنـد و نیـز بـا 
كمـی اغمـاض و ارفـاق، شـاید بتـوان شـرایط را پذیرفتنـی جلـوه داد. اما مسـاله 
بـه همیـن جـا ختـم نمی شـود و بایـد بـه سـراغ »همـه مـردان رئیس جمهـور« 
رفـت كـه اگـر به تیـم اقتصادی نـگاه كنیـم، از بی   تجربگـی و ناآزمودگـی آنها كه 
بگذریـم، آن یک   دسـتی و هماهنگـی كـه برای حل مشـکل ناهماهنگـی وعده   اش 
داده شـده بـود، آن   چنـان كـه بایـد دیده نمی شـود. برای مثـال در موضوع بسـیار 
مهـم جراحـی و اصاحـات اقتصادی كـه این روزها وعـده اجرایش داده می شـود، 

دقیقـا مشـخص نیسـت كه چـه كسـی مالک ایـن اصاحات اسـت.
بـه بیـان دیگـر، متولی و پرچمدار پیشـبرد جراحی اقتصادی كیسـت و سـخنگو و 
پاسـخگوی عملکرد كیسـت تـا افتخار پیـروزی و موفقیت و احیانا شکسـت آن به 
پـای وی نوشـته شـود. اگرچه نمی   توان انتظار داشـت، نقشـه راه و مسـیر حركت 
اصاحات پیشـاپیش به روشـنی تعریف و ترسـیم شـود؛ اما تعیین انـواع اصاحات 
یـا جراحی   هـای ضروری تشـخیص داده شـده و ترتیب و توالی آنها دسـت   كم باید 
بـرای طراحـان و مجریـان روشـن باشـد و نیز خـود را در مرحله شـروع كار جدی 
و مصمـم نشـان دهنـد؛ در غیر این   صـورت بـه طرفـداران وضع موجـود و مخالفان 
اصاحـات و زیان   دیـدگان از تغییـرات مفیـد اجتماعـی عامـت می دهنـد كـه بـا 
ترفندهـا و شـگردهای گوناگـون می   تواننـد، جلـوی اجـرای اصاحـات را بگیرنـد. 
اینـک كـه فرصتی تاریخی و شـاید به راحتی تکرارنشـدنی مهیا شـده اسـت، نباید 
بـا نپختگـی و نداشـتن جـرات و جسـارت الزم، باعث شکسـت و مـرگ اصاحات 

اقتصـادی بسـیار دیرشـده و دائم به تاخیرافتاده شـد.
یکـی از امتیـازات ویـژه ای كـه ایـن دولـت از آن برخـوردار اسـت، پشـتیبانی 
بی   سـابقه همـه اركان نظـام و نیروهـای آشـکار و پنهـان از آن اسـت. همچنیـن 
برخـاف نظام   هـای دموكراسـی    مرسـوم چندحزبـی، تحـت فشـار و حملـه جدی 
رقبـا و احـزاب قـوی مخالـف قـرار نـدارد كـه هر سیاسـتش را سـریع نقـد كرده، 
برایـش مزاحمـت ایجـاد كننـد و افکار عمومـی را علیـه   اش بشـورانند. درنتیجه با 
خیـال راحـت و نگرانـی بسـیار كمتـر می   توانـد وعده   هـا و برنامه   هـای اقتصـادی 
خـود را جلـو ببـرد. بـا این   حال، نماینـدگان مجلس معمـوال از آن دسـته مخالفان 
پرسـروصدا در برابـر ایـن قبیل اصاحات شـناخته می   شـوند كه با توجـه به حرفه 
و مسـوولیت خویـش، بـه طرفـداری از سیاسـت   های پوپولیسـتی عوام   پسـندانه 
زودبـازده شـهره هسـتند. بیشـتر آنهـا تحت تاثیـر شـرایط آنـی و تب   وتاب   هـای 
لحظـه   ای قـرار گرفتـه، نـگاه بلندمـدت و همه   جانبـه بـه مسـائل نداشـته و در 
مسـیر حركـت سیاسـت   های درسـت، امـا دردآور اقتصـادی مانع   تراشـی می كنند. 
درنتیجـه اقدامـات اقناعـی و زمینه   سـازی برای همراهـی مردم و نماینـدگان آنها، 

یکـی از عوامـل تسـهیل   كننده سیاسـت   های اصاحـی اسـت.
نکتـه مهـم دیگـر بـه چگونگـی توزیـع درد و رنـج و فشـارهای انـواع اصاحـات 
و جراحی   هـا مربـوط می شـود؛ بـه طـوری كـه مـردم، به ویـژه طبقـات محـروم 
احسـاس نکننـد، هزینه   هـای هـر اصاحـی بـه نحـو عادالنـه بیـن همـه تقسـیم 
نمی شـود و تصـور جدایـی و بیگانگـی دولـت از ملـت بـه آنهـا دسـت دهـد. 
بـرای نمونـه، اگـر روشـن شـود سـازمان های بی   خاصیـت و طرح   هـای بـی   ارزش 
و غیرمفیـد كمـاكان بودجه   هـای كان می   گیرنـد و از بودجـه عمومـی ارتـزاق 
می كننـد، در حالـی كـه بیشـتر مـردم در فقـر و تنگدسـتی قـرار دارنـد، خشـم 
و اعتـراض عمومـی در برابـر اصاحـات تشـدید خواهـد شـد. یکـی از نمونه هـای 
جالب و به یادماندنی از همراهی مسـووالن یک كشـور با مردم در شـرایط بسـیار 
سـخت، مربـوط به دهـه 1970 میادی و هنگامی اسـت كه شـوک مثبت قیمت 
نفـت باعـث چندبرابـر شـدن بهـای انـرژی در جهان شـد و اعتصـاب معدن   چیان 
زغال سـنگ در انگلسـتان در یکـی از سـال ها بـه وخامـت اوضاع افـزود، به طوری 
كـه مـردم ایـن كشـور بـا توجـه بـه كمبـود و گرانـی انـرژی، زمسـتان سـرد و 
ناامیدكننـده   ای را می   گذراندنـد. در چنیـن شـرایطی یکـی از وزرا در دولـت وقت 
كارگـری انگلسـتان بـرای همراهـی بـا مـردم و صرفه   جویـی در مصرف سـوخت، 

شـب   ها در وان حمـام می   خوابیـد.
بی   توجهـی بـه نقـش بی   بدیـل سـرمایه   های انسـانی و تهی   كـردن سـازمان ها از 
دانـش و تجربـه    ارزشـمند نیروهای باسـابقه، اجرای حركات نمایشـی، غرق شـدن 
در روزمرگـی و بـه دور خـود چرخیـدن و بـا تندباد حوادث هر روز به یک سـمت 
و سـو رفتـن و گـم كردن راه و حتی نداشـتن راه درسـت، ازجملـه خطرات جدی 

دیگـری اسـت كـه این دولـت با آن مواجه اسـت. 
در پایـان بـا اینکه اقتصاد، معیشـت، تولیـد، فقر، عدالت و چیزهایـی از این قبیل، 
كلیدواژه   های دولت رئیسـی هسـتند، متاسـفانه شـخص رئیس   جمهـور از طرزكار 
اقتصـاد در صحنـه عمـل و سـازوكار قیمت هـا سررشـته الزم را نداشـته و بـرای 
مثـال این   گونـه برداشـت می شـود كـه از نظر ایشـان و اطرافیـان و مشاورانشـان، 
قیمت هـا همچـون مـوم در دسـت دولـت هسـتند و به راحتـی می   تـوان بـه هـر 
قیمتـی دسـتور داد افزایـش نیابـد و بایـد افزایش نیابـد. این   گونه سـخنان، بدون 
توجـه بـه نیروهـای واقعی اقتصـادی و آنچـه در محیـط بیرونی می   گـذرد، باعث 
ضربـه زدن بـه اعتماد فعـاالن اقتصادی و سـرمایه گذاران می شـود. رئیس جمهور 
سـابق، می   گفـت كـه در دولـت هـر هفتـه دوجلسـه بسـیار طوالنی ویژه مسـائل 
اقتصـادی تشـکیل می   دهیـم ولـی اكنـون از آن جلسـات خبـری نیسـت و دائـم 
از صنعـت تایـر گرفتـه تـا صنعـت سـیمان از صنعـت شـوینده گرفتـه تـا صنعت 
كشـاورزی همـه نـاالن و حقـدار كه چـرا برای مـا نـرخ ناعادالنه مـی گذارید كه 

ضـرر كنیم.
بعـد آن جلسـات مدیـران بخـش خصوصـی با رئیـس جمهـور ابتدا تصـور بر این 
بـود كـه در آنجا سـواد اقتصـادی رئیس جمهور هـم افزایش می   یابـد و حتی مثا 
بخشـی از ایـن جلسـات منظـم و طوالنـی به آمـوزش مـداوم دانش اقتصـادی به 
شـخص رئیس جمهـور اختصـاص می   یابـد. امـا واقعیـت تا حـد زیـادی خاف آن 
را ثابـت كـرد و روحانـی تـا آنجـا پیـش رفت كـه از وزیـر اقتصاد وقت خواسـت، 
اقتصـاد و سیاسـتگذاری اقتصـادی را از كسـبه كـف بـازار فـرا بگیریـد. بـا ایـن 
اوصـاف هـم اكنـون هم از همـه دولتمـردان انتظار حداقلـی این اسـت كه دانش 
اقتصـاد در حـد ظرفیـت و قابلیتی كه دارد فهم و درک شـود، قـدر دیده و ارزش 
گذاشـته شـود تـا بیـش از ایـن زندگـی اقتصـادی مـردم در معـرض تندبادهـای 
واقعـی و خودسـاخته قـرار نگیـرد. در همیـن راسـتا اگـر دولت سرمنشـا و موتور 
محـرک ایجـاد تـورم را نشناسـد و آن را كنتـرل نکنـد، همیشـه وسوسـه خواهد 
شـد كـه به شـیوه   های سـاده دسـتوری و ایجـاد فضـای التهاب   آفرینـی در بازارها 
متوسـل شـود و حداقـل ثبـات و امنیـت موردنیـاز  اقتصـاد را از بیـن ببـرد و 
باقی مانـده فعـاالن اقتصـادی و سـرمایه گذاران موجـود هـم به مهاجرت از كشـور 

تشـویق شوند.

فرصـت ها 
را نسوزانیـم
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افزایـش 52 درصـدی فـروش، رشـد 42 درصـدی سـود ناخالـص، ارتقـاء 45 درصـدی سـود 
عملیاتـی و ماحصـل كسـب 1/975 میلیـارد تومـان سـود خالـص در سـال 1400 كه نسـبت 
بـه سـال 1399 حاكـی از یـک رشـد 49 درصـدی مـی باشـد حاصـل عملکـرد شایسـته و 
بایسـته تیـم مدیریـت توانمنـد پتروشـیمی غدیر و پرسـنل متعهـد و متخصص آن می باشـد. 
فـروش بیـش از 52 میلیون دالری فـروش خارجی»صادراتی«، افزایش تولیـد در محصوالت با 
حاشـیه سـود بـاال و كاهـش تولید محصوالت با حاشـیه سـود پایین، كسـب رقـم 51 درصدی 
حاشـیه سـود خالـص، افزایـش ارزش بـازار شـركت به رقـم 12/622 میلیـارد تومانی تـا میانه 
خـرداد مـاه 1401، اسـتمرار روند صعودی سـودآفرینی طـی هر فصل در سـال 1400، اجرای 
طـرح هـای توسـعه ای در حـال بررسـی منجملـه؛ افزایـش ظرفیـت واحـد PVC، احـداث 
كولینـگ تـاور واحـد VCM و پـروژه كلـر آلکالی كـه در تعالی و سـودآوری مجموعه نقشـی 
غیرقابـل انـکار خواهنـد داشـت از جملـه دسـتاوردها و برنامـه هـای عملیاتی شـده و در حال 
اجـرا در پتروشـیمی غدیـر بـا ناخدایـی مهندس حسـین صفاری نـوش آبادی، مدیـر كاردان و 

موفـق صنعت پتروشـیمی كشـورمان و تیـم مدیریتش 
در سـال مالـی مورد گـزارش بوده اسـت.

مجمـع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سـهام شـركت 
پتروشـیمي غدیـر )سـهامی عام( مـورخ 1401/03/18 
در محـل مجموعـه فرهنگـي ورزشـي تـاش برگـزار 

گردید.
در ایـن مجمـع كه با حضور 79/47 درصد سـهامداران 
حقیقـی و حقوقـی ، اعضـاء هیـات مدیـره، نماینـده 
سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بـازرس 
قانونـی برگـزار گردیـد، ریاسـت مجمـع برعهـده آقای 
علـي سـیفیان بـود، كـه جنابـان علیرضـا بني اسـدي 
و قاسـم عابـد زاده شـوكي در مقـام نظـار اول و دوم 
و آقـای حسـین صفـاري نـوش آبـادي به عنـوان دبیر 

گردیدند. انتخـاب  مجمـع 
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیـات مدیـره بـه مجمـع 
مربـوط بـه اهـم فعالیتهـای صـورت پذیرفتـه در طـی 
سـال مالـی منتهـی بـه 1400/12/29 و پس از اسـتماع 
گـزارش حسـابرس و بـازرس قانونـی، مجمع نشـینان با 
طنیـن صلـوات خـود ضمـن  تصویـب صورتهـای مالی و 
تنفیـذ معامـات مشـمول مـاده 129 و با تقسـیم سـود 
13/600 ریـال بـه ازای هـر سـهم بـه كار خـود پایـان 

دادند.
آبـادی مدیـر جـوان  نـوش  مهنـدس حسـین صفـاری 
مقـام  در  كشـورمان  پتروشـیمی  صنعـت  ارزشـی  و 
خـود  جامـع  گـزارش  ابتـدای  در  شـركت  مدیرعامـل 
ضمـن تشـریح تاریخچـه ای از مجموعـه اظهـار داشـت 
بـا   1389 سـال  در  غدیـر  پتروشـیمی  شـركت  كـه  
ظرفیـت حـدود 50% اسـمی شـروع بـه فعالیـت كـرده 
و دركنـار پتروشـیمی بندرامـام، ارونـد و آبـادان تامیـن 
كننـده PVC  داخـل كشـور بـوده اسـت، بـه گفته وی 
ظرفیـت تولیـد سـاالنه این شـركت به میـزان 120 هزار 
تـن محصـول PVC بـا گریدهای مختلف می باشـد كه 
بـه لحـاظ كیفـی از درجـه باالیـی برخـوردار می باشـد . 
سـکاندار مجموعـه با اعـام اینکه سـهم ظرفیت اسـمی 
تولیـد حـدود 16% كل تولیـدات داخل و سـهم عملیاتی 

پتروشـیمی غدیـر در بـازار 22% مـی باشـد افـزود: بـا توجـه بـه ظرفیـت تولید شـــركتهای 
تولیدكننـده پـودر PVC در خاورمیانه و ایران، ســـهم ظرفیت اســـمی تولید پتروشـــیمی 

غدیـر در خاورمیانـه %9 و در ایـران 16% می باشـد.
مدیـر ارشـد »شـغدیر« در ادامـه بـا اشـاره به اینکـه صـادرات محصـول، در سـالهای اخیر، به 
كشـورهای عـراق، افغانسـتان، پاكسـتان، هندوسـتان، حـوزه CIS ، تركیـه و... از بازارهـای 
هـدف اصلـی شـركت پتروشـیمی غدیـر بـوده انـد تصریـح كرد:با یـک كار جهـادی و بـاور به 

تـوان متخصصـان داخلـی توانسـتیم در بومی سـازی و تامین قطعـات و صرفه جویـی اقدامات 
بسـیار خوبـی را سـازماندهی كنیـم بطـوری كـه بـا یک برنامـه ریزی مناسـب ، صرفـه جویی 
2/5 میلیـون دالری در تامیـن تجهیـزات و 3/5 میلیـون دالری در تامیـن مـواد اولیـه صـورت 

پذیرفـت كـه تضمینـی برای سودسـازی خوب شـركت اسـت.
 edc بـه گفتـه مهنـدس صفـاری بومـی سـازی پمپ هـای تیـک اوكـو و آزادسـازی محموله
شـركت بعـد از دو سـال از دیگـر اقدامـات مهم شـركت بـوده و بحمدالـه با تاش كلیـه اركان 
شـركت، »شـغدیر« موفـق بـه رفـع انحصـار مـواد شـیمیایی و تجهیزات و كاتالیز شـده اسـت 
و همچنیـن تامیـن edc مـورد نیـاز از منابـع داخلـی بـا صرفـه اقتصـادی 6 میلیـون و 600 
هـزار دالری كـه ایـن محصـول قبـا از طریـق واردات تامیـن می شـد از دیگر دسـتاوردها در 

این حـوزه بوده اسـت.
سـکاندار »شـغدیر« در ادامـه با تبیین اینکه مجموعه پتروشـیمی غدیـر دارای بهترین كیفیت 
PVC كشـور مـی باشـد و جایـگاه مناسـبی بیـن مشـتریان كسـب كـرده اسـت اضافـه كرد: 
هـای  برتـر محمولـه  كیفیـت  ایـن  بواسـطه  همـواره 

شـركت بـا اسـتقبال خوبـی همـراه می شـود.
مهنـدس صفـاری در بخـش دیگـری از گـزارش خـود 
و پیرامـون عملکـرد سـال مالی مـورد گـزارش تصریح 
كاری  درایـت  و  كاركنـان  مجاهـدت  بـا  كـه  كـرد 
توانسـتیم جهـش 44 درصـدی  مدیـران  و  معاونیـن 
تولیـد بـه نسـبت مـدت مشـابه سـال گذشـته را رقـم 
زده و در تولیـد 10 درصـد از برنامـه جلـو بزنیـم. بـه 
گفتـه ایـن مدیـر جـوان و گام دومـی همچنیـن سـود 
خالـص شـركت رشـد 49 درصـدی داشـته و مبلـغ 
فـروش نیـز حـدود 52 درصد افزایش نسـبت به سـال 

گذشـته داشـته اسـت.
صنعـت  محقـق  و  متخصـص  مدیـر  ایـن  گفتـه  بـه 
پتروشـیمی كشـورمان، فـروش PVC باالتـر از نـرخ 
جهانـی بـا صرفـه اقتصـادی 4 میلیـون دالری و تامیـن 
تجهیـزات حسـاس تولیـد در 3 ماهـه پایـان سـال بـا 
صرفـه اقتصـادی حـدود 2 میلیـون و 600 هـزار دالر از 
دیگـر توفیقـات مجموعـه بـوده كه با سیاسـت درسـت 
و متناسـب در عملکـرد و بازارشناسـی حاصـل گردیـد.

مهنـدس صفـاری در فـرازی دیگـر از گـزارش جامـع و 
مبسـوط خـود بـا تاكیـد بـر اینکـه امسـال نسـبت بـه 
سـال گذشـته 45 درصـد بیشـتر تولیـد كـرده ایـم و 
بـرای ورود بـه اورهـال آماده ایـم، تاكید كـرد كه : طرح 
افزایـش ظرفیـت واحـد PVC، احـداث كولینـگ تـاور 
واحـد 7cm و پـروژه كلرآلکالـی از طـرح هـای توسـعه 

ای شـركت اسـت.
آخـر  مـاه   6 در  مـا  كـه  كـرد  تصریـح  همچنیـن  وی 
سـال مالـی مـورد گـزارش توانسـته ایـم مـواد اولیـه  را 
بـا كمتریـن قیمـت ممکـن خریـداری كـرده و محصول 
نهایـی خـود را بـا باالترین قیمـت به فروش برسـانیم. با 
توجـه بـه قیمـت بـاالی فروش نقدی نسـبت بـه فروش 
سـلف، اسـتراتژی فـروش از اسـفند مـاه سـال گذشـته 
بـه فـروش نقـدی متمركـز گردیـده كـه ایـن موضـوع 
در رشـد سـودآوری شـركت بصـورت چشـمگیری حائز 

اهمیـت بوده اسـت.
مدیـر محقق و خوشـفکر اقتصاد كشـورمان در بخـش پایانی گزارش خودبا خاطر نشـان كردن 
اینکـه بـه جـای مدیریـت شـدن، بـازار را مدیریـت می كنیـم و افزایش نـرخ های ما بـه دلیل 
كیفیـت و مدیریـت بـازار اسـت اضافه كـرد: با توجه بـه رصد بـازار و تحلیل های كارشناسـان 

خبـره خـود مـی دانیم چـه زمانی بایـد محصوالت را عرضـه كنیم.
بـه گفتـه وی در همیـن راسـتا بوده اسـت كـه پتروشـیمی غدیر توانسـته در خـرداد ماه 469 
میلیـارد تومـان درآمـد فـروش كسـب كنـد كـه حـدود 24 درصـد بیشـتر از ماه اردیبهشـت 

افزایش 49 درصدی سود خالص و رشد 52 درصدی فروش
پتروشیمی غدیر با مدیر جوان و گام دومی خود عملکردی عالی را رقم زد

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ
جهش 44 درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
تولید 10 درصد جلوتر از برنامه، افزایش 49 درصدی سود خالص 
شرکت و رشد 52 درصد فروش نسبت به سال گذشته، فروش 
PVC باالتر از نرخ جهانی با صرفه اقتصادی 4 میلیون دالری 
و تامین تجهیزات حساس تولید در 3 ماهه پایان سال با صرفه 
اقتصادی حدود 2 میلیون و 600 هزار دالری تنها گوشه ای از 
دستاوردها و توفیقات بی نظیری است که کشتی پتروشیمی 
غدیر با ناخدایی مهندس حسین صفاری نوش آبادی، مدیری 
خوشفکر و بازار شناس به آن در سال سخت اقتصادی دست 
یازیده است. مهندس صفاری و تیم مدیریت کاردان و کاربلد 
او در »شغدیر« نشان داده که می توان با برنامه و سیاست 
های درست و اتخاذ رویکردهای مدبرانه به هر سنگر و جبهه 
جدیدی پیروز گردید. عملکرد ستودنی این مدیر برجسته و تیم 
مدیریتیش در 3 ماه اول سال 1401 نیز گواهی بر این مدعاست 
چرا که مجموعه توانست در خرداد ماه 469 میلیارد تومان 
درآمد فروش کسب کند که این رقم حدود 24 درصد بیشتر 

از درآمد ماه اردیبهشت می باشد. 
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باشـد.  می 
 PVC شـغدیر« در خـرداد مـاه با رشـد 27 درصدی نسـبت به مـاه اردیبهشـت 11381 تن«
بـه فـروش رسـاند كه متوسـط مقدار فروش شـركت در 2 ماه ابتدایی سـال برابر بـا 8996 تن 
بـوده اسـت.نرخ فـروش داخلی PVC شـركت در خـرداد ماه بیـش از 4 درصـد افزایش یافته 
اسـت و بـه 40/4 میلیـون تومـان در هـر تـن رسـیده اسـت. بدین ترتیـب در سـایه تمهیدات 
اندیشـیده شـده و رصـد دقیـق بـازار و تحلیـل مدیریت آتـی، جمع فـروش شـركت از ابتدای 
سـال بـه حـدود 1181 میلیارد تومان رسـیده كـه از این حدیث رشـد 50 درصدی نسـبت به 

دوره مشـابه سـال گذشـته را نشـان می دهد.
كاهـش تولیـد محصول off نسـبت به دوره مشـابه سـال قبل بـا صرفه اقتصـادی حدود 900 
هـزار دالری و تغییـر كاربـری گیربکـس هـای كولینگ تاور به منظـور اسـتفاده در راكتورهای 
واحـد PVC بـا صرفـه اقتصـادی حدود 7/7 میلیـون دالری از دیگر اهم اقدامـات مهم و موثر 

شـركت در سـال مالی گذشـته بوده است.
رعایـت دقیـق پروتـکل هـای بهداشـتی، برگـزاری منظم و مثـال زدنـی مجمع و 
پذیرایـی شایسـته از سـهامداران و اصحـاب رسـانه، گـزارش مبسـوط و جامـع 
مهنـدس صفـاری پیرامون توفیقات شـرکت که حیـن و بعد از گزارش او با تشـویق 
هـای ممتد سـهامداران روبرو شـد، تقدیـر ویژه دکتـر سـیفیان»رئیس مجمع« از 
سیاسـت هـا و برنامـه های مـدون مدیرعامـل در دسـتیابی به جمـع موفقیت های 
پـی در پی در سـودآوری - صـادرات - تولید و ...، تایید حسـابهای شـفاف و کلین 
جنـاب نـوروزی و تیـم مالـی پاکدسـت مجموعـه ، تاکیـد مدیرعامـل بـر اینکه با 
بومـی سـازی قطعات مـورد نیاز و اعتمـاد به تـوان متخصصان داخلـی گامی بزرگ 
در جهـت تکمیل زنجیره ارزش مجموعه برداشـته شـد، اعـالم رویکردهای مدبرانه 
مدیریـت در خریـد مـواد اولیـه در 6 ماهـه آخر سـال بـا کمترین قیمـت و فروش 
محصـول نهایـی بـا باالترین قیمت به نسـبت شـرکت هـای دیگر ، تشـریح برنامه 
هـای آتـی مدیریت در جهـت اعتالی مجموعـه و افزایش ثروت ذینفعـان، برگزاری 
مجمـع عمومـی فـوق العـاده جهت انطباق اساسـنامه شـرکت بـا اساسـنامه مورد 
تاییـد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و نهایت تعامـل و همکاری جنـاب عبدالقادر 
آلوغبیـش »ریاسـت فرهیختـه روابط عمومـی« و کلیـه ارکان شـرکت خبرنگاران 
بـرای پوشـش خبری از نـکات خواندنی ایـن مجامع بود کـه حیفمان آمد به اسـب 

نشود. سـپرده  قلم 
اهم اقدامات انجام شده: 

تعامل با شركت پتروشیمی اروند جهت دریافت كلر بیشتر
اقدام به اخذ مجوزات الزم جهت احداث واحد كلر آلکالی

تولید EDC مورد نیاز با استفاده از دریافت كلرواتیلن به منظور كاهش قیمت تمام شده
تامیـن EDC مـورد نیـاز از منابـع داخلـی جهـت جلوگیـری از خـروج ارز و ایجـاد حـدود 6 
میلیـون 600 هـزار دالر صرفـه اقتصـادی خریـد EDC داخلـی نسـبت بـه وارداتی در سـال 

 1400
مهنـدس صفـاری در ادامـه بـا تصریـح اینکـه با كاهـش تولیـد محصـول off كه مـورد تاكید 
سـهامداران هـم بـوده در سـال 1400 ایـن رقـم از 14 درصـد سـال گذشـته بـه میـزان قابل 
توجهـی كاهـش یافـت رسـید كـه این هـم یک افزایـش سـود 11 میلیـاردی را برای شـركت 

آورد. ارمغان 
غدیر موفق به رفع انحصار مواد شیمیایی و تجهیزات و كاتالیز شده است.

بومـی سـازی پمـپ هـای تیک اوكـو و آزادسـازی محمولـه edc شـركت بعـد از دوسـال از 
اقدامـات مهم شـركت اسـت.

بهتریـن كیفیـت pvc كشـور را داریـم و جایـگاه مناسـبی كسـب كـرده ایـم. محمولـه هـای 

شـركت بـا رقابـت هـای خوبـی همـراه می شـود .
تامیـن edc مـورد نیـاز از منابـع داخلی بـا صرفه اقتصـادی 6 میلیون و 600 هـزار دالر ، این 

محصـول قبـا از طریق واردات تامین می شـد.
كاهـش تولیـد محصـول off نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل بـا  صرفـه اقتصـادی حـدود 
900 هـزار دالر و تغییـر كاربـری گیربکـس هـای كولینـک تاور  به منظـور اسـتفاده در راكتور 
هـای واحـد pvc بـا صرفـه اقتصـادی حـدود 7/7 میلیـون دالر از دیگـر اهم اقدامات شـركت 

بوده اسـت.
توانایی تولید 70 درصد edc در داخل كشور ممکن است.

پیام هیأت مدیره 
سهامداران عزیز و گرامی شركت پتروشیمی غدیر 

بـه لطـف خداونـد منـان، در سـال » تولیـد، دانـش بنیـان، اشـتغال آفریـن » همـراه بـا شـما 
سـروران ارجمنـد، گـرد هـم آمدیـم تـا نتایـج تـاش و فعالیـت هـای یـک سـاله مدیـران و 
كاركنان شـركت پتروشـیمی غدیر را در مجمع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سـهام، تقدیم 

نماییم.  حضورتـان 
هیـأت مدیـره و مدیریـت شـركت پتروشـیمی غدیـر بـه عنـوان امانتـدار سـهامداران محترم، 
وظیفـه خـود مـی دانـد كه از هیـچ تاش و كوششـی جهـت حراسـت و ارتقای امانـت واگذار 
شـده دریـغ نـورزد، مدیریـت شـركت در راسـتای تحقـق ایـن هـدف و بـا اعتقـادی راسـخ به 
ادامـه رونـد پویایـی و موفقیـت شـركت، در سـال مالـی مـورد گـزارش همچـون سـنوات گـذ 
شـته، در جهـت د سـتیابی بـه اهـداف كمـی و كیفـی خـود تـاش نمـوده و از كلیـه امکانات 
و توانمنـدی هـای موجـود بـه نحـو شایسـته اسـتفاده كرده تـا تاثیرگـذاری تغییـر و تحوالت 
محیطـی و آشـفتگی هـای موجـود در فضای كسـب و كار را بـه حداقل رسـانده، عملکرد خود 
را بـه نحـو مطلـوب مدیریـت نمایـد, علیرغم بـروز تنگناهـای تولیـدی و اقتصادی و نوسـانات 
قیمـت جهانـی PVC ،خـوراک، كاتالیسـت هـا و تجهیـزات و ماشـین آالت تولیـد و افزایـش 
هزینـه هـای تامیـن و تولیـد ناشـی از نوسـانات نـرخ ارز، تـورم و همـه گیـری بیمـاری كرونا، 
ایـن شـركت بـا رعایـت اصـول حرفـه ای و پایبنـدی به تعهـدات خویـش، تاش نموده اسـت 
تـا بتوانـد بـه بهتریـن نحو ممکـن انتظـارات ذینفعان و مشـتریان را بـرآورده نماید. مـا متعهد 
مـی گردیـم در سـایه عنایـات حضرت ولـی عصر )عـج( و با تدابیر شـما عزیـزان و بهره گیری 
از دانـش، تخصـص و چابکـی سـازمان ، بـا محوریت سـرمایه انسـانی، در سـال » تولید، دانش 
بنیـان، اشـتغال آفریـن » همچنـان در رونـد رو بـه رشـد خـود باقی مانـده و در تحقق چشـم 
انـداز و اهـداف اسـتراتژیک شـركت و تعالـی هر چه بیشـتر آن گام هـای اسـتوار برداریم , در 

ایـن راه همچنـان چشـم بـه مسـاعدت و همدلی شـما عزیـزان خواهیم داشـت.
چشم انداز

سرآمد و پیشتاز در تولید كیفی و عرضه فراگیر PVC به كشورهای منطقه تا افق 1404
مأموریت

 تولیـد و عرضـه PVC در بـازار هـای داخلـی و خارجـی بـا رعایـت اسـتانداردهای جهانـی با 
حفـظ رضایتمنـدی ذینفعان

اهم دستاوردهای شرکت طی سال مالی منتهی به 1400/12/29 
- ازادسازی محموله EDC توقیف شده با صرفه اقتصادی حدود 600 هزار دالر

- تامیـن EDC از منابـع داخلـی بـا قیمـت پاییـن تـر از قیمـت جهانـی بـا صرفـه اقتصادی 
حـدود 6 میلیـون 600 هـزار دالر

- خریـد، نصـب و راه انـدازی كمپرسـور 5H-CM از برنـد Hibonبـه Aerzen بـا صرفـه 
اقتصـادی حـدود 8 میلیـارد تومـان

تامیـن پمـپ هـای دنـده ای از برنـد Alfalaval Pump با صرفـه اقتصادی حـدود 4 میلیارد 
تومان
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تامیـن كمپرسـور سـیکل تبریـد واحـد PVC در مـاه جـاری به قیمـت كمتر از نصـف قیمت 
خریداری شـده در سـال گذشـته بـا صرفـه اقتصادی حـدود 200 میلیـون تومان

تعمیرات اساسی 7 دستگاه راكتور بدون توقف
تنها شركت عرضه كننده 100 درصد محصوالت در بورس كاال و رینگ صادراتی

عضویت داوطلبانه در سامانه ستاد ایران
انجام كاركرد بدون حادثه از سال 1398 تاكنون

) Aerzen به Hibon 5 )از برندH-CM خرید و نصب كمپرسور  -
- معادل سـازی ماده شـیمیایی PVA 72/5% از برند Synthomer انگلسـتان با برند چینی 

 NO CURE NO PAY بـه صورت SINOPEC
-  تأمیـن EDC از پتروشـیمی ارونـد جهـت تـداوم تولیـد و جلوگیـری از واردات آن از خارج 

كشـور بـا قیمـت بسـیار پایین تر 
-  بومی سازی ساخت قطعات كنترل ولوهای Masoneilan آمریکایی 

 NO CURE NO PAY در داخل به صورت TEIKOKU ساخت پمپ های ژاپنی - 
- بومـی سـازی سـاخت ترموالمنـت هـای درایرهـای واحـد PVC توسـط شـركتهای دانـش 

بنیـان اسـتان خوزسـتان بـا كیفیـت بسـیار باال 
-  تعمیرات اساسی 7 دستگاه راكتور بدون توقف تولید 

-  تعمیـر كمپرسـورهای هـوا Rand-Ingersoll  و مهندسـی معکوس قطعات و سـاخت آنها 
توسـط متخصصان داخلی 

-  طراحـی و سـاخت مبـدلEA-402/507 واحد VCM بـا متریال مقـاوم در برابر خوردگی 
) )Duplex Super

 - مهندسـی معکـوس و سـاخت قطعـات كمپرسـورهای F 4 , 3F , 2F – CM  از برنـد 
NASH آمریـکا و تعمیـرات آن در داخـل مجموعـه 

-  تعمیـر كمپرسـور 201GB  توسـط نیروهـای داخلـی و نقشـه برداری از قطعـات آن جهت 
سـاخت )از برند Howden انگلسـتان)

- تعمیرات اساسـی كمپرسـورهای سـیکل تبریـد )GC – 9001 & 9002 (  بـرای اولین بار 
توسـط نیروهای داخلی )از برند Howden انگلسـتان)

- تغییـر كاربـری گیربکـس هـای كولینـگ تاورقدیمـی بـه منظـور اسـتفاده در راكتورهـای 
  PVC واحـد

-  انتخاب شركت برتر در منطقه ویژه اقتصادی در خصوص كنترل بیماری كرونا 
- شفافیت در مناقصات و مزایده ها از طریق عضویت در سامانه ستاد ایران 

- شـفافیت در مناقصـات و ثبـت اطاعـات اماک، پرونده هـای حقوقی و قراردادهای شـركت 
در سـامانه های معرفی شـده شسـتا 

-  مختومه شدن 10 فقره پرونده حقوقی
اهم اقدامات صرفه جویی اقتصادی

- تامیـن EDC مـورد نیـاز از منابـع داخلـی بـا صرفـه اقتصـادی حـدود 6 میلیـون و 600 
هـزار دالر

- فروش PVC باالتر از نرخ جهانی با صرفه اقتصادی حدود 4 میلیون دالر
- تامیـن تجهیـزات حسـاس تولیـد در سـه ماهـه پایـان سـال بـا صرفـه اقتصـادی حـدود 2 

میلیـون و 600 هـزار دالر
- كاهـش تولیـد محصـول OFF نسـبت به دوره مشـابه سـال قبل بـا صرفه اقتصـادی حدود 

900 هزار دالر
 PVC تغییـر كاربـری گیربکـس هـای كولینگ تاور به منظور اسـتفاده در راكتورهـای واحد -

با صرفـه اقتصادی حـدود 7/7 میلیون دالر
اهم اقدامات مالی

- پیگیری جدی وصول مطالبات معوق، راكد و سنواتی
- فـروش ارز حاصـل از فـروش صادراتـی مازاد بـر كوتاژ صادراتـی و ایجاد فرصـت های جدید 

جهت افزایش سـودآوری
- الکترونیکی نمودن آرشیو مستندات حسابداری ده سال اخیر

- كسب گزارش حسابرسی مقبول از حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سه سال اخیر
- برنامـه ریـزی، هدایـت و كنتـرل فعالیت های مالی شـركت در چارچوب مقـررات، آئین نامه 

ها و دسـتورالعمل های مصوب شـركت
اهم اقدامات و برنامه های پیش رو در سال 1401

- اقدام جهت خروج از لیست صنایع آالینده و اخذ گواهینامه صنعت سبز
- برنامـه ریـزی مـدون اجـرای بـزرگ تریـن تعمیـرات اساسـی و تامیـن متریال مهـم پس از 

سال  6
- برنامـه ریـزی جهـت سـاخت یک سیسـتم راكتـوری پایلـوت جهت تسـت كاتالیسـت مورد 

نیـاز تولید شـده در داخل كشـور
- تعامل سازنده بین مجتمع اروند و غدیر جهت افزایش  دریافت خوراک كلر

- تغییر متریال مبدل بحرانی EA – 404 به منظور تداوم تولید
- عقـد قـرارداد بـا دانشـگاه امیركبیـر جهـت بررسـی امکان سـنجی تركیـب دو كاتالیسـت با 

برندهـای مختلـف در راكتـور اكسـی كلریناسـیون در زمـان اورهال
- طـرح تبدیـل West Liqid واحـد VCM بـه Poly Sulfide هـا جهت اسـتفاده در تولید 

قیر
- اقدام به اخذ گواهینامه Reachجهت صادرات محصول به اروپا

برنامه های آتی شرکت
 گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش

 در سـال 1400 بـا تغییـر شـیوه فـروش از برگـزاری مزایـده بـه فـروش در رینـگ صادراتـی 
بـورس كاالی ایـران و پیچیدگـی و زمانبـر بـودن ثبـت شـركت خارجـی در بـورس كاالی 
ایـران، میـزان صـادرات بـا اندكـی افت مواجـه گردید ولی بـا بازاریابی بـه موقع و آگاه سـازی 
مشـتریان از روش خریـد، سـهم بـازار در كشـورعراق، تركیـه و حـوزه CIS افزایـش یافـت، 
همچنیـن بـا ایجـاد محیـط رقابتی و شـفاف در تابلـوی معاماتی بـورس كاالی ایـران، فروش 
صادراتـی بـا حداكثـر قیمـت صـورت پذیرفـت. در سـال 1401 نیـز بـا شـركت گسـترده در 
نمایشـگاه هـای بیـن المللـی داخلـی و خارجـی و اخـذ گواهـی REACH شـاهد گسـترش 

بـازار خواهیـم بود
تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید 

شـركت محصـول جدیـد تولیـد ننمـوده اسـت و بـر اسـاس طراحـی اولیـه تولیـدات خـود را 
انجـام مـی دهد

شیوه های تامین منابع مالی
 بـا توجـه به سیاسـت فـروش نقدی محصـول، تمامی منابع مالـی مورد نیاز از محـل نقدینگی 

حاصـل از فروش محصوالت تامیـن می گردد.
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كسب درآمد عملیاتی 3/011/315 و كسب سود عملیاتی 2/922/665 در سال مالی منتهی به اسفند 1400 باعث 
شد كه شركت یک سود خالص 3/158/434 میلیاردی را در حسابهای اصلی برای سهامداران  به ارمغان بیاورد.

در حسابهای تلفیقی نیز شركت با حدود 40 درصد افزایش از رقم 26/544/175 میلیارد درآمد عملیاتی سال 
1399 شركت به رقم 36/167/558 میلیارد فروش دست یابد و با ارتقاء سود عملیاتی خود از مبلغ 9/733/091 
میلیارد سال 1399 به مبلغ 11/553/275 میلیارد یک سود خوب را حاصل سازد و در نتیجه با كسب مبلغ 

7/898/293 میلیارد در سال مالی مورد گزارش سود خالص را نسبت به سود خالص سال پیش افزایش دهد.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت  گروه دارویي سبحان )سهامی  عام( در تاریخ 1401/03/22 

در محل بازار چارسو طبقه 7 تشکیل شد. 
در این مجمع كه با حضور87/62 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 فرشید مرادي بود، كه جنابان علي 
فاح پور و سید مهدي رضوي در مقام نظار اول و دوم و آقای سید 

میثم خلیل پور خدادادي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
به  مربوط  مجمع  به  مدیره  هیات  گزارش  قرائت  با  درادامه 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1400/12/29 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 860 

ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
همچنین بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید 

به  شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
گروه سرمایه گذاري البرز - صندوق بیمه اجتماعي روستاییان و 

عشایر- سبحان دارو - سرمایه گذاري اعتاء البرز - البرز دارو
دكتر مهدی ناصری در ابتدای گزارش خود با تشریح تاریخچه ای از 

شركت پیرامون چشم انداز ترسیمی خاطرنشان كرد : 
خلق ارزش افزوده پایدار برای سهامداران، مشتریان و ذی نفعان ، ارائه 
اطاعات شفاف و قابل اعتماد بر پایه اصول یکپارچگی، مسئولیت 
از  پذیری و اخاق حرفه ای ، شناسایی و بهره گیری مطلوب 
فرصتهای ملی، منطقهای و جهانی حوزه سامت، نوآوری - چابکی و 
انعطاف پذیری مناسب در پاسخ دهی به نیازهای حوزه سامت با اتکا 
بر نیروی انسانی خاق و متعهد ، پایبندی و ارتقاء اصول حاكمیتی 
شركتی در چارچوب سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی و توجه به 
مسئولیت اجتماعی جزو ماموریت های اصلی ما میباشد كه كلیه 
تصمیم ها و سیاست گذاری های كان در راستای تجلی این جشم 
انداز در شركت اصلی و شركتهای تابعه اتخاذ میشود . مدیر پاكدست 
، متواضع و فرهیخته صنعت دارویی و بازار سرمایه كشورمان در 
ادامه شركتهای ؛ سبحان دارو ، كی بی سی ، ایران دارو ،البرز دارو 
وسبحان انکولوزی را جزو شركتهای تابعه گروه برشمرد و اضافه 
كرد : معرفی محصوالت جدید ، افزایش فروش و درآمدها و تامیین 
داروهای مورد نیاز هموطنان جزو دستاوردها و توفیقاتی بود كه در 
سال مالی 1400 به آنها با كمک مدیران توانمند و پرسنل متعهد و 

متخصص دست یافتیم .  
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، گزارش مبسوط دکتر 
ناصری پیرامون عملکرد شرکت های تابعه و خود شرکت 
اصلی، تشریح دقیق معضالت و مشکالتی که صنعت دارو 
در سال 1400 با آن روبرو بود، تبیین مذاکرات و رایزنی های 
صورت پذیرفته با دست اندرکاران و دولتمردان به جهت 

تعیین مبلغ متناسب برای قیمت محصوالت با توجه به حاشیه سود معقول ، تقدیر دکتر مرادی از 
مدیریت مدبرانه دکتر ناصری در ایجاد هم افزایی و انسجام بین شرکت های زیرمجموعه، اعالم اینکه 

بستر بسیار مناسب و پتانسیل خوبی در شرکت های تابعه جهت توسعه فعالیت ها وجود دارد، معرفی 
چندین محصول جدید در شرکت های تابعه در سال 1400، تایید حسابهای شفاف و کلین مدیر و 
تیم مالی پاکدست مجموعه توسط حسابرس و بازرس قانونی ، نهایت همکاری و تعامل کلیه ارکان 
مجموعه با اصحاب رسانه برای پوشش خبری و پاسخگویی مستند و دقیق به سواالت سهامداران 

حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط از نکات خواندنی این مجمع بود.
پیام هیات مدیره

هیات مدیره گروه دارویی سبحان با ارائه گزارش عملکرد سالیانه به مجمع عمومی امیدوار است، تصویر روشن و 
دقیقی از فعالیت های شركت در طول سال مورد گزارش را برای سهامداران محترم ترسیم نماید.  در این چکیده 
برآنیم تا ضمن نگاهی به چند سال گذشته با تأملی عمیق به سال مورد گزارش نیم نگاهی نیز به سال جاری داشته 
باشیم. در چند سال اخیر عاوه بر تنش های بی شماری كه برای 
شركتهای تولیدی ایجاد شده، در صنعت داروئی كشور نیز رقابت 
روز به روز در حال افزایش بوده و تصمیم گیری و سیاست گذاری 
برای بقاء یا پیروزی پیچیده تر شده است. در نتیجه برنامه ریزی و 
نگاه به افق توسعه برای شركت ها ضرورتی اجتناب ناپذیر میباشد.
علیرغم مشکات عدیدۀ دست به گریبان صنعت، شركتهای زیر 
مجموعه گروه دارویی سبحان با بهره مندی از تاش و همکاری 
بی دریغ تمام كاركنان،كارشناسان و مدیران متخصص، متعهد 
خود و با تولید محصوالت جدید و ورود به عرصه های جدید 
تجاری و ارتقاء كیفیت سعی نموده اند در مسیر حفظ و ارتقاء 
جایگاه خود گام های موثری بردارند و به هدف اصلی خود كه 
همانا تامین هرچه بیشتر نیازهای درمانی هموطنان عزیز و افزایش 

ثروت سهامداران بوده است، دست یابند.
برنامه های آینده شركت:

برنامه های آینده شركت در سر فصل های ذیل قابل تشریح میباشد:
الف( عملیاتی:

- افزایش سهم بازار محصوالت شركت و ورود محصوالت جدید 
در سال آتی

- افزایش فعالیت های بازرگانی
- توسعه واحد بازار و بازاریابی موثرتر محصوالت

ب(اصالح و بازسازی خطوط تولید
از جمله برنامه های شركت در سال 1401 تداوم روند اصاح ، 
نوسازی و بازسازی خطوط تولید و ارتقاء GMP  در شركتهای 

تحت پوشش تولیدی می باشد.
پ( کنترلهای داخلی

اعمال كنترلهای داخلی كارآمد جهت بهبود فرآیندها و كاهش 
ریسک مالی

ت(تأمین منابع مالی:
جهت تأمین منابع مالی طرح های در دست اجراء (بخش آورده 
سهامدار)، افزایش سرمایه شركت های البرزدارو، ایران دارو، سبحان 
دارو، سبحان انکولوژی ، كی بی سی و به تبع آنها گروه پس از اخذ 
مجوزات الزم و همچنین دسترسی به منابع و تسهیات مالی ارزان 
قیمت تر با استفاده از پتانسیل هم افزایی در شركتهای گروه و 

همچنین كاهش دوره وصول مطالبات در دستور كار میباشد.
ث(منابع انسانی:

از جمله دغدغه های اصلی گروه تأمین نیروی انسانی متخصص و 
همچنین بروز رسانی اطاعات پرسنل

شركت های تحت پوشش میباشد، كه طبق سنوات قبل جذب و 
حفظ نیروی انسانی متخصص در سطح مدیران ارشد و میانی و همچنین برگزاری دوره های آموزشی در دستور 

كار مدیریت می باشد.

هم افزایی و انسجام بخشی

گروه دارویی سبحان؛ پیشرو در صنعت دارویی کشور

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

وجود یک زنجیره ارزشمند در تهیه، تولید و فروش انواع داروهای مورد 
نیاز جامعه در کنار اهتمام به امر فروش خارجی و بسط و توسعه دانش 
فنی ساخت و ثبت داروهای جدید تخصصی از ویژگی های گروه دارویی 
سبحان و شرکت های تابعه آن می باشد که در بستر فراهم شده توسط 
مدیر بازارشناس و برنامه محور صنعت دارویی کشورمان دکتر مهدی 
ناصری میسر گردیده است. این مدیر فرهیخته با تدوین برنامه های مدون 
توانسته است بین شرکت های زیر مجموعه یک هم افزایی، انسجام و توان 
مضاعف را حاکم کند تا با چشم اندازهای روشن و تالش مجدانه شاهد 
باشیم این شرکت در تولید ، فروش، سود و صادرات از میانگین عملکرد 
صنعت دارو و پیش بینی ها فراتر رفته و کارنامه ای درخشان و چشمگیر 

حاصل کند.
دکتر مهدی ناصری مدیر مدبر » دسبحا« پیرامون توفیقات شرکت های 
تابعه خاطرنشان کرد که افزایش 33 درصدی سود خالص البرز دارو ، 
صادرات یک میلیون دالری سبحان دارو و ارتقاء 22 درصدی درآمدهای 
انکولوژی  افزایش 24 درصدی درآمدهای عملیاتی سبحان   ، عملیاتی 
عملیاتی  درصدی سود  افزایش 232  و  دارو  ایران  درصدی  رشد 29   ،
شرکت کی بی سی در کنار کسب جوایز متعدد از سوی سازمانهای متولی 
و جشنواره ها برای شرکت های تابعه و البته معرفی محصوالت جدید باعث 
شد در یکی از سخت ترین سالهای اقتصادی که تداوم تحریم های بین 
المللی ، حذف ارز ترجیحی ، عدم تناسب بین قیمت مواد اولیه و قیمت 
نهایی محصول با توجه به یک حاشیه سود منطقی ، عدم پرداخت مطالبات 
توسط دولتمردان و... مجموعه گروه دارویی سبحان به نسبت شرکتهای 

همطراز در صنعت دارویی عملکردی درخشان داشته  باشد .
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مجمـــع عمومـــی عـــادی ســـالیانه صاحبـــان ســـهام شـــركت مجتمـــع جهـــان فـــوالد 
ســـیرجان )ســـهامی عام( مـــورخ 1401/03/25 در محـــل مجموعـــه فرهنگـــي ورزشـــي 

تـــاش- ســـالن تـــاش برگـــزار گردیـــد.
ـــاء  ـــی ، اعض ـــی و حقوق ـــهامداران حقیق ـــد س ـــور 83/8 درص ـــا حض ـــه ب ـــع ك ـــن مجم در ای
ـــی  ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــادار، حس ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــده س ـــره، نماین ـــات مدی هی
ـــه  ـــود، ك ـــژاد ب ـــادي ن ـــد آب ـــود زی ـــای محم ـــده آق ـــع برعه ـــت مجم ـــد، ریاس ـــزار گردی برگ
جنابـــان  آرمـــان حســـني و رامیـــن ســـارنگ در مقـــام نظـــار اول و دوم و آقـــای علـــي 

ـــد. ـــاب گردیدن ـــع انتخ ـــر مجم ـــوان دبی ـــه عن ـــلو ب عباس
ـــای  ـــم فعالیته ـــه اه ـــوط ب ـــع مرب ـــه مجم ـــره ب ـــات مدی ـــزارش هی ـــت گ ـــا قرائ ـــه ب درادام
صـــورت پذیرفتـــه در طـــی ســـال مالـــی منتهـــی بـــه 1400/12/29 و پـــس از اســـتماع 
ـــن   ـــود ضم ـــوات خ ـــن صل ـــا طنی ـــینان ب ـــع نش ـــی، مجم ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــزارش حس گ
ـــود  ـــیم س ـــا تقس ـــاده 129 و ب ـــمول م ـــات مش ـــذ معام ـــی و تنفی ـــای مال ـــب صورته تصوی

ـــد. ـــان دادن ـــود پای ـــه كار خ ـــهم ب ـــر س ـــه ازای ه ـــال ب 110 ری
مهنـــدس علـــی عباســـلو در ابتـــدای گـــزارش 
ـــتاد  ـــه هش ـــر ده ـــه در اواخ ـــریح اینک ـــا تش ـــود ب خ
ـــیرجان  ـــوالد س ـــان ف ـــع جه ـــركت مجتم ـــی ش شمس
ـــد  ـــه تولی ـــود را در زمین ـــت خ ـــام( فعالی ـــهامی ع )س
ـــا  ـــفنجی ب ـــن اس ـــه آه ـــوالدی از جمل ـــوالت ف محص
ـــوده  ـــاز نم ـــن آغ ـــون ت ـــک میلی ـــاالنه ی ـــت س ظرفی
ـــی و  ـــت مکان ـــه موقعی ـــه ب ـــا توج ـــیرجان ب ـــزود: س اف
ـــرار  ـــر، ق ـــن گل گه ـــنگ آه ـــع س ـــه مجتم ـــی ب نزدیک
ـــی  ـــای ارتباط ـــاه راه ه ـــال ش ـــز اتص ـــتن در مرك داش
جـــاده ای چهـــار اســـتان و همچنیـــن نزدیـــک 
بـــودن بـــه آب هـــای آزاد خلیـــج فـــارس، وجـــود 
راه آهـــن سراســـری و منطقـــه ویـــژه آزاد تجـــاری 
و اقتصـــادی، یکـــی از توجیـــه پذیرتریـــن مناطـــق 
ـــه  ـــداث كارخان ـــذاری و اح ـــرمایه گ ـــت س ـــور جه كش

هـــای مـــادر در زمینـــه مـــس، اهـــن، ســـنگ هـــای 
ــوالد و  ــه فـ ــر از همـ ــاختمانی و مهمتـ ــی و سـ معدنـ
ـــن  ـــنگ آه ـــانتره س ـــه كنس ـــازی و تهی ـــع فوالدس صنای
ـــمش  ـــتقیم، ش ـــاء مس ـــه احی ـــازی، كارخان ـــه س و گندل
ـــای  ـــاخت ه ـــه زیرس ـــه ب ـــا توج ـــوده و ب ـــوالدی و ... ب ف
ـــی و  ـــای داخل ـــه بازاره ـــی ب ـــت دسترس ـــود از باب موج
ـــه در  ـــه و چ ـــواد اولی ـــن م ـــر تامی ـــه از نظ ـــی چ خارج
زمینـــه فـــروش محصـــوالت هیچگونـــه محدودیـــت و 

ـــدارد. ـــی ن نگران
ــا  ــركت بـ ــن شـ ــکاندار »فجهان«ایـ ــه سـ ــه گفتـ بـ
ــص،  ــر تخصـ ــاال از نظـ ــای بـ ــیل هـ ــتن پتانسـ داشـ
تجربـــه، شـــرایط مناســـب منطقـــه ای و دارا بـــودن 
ـــوان  ـــه عن ـــده ب ـــن، در آین ـــنگ آه ـــم س ـــر عظی ذخای

ـــد  ـــناخته خواه ـــه ش ـــران و در خاورمیان ـــوالد در ای ـــد ف ـــی تولی ـــای اصل ـــب ه ـــی از قط یک
شـــد.  

 مهنـــدس علـــی عباســـلو در ادامـــه بـــا تصریـــح اینکـــه مـــا از روز اول بنـــا را بـــر ایـــن 
گذاردیـــم كـــه در تمـــام مراحـــل ســـاخت و توســـعه ایـــن مجتمـــع عظیـــم از بهتریـــن 
برندهـــای ســـازنده ی تجهیـــزات اولیـــه بهـــره ببریـــم تـــا بتوانیـــم یـــک مجموعـــه بـــا 
ـــتغال  ـــار اش ـــه در كن ـــم ك ـــدازی كنی ـــورمان راه ان ـــرای كش ـــی ب ـــن الملل ـــتانداردهای بی اس
ـــد  ـــت تولی ـــا كیفی ـــی ب ـــول نهای ـــم محص ـــریفمان بتوانی ـــردم ش ـــرای م ـــی ب ـــی و كارآفرین زای
ـــختی  ـــداهلل در دوران س ـــزود: بحم ـــم اف ـــادر كنی ـــی ص ـــورهای خارج ـــه كش ـــود را ب ـــرده خ ك
ـــه طـــور خـــاص خـــود مجتمـــع توســـط  ـــی و ب ـــن الملل ـــای بی ـــم ه ـــام تحری ـــه طـــور ع ـــه ب ك
ـــهامداران و  ـــت س ـــی و حمای ـــدد اله ـــا م ـــود ب ـــته ب ـــم گش ـــپ تحری ـــکا و ترام ـــت آمری دول
ـــم را در  ـــع عظی ـــن مجتم ـــتیم ای ـــی توانس ـــان داخل ـــوان متخصص ـــه ت ـــره و البت ـــات مدی هی

ـــانیم. ـــرداری برس ـــره ب ـــه به ـــان ب ـــن عزیزم میه
ـــرای  ـــی ب ـــش الگوی ـــوه كارش و مدیریت ـــه نح ـــت ك ـــفید صنع ـــپید و رو س ـــر موس ـــن مدی  ای

ـــه  ـــد اینک ـــا تاكی ـــه ب ـــد در ادام ـــی باش ـــت م ـــه موفقی ـــیدن ب ـــور در رس ـــران كش ـــر مدی دیگ
ـــتیم  ـــی توانس ـــی عال ـــی داخل ـــش فن ـــده و دان ـــار ش ـــوب اختی ـــه خ ـــزات اولی ـــدد تجهی ـــه م ب
ـــر  ـــه خاط ـــه را ب ـــوالت كارخان ـــد، محص ـــل ش ـــه تکمی ـــه كارخان ـــاه ك ـــک م ـــس از ی ـــا پ تنه

ـــم. ـــادر كنی ـــر ص ـــورهای دیگ ـــه كش ـــر ب ـــت برت كیفی
بـــه گفتـــه مدیـــر مدبـــر مجموعـــه در ســـال 1400 شـــركت جهـــان فـــوالد ســـیرجان 
ـــود  ـــركت ب ـــمی ش ـــت اس ـــر از ظرفی ـــد باالت ـــه 10 درص ـــت ك ـــد داش ـــن تولی ـــزار ت 91 ه
ـــور  ـــن كش ـــن از ای ـــگ اوكرای ـــش از جن ـــه پی ـــی ك ـــدگان عراق ـــتقبال صادركنن ـــن اس همچنی
ـــد  ـــه تولی ـــای نمون ـــوالد تقاض ـــان ف ـــركت جه ـــد از ش ـــث ش ـــد باع ـــی كردن ـــه م ـــرد تهی میلگ
ـــای  ـــتریان تقاض ـــول مش ـــن محص ـــاالی ای ـــت ب ـــه كیفی ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــد ك ـــرد كنن میلگ

ـــركت دارد. ـــه ش ـــن بره ـــی در ای ـــات خوب ـــد و سفارش ـــد كردن خری
دكتـــر عباســـلو بـــا تاكیـــد بـــر اینکـــه بـــا یـــک عـــزم ملـــی و كار جهـــادی توســـط 
ـــا  ـــم ه ـــل تحری ـــه دلی ـــزات را ب ـــیاری از تجهی ـــركت بس ـــای ش ـــین ه ـــان و تکنس كارشناس
ـــات  ـــورهای كارخانج ـــد كمپرس ـــرای خری ـــا ب ـــزود: م ـــدیم اف ـــازی ش ـــی س ـــه بوم ـــق ب موف
ــکل  ــار مشـ ــا دچـ ــم هـ ــل تحریـ ــه دلیـ ــاء بـ احیـ
بودیـــم، لـــذا در تركیـــه بـــا یـــک كشـــور آلمانـــی 
ــا پایـــان ســـال ایـــن  عقـــد قـــرارداد كردیـــم و تـ
ـــم  ـــی توان ـــد و م ـــد ش ـــور خواه ـــورها وارد كش كمپرس
ـــود را  ـــعه ای خ ـــای توس ـــرح ه ـــه ط ـــم ك ـــام كن اع
بـــا ســـرعت ، دقـــت و اســـتاندارد بـــاال راه انـــدازی 

خواهیـــم كـــرد.
اقتصـــاد  محـــور  برنامـــه  و  صاحبنـــام  مدیـــر 
صنعـــت كشـــورمان در ادامـــه پـــروژه هـــای احیـــا 
2 و مگامـــدول بـــه منظـــور افزایـــش خـــوراک 
ـــن  ـــد آه ـــركت از خری ـــازی ش ـــی نی ـــازی و ب فوالدس
ـــور  ـــه منظ ـــازی ب ـــوالد س ـــای ف ـــروژه ه ـــفنجی، پ اس
ـــای كاف و  ـــروژه ه ـــوالت و پ ـــروش محص ـــش ف افزای
ـــد  ـــوع تولی ـــل و تن ـــور تکمی ـــه منظ ـــاژی ب ـــوالد آلی ف
ــعه ای  ــای توسـ ــرد را از مشـــخصات طـــرح هـ میلگـ

شـــركت برشـــمرد.
 مهنـــدس عباســـی بـــا تاكیـــد بـــر اینکـــه مـــا در 
خیلـــی مجتمـــع هـــا و كارخانـــه هـــای خـــود یـــا 
ــت كار  ــر از ظرفیـ ــا فراتـ ــت یـ ــر ظرفیـ ــا حداكثـ بـ
می كنیـــم افـــزود: بـــا اجـــرای طـــرح هـــای توســـعه 
ـــی مـــا بـــه طـــور صعـــودی  ای؛ زنجیـــره ارزش آفرین
ــت  ــر اسـ ــایان ذكـ ــت. شـ ــد داشـ ــودآوری خواهـ سـ
یکـــی از مزایـــای تکمیـــل زنجیـــره ارزش فـــوالد در 
شـــركت مجتمـــع جهـــان فـــوالد ســـیرجان، تبدیـــل 
ـــروش  ـــرد و ف ـــه میلگ ـــمش ب ـــده ای از ش ـــش عم بخ

محصـــول بـــا ارزش افـــزوده باالتـــر اســـت.
ـــرد  ـــن خاطرنشـــان ك ـــلو همچنی ـــی عباس ـــدس عل  مهن
ـــزرگ  ـــركت ب ـــن ش ـــه ای ـــای زیرمجموع ـــه ه ـــی از كارخان ـــره ارزش ـــی و زنجی ـــدد اله ـــا م ب
ـــن  ـــاخت آه ـــا س ـــنگ ت ـــتخراج س ـــه اس ـــی از مرحل ـــره ارزش ـــک زنجی ـــم در ی ـــته ای توانس

ـــانیم.  ـــور برس ـــه ظه ـــه منص ـــوالد را ب ـــا ف ـــفنجی ت ـــن اس ـــاخت اه ـــفنجی و از س اس
مدیـــر صاحبنانـــم صنعـــت كشـــورمان در بخـــش پایانـــی گـــزارش خـــود تصریـــح كـــرد 
ـــم  ـــا بتوانی ـــم ت ـــی دهی ـــش م ـــر افزای ـــا 4 براب ـــم ت ـــفنجی را داری ـــن اس ـــت آه ـــه ظرفی ك
ـــی  ـــود را عملیات ـــای خ ـــه ه ـــه برنام ـــه هم ـــه مجموع ـــه جانب ـــرفت هم ـــبرد و پیش ـــرای پیش ب

ـــازیم. س
رعایـــت دقیـــق پروتـــکل هـــای بهداشـــتی، پخـــش یـــک کلیـــپ جامـــع 
ـــه و  ـــی تاریخچ ـــه خوب ـــه ب ـــرکت ک ـــای ش ـــی کوش ـــط عموم ـــت رواب ـــه هم ب
ـــابهای  ـــد حس ـــود، تایی ـــده ب ـــش در آم ـــه نمای ـــرکت در آن ب ـــتاوردهای ش دس
ـــادی ،  ـــی و اقتص ـــاون مال ـــیان مع ـــان بخش ـــاب امیرجه ـــن جن ـــفاف و کلی ش
ـــع  ـــر در مجم ـــهامداران حاض ـــواالت س ـــه س ـــتند ب ـــه و مس ـــخگویی صادقان پاس
ـــرد و  ـــع از عملک ـــت مجم ـــژه ریاس ـــر وی ـــط، تقدی ـــورت برخ ـــه ص ـــر ب و ناظ

شرکت مجتمع جهانی فوالد سیرجان؛ بر مدار توسعه و پیشرفت همه جانبه
برند جهانی با مدیریتی جهادی

افزایـش 7 درصدی تولید شـمش فـوالدی، رشـد 44 درصدی 
کنـار  در  صنعتـی  گازهـای  درصـدی   181 و  پریکـت  تولیـد 
افزایـش حـدود 82 درصـدی فـروش صادراتـی و رشـد 9/3 
درصـدی جمـع کل مقدار فـروش، ارتقاء بیـش از 150 درصدی 
دارائـی هـای شـرکت طی بـازه زمانی یکسـاله، کسـب سـهم 
3 درصـدی و رتبـه نهـم در کشـور در تولیـد آهـن اسـفنجی 
در 1400، کسـب سـهم 4 درصدی و رتبه هشـتم در کشـور در 
تولیـد شـمش فـوالدی در 1400 و ... تنهـا بخشـی از توفیقات 
»فجهـان« بـا ناخدایـی مـرد سـرد و گـرم چشـیده اقتصـاد 
کشـورمان جنـاب مهندس علی عباسـلو در سـال مالـی مورد 

گـزارش بوده اسـت.
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- پیشـــــرفت 7 درصـــــدی در پــروژه افزایــش ظرفیــت ذوب و ریختــه گــری شــماره 2 
بـــــه ظرفیـــــت اســمی تولیــد 1/5 میلیــون تــن تولیــد اســلب در ســال. 

لـذا بدینوسـیله هیـأت مدیـره شـركت مراتـب قدردانـی و تشـکر خـود را از شـما سـهامداران 
محتـــــرم و دســـــت انـــــدركاران عرصــۀ صنعـــــت و معــــدن و تمامــــی كاركنــــان شــــركت 

مجتمــــع جهـان فــــوالد سـیرجان )سـهامی عــــام( اعـام مـی دارد.
اینــــک در اجــــرای تکالیـف منـدرج در مـادۀ 232 الیحــــه قانونـی اصـاح قسـمتی از قانـون 
تجارت، مصـــــوب اســـــفند مــاه 1347 ،گــزارش عملکـــــرد شـركت مجتمـع جهـان فـوالد 
ســــیرجان مشــــتمل بـــــر گــزارش فعالیــت هیـــــأت مدیــره بــه مجمـــــع عمومـی عـادی 
ســــاالنه صاحبــــان ســــهام همـراه بــــا گـــــزارش حســابرس مســـــتقل و بـــــازرس قانونــی 
نســـــبت بـــــه صورت هــای مالــی شــركت بــرای ســال مالــی منتهــی بــه 29 اســفند 

مـــــاه 1400 خدمــت شـــــما گرامیــان تقدیـــــم می گــردد.
مأموریت شرکت 

تولیـــــد انـــــواع مقاطــع فـــــوالدی طویــل ســـــاختمانی بــا اســـــتفاده از تکنولوژی هــای 
نویـــــن، ســرمایه انســانی توانمنــد و بــا رعایــت الزامــات زیســت محیطــی در جهــت 
خلــق ارزش افــزوده بــرای ذینفعــان و توســعه اقتصــادی و صنعتــی منطقــه و كشــور. 

چشم انداز افق 1405 
تبدیـــــل شـــــركت بــه یکـــــی از بزرگتریــن شـــــركت های فــوالدی منطقـــــه و تکمیــل 
كننـــــده زنجیـــــره فـــــوالد در منطقـــــه گل گهــر بـــــا تولیــد 3/6 میلیـــــون تــن آهــن 
اســـــفنجی، 2/5 میلیـــــون تـــــن شـــــمش فـــــوالدی و 1/3 میلیـــــون تـــــن محصـــــوالت 

ـــوردی، كاف و آلیــاژی.  نــ
اهـداف شـرکت 

-  ایجــــاد اشــــتغال و بکارگیـری نیروهـای بومـی بــاتوجــه بــه اســتفاده از ذخایــر خــام 
منطقــه، 

-  پیشـــــرفت در پروژه هـــــای در دســـــت تکمیـــــل فعلــی وافزایـــــش تولیــد محصــوالت 
شــركت،

- افزایش فروش و صادرات، 
-  افزایش سودآوری شركت، 

-  افزایــش ســودآوری از شــركت های زیــر مجموعــه، 
-  راه انــــدازی واحــد زیــر مجموعــه )ســیم بکســل ) 

دســـتاوردهای بـــی نظیـــر جنـــاب عباســـلو در مقـــام ناخدایـــی شـــرکت، 
دعـــوت مدیرعامـــل شـــرکت از اصحـــاب رســـانه بـــرای بازدیـــد از ایـــن 
ـــاق  ـــت انطب ـــاده جه ـــوق الع ـــع ف ـــزاری مجم ـــدی، برگ ـــم تولی ـــع عظی مجتم
اساســـنامه شـــرکت بـــا اساســـنامه مـــورد تاییـــد ســـازمان بـــورس و اوراق 
بهـــادار، تعامـــل ارکان شـــرکت بـــا اصحـــاب رســـانه و نهایـــت همـــکاري 
ـــش  ـــراي پوش ـــان کاردان آن ب ـــي و کارشناس ـــط عموم ـــه رواب ـــر فرهیخت مدی
ـــته  ـــه رش ـــد ب ـــان آم ـــه حیفم ـــود ک ـــي ب ـــکات خواندن ـــع از ن ـــري مجم خب

تحریـــر در نیایـــد.
پیام هیات مدیره

خداونــد را شــاكریم در ســال 1400 شــركت موفـق گردیـد بـا عـزم سـهامداران و تدابیـر 
و تاش هـــــای مســتمر هیـــــات مدیـــــره، مدیـــــران و كاركنــــان خــــود كلیــــه اهــــداف و 
برنامه هــــای ایــــن بنــگاه تولیــدی و اقتصــادی را محقـــــق نمایــد و در راســتای توســعه 
ســـــرمایه گذاری در صنایـــــع معدنـی ایـران گام هــــای جدیـدی را برداشـته و بــا مشــاركت 
ســـــهامداران ارزشـــــمند و معتبــر خـود، مراحـل ورود بـه بــــازار فرابـورس ایـران را عملـی 
نمــــوده و در تاریــــخ 1400/02/11 بــــا نمــــاد »فجهــــان« در فهرســــت نرخ هــــای فرابـورس 

ایـــــران درج گـــــردد و در نهایـــــت در تاریــخ 1400/06/17 ســـــهام ایــن شــركت بــرای 
اولیــن بــار بـــــه عمــوم عرضــه شــد. 

در ســـــالی كــه گذشـــــت توانســتیم شــاهد افزایـــــش 41/064/109 میلیــون ریــال در 
درآمـــــد و كســب 14/903/318 میلیــون ریــال سـود در مجتمـع جهـان فوالد سـیرجان، 

باشـیم. 
مهم تریــن موفقیت هــا و دســـتاوردهای شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد 

ســـیرجان در ســالی کــه گذشــت بــه شــرح ذیــل می باشــد: 
- عرضه سهام شركت در بازار اول فرابورس ایران، 

-  پیشــرفت 51 درصــدی در پــروژه احیــا شـمارۀ 2 بـه ظرفیـت 1/050/000 تـن آهـن 
اســفنجی در ســال، 

-  پیشــــرفت 26/69 درصــــدی در پـروژه احیاي مســتقیم مگامــدول بــه ظرفیــت تولیــد 
1/760/000 تــن آهــن اســفنجی در ســال، 

-  پیشــــرفت 21 درصــــدی در پـروژه خـط كاف بــه ظرفیــت اســمی تولیــد 300 هــزار 
تــن تولیــد كاف میلگــرد در ســال، 
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جلســـه مجمـــع عمومـــی عـــادی ســـاالنه شـــركت كربـــن ایران)ســـهامی عـــام( مـــورخ 
1401/3/18 در محـــل ســـالن تـــاش مجموعـــه فرهنگـــي وزارت كار و امـــور اجتماعـــي 

تشـــکیل شـــد.
ـــای  ـــی، اعض ـــی و حقوق ـــهامداران حقیق ـــدی س ـــور 61/51 درص ـــا حض ـــه ب ـــع ك ـــن مجم در ای
هیات مدیـــره، نماینـــده ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار و حســـابرس و بـــازرس قانونـــی 
ـــان  ـــه جناب ـــود ك ـــدزاده ب ـــد اس ـــای حمی ـــده آق ـــر عه ـــع ب ـــت مجم ـــد، ریاس ـــزار گردی برگ
ـــکور  ـــای ش ـــار اول و دوم و آق ـــام نظ ـــد در مق ـــتمي معتم ـــن رس ـــلطاني و  امی ـــلیمان س س

شـــمس به عنـــوان دبیـــر مجمـــع انتخـــاب گردیدنـــد.
در ادامـــه بـــا قرائـــت گـــزارش هیات مدیـــره بـــه مجمـــع مربـــوط بـــه اهـــم فعالیت هـــای 
ــتماع  ــس از اسـ ــه 1400/12/29 و پـ ــی بـ ــی منتهـ ــال مالـ ــی سـ ــه در طـ صورت پذیرفتـ
ـــن  ـــود ضم ـــوات خ ـــن صل ـــا طنی ـــینان ب ـــی، مجمع نش ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــزارش حس گ
ـــود  ـــیم س ـــا تقس ـــاده 129 و ب ـــمول م ـــات مش ـــذ معام ـــی و تنفی ـــای مال ـــب صورت ه تصوی

ـــد. ـــان دادن ـــود پای ـــه كار خ ـــهم ب ـــر س ـــه ازای ه ـــال ب 362 ری
مهنـــدس شـــکور شـــمس  در ابتـــدای گـــزارش 
ــران  ــا تبییـــن اینکـــه شـــركت كربـــن ایـ ــود بـ خـ
بـــه عنـــوان یکـــی از شـــركت وابســـته بـــه شـــركت 
ســـرمایه گذاری صنایـــع پتروشـــیمی و بـــا ارزش 
ـــر  ـــال حاض ـــان در ح ـــارد توم ـــزار میلی ـــدود 1/9 ه ح
در بـــازار دوم بـــورس فعالیـــت مـــی كنـــد افـــزود: 
ــن  ــی در ایـ ــد دوده صنعتـ ــمی تولیـ ــت اسـ ظرفیـ

شـــركت 36 هـــزار تـــن اســـت.
ــده  ــناخته شـ ــه دار و شـ ــر رزومـ ــه مدیـ ــه گفتـ بـ
ــال  ــدای سـ ــکربن« از ابتـ ــورمان »شـ ــت كشـ صنعـ
ــن دوده  ــزار تـ ــفندماه 44 هـ ــان اسـ ــا پایـ 1400 تـ
ـــابه  ـــه دوره مش ـــبت ب ـــه نس ـــرده ك ـــد ك ـــی تولی صنعت
ــته و  ــدی داشـ ــدود 4 درصـ ــد محـ ــال 99 رشـ سـ
میـــزان فـــروش داخلـــی شـــركت در ســـال 1400، 

ــه دوره  ــبت بـ ــه نسـ ــوده كـ ــان بـ ــارد تومـ 775میلیـ
ــت.  ــته اسـ ــدی داشـ ــد 62 درصـ ــر رشـ قبل   تـ

مهنـــدس شـــکور شـــمس همچنیـــن خاطرنشـــان 
كـــرد كـــه نـــرخ دوده صنعتـــی نیـــز در ســـال 1400 
رشـــد 82 درصـــدی داشـــته و یکـــی از دالیـــل رشـــد 
ـــکاندار  ـــت. س ـــرخ اس ـــش ن ـــان افزای ـــی هم ـــروش داخل ف
»شـــکربن«در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه فـــروش 
ــارد  ــته 235میلیـ ــال گذشـ ــركت در سـ ــی شـ صادراتـ
ـــدود  ـــد ح ـــال 99، رش ـــه س ـــبت ب ـــه نس ـــوده ك ـــان ب توم
99 درصـــدی داشـــته اســـت اضافـــه كـــرد نـــرخ دوده 
ــد 91  ــا رشـ ــز بـ ــی نیـ ــروش صادراتـ ــی در فـ صنعتـ
ــوده  ــراه بـ ــر همـ ــه دوره قبل   تـ ــبت بـ ــدی نسـ درصـ

اســـت.
ـــزارش  ـــی گ ـــش پایان ـــمس در بخ ـــکور ش ـــدس ش مهن
خـــود بـــه عملکـــرد 3 ماهـــه ابتـــدای ســـال جـــاری 
شـــركت پرداخـــت و تصریـــح كـــرد . شـــركت كربـــن 
ایـــران بـــا فـــروش 160 میلیـــارد تومانـــی در خـــرداد، 

ـــاه 24 درصـــد  ـــن م ـــروش ای ـــغ ف ـــرده اســـت. مبل ـــت ك ـــه ثب ـــروش ماهان ـــازه ای در ف ـــورد ت رك
ـــت. ـــه اس ـــط ماهان ـــش از متوس ـــد بی ـــته و 31 درص ـــاه گذش ـــش از م بی

ـــاه 1401  ـــرداد م ـــی در خ ـــارد تومان ـــروش 160 میلی ـــا ف ـــران ب ـــن ای ـــركت كرب ـــن ش همچنی
ـــاه  ـــن م ـــروش ای ـــغ ف ـــب مبل ـــن ترتی ـــرده و بدی ـــت ك ـــه ثب ـــروش ماهان ـــازه ای در ف ـــورد ت رك

ـــت. ـــوده اس ـــه ب ـــط ماهان ـــش از متوس ـــد بی ـــته و 31 درص ـــاه گذش ـــش از م ـــد بی 24 درص
ـــت  ـــه اردیبهش ـــبت ب ـــدی نس ـــش 14 درص ـــا كاه ـــاه ب ـــرداد م ـــی در خ ـــد دوده صنعت تولی
همـــراه بـــوده ولـــی مقـــدار فـــروش ایـــن محصـــول 11 درصـــد افزایـــش یافتـــه اســـت و 
ـــزارش  ـــل گ ـــاه قب ـــش از م ـــد بی ـــی 12 درص ـــروش دوده صنعت ـــرخ ف ـــه ن ـــوب آنک ـــر خ خب

ـــت. ـــده اس ش
ـــه  ـــر رزوم ـــکور شـــمس، مدی ـــدس ش ـــردی مهن ـــای راهب ـــه ه ـــازی برنام ـــاده س ـــتای پی در راس
ـــان  ـــارد توم ـــاه شـــركت 403 میلی ـــروش ســـه م دار و خوشـــنام صنعـــت كشـــورمان مجمـــوع ف

ـــد. ـــی ده ـــد را نشـــان م ـــته 62 درصـــد رش ـــال گذش ـــابه س ـــه دوره مش ـــه نســـبت ب ـــوده ك ب
ـــه  ـــبت ب ـــه نس ـــرده ك ـــد ك ـــی تولی ـــن دوده صنعت ـــزار ت ـــفندماه 4/ 3 ه ـــركت در اس ـــن ش ای
ـــركت  ـــی ش ـــروش داخل ـــزان ف ـــی می ـــت. از طرف ـــته اس ـــدی داش ـــد 13درص ـــاه رش بهمن م
در آخریـــن مـــاه ســـال 1400، حـــدود 7/ 2 هـــزار تـــن دوده بـــوده كـــه نســـبت بـــه مـــاه 
بهمـــن رشـــد 46درصـــدی داشـــته اســـت. فـــروش داخلـــی شـــركت در اســـفندماه رقـــم 
5/ 82میلیـــارد تومـــان بـــوده كـــه نســـبت بـــه یازدهمیـــن مـــاه ســـال 1400، بـــا رشـــد 
ـــركت در  ـــی ش ـــروش صادرات ـــه ف ـــت ك ـــی اس ـــن در حال ـــت. ای ـــوده اس ـــراه ب ـــدی هم 58درص
ـــود  ـــل خ ـــاه قب ـــه م ـــبت ب ـــوده، نس ـــی ب ـــن دوده صنعت ـــزار ت ـــدودا 8/ 1 ه ـــه ح ـــفندماه ك اس
ـــروش  ـــان ف ـــارد توم ـــن شـــركت در اســـفندماه 3/ 40میلی رشـــد 20درصـــدی داشـــته اســـت. ای

ـــت.  ـــته اس ـــش داش ـــد افزای ـــن 19 درص ـــاه بهم ـــه م ـــبت ب ـــه نس ـــته ك ـــی داش صادرات
ـــه  ـــدس شـــکور شمس»شـــکربن« درس ـــه مهن ـــه گفت ب
مـــاه اول امســـال 402,5 میلیـــارد تومـــان فـــروش 
ــال  ــابه سـ ــدت مشـ ــه مـ ــبت بـ ــه نسـ ــته كـ داشـ
ـــی  ـــدازه نیم ـــه ان ـــا ب ـــرده و تقریب ـــد ك ـــل 63% رش قب
ـــرخ  ـــن ن ـــت. همچنی ـــته اس ـــروش داش ـــل ف ـــال قب ازس
فـــروش دوده داخلـــی در خـــرداد مـــاه بـــه 42,2 و 
دوده صادراتـــی بـــه 35,5 میلیـــون تومـــان رســـیده 
و بـــه عبارتـــی نـــرخ دالری فـــروش دوده بـــه 1390 
ــی  ــی و داخلـ ــرای دوده صادراتـ ــی 1653 دالر بـ الـ
ـــركت  ـــی ش ـــش بین ـــه پی ـــی ك ـــت درحال ـــیده اس رس
ـــت و  ـــوده اس ـــی1060دالر ب ـــرخ دوده صادرات ـــرای ن ب
ـــال 1401  ـــركت در س ـــه ش ـــان از آن دارد ك ـــن نش ای
ــرای  ــی بـ ــودآوری خوبـ ــد توانســـت سـ ــم خواهـ هـ

ســـهامداران داشـــته باشـــد.
ــروش  ــه در فـ ــت كـ ــوان گفـ ــی تـ ــی مـ ــور كلـ بطـ
شـــركت كربـــن ایـــران حدود30هزارتـــن بـــه فـــروش 
ـــول  ـــادرات نحص ـــه ص ـــن ب ـــدود 10هزارت ـــی و ح داخل
ــد،  ــی هنـ ــداف صادراتـ ــا اهـ ــه عمدتـ ــق داده كـ تعلـ
پاكســـتان،جنوب شـــرق آســـیا و تركیـــه هســـتند.لذا 
ـــیا  ـــرق آس ـــوب ش ـــد و جن ـــرخ Carbon Blackهن ن
ـــر  ـــال حاض ـــركت دارد.درح ـــرای ش ـــی ب ـــت باالی اهمی
گریدهـــای مختلـــف دوده در هنـــد بیـــن 1550 الـــی 
ـــن 1600  ـــیا و چی ـــرق آس ـــوب ش 1700 دالر و در جن

الـــی 1730 دالر مـــی باشـــد.
ویژه  تقدیر  بهداشتی،  های  پروتکل  دقیق  رعایت 
عنوان  به  شمس  شکور  مهندس  از  مجمع  رئیس 
یکی از مدیران طراز اول صنعت کشور و در استمرار 
توضیحاتی  ارائه  شرکت،  صعودی  روند  به  بخشی 
عملکردی  به  دستیابی   ، کارخانه  انتقال  پیرامون 
تشویق   ،1400 سال  در  ها  بینی  پیش  از  فراتر 
سهامداران حین و بعد از گزارش مدیرعامل موفق، 
، برگزار  تایید حسابهای شفاف و کلین جناب فروزانفر مرد شماره یک مالی شرکت 
با اساسنامه مورد تایید سازمان بورس  انطباق اساسنامه شرکت  العاده و  مجمع فوق 
اوراق بهادار، پاسخگویی به سواالت سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط 
و نهایت تعامل و همکاری کلیه ارکان شرکت منجمله روابط عمومی با اصحاب رسانه و 
خبرنگاران برای پوشش خبری از نکات خواندنی این مجمع بود که حیفمان آمد به اسب 

قلم سپرده نشود. 
پیام هیات مدیره

ـــی و تـــاش و كوشـــش كاركنـــان  ـــم اعـــام نمائیـــم در ســـایه توجهـــات حـــق تعال افتخـــار داری

افزایش چشمگیر سود خالص

شرکت کربن ایران با مدیریتی کاردان هر سال موفق تر از سال پیش

بـه گفتـه مدیـر رزومـه دار و شـناخته شـده صنعـت کشـورمان 
»شـکربن« از ابتـدای سـال 1400 تـا پایان اسـفندماه 44 هـزار تن 
دوده صنعتـی تولیـد کـرده که نسـبت بـه دوره مشـابه سـال 99 
رشـد 4 درصدی داشـته و میـزان فروش داخلی شـرکت در سـال 
1400، 775میلیـارد تومان بوده که نسـبت به دوره قبل   تر رشـد 62 

درصدی داشـته اسـت. 
سـکاندار »شـکربن«در ادامـه با اشـاره بـه اینکه فـروش صادراتی 
شـرکت در سـال گذشـته 235میلیارد تومـان بوده که نسـبت به 
سـال 99، رشـد حـدود 99 درصدی داشـته اسـت اضافه کـرد نرخ 
دوده صنعتـی در فـروش صادراتی نیز با رشـد 91 درصدی نسـبت 

بـه دوره قبل   تر همـراه بوده اسـت.
به گفته مهندس شـکور شـمس تحقـق تولیـد معـادل 110 درصد 
برنامـه ، فـروش 103 درصد برنامه و سـود آوري 177 درصد نسـبت 
به آخرین پیش بیني، همچنان در مسـیر ارتقاء عملکـرد با رویکرد 
افزایـش تولیـد و کیفیـت محصوالت و مشـتري مداري نسـبت به 

کسـب سـهم بیشـتري از بازار داخلي و صادرات قـدم برداریم.
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ـــا  ـــا ب ـــروس كرون ـــیوع وی ـــترش ش ـــه و گس ـــاي ظالمان ـــم ه ـــترش تحری ـــداوم گس ـــم ت و علیرغ
تحقـــق تولیـــد معـــادل 110 درصـــد برنامـــه ، فـــروش 103 درصـــد برنامـــه و ســـود آوري 
ـــا  ـــرد ب ـــاء عملک ـــیر ارتق ـــان در مس ـــي، همچن ـــش بین ـــن پی ـــه آخری ـــبت ب ـــد نس 177 درص
رویکـــرد افزایـــش تولیـــد و كیفیـــت محصـــوالت و مشـــتري مـــداري نســـبت بـــه كســـب 
ـــار  ـــب افتخ ـــک كس ـــدون ش ـــم ، ب ـــدم برداری ـــادرات ق ـــي و ص ـــازار داخل ـــتري از ب ـــهم بیش س
ـــت و  ـــایه حمای ـــل در س ـــال قب ـــه س ـــبت ب ـــال 1400 نس ـــركت در س ـــود آوري ش ـــش س افزای

ـــت. ـــده اس ـــل گردی ـــي حاص ـــهامداران گرام ـــما س ـــي ش ـــاد و همراه اعتم
هیــات مدیــره و مدیریــت شــركت اعتقــاد دارد امانتــدار ســهامداران محتــرم بــوده و بــه منظــور 
حفاظــت و صیانــت از ایــن امانــت از انجــام هیــچ تــاش و كوششــی دریــغ نورزیده، در راســتای 
تحقــق اهــداف اســتراتژیک وبــا اعتقــاد راســخ و تکیــه بــه تــاش و دانــش كاركنــان خــود بــه 
رونــد پویایــی و موفقیــت شــركت بــا افزایــش تولیــد رقابــت پذیــر ادامــه داده، تعامــل مطلــوب 
و اســتفاده از نظــرات و انتقــادات ســازنده و رهنمودهــای ســهامداران محتــرم را ارج نهــاده و در 

راســتای بهبــود فرآیندهــای تصمیــم گیــری و برنامــه ریــزی خــود مــی دانیــم.
مرورکلي بر وضعیت وتحوالت صنعت 

صنعـــت كربـــن بلـــک در ایـــران متأثـــر از عملکـــرد چهـــار شـــركت تولیدكننـــده دوده 
ـــیمرغ  ـــركت س ـــارس و ش ـــي پ ـــركت دوده صنعت ـــران، ش ـــن ای ـــركت كرب ـــي ش ـــي یعن صنعت
ـــام  ـــي دوده ف ـــركت صنعت ـــند( و ش ـــي میباش ـــازان داخل ـــهامداران آن تایرس ـــده س ـــه عم )ك
ـــن  ـــي در ای ـــده داخل ـــد كنن ـــا تولی ـــران تنه ـــن ای ـــركت كرب ـــته ش ـــالهاي گذش ـــت. در س اس
صنعـــت بـــود كـــه تمامـــي ســـهم بـــازار داخلـــي را در اختیـــار داشـــت. بـــه واســـطه ورود 
ـــش  ـــد و افزای ـــت تولی ـــن ظرفی ـــا 15/000 ت ـــال 1374 ب ـــارس در س ـــي پ ـــركت دوده صنعت ش
ـــي دوده  ـــیمرغ وشـــركت صنعت ـــال 1385 و ورود شـــركت س ـــن در س ـــه 30/000 ت ـــت ب ظرفی
ـــد و  ـــتراتژي تولی ـــه و اس ـــر از برنام ـــركت متاث ـــر ش ـــازار ه ـــهم ب ـــد س ـــه تولی ـــه عرص ـــام ب ف
ـــدي،  ـــوالت تولی ـــت محص ـــه كیفی ـــي از جمل ـــاي رقابت ـــت ه ـــي(، مزی ـــي و صادرات فروش)داخل
ـــوالت  ـــرف محص ـــد مص ـــه و مقاص ـــواد اولی ـــع م ـــه مناب ـــي ب ـــي و دسترس ـــت جغرافیای موقعی
ـــر  ـــازاد ب ـــوالت م ـــادرات محص ـــراي ص ـــاش ب ـــتا ت ـــن راس ـــد. در ای ـــي باش ـــوارد م ـــایر م و س

ـــت. ـــوده اس ـــركت ب ـــم ش ـــداف مه ـــه اه ـــي از جمل ـــاز داخل ـــر نی ـــازار ب ب
برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت براي سال مالي آتي 

1- اجراي پروژه جابجایي كارخانه 
2- تولیـــد و فـــروش 42/000 تـــن محصـــول )داخلـــي و صادراتـــي( مطابـــق اســـتاندارد 

 ASTM
ـــش  ـــتاي افزای ـــا در راس ـــازي آنه ـــد س ـــع و توانمن ـــازي مناب ـــه س ـــا ، بهین ـــود فراینده 3- بهب

ـــره وري  به
4- آمـــوزش مســـتمر و ارتقـــاء آگاهـــي و صاحیـــت كاركنـــان و توســـعه منابـــع انســـاني 

ـــركت ـــبرد ش ـــي پیش ـــزار اصل ـــوان اب ـــه عن ـــته ب شایس
مرورکلی برجایگاه شرکت درصنعت و وضعیت رقابتی آن

ـــا  ـــی ، ب ـــده دوده صنعت ـــركت تولیدكنن ـــن ش ـــی تری ـــوان قدیم ـــه عن ـــران ب ـــن ای ـــركت كرب ش
ـــازار و واردات  ـــاز ب ـــر نی ـــازاد ب ـــد م ـــه تولی ـــت از جمل ـــن صنع ـــکات در ای ـــی مش ـــود برخ وج
ـــگاه مناســـبی  ـــروش جای ـــد و ف ـــل ماحظـــه ای از تولی ـــا داشـــتن ســـهم قاب ـــه كشـــور، ب ـــر ب تای
ـــدگان  ـــا و تولیدكنن ـــا ورود رقب ـــر ب ـــالهاي اخی ـــن درس ـــد.  لیک ـــته باش ـــت داش ـــن صنع در ای
ـــال و  ـــن دوده در س ـــزار ت ـــش از 160 ه ـــه بی ـــور ب ـــد كش ـــت تولی ـــش ظرفی ـــد و افزای جدی
ـــور و  ـــه كش ـــر ب ـــل واردات تای ـــه دلی ـــازي ب ـــاي تایرس ـــه ه ـــد كارخان ـــت تولی ـــش ظرفی كاه
ـــوص  ـــت.  در خص ـــی شدهاس ـــا رقابت ـــركت كام ـــروش ش ـــرایط ف ـــودرو ش ـــد خ ـــش تولی كاه
ـــان  ـــور جه ـــش از 5 كش ـــه بی ـــال 1400 ب ـــد س ـــد از تولی ـــادرات 24 درص ـــا ص ـــادرات، ب ص

ـــد. ـــق نمای ـــود را محق ـــروش  خ ـــه ف ـــد برنام ـــش از 116 درص ـــت بی ـــته اس توانس

مرورکلی برعملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهاي مهم:
1- تولید باالتر از ظرفیت اسمي و برنامه و بودجه مصوب.

2- حفظ سهم بازار داخلي و صادراتی 
ـــاي  ـــت در بازاره ـــکان رقاب ـــان از ام ـــول اطمین ـــت حص ـــت جه ـــا كیفی ـــول ب ـــد محص 3- تولی

ـــي  ـــي و صادرات داخل
ـــد  ـــت تولی ـــظ ظرفی ـــت حف ـــد جه ـــوط تولی ـــي خط ـــرات اساس ـــع تعمی ـــه موق ـــام ب 4- انج

ـــه كارخان
5- پیگیري اجراي برنامه پروژه انتقال كارخانه

6- تاش در جهت بهبود ضریب مصرف مواد اولیه وافزایش بازدهي تولید
ISO/IEC :9001 -2015 7- ارتقا سیستم هاي مدیریت كیفیت بر اساس

ISO/IEC :14001/2015 8- ارتقا سیستم های مدیریت محیط زیست بر اساس
ISO 18001/2007 9- تمدید گواهینامه نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 ISO/IEC: 17025/2017 10- تمدید گواهینامه نظام تأیید صاحیت آزمایشگاه
11- توسعه سیستم مدیریت انرژي ISO : 50001/2018 جهت مصرف بهینه انرژی

ــي  ــازمان ملـ ــركت از سـ ــوالت شـ ــراي محصـ ــاري بـ ــتانداردهاي اجبـ ــت اسـ 12- دریافـ
ــران ــتاندارد ایـ اسـ

Reach  13- ستقرار سیستم مدیریت شناسایي و ارزیابي مواد شیمیایي تولیدي
بیان استراتژي شرکت : 

ـــران،  ـــعاركربن ای ـــق ش ـــا تحق ـــي ب ـــاي جهان ـــوذ در بازاره ـــي و نف ـــازار داخل ـــهم ب ـــظ س حف
ـــان ـــن درجه ـــش آفری ـــه، نق ـــرو درمنطق پیش

اهم اقدامات انجام شده در سال 1400 : 
- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابي دارایي ها ) صرفاً طبقه زمین(

- اخذ گواهي صادركننده نمونه استاني
-  تاش در جهت بهبود ضریب مصرف روغن 

-  مدیریت اخذ تسهیات سرمایه در گردش متناسب با فعالیت شركت 
-  حفظ سطح تولید محصوالت 

   50001:2018ISO استمرار سیستم مدیریت انرژي  -
- ادامه تعامات با واحدهاي مستربچ سازي جهت ارتقاء كیفیت دوده تحویلي 

-  انجـــام اقدامـــات الزم در رابطـــه بـــا جابجایـــي كارخانـــه موضـــوع درخواســـت ســـازمان 
ـــت  ـــط زیس ـــت محی حفاظ

ـــورت  ـــه ص ـــال 1400 ب ـــوزش در س ـــاعت آم ـــان 5200 نفرس ـــازي كاركن ـــت توانمندس - جه
ـــت . ـــده اس ـــام ش ـــازماني انج ـــرون س ـــوزش درون و ب آم

ـــت  ـــن مدیری ـــون از انجم ـــیون و آزم ـــکار كالیبراس ـــگاههاي هم ـــه آزمایش ـــذ گواهینام -  اخ
ـــران  ـــت ای كیفی

 TC69  عضو فعال سازمان استاندارد در كمیته  -
- عضو فعال اداره كل محیط زیست استان خوزستان در طرح آموزشي محیط یار

برنامه های آینده شرکت
1- گسترش بازارهاي فروش محصوالت و توسعه بازارهاي صادراتي
ASTM 2- تولید به میزان 42000 تن محصول مطابق استاندارد

3- بـــه روزآوري اســـتراتژي شـــركت برمبنـــاي مـــدل BSM در راســـتای اســـتراتژی 
ســـرمایه گذاری صنایـــع پتروشـــیمی و تاپیکـــو

4- اجرای پروژه جابه جایی كارخانه
5- تمدید گواهینامه های سیستمهای مدیریتی جاری در سازمان 

6- تمركز بر توسعه منابع انسانی شایسته به عنوان ابزار اصلی پیشبرد شركت
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برگزاری مجمع سالیانه نخستین شرکت پروژه محور ایران

ـــیس  ـــازه تاس ـــه ت ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــرمایه ب ـــازار س ـــورس و ب ـــوزه ب ـــی در ح ـــركت تجل ش
ـــه  ـــد ك ـــب كن ـــهامداران جل ـــن س ـــمگیری را بی ـــادی چش ـــن اعتم ـــته حس ـــد توانس ـــی باش م
ـــی  ـــر عل ـــون دكت ـــابقه ای چ ـــا س ـــت و ب ـــل پاكدس ـــه اركان از مدیرعام ـــان از آن دارد كلی نش
ـــور ســـهام پاســـخگو  ـــام و از ام ـــم مق ـــی و قائ ـــر مجـــرب اجرائ ـــری مدی ـــاب باق ـــا جن ـــری ت اكب
تـــا روابـــط عمومـــی فرهیختـــه شـــركت توانســـته اند بـــا مدیریـــت كارآمـــد اطمینـــان و 
ـــاذ و بیـــن ســـرمایه گـــذاران جلـــب نماینـــد. بـــدون شـــک  اعتمـــاد حـــد اعائـــی را اتخ
ـــده  ـــث ش ـــا باع ـــروژه ه ـــی و پ ـــركت اصل ـــرگان در ش ـــگان و خب ـــاب نخب ـــش و انتص گزین
ـــی  ـــاب اول خیل ـــور انتخ ـــور كش ـــروژه مح ـــركت پ ـــن ش ـــام بزرگتری ـــی در مق ـــركت تجل ش
ـــدن  ـــی ش ـــث اجرای ـــی و باع ـــود بان ـــای خ ـــرمایه ه ـــاركت و س ـــا مش ـــا ب ـــود ت ـــراد ش از اف

ـــوند.  ـــزرگ ش ـــای ب ـــروژه ه پ
مجمـــع عمومـــی عـــادی ســـالیانه صاحبـــان ســـهام شـــركت  تجلـــي توســـعه معـــادن و 

در   1401/03/21 مـــورخ  )ســـهامی عام(  فلـــزات 
محـــل مجموعـــه فرهنگـــي و ورزشـــي كار و امـــور 

اجتماعـــي - ســـالن تـــاش برگـــزار گردیـــد.
در ایـــن مجمـــع كـــه بـــا حضـــور 91/36 درصـــد 
ــات  ــاء هیـ ــهامداران حقیقـــی و حقوقـــی ، اعضـ سـ
مدیـــره، نماینـــده ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار، 
حســـابرس و بـــازرس قانونـــی برگـــزار گردیـــد، 
ــین  ــای محمدحسـ ــده آقـ ــع برعهـ ــت مجمـ ریاسـ
ـــادي  ـــد آب ـــود زی ـــان محم ـــه جناب ـــود، ك ـــي راد ب قائم
نـــژاد و  امیـــر غامـــي در مقـــام نظـــار اول و دوم و 
آقـــای ســـعید باقـــري بـــه عنـــوان دبیـــر مجمـــع 

ــد. ــاب گردیدنـ انتخـ
درادامـــه بـــا قرائـــت گـــزارش هیـــات مدیـــره بـــه 
ــورت  ــای صـ ــم فعالیتهـ ــه اهـ ــوط بـ ــع مربـ مجمـ

پذیرفتـــه در طـــی ســـال مالـــی منتهـــی بـــه 
1400/12/29 و پـــس از اســـتماع گـــزارش حســـابرس و 
ـــوات  ـــن صل ـــا طنی ـــینان ب ـــع نش ـــی، مجم ـــازرس قانون ب
خـــود ضمـــن  تصویـــب صورتهـــای مالـــی و تنفیـــذ 
معامـــات مشـــمول مـــاده 129 و بـــا تقســـیم ســـود 
4 ریـــال بـــه ازای هـــر ســـهم بـــه كار خـــود پایـــان 

دادنـــد.
دكتـــر علـــی اكبـــری در ابتـــدای گـــزارش خـــود بـــا 
تشـــریح ایـــن كـــه شـــکل گیـــری تجلـــی محصـــول 
ـــی ، دلســـوزی ســـهامداران، صاحبنظـــران  ـــاش، همدل ت

ـــتقبال  ـــت و اس ـــی محصـــول حمای ـــد تجل ـــرد تول ـــد ك ـــوده اســـت تاكی ـــت ب ـــرگان صنع و خب
ـــی  ـــه م ـــران مجموع ـــکاران و مدی ـــاش و همـــت هم ـــی محصـــول ت ـــد تجل ـــازار، رش ـــی ب اهال
ـــتیم  ـــرفت هس ـــاهد پیش ـــه ش ـــی، روزان ـــگ تجل ـــه در هلدین ـــاكریم ك ـــد را ش ـــد و خداون باش

ـــیم. ـــهامداران باش ـــف س ـــه لط ـــن هم ـــرای ای ـــی ب ـــدار خوب ـــم امانت و امیدواری
وی در ادامـــه بـــا تبییـــن اینکـــه مـــا شـــركت را ابتـــدا بـــا ســـرمایه 10 میلیـــون ریـــال 
ـــزاری  ـــا برگ ـــركت ب ـــرای ش ـــم ب ـــاق مه ـــال 99 دو اتف ـــم و در س ـــت كردی ـــال 91 ثب در س
ـــدی از  ـــه درص ـــه اولی ـــور و عرض ـــرمایه كش ـــازار س ـــخ ب ـــرمایه تاری ـــش س ـــن افزای بزرگتری
ســـهام در بـــازار بـــورس رقـــم خـــورد افـــزود: مشـــاركت و ســـرمایه گـــذاری در حـــوزه 
معـــادن و فلـــزات، خدمـــات مشـــاوره ای، مهندســـی، پیمانـــکاری، مدیریتـــی ،اكتشـــاف، 
ـــروژه  ـــی پ ـــع مال ـــن مناب ـــط، تامی ـــات مرتب ـــه اقدام ـــرآوری و كلی ـــی، ف ـــه آرای ـــتخراج، كان اس

ـــد ـــی باش ـــی م ـــت تجل ـــی فعالی ـــای اصل ـــوزه ه ـــه ح ـــر از جمل ـــرمایه پذی ـــركتهای س ش

ـــرد:  ـــت شـــركت خاطرنشـــان ك ـــون ماموری ـــه پیرام ـــابقه اقتصـــاد كشـــور در ادام ـــا س ـــر ب مدی
ـــکان جـــذب ســـپرده  ـــای منتخـــب، ام ـــروزه ه ـــردم در پ ـــاد م ـــذاری مســـتقیم آح ســـرمایه گ
ـــروژه  ـــی پ ـــن مال ـــهیل در تامی ـــم، تس ـــای عظی ـــروژه ه ـــه پ ـــا ب ـــت آنه ـــرد و هدای ـــای خ ه
ـــای  ـــروژه ه ـــی پ ـــن مال ـــن روش تامی ـــه تری ـــم هزین ـــدت، ك ـــدت و بلندم ـــان م ـــای می ه
ـــرل  ـــن كنت ـــای نوی ـــعه ابزاره ـــا، توس ـــروژه ه ـــی پ ـــن مال ـــن روش تامی ـــریع تری ـــب،  س منتخ
ـــرداری از آن از  ـــره ب ـــروژه و به ـــل پ ـــی در تکمی ـــرعت بخش ـــا، س ـــروژه ه ـــی پ ـــی و كیف كم
ـــان  ـــران و متخصص ـــن صاحبنظ ـــركت را در بی ـــهم و ش ـــن س ـــه ای ـــت ك ـــواردی اس ـــم م اه

ـــت.  ـــاخته اس ـــان س ـــده عی ـــركت ارزن ـــک ش ـــوان ی ـــه عن ب
ـــی در  ـــات خوب ـــزات، اتفاق ـــادن و فل ـــعه مع ـــی توس ـــركت تجل ـــل ش ـــر عام ـــه مدی ـــه گفت ب
ـــده  ـــاف ش ـــا اكتش ـــن ط ـــون ت ـــک میلی ـــدود ی ـــی رخ داده و ح ـــان جنوب ـــدن خراس دو مع
ـــی در  ـــاف تفصیل ـــركت اكتش ـــی ش ـــدوده معدن ـــرد:  مح ـــان ك ـــری خاطرنش ـــت.  علی اكب اس
دو حـــوزه معدنـــی پلـــی متـــل می توانـــد محـــدوده 

ـــد. ـــركت باش ـــرای ش ـــی ب ـــی خوب معدن
ــروژه  ــون پـ ــری پیرامـ ــی اكبـ ــی علـ ــر مرتضـ دكتـ
هـــای در دســـت اجرایـــی شـــركت تجلـــی توســـعه 
ــد كاف  ــت : تولیـ ــار داشـ ــزات اظهـ ــادن و فلـ معـ
در منطقـــه ابركـــوه بـــه ظرفیـــت 450 هـــزار 
تـــن، تولیـــد آهـــن اســـفنجی در منطقـــه بیجـــار 
ــه  ــد گندلـ ــن، تولیـ ــون تـ ــت 1/6 میلیـ ــه ظرفیـ بـ
ـــت 920  ـــه ظرفی ـــار ب ـــه بیج ـــن در منطق ـــنگ آه س
هـــزار تـــن، تولیـــد فـــوالد در منطقـــه ابركـــوه بـــه 
ــوالدی  ــد ورق فـ ــن ، تولیـ ــزار تـ ــت 600 هـ ظرفیـ
ــون  ــک میلیـ ــت یـ ــه ظرفیـ ــروه بـ ــه قـ در منطقـ
تـــن، تولیـــد كنســـانتره ســـنگ آهـــن در منطقـــه 
ـــن،  ـــون ت ـــت 2/5 میلی ـــه ظرفی ـــنگان ب ـــواف – س خ
ـــادی  ـــژه اقتص ـــه وی ـــفنجی در منطق ـــن اس ـــد آه تولی
بـــه ظرفیـــت 1/7 میلیـــون تـــن، بهـــره بـــرداری از 
ــه  ــان بـ ــه رویـ ــدرود در منطقـ ــنگ گلنـ ــال سـ زغـ
ــی  ــاف تفضیلـ ــن، اكتشـ ــون تـ ــت 0/15 میلیـ ظرفیـ
ــت  ــه تربـ ــوق در منطقـ ــال نـ ــی متـ ــدن پلـ از معـ
حیدریـــه، تولیـــد ورق فـــوالدی در منطقـــه فریمـــان 
ـــی  ـــن و اصل ـــم تری ـــن از مه ـــون ت ـــت 2 میلی ـــه ظرفی ب
ـــی  ـــدی پ ـــورت ج ـــه بص ـــت ك ـــی اس ـــن پروژه های تری

گیـــری مـــی شـــود.
ـــزارش  ـــری از گ ـــمت دیگ ـــری در قس ـــی اكب ـــر عل دكت
خـــود پیرامـــون اهـــم پروژه هـــای تجلـــی توســـعه معـــادن و فلـــزات خاطرنشـــان كـــرد: 
ــام  ــن انجـ ــون تـ ــت 2/5 میلیـ ــه ظرفیـ ــاز اول بـ ــنگ آهن در فـ ــانتره سـ ــد كنسـ تولیـ
شـــده اســـت و همچنیـــن احـــداث گندله ســـازی بـــه میـــزان 920 هـــزار تـــن كارخانـــه 
كاف ســـازی در منطقـــه ابركـــوه نیـــز پیشـــرفت خوبـــی داشـــته اســـت. بـــه گفتـــه وی 
همچنیـــن تجلـــی 20 درصـــد از ســـهام شـــركت فـــوالد كردســـتان را در اختیـــار دارد و 
ـــا 1404  ـــال ت ـــن در س ـــون ت ـــک میلی ـــت ی ـــا ظرفی ـــوالدی ب ـــد ورق ف ـــه تولی احـــداث كارخان

ـــت. ـــد یاف ـــان خواه پای
ـــه ســـهام شـــركت  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــزات ب ـــادن و فل ـــی توســـعه مع ـــل شـــركت تجل مدیرعام
معدنـــی و صنعتـــی ســـپهر تجلـــی 100 درصـــد متعلـــق بـــه تجلـــی اســـت، ادامـــه داد: 

ـــت. ـــد داش ـــه ای خواه ـــل ماحظ ـــش قاب ـــرعت افزای ـــه س ـــركت ب ـــن ش ـــرمایه ای س
بـــه گفتـــه وی همچنیـــن: ســـرمایه گذاری در شـــركت بین المللـــی همـــراه جـــاده ریـــل 

مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات با تشریح اینکه؛ امکان 
جذب سپرده های خرد و هدایت آنها به پروژه های عظیم، تسهیل در 
تامین مالی پروژه های میان مدت و بلند مدت، سرعت بخشی در تکمیل 
پروژه و بهره برداری از جمله مزیت های تجلی است تصریح کرد: بازده 
63/5 درصدی در حدود 7 ماه ورود به بازار از مهم ترین دستاوردهای 
شرکت بوده است. دکتر مرتضی علی اکبری با اشاره به پروژه های 
شرکت افزود: در کنار پروژه عظیم فوالد کردستان ، پروژه فوالد شرق 
خراسان برای 2/5 میلیون تن کنسانتره در حال اجرا می باشد که قابل 

افزایش به 5 میلیون تن است. 

تجلی توسعه معادن فلزات برای حصول افتخار ملی
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ـــورد  ـــرمایه م ـــش س ـــی افزای ـــه تازگ ـــده و ب ـــام ش ـــان انج ـــارد توم ـــغ 37 میلی ـــه مبل ـــا ب دری
ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــب ق تصوی

ـــور  ـــركت مزب ـــی در ش ـــدی تجل ـــهام 5/ 31درص ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــی« ب ـــد »تجل ـــر ارش مدی
ـــاز اول  ـــد. ف ـــرا می كن ـــاس اج ـــدر عب ـــکله را در بن ـــروژه اس ـــركت پ ـــن ش ـــرد: ای ـــه ك اضاف
ـــاز اول آن حـــدود  ـــه ف ـــن اســـت ك ـــون ت ـــرای 50 میلی ـــاز آخـــر آن ب ـــن و ف ـــون ت آن 10میلی

4 هـــزار میلیـــارد تومـــان ســـرمایه گذاری الزم دارد.
علی اكبـــری بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه شـــركت بازرگانـــی صنایـــع و معـــدن ایـــران نیـــز 
ـــن  ـــرد: ای ـــان ك ـــت، خاطرنش ـــوالد اس ـــت ف ـــی در صنع ـــیار قدیم ـــركت های بس ـــی از ش یک
ـــتیم 51  ـــا توانس ـــت و  م ـــته اس ـــت داش ـــا االن فعالی ـــش ت ـــال پی ـــش از 20 س ـــركت  بی ش

درصـــد ســـهام آن را در اختیـــار بگیریـــم و از آن عایـــدی خوبـــی داشـــته ایم.
وی همچنیـــن شـــركت آهـــن و فـــوالد اســـتاتیس تـــوس بـــرای تولیـــد 4 میلیـــون تـــن 
ــمرد و   ــور برشـ ــزرگ كشـ ــیار بـ ــای بسـ ــی از پروژه هـ ــورد را یکـ ــازی و نـ ورق و فوالد سـ
ادامـــه داد: تجلـــی 15 درصـــد ســـهام ایـــن شـــركت را نیـــز در اختیـــار گرفتـــه اســـت. 
ایـــن در حالـــی اســـت كـــه  85 درصـــد دیگـــر ســـهام ایـــن شـــركت نیـــز متعلـــق بـــه 

چادرملـــو اســـت.
ـــود  ـــزارش خ ـــی گ ـــش پایان ـــزات در بخ ـــادن و فل ـــعه مع ـــی توس ـــركت تجل ـــل ش مدیرعام
ـــد  ـــز 48 درص ـــوه نی ـــوالد ابرك ـــن و ف ـــركت آه ـــركت در ش ـــن ش ـــه ای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب
ـــرا در  ـــال اج ـــروژه در ح ـــه پ ـــر س ـــال حاض ـــركت  در ح ـــن ش ـــزود: ای ـــت اف ـــهامدار اس س
زمینـــه  فوالد ســـازی، نـــورد و آهن اســـفنجی دارد كـــه ایـــن پروژه هـــا در ســـال 1401 

می تواننـــد پیشـــرفت فیزیکـــی مناســـبی داشـــته باشـــند.
بـــه گفتـــه وی شـــركت اكتشـــاف تجلـــی نیـــز مـــی توانـــد بســـیار فعالنـــه در بخـــش 
ـــن  ـــزرگ تری ـــس ب ـــی م ـــد از مل ـــه بع ـــه ك ـــن نکت ـــح ای ـــد و تصری ـــل كن ـــا عم ـــركت جابج ش

ـــود. ـــد ب ـــا خواه ـــدن جانج ـــور مع ـــدن كش مع
ـــته  ـــم شایس ـــا نظ ـــوام ب ـــی ت ـــتی، میزبان ـــای بهداش ـــکل ه ـــق پروت ـــت دقی رعای
ـــق  ـــرد موف ـــع از عملک ـــس مجم ـــر رئی ـــانه، تقدی ـــاب رس ـــهامداران و اصح از س
ـــم  ـــن تی ـــفاف و کلی ـــابهای ش ـــد حس ـــی، تایی ـــت تجل ـــم مدیری ـــی تی و عال
مالـــی شـــرکت، گـــزارش مبســـوط مدیـــر عامـــل از دســـتاوردها و برنامـــه 
هـــای شـــرکت، تشـــویق هـــای متعـــدد ســـهامداران بـــه پـــاس قدردانـــی 
ـــهامداران  ـــواالت س ـــه س ـــخگویی ب ـــی، پاس ـــت تجل ـــم مدیری ـــرد تی از عملک
ـــی زاده  ـــاب ول ـــل جن ـــط و تعام ـــورت برخ ـــه ص ـــر ب ـــع و ناظ ـــر در مجم حاض
مدیـــر فرهیختـــه روابـــط عمومـــی و ســـرکار خانـــم ابراهیمـــی کارشـــناس 
ـــری  ـــش خب ـــت پوش ـــگاران جه ـــا خبرن ـــد ب ـــی آن واح ـــط عموم ـــای رواب کوش

ـــود. ـــع ب ـــن مجم ـــی ای ـــکات خواندن از ن
نکات مهم مطرح شده در مجمع:

ـــده  ـــام ش ـــن انج ـــون ت ـــت 2.5 میلی ـــه ظرفی ـــاز اول ب ـــن در ف ـــنگ آه ـــانتره س ـــد كنس تولی
ـــه كاف  ـــن. كارخان ـــزار ت ـــزان 920 ه ـــه می ـــازی ب ـــه س ـــداث گندل ـــن اح ـــت و همچنی اس

ـــت. ـــته اس ـــی داش ـــرفت خوب ـــز پیش ـــوه نی ـــه ابرك ـــازی در منطق س
تجلی 20 درصد از سهام شركت فوالد كردستان را در اختیار دارد.

احداث كارخانه تولید ورق فوالدی با ظرفیت یک میلیون تن در سال تا 1404 پایان خواهد یافت.
ـــه  ـــت و ب ـــی اس ـــه تجل ـــق ب ـــد متعل ـــی 100 درص ـــپهر تجل ـــی س ـــی و صنعت ـــركت معدن ش

ـــت. ـــد داش ـــه خواه ـــل ماحظ ـــرمایه قاب ـــش س ـــرعت افزای س
ـــارد  ـــغ 37 میلی ـــه مبل ـــا ب ـــل دری ـــراه جـــاده ری ـــی هم ـــن الملل ـــذاری در شـــركت بی ســـرمایه گ

ـــرار داده اســـت. ـــب ق ـــورد تصوی ـــش ســـرمایه را م ـــرا افزای ـــان انجـــام شـــده و اخی توم
ـــد  ـــل میتوان ـــی مت ـــی پل ـــوزه معدن ـــی در دو ح ـــاف تفصیل ـــركت اكتش ـــی ش ـــدوده معدن مح

ـــد. ـــركت باش ـــرای ش ـــی ب ـــی خوب ـــدوده معدن مح
ـــده  ـــف ش ـــه تعری ـــی ك ـــرای پروژه های ـــروزه اج ـــته و ام ـــته داش ـــروژه در گذش ـــركت 5 پ ش

ـــت. ـــده اس ـــزوده ش ـــركت اف ـــه ش ـــه برنام ـــا ب ـــی پروژه ه و برخ
ــال  ــا در حـ ــن لوله هـ ــت، ایـ ــه اسـ ــت مطالعـ ــدون درز در دسـ ــای بـ ــای لوله هـ پروژه هـ

ــود. ــن می شـ ــق واردات تامیـ ــر از طریـ حاضـ
ـــه  ـــتگی دارد ك ـــود و بس ـــام میش ـــال انج ـــر س ـــركت اواخ ـــدی ش ـــرمایه 50 درص ـــش س افزای

ـــرود. ـــش ب ـــمتی پی ـــه س ـــه چ ـــركت ب ـــع ش مناب
پذیرش شركت تجلی 2 از سوی معادن و فلزات باید عملی شود.

ـــده و در  ـــزار ش ـــاتی برگ ـــده و جلس ـــن ش ـــره تعیی ـــات مدی ـــا هی ـــروژه جانج ـــوص پ در خص
ـــرار  ـــار ق ـــدن در اختی ـــتند و كل مع ـــاختار هس ـــث س ـــام بح ـــه انج ـــر در مرحل ـــال حاض ح

ـــت. ـــه اس گرفت
پیام مدیر عامل

خرد هرکجا گنجی آرد پدید      زنام خدا سازد آن را کلید 
ـــرمایه،  ـــازار س ـــور ب ـــروژه مح ـــركت پ ـــن ش ـــوان اولی ـــه عن ـــی ب ـــركت تجل ـــری ش ـــکل گی ش
ـــران  ـــی از صاحبنظ ـــع بزرگ ـــدت جم ـــی م ـــداوم و طوالن ـــاش م ـــا و ت ـــکاری ه ـــل هم حاص
ـــه در  ـــت ك ـــد اس ـــکاران متعه ـــور و هم ـــت كش ـــاد و صنع ـــره اقتص ـــد و خب ـــوز ، متعه دلس
ـــای  ـــروژه ه ـــا و پ ـــرح ه ـــی ط ـــن مال ـــی از تأمی ـــکل نوین ـــنهاد ش ـــه پیش ـــر ب ـــت منج نهای
ـــرای  ـــردم در اج ـــوم م ـــرد عم ـــای خ ـــرمایه ه ـــاركت س ـــه مش ـــده و زمین ـــت ش ـــزرگ صنع ب

ـــد. ـــم گردی ـــا فراه آنه
ـــد  ـــرمایه در خری ـــازار س ـــی ب ـــور اهال ـــتقبال پرش ـــا اس ـــی ب ـــل اله ـــه فض ـــت ب ـــن حرك  ای
ـــات  ـــات صالح ـــی و باقی ـــتره مل ـــارک در گس ـــون و مب ـــی میم ـــار اتفاق ـــی« را آغ ـــهام »تجل س
ـــا و  ـــی ه ـــا همراه ـــه ب ـــم ك ـــی دان ـــی م ـــت اندركاران ـــان و دس ـــران و متخصص ـــام مدی تم

ـــد.  ـــوده ان ـــر ب ـــم موث ـــر مه ـــن ام ـــام ای ـــود در انج ـــای خ ـــت ه حمای
ـــبکه  ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــزات ب ـــادن وفل ـــعه مع ـــی توس ـــركت تجل ـــا در ش ـــی م ـــت اصل ماموری
ـــركت  ـــزات ش ـــادن وفل ـــعه مع ـــذاری توس ـــرمایه گ ـــای س ـــركت ه ـــا ش ـــده م ـــهامداران عم س
صنعتـــی و معدنـــی گل گهـــر و شـــركت صنعتـــی و معدنـــی چادرملـــو همگـــی شـــركت 
ـــن  ـــت و در ای ـــورد اس ـــا ن ـــدن ت ـــوالد از مع ـــره ف ـــل زنجی ـــتند، تکمی ـــوالدی هس ـــی و ف معدن
ـــت  ـــا اولوی ـــا ب ـــم تمام ـــی دهی ـــام م ـــه انج ـــای ك ـــذاری ه ـــرمایه گ ـــا و س ـــروژه ه ـــتا، پ راس
ـــروژه  ـــه، پ ـــان عرض ـــی در زم ـــركت تجل ـــه ش ـــت ك ـــر اس ـــت. الزم بذك ـــل اس ـــاخت داخ س
ـــت . ـــیده اس ـــروژه رس ـــه 17 پ ـــداد ب ـــن تع ـــر ای ـــال حاض ـــت و در ح ـــزی داش ـــی و فل معدن

چشم انداز:
ـــن  ـــن و برتری ـــوان بزرگتری ـــه عن ـــزات ب ـــادن و فل ـــعه مع ـــی توس ـــركت تجل ـــدگاری ش  مان

ـــور  ـــطح كش ـــركت در س ـــی ش ـــور تخصص ـــروژه مح ـــركت پ ش
برنامه های آتی شرکت

- تکمیل مطالعات احداث كارخانه تولید لوله های بدون درز و تیرآهن بال پهن
- مطالعات تکمیلی احداث كارخانه تولید الکترود گرافیتی و یا تولید كک سوزنی

- شركت در مزایده بهره برداری از معدن زغالسنگ حرارتی طبس
- محدوده اكتشافی فروسیلیس جنوب تجرق

- محدوده منیزیت قشاق ماكو
- محدوده اكتشافی كانسار پلی متال خوبان

- مشاركت در محدوده اكتشافی پلی متال اسماعیل كندی 2
- شركت در مزایده های دولتی در مجدوده ها و پهناهای معدنی كشور

- پیگیری و نظارت بر پیشرفت فیزیکی پروژه ها
- بررسی و تهیه گزارش توجیهی برای انجام حدود 50% افزایش سرمایه شركت
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مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان سـهام شـركت پتروشـیمي تندگویان )سـهامی عام( 
بین المللـي  همایش هـاي  مركـز  نفـت،  صنعـت  پژوهشـگاه  محـل  در   1401/02/24 مـورخ 

پژوهشـگاه صنعـت نفـت سـالن آزادگان برگـزار گردیـد.
در ایـن مجمـع كـه بـا حضـور 83/43 درصـد سـهامداران حقیقـی و حقوقـی ، اعضـاء هیـات 
مدیـره، نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونـی برگـزار گردیـد، 
ریاسـت مجمـع برعهـده آقای محمدحسـن فامیلي بـود، كه جنابـان مرتضي رحیمیان سـراي 
و محمدصلـح جـوي ابراهیـم آباد در مقام نظار اول و دوم و آقای سـیدرضا قاسـمي شـهري به 

عنـوان دبیر مجمـع انتخـاب گردیدند.
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیـات مدیـره بـه مجمـع 
مربـوط بـه اهـم فعالیتهـای صـورت پذیرفتـه در طـی 
سـال مالی منتهـی به 1400/12/29 و پس از اسـتماع 
گـزارش حسـابرس و بـازرس قانونی، مجمع نشـینان با 
طنیـن صلـوات خود ضمـن  تصویـب صورتهـای مالی 
و تنفیـذ معامـات مشـمول مـاده 129 و بـا تقسـیم 
سـود 1/250 ریـال بـه ازای هـر سـهم بـه كار خـود 

دادند. پایـان 
مهدس سـید رضا قاسـمی شـهری، مدیرعامل شـركت 
چـزارش  ابتـدای  در  تندگویـان  شـهید  پتروشـیمی 
جامـع خـود بـا بیـان اینکـه سـال گذشـته از سـوی 
مقـام معظـم رهبـری سـال «تولیـد، پشـتیبانی هـا و 
مانـع زداییهـا» اعـام شـد گفـت: این شـعار نشـان از 

دغدغـه تولیـد و رسـیدن بـه اسـتقالل كشـور در رهبـر 
انقـاب بـود و در همیـن راسـتا تـاش كردیـم تـا بـا 
جلسـاتی كـه بـه طـور مرتـب و دو بـار در هفتـه برگزار 
مـی كردیـم مشـکات تولید را در شـركت مرتفـع كنیم. 
وی پـس از معرفی شـركت از لحاظ موقعیـت جغرافیایی 
و محصـوالت تولیـدی بـه معرفـی تركیـب سـهامداران 
پرداخـت و اظهار داشـت: نسـبت بـه سـال 1399 تغییر 
عمـده ای در تركیـب سـهامداران به وجود نیامده اسـت.
 مهنـدس قاسـمی شـهری در ادامـه با تصریـح اینکه: در 
راسـتای تکریـم كاركنـان و افزایش رضایتمندی ایشـان 
طـرح طبقـه بندی مشـاغل، طـرح بیمه تکمیلـی درمان 
بازآرایـی سـاختمان  بـرای كلیـه كاركنـان و اصـاح و 
شـد  اجرایـی  و  گرفـت  قـرار  كار  دسـتور  در  شـركت 
بـه  تندگویـان  شـهید  پتروشـیمی  شـركت  انتخـاب  از 
عنـوان برتریـن عرضـه كننـده در بـورس كاالی ایـران 
در سـال 1400 ،كسـب رتبـه برتـر درزمینـه عملکـرد 
مطلـوب كنتـرل تولیـد در ارزیابـی شـركت ملـی صنایع 

پتروشـیمی از بیـن 54 شـركت پتروشـیمی كشـور و انتخـاب شـركت پتروشـیمی شـهید 
تندگویـان بـه عنـوان ناشـر برتـر توسـط سـازمان بـورس و اوراق بهادار در سـال گذشـته خبر 
داد و آنها را گوشـه ای از افتخارات كسـب شـده شـركت پتروشـیمی شـهید تندگویان در سال 

برشـمرد.    1400
مهنـدس شـهری در فـرازی دیگـر از گـزارش خـود عملکـرد تولیـد كل در سـال 1400 بـه 
تفکیـک محصـول را بیـان و رونـد رو به رشـد تولید محصـوالت مرغوب طی 10 سـال اخیر را 
صعودی و روبه پیشـرفت دانسـت.  مدیرعامل پتروشـیمی تندگویان در ادامه گزارش مبسـوط 
خـود مشـکات تأمیـن خـوراک پـس از آتـش سـوزی واحـد پارازایلیـن پتروشـیمی بوعلـی 

سـینا و هزینـه هـای سـنگین و تحمیـل شـده شـامل هزینه های حمـل دریایـی و محدودیت 
هـای ذخیـره سـازی و هزینـه هـای مرتبـط  را عمـده تریـن چالـش هایـی عنـوان كـرد كـه 
شـركت بـا آن مواجـه بـود و اظهـار امیـدواری كـرد تـا پایان تابسـتان ایـن واحد در سـرویس 
قرارگرفتـه و هزینه های تحمیل شـده صفر شـود. مدیر ارشـد »شـگویا« تحریم هـای ظالمانه 
شـامل؛ تحریـم قطعـات یدكـی انحصاری كـه از آلمان و ژاپن وارد می شـدند و مشـکل تأمین 
كاتالیسـت هـای مـورد نیـاز از سـازندگان اصلی خارجـی را چالـش دیگری خواند كه شـركت 

در طـول سـال مالـی گذشـته با آن دسـت وپنجـه نرم كرده اسـت.
مهندس قاسـمی شـهری همچنیـن با تبییـن عملکرد 
فروش شـركت طی سـه سـال اخیر بـه تفکیک فروش 
داخلـی و صـادرات افزایش هزینه هـای تأمین خوراک 
ناشـی از حادثه آتش سـوزی پتروشـیمی بوعلی سـینا 
اجتماعـی  مشـکات  و  لجسـتیکی  هـای  چالـش  و 
منطقـه ای را چالشـهای حـوزه بازرگانـی این شـركت 

پتروشـیمی اعـام كرد. 
وی بـه بیان اقدامات شـاخص صـورت گرفته در جهت 
پشـتیبانی و رفع موانع تولید در سـال 1400 پرداخت 
 POY و گفـت: راه انـدازی خـط هفتم واحد نسـاجی
،تعمیر اساسـی كمپرسـور تأمیـن هوا واحد شـیمیایی 
 DCS دوم و بـه روزرسـانی نـرم افزار سیسـتم كنترل
واحـد پلیمری را برخـی از اقدامات شـاخص و پرتعداد 

صـورت گرفتـه در این حوزه برشـمرد.  
قسـمت  در  تندگویـان  شـهید  پتروشـیمی  مدیرعامـل 
دیگـری از گـزارش خـود به بیـان اقدامـات مؤثر صورت 
گرفتـه در حـوزه مدیریـت مالی پرداخـت و تصریح كرد: 
كسـب رتبـه 56 در جمـع یک صد شـركت برتر كشـور 
 1400 سـال  در  خالـص  سـود  درصـدی   57 افزایـش 
نسـبت بـه سـال پیـش از ایـن و رسـیدن سـود خالـص 
بـه 32 هـزار و 844 میلیـارد و 404 میلیـون ریـاالز 
توفیقاتـی بـود كه در سـایه توجه و تمهیـدات مدیریتی 

و تـاش جهادگونـه پرسـنل بـه ان دسـت یازیدیـم. 
وی روند سـوددهی شـركت را روندی مثبت و رو به باال 
خوانـد و اظهار داشـت: سـود عملیاتی شـركت به میزان 
44 درصـد در مقایسـه با سـال گذشـته رشـد داشـته و 
هـر سـهم »شـگویا« نیز بـا 1374 ریـال افزایـش همراه 
بـوده اسـت. قاسـمی شـهری در بخـش پایانـی گـزارش 
خـود بـه بیـان برنامه هـای آتـی پتروشـیمی تندگویان 
پرداخـت و گفـت: بـا توجـه بـه نامگـذاری سـال 1401 
از سـوی مقـام معظـم رهبـری بـه نـام «تولیـد، دانـش 
 POY بنیـان و اشـتغال آفریـن« تـاش بـر آن اسـت تـا بـا راه انـدازی خـط هشـتم واحـد
،واحـد پنبـه مصنوعـی STAPLE  و همچنیـن انبار اتوماتیک، شناسـایی تنگنـا های تولید 
و مشـکات عملیاتـی بـه منظـور دسـتیابی بـه تولیـد پایـدار و برخـی اقدامـات دیگـر در این 

راسـتا حركـت كنند.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشـتی، نظم بسـیار شایسـته در میزبانی سـهامداران 
و اصحاب رسـانه، پخـش کلیپی جامع از توانمندی ها و دسـتاوردهای »شـگویا« به 
همـت روابط عمومـی پویای شـرکت، گزارش مبسـوط مدیریت ارشـد، تبیین روند 
صعـودی شـرکت در کسـب درآمـد و سـود سـازی طی سـه سـال اخیر، تشـریح 

ثبت رکورد تولید و افزایش 57 درصدی سود خالص

سکاندار »شگویا« ثبت رکورد تولید ساالنه کل مجتمع از ابتدای راه 
اندازی تاکنون برای چهارمین سال متوالی به میزان بیش از یک میلیون 
و یک صد و شصت ودو هزار تن در سال 1400 را یکی از توفیقات خوب 
 PET مجموعه اعالم کرد و اضافه کرد:  با ارائه خوب محصوالت بازار

توانستیم از التهاب یا تغییر در بازار جلوگیری کنیم. 
افزایش 57 درصدی سود خالص در سال 1400 نسبت به سال پیش از 
آن و ثبت رکورد جدید تولید در واحد پلیمری A و تحقق 102 درصدی 
برنامه تولید مصوب سال 1400 برخی دیگر از اقدامات و دستاوردها 
در حوزه تولید برای پتروشیمی تندگویان با مدیریت عاملی مهندس 
شهری در سال گذشته بوده است.  مهندس قاسمی شهری مدیر 
خوشفکر و با تجربه مجموعه با برشمردن برخی از اقدامات و دستاورد 
ها در حوزه پشتیبانی تولید در سال گذشته اظهار داشت: حمایت از 
خودکفایی و ساخت داخل، بومی سازی کاتالیست پاالدیوم و رساندن 
عدد ریسک شرکت به 94.0 بر اساس الزامات ممیزی ایرکا از دسگر 

توفیقات شرکت در سال مالی مورد گزارش بوده است.
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پتروشیمی تندگویان با مهندس قاسمی شهری، لیدر صنعت در بهره وری و خودکفایی
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برنامـه هـای مـدون بـرای اسـتمرار رونـد رو بـه رشـد در ارزش آفرینـی، تاییـد 
حسـابهای شـفاف و کلین مدیریت مالی مجرب توسـط حسـابرس و بـازرس قانونی 
و برگـزاری مجمـع فـوق العاده جهت انطباق اساسـنامه شـرکت با اساسـنامه مورد 
تاییـد سـازمان بـورس و اوراق بهادار، پاسـخگویی به سـواالت سـهامداران حاضر 
در مجمـع و ناظـر بـه صورت برخـط با مسـتندات و نهایـت تعامل و همـکاری تیم 
مدیریـت روابـط عمومـی کاربلد و مدیریـت فرهیختـه آن جناب آتش زمـزم برای 
پوشـش خبـری اخبـار و گزارش جلسـه از نـکات خواندنی ایـن دو مجمـع بود که 

حیفمـان آمد به رشـته تحریـر در نیاید.
پیام هیات مدیره

در سـال 1400 علـی رغـم مشـکات ناشـی از تحریـم هـای ظالمانـه علیـه شـركت و كشـور 
عزیزمـان و شـیوع ویـروس كرونـا ، شـركت در راسـتای چشـم انداز ، موفـق به اجـرای برنامه 
هـای عملیاتـی و تجـاری گردیـده اسـت، بـه طوریکـه درآمـد عملیاتـی بـه مبلـغ 170/465 
میلیـارد ریـال نسـبت به سـال گذشـته 71 درصـد و سـود خالص بـه مبلـغ 32/844 میلیارد 

ریـال نسـبت به سـال گذشـته 57 درصد رشـد داشـته اسـت. 
موفقیـت هـای شـركت در سـال 1400 ، از جملـه ثبـت ركـورد تولیـد محصوالـت متنـوع ، 
دسـتیابی به باالترین سـطح درآمد عملیاتی و سـود خالص از ابتدای تاسـیس ، كسـب عنوان 
ناشـر برتـر در بازار سـرمایه و شـركت پژوهشـی برتر در بین شـركتهای تولیدی زیـر مجموعه 
گـروه صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس بـرای دومیـن سـال متوالی مرهـون تـاش و همدلی 
مدیـران و كاركنـان شـركت مـی باشـد. در سـال جهـش تولیـد ، شـركت عـاوه بر دسـتیابی 
ركـورد تولیـد و درآمـد عملیاتـی ، موفق به كسـب عنوان شـركت برتر پژوهشـی بـرای دومین 
سـال متوالـی گردیـد كـه از نتایـج آن تولیـد محصـوالت متنـوع بـا ارزش افـزوده باالتـر و 

جلوگیـری از خـروج ارز از كشـور عزیزمـان بوده اسـت. 
مدیریـت شـركت قصـد دارد در سـال 1401 ضمـن دسـتیابی بـه ظرفیتهای عملی، با شـروع 
اجـرای پـروژه SSP  عـاوه بـر بهینـه سـازی تركیـب تولیـد و افزایـش سـودآوری، بسـتر 
سـودآوری پایـدار و افزایـش تـاب آوری شـركت را فراهم نمایـد و با توجه ویژه بـه تولید دانش 
بنیـان، نسـبت بـه تولیـد محصـوالت جدیـد ، بومـی سـازی قطعـات یدكـی و مواد شـیمیایی 
حیاتـی خـود اقدام نماید. هیات مدیره، ضمن تقدیر از تاشـهای ارزشـمند مدیـران و كاركنان 
شـركت ، از سـهامداران محتـرم بـه خاطـر همراهـی و حمایـت بـی شـائبه خود از شـركت در 
سـال 1400 و اسـتمرار حمایـت خـود جهت اجـرای برنامه های آتی سپاسـگزاری مـی نماید.

برنامه های آتی مدیریت : 
- راه انـدازی خـط باقیمانـده )هشـتم( و افزایـش كیفیـت در تولیـد محصـوالت واحدهـای 

)  )STAPLE&POY نسـاجي 
- رفع تنگناهای تولید و افزایش عملیات سودآور شركت. 

- تحقق برنامه مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمي واحدها.
-  توسـعه همـکاری بـا شـركت هـای دانـش بنیـان داخلـي در راسـتای افزایـش خودكفایـي 

ملزومـات و نیازمندیهـای بخـش تولیـد.
-  اجـرای پـروژه هـای بهینـه سـازی مصـارف انـرژی و كاهش درصد اتـاف انرژی با تشـکیل 

كمیتـه تخصصـي انرژی و اطاع رسـاني و مشـاركت همگانـي همکاران. 
-  كاهـش ضایعـات تولیـدی و بـه حداقل رسـاندن تولید محصـوالت نامرغوب بـه میزان كمتر 

از٪1 مطابـق میزان طراحي. 
-  رفع مشکات و مسائل زیست محیطي از طریق اجرای پروژه های بهبود و اخذ گواهي های 

الزم از مراجع ذیربط بمنظور بخشودگي عوارض آالیندگي. 

-  توسعه سبد محصوالت شركت و معرفي گونه های جدید. 
-  فـاز اجرایـي پـروژه احـداث واحـد جدیـدC-SSP  در راسـتای افزایش ظرفیـت تولید گونه 

بطـری و انعطـاف پذیـری تولید بـا ظرفیت450 تـن در روز.
مهمترین دستاوردها و اقدامات در سال مالی منتهی به 1400/12/29 

الـف) اهـم دسـتاوردها در مواجهـه با چالـش های پیـش روی صنعت به شـرح زیر 
می باشـد: 

- ثبـت ركـورد تولیـد سـاالنه كل مجتمـع از ابتـدای راه انـدازی تاكنـون برای سـومین سـال 
متوالـي بـه میـزان بیـش از یـک میلیـون و یکصـد و شـصت و دو هـزار تـن در سـال 1400. 

- ثبـت ركـورد جدیـد تولیـد نـخ مصنوعـي در POY بـا رشـد 20 درصـدی نسـبت به سـال 
شته گذ

-  ثبـت ركـورد جدیـد تولیـد در واحـد پلیمـری A و تحقـق 102 درصـدی برنامـه تولیـد 
مصـوب سـال 1400 

-  افزایش 57 درصدی سود خالص در سال 1400 نسبت به سال گذشته. 
-  انتخـاب شـركت پتروشـیمي شـهید تندگویـان بعنـوان ناشـر برتـر ) افزایـش سـودآوری، 
پرداخت بموقع سـود سـهامداران و شـفافیت اطاعات ( توسـط سـازمان بورس و اوراق بهادار 

در سـال 1400 
-  كسـب عنـوان » گـزارش مطلـوب » از سـازمان حسابرسـي درخصـوص عملکرد سـال مالي 

منتهي بـه 1399/12/29. 
-  كسب رتبه 56 در جمع یکصد شركت برتر كشور 100IMI  براساس سال مالي 1399. 

-  تمدیـد گواهـي نامه سیسـتم مدیریـت امنیت اطاعـات  ISMS ( ( مطابـق الزامات تعیین 
شـده از سـوی هلدینگ خلیج فارس در سـال 1400. 

-  كسـب عنـوان شـركت پژوهشـي برتر در بین شـركت های تولیـدی زیر مجموعـه هلدینگ 
خلیـج فـارس برای دومین سـال متوالي در سـال 1400

- راه اندازی خط هفتم واحد نساجي POY در راستای افزایش ظرفیت تولید در سال 1400. 
-  بـروز رسـاني سیسـتم هـای كنترلـي DCS كارخانـه پلیمـری اول بصورت آنالیـن و بدون 

توقـف تولید در سـال 1400 
-  داخلـي سـازی ، نصـب و راه انـدازی تجهیـز سـانتریفیوژ افقـي 1842CE  در كارخانـه 

دوم  شـیمیایي 
-  راه اندازی سیستم recovery Fine در كارخانه شیمایي اول 

-  بومي سازی و نصب مبدل E-1731 B در كارخانه شیمیایي دوم 
  2CTA تعمیر اساسي كمپرسور تامین هوا واحد  -

- ساخت انبار سازه سبک در مجتمع به منظور توسعه فضای انبارش مجتمع 
-  افتتـاح سـاختمان جدیـد سـایت اداری و پشـتیباني خـارج از محوطـه صنعتـي شـركت به 
منظـور بهبـود فضـای كاری ، افزایـش ایمني كار و افزایش سـرعت تخلیه كاركنان در شـرایط 

اضطراری. 
-  ارائـه خدمـات مشـاوره ای و انتقـال دانش فني به پتروشـیمي لـردگان در زمینه های مونتاژ 

و راه انـدازی كمپرسـور و همچنین راه اندازی تصفیـه خانه مجتمع لردگان. 
-  پیـاده سـازی سیسـتم جامـع همـکاران سیسـتم مشـتمل بر مـاژول هـای مالـي، بازرگاني، 

انبار محصـول و اداری. 
- حمایـت از خودكفایـي و سـاخت داخـل و عضویـت در باشـگاه سـازندگان فیلتـر هـای دوار 

پتروشـیمي.  صنایع 
- صنایع پتروشیمي خلیج فارس از بین شركتهای تابعه در نیمه اول سال 1400
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مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام شركت سیمان شمال )سهامی عام( مورخ 1401/03/08 در محل 
سالن اجتماعات انجمن صنفي كارفرمایان صنعت سیمان برگزار گردید

در این مجمع كه با حضور 71/6 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای شمس اله محمدي بود، كه 
جنابان یوسف رحمتي پور و حمید قهاري در مقام نظار اول و دوم و آقای  انوشیروان باقري 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.
دكتر انوشیروان باقری مدیر برجسته صنعت كانی كشورمان در ابتدای گزارش خود با تسلیت بابت ضایعه 
متروپل به عموم هموطنان پیرامون تاریخچه شركت خاطرنشان كرد: این شركت نخستین تولید كننده سیمان 
سفید در خاورمیانه بوده و با بیش از 65 سال قدمت، پیشتاز و پیشگام در عرصه تولید سیمان مشغول به 
فعالیت می باشد. به گفته وی این شركت به عنوان واحد نمونه در حمایت از حقوق مصرف كنندگان و واحد 
برگزیده صنعت سبز و صیانت از محیط زیست توانسته است به واسطه كیفیت مطلوب محصوالت خود و برند 
خوشنام آن به یکی از اولویت ها اول توسط مصرف كنندگان اعم از كارفرمایان پروژه های كوچک تا پیمانکاران 

پروژه های ملی قرار گیرد.
مهندس باقری با تصریح اینکه افزایش و تنوع محصول در كنار 20 میلیون تن مازاد در كشور باعث شده كه به 
سمت بهبود كیفیت و تنوع محصول برویم افزود: ما یکی از پیشقدم های عرضه محصول در بورس كاال بوده و 
بطور مستمر كیفیت محصوالت خود را ارتقا می دهیم. وی اضافه كرد در كنار باال بردن بهره وری و ارتقاء راندمان 
و انجام اورهال در بازه های زمانی كه كمترین آسیب را به تولید بزند توانسته ایم درصد تحویل سیمان فله ای را 

ارتقاء پیدا كرده و تا باالی 65 درصد این میزان را افزایش دهیم.
مهندس باقری در بخش دیگری از گزارش خود پیرامون افزایش سرمایه 31/77 درصدی گفت: با توجه به افزایش 
قیمت نهاده های تولید، تعمیرات دوره ای تامین قطعات، قطعی برق كه باعث توقف عملکرد شركت می شود این 
افزایش سرمایه از محل سود انباشته الزم بود. به گفته وی دوره بازگشت سرمایه 40 ماه، نرخ بازده داخلی 22 

درصد و نرخ تنزیل مورد نظر 18 درصد براساس پیش بینی های صورت پذیرفته خواهد بود.
مرد رزومه دار صنعت سیمان در قسمت پایانی گزارش از تشکیل و ایجاد كمیته های اختصاصی جهت باالبردن 
بهره وری و راندمان كاری خبر داد و اعام كرد: »اكتشاف از جبهه جدید معدن مجاور كارخانه، عرضه مستقیم 
محصوالت در بورس كاال كه استقبال خوبی هم از ان سشد، دریافت تندیس صنعت سبز و افزایش كیفیت از 
مهمترین برنامه های اجرائی شده ما بوده است. وی همچنین به تبیین وجه تمایز مجموعه بخاطر همجواری با 
شهرک های تازه تاسیس اطراف تهران و بهره بردن از فرصت نیاز پیمانکاران در نهضت ملی مسکن مدنظر دولت 
جدید خبر داد و رشد 76 درصدی سود عملیاتی و افزایش 111 درصدی سود خالص در سال جاری نسبت به 
سال گذشته را از توفیقاتی دانست و برشمرد كه در سایه كار تیمی،  درک و رصد صحیح بازار و تاش دلسوزانه 

پرسنل حیمه های جدیدی حاصل شده است.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تاکید مدیریت مبنی بر ارتقای راندمان و باال رفتن بهره وری ، 
برگزاری مجمع جهت انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، 
تسلیت پنل نشینان درباره ضایعه فروریختن ساختمان متروپل به مردم شریف آبادان و عموم 
هموطنان، تقدیر ویژه رئیس مجمع از عملکرد کلیه مدیران و پرسنل مجموعه علی الخصوص تدابیر 
ارزنده مهندس باقری در سکانداری شرکت، پاسخگویی به سواالت سهامداران حاضر در مجمع و 
ناظر به صورت برخط، تغییر سال مالی شرکت از 12/29 به 9/30 ، تعامل ارکان شرکت با اصحاب رسانه 
و نهایت همکاري مدیر روابط عمومي براي پوشش خبري مجمع از نکات خواندني بود که حیفمان آمد 

به رشته تحریر در نیاید.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت سیمان شمال )سهامي عام(

در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 11 دی ماه 1400 هیات مدیره شركت سیمان شمال )سهامي عام( درخصوص افزایش 
سرمایه آن شركت از مبلغ 1/290 میلیارد ریال به مبلغ 1700 میلیارد ریال ، مشتمل بر صورت وضعیت مالی، 
صورت های سود و زیان، تغییرات درحقوق مالکانه و جریانهای نقدی فرضی و یادداشت های همراه كه پیوست 
می باشد، طبق استاندارد حسابرسی«رسیدگی به اطاعات مالی آتی« مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. 

مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است. 
2- گزارش توجیهی مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161 اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه 
از محل سود انباشته به منظور اصاح ساختار مالی و حفظ منابع جهت تامین سرمایه در گردش، تهیه شده 
است. افزایش سرمایه از محل سود انباشته منجر به ورود منابع نقدی نمی شود، لذا بطور مستقیم تاثیری بر 
درآمد شركت ندارد. 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 ذكر شده در گزارش توجیهی،  این 
سازمان به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی 
فراهم نمی كند. به عاوه به نظر این سازمان، گزارش توجیهی یاد شده ، براساس مفروضات به گونه ای مناسب 

تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعی احتماال 
متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و 

تفاوتهای حاصل می تواند با اهمیت باشد.
5- سود انباشته طبق صورتهای مالی مجموعه و شركت اصلی در دوره 6 ماهه منتهی به 1400/03/31 )بررسی 
اجمالی شده( به ترتیب به مبالغ 1/438 میلیارد ریال و 1/041 میلیارد ریال می باشد و انتقال مبلغ 410 میلیارد 

ریال آن به افزایش سرمایه امکان پذیر است.
6- با عنایت به مقررات حاكم بر بازار سرمایه، قطعیت افزایش سرمایه منوط به تاییر سازمان بورس و اوراق بهادار 

خواهد بود.
هدف از انجام افزایش سرمایه 

اصالح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش 
نقش محوري سرمایه در دنیاي تجارت امروز بر هیچ كسی پوشیده نیست. یکی از مهمترین ملزومـات هـر 
فعالیـت اقتصـادي فراهم كردن منابع مالی مورد نیاز است. قطعاً شناسایی راه هاي مختلف تأمین مالی و بهره 
گیري از ابزارهـاي مناسـب مـالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیم صحیح و كسب منافع بیشتر یاري خواهد نمود. 
با عنایت به روند رو به رشـد شـركت، مانـده سـود انباشته نشان دهنده عدم تقسیم كل سود ساالنه می باشد. 
وجود سود انباشته متورم در صورت وضعیت مالی و احتسـاب آن در سود قابل تقسیم در مجامع عادي سالیانه 
آتی و همچنین احتمال تقسیم آن همواره باعث ایجاد ریسـک كسـري نقـدینگی و تامین سرمایه در گردش در 
شركت خواهد شد. لیکن در صورتی كه شركت نقدینگی خود را صـرف پرداخـت سـود سـهام بـه سهامداران 
نماید رشد و توسعه بلندمدت شركت دچار تردید می گردد. یکی از راهکارها جهت حفظ توان نقدینگی انتقال 

سـود انباشته به سرمایه می باشد. 
شركت جهت اطمینان از اینکه مبالغ سرمایه گذاري شده از محل منابع بلندمدت تامین شده و امکان ایجاد كسري 
نقـدینگی و كسري سرمایه در گردش )كه منجر به اجراي ناقص یا لطمه به برنامه هاي تولیدي و فعالیت هاي 
پـیش بینـی شـده آتـی شركت می گردد( وجود نداشته باشد و همچنین به منظور اصاح ساختارمالی و جبران 

مخارج انجام شده و تامین سـرمایه در گردش افزایش سرمایه را ضروري می داند.

تصویب افزایش سرمایه سیمان شمال 

باکیفیت، استوار و دوست دار محیط زیست
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت صنایع تجهیزات نفت  )سهامی عام( مورخ 1401/03/31 در محل 
خیابان ولیعصر - پایین تر از پارک ساعي - نبش كوچه دلبسته برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 80/87 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علي كریمي بود، كه جنابان جواد خوش نظر و 

شهریار مشعشعي در مقام نظار اول و دوم و آقای حسن وفائي 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 1/000 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر حسن وفائی در ابتدای گزارش خود با تصریح اینکه در حال حاضر این شركت به عنوان یکی از شركتهای تابعه 
سرمایه گذار اهداف با سابقه ای قریب بر 30 سال تجربه مشتمل بر 4 شركت تابعه )شركت فناوری تجهیزات سرچاهی، 

شركت گسترش شیرسازی، شركت پارس پنگان و شركت توس 
پیوند( در زمینه تولید انواع تجهیزات سرچاهی با تکنولوژی باال، 
شیرآالت صنعتی ، اتصاالت فوالدی و فلنج برای صنایع نفت، گاز، 
پتروشیمی، پاالیشگاهی و نیروگاهی براساس استاندارد بین المللی 
API, ASTM, ASME, BS و غیره فعالیت می كند افزود: 
محصوالت PEIC با متریال فوالد كربنی، فوالدی آلیاژی، فوالد ضد 
زنگ و كاربرد NACE برای دماهای باال و پایین نیز در سایزها و 

فشارهای مختلف تولید می گردد.
به گفته این مدیر الیق و شایسته شركت صنایع تجهیزات نفت با بهره 
گیری از تجارب كارشناسان خود و با تکنولوژی و دانش فنی موفق 
به اخذ جایگاه ویژه ای در صنایع مربوطه شده است و توانایی انجام 

پروژههای بزرگ ملی  و بین المللی را در بازارهای هدف دارد.
دكتر وفائی تصریح كرد، این شركت عاوه بر بازار داخلی، در لیست 
فروشندگان تایید شده )AVL( وزارت نفت عراق و سوریه نیز ثبت 
گردیده است و شركت جهت گسترش سهم بازار در كشورهای منطقه 

ای، شعبه خود را در این دو كشور تاسیس نمود.
به گفته وی با بهره گیری از متخصصین مجرب و استفاده از آخرین 
تکنولوژی روز دنیا تاش نموده ایم تا با كسب و حفظ جایگاه نخست 
در تولید محصوالت موردنیاز صنایع نفت،گاز،پتروشیمی و پاالیشگاهی 
، جایگاهی مناسب نیز در صنایع مرتبط با وزارت نیرو و بازارهای هدف 

كسب نماییم.
دكتر وفائی همچنین با اظهار اینکه محصوالت تولیدی كلیه شركتهای 
تابعه شركت صنایع تجهیزات نفت )سهامی عام( طبق استانداردهای بین 
المللی و با كیفیت مطلوب و در زمان مورد نیاز پروژه ها و با قیمت های 
رقابتی عرضه می گردند اضافه كرد: كلیه خدمات و سرویس های پس 
از فروش نیز در دسترس بوده و این شركت و كلیه شركت های تابعه در 
فهرست تأمین كنندگان مجاز )AVL( تمامی شركت های مهم نفت، گاز 

و پتروشیمی قرار دارند.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشیت، تشویق سهامداران بعد از کلیپ پخش شده و گزارش جامع مدیرعامل 
که حاکی از توفیقات و دستاوردهای شرکت های تابعه و شرکت اصلی در مقام شرکت های تخصصی و دانش 
بنیان بود، پاسخگویی به سواالت سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط، تایید حسابهای شفاف 
و کلین تیم پاکدست مالی مجموعه و نهایت همکاری و لطف کلیه ارکان شرکت منجمله جناب حسین پور 

مدیر فرهیخته روابط عمومی برای پوشش خبری از نکات خواندنی این مجمع بود.
پیام هیات مدیره

هیات مدیره شركت اعتقاد دارد كه امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حفظ و ارتقاء امنیت واگذار شده وظیفه 
خود می داند، ضمن به تصویركشیدن واقعیت های موجود تمام توان خود را در راستای تعالی شركت به خدمت گیرد.

مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره معتقدند موفقیت های كسب شده حاصل نمی گردید مگر با كمک خداوند متعال، 
تاش شبانه روزی مدیران و كاركنان زحمتکش شركت و همچنین حمایت های بی دریغ سهامداران محترم، لذا تعامل 

مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده سهامداران محترم بی شک چراغ راه گذشته، حال و اینده بوده و هست. در 
این راستا بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری یگانه در راستای بهبود فرآیندهای 

تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم.
خالصه ای از دست آوردهای سال 1400 به منظور تحقق ماموریت و چشم انداز

1- گسترش فعالیت واحد تولید كنترل ولو
2- افزایش سرمایه شركت از 440 میلیارد ریال به 1200 میلیارد ریال

3- انجام اقدامات نهائی جهت ارتقاء نماد شركت از بازار پایه به بازار دوم فرابورس
4- توسعه و تقویت زیرساخت های الزم جهت صادرات به كشورهای همجوار)بازار هدف كشور عراق و سوریه(، اعطای 

نمایندگی، تاسیس شعبه، بازاریابی، حضور در مناقصات، ثبت در وندور لیست و ...
5- پروژه عسلویه )تهیه 30 هکتار زمین جهت انتقال شركت توس پیوند و سایر پروژه ها(

6- افزایش چشمگیر در بخش تولید و فروش نسبت به سال گذشته 
مشاهده می شود.

های  و شركت  هلدینگ  استراتژی شركت  و  اهداف  بازنگری   -7
زیرمجموعه.

8- عملکرد تولید و فروش طبق بودجه به صورت ماهانه پایش و كنترل 
گردیده است.

9- جهت گیری به سوی تولید داخلی به جای خرید خارجی
10- استمرار ارائه مدارک fdb به كارفرمایان و پیگیری آزاد سازی 

تضامین بانکی
11- پیگیری مستمر وصول مطالبات تا حصول نتیجه

12- شناسایی بازار و پروژه های فعال و اطاع رسانی مناقصات و 
استعامها به شركتهای تابعه

13- تشکیل جلسات حضوری با كارفرمایان و مکاتبات مستمر در 
زمینه فروش و بازاریابی و اجرای قراردادها.

14- اجرای پروژه ریخته گری با پیشرفت 85 درصدی
15- تولید شیرهای 56 اینچ برای اولین بار در ایران

16- تولید قریب به بیش از بیست محصول جدید در شركتهای 
زیر مجموعه

17- تولید شیر سرچاهی PSI 15000 برای اولین بار در ایران به منظور 
استحصال روزانه 120 هزار بشکه میعانات گازی

برنامه های آینده شرکت:
1- بازنگری فرآیند توسعه و تقویت بازاریابی و فروش
2- پیگیری و تعیین تکلیف و حل مسائل قراردادی
3- تجزیه و تحلیل و ارزیابی نظر سنجی مشتریان

4- راه اندازی سیستم جامع منابع انسانی
5- آموزش و ارتقاء دانش كاركنان

6- تدوین برنامه استراتژیک و توسعه سهم بازار در افق 1402
7- شناسایی و اجرای مدیریت ریسک

8- بازاریابی و حضور در مناقصات كشورهای عراق و سوریه و تقویت بخش صادرات
9- پیگیری وصول مطالبات و آزادسازی تضامین بانکی

10- بهبود شاخص مالی و اصاح ساختار مالی
11- پیگیری سرمایه گذاری مشترک جهت كسب فن آوری و انتقال دانش فنی

12- بازنگری ساختار سازمانی
13- افزایش سهم بازار

14- استقرار مدل تعالی سازمانی و مدیریت انرژی 
15- پیگیری احداث خط تولید كارگاه ریخته گری

16- تمركز بر تحقیق و توسعه محصوالت جدید و اجرای محصوالت دانش بنیان
17- حضور فعال در انجمن های صنفی و نمایشگاه های داخلی و نمایشگاه های خارجی در صورت امکان 

افزایش درآمدهای عملیاتی از مبلغ 782/668 میلیارد سال 1399 به مبلغ 
1/659/771 میلیارد در سال 1400 و ارتقاء سود عملیاتی شرکت از مبلغ 
670/604 میلیارد در سال 1399 به مبلغ 1/488/855 میلیارد در سال 
1400 و کسب مبلغ 1/565/189 میلیارد سود خالص در شرکت اصلی و رشد 
درآمدهای عملیاتی در حسابهای تلفیقی از مبلغ 5/803/315 میلیارد سال 
1399 به مبلغ 8/051/208 میلیارد در سال مالی مورد گزارش حاکی از پیاده 
سازی سیاست های مدبرانه دکتر وفائی و تیم مدیریت وی در استمرار و 
روندی صعودی شرکت ها و صورتهای مالی آنها همه در بعد ارزش آفرینی و 
سودآوری برای ذینفعان و هم تامین قطعات حساس صنایع مورد نیاز منابع 

برای شرکت های دیگر می باشد.

پیاده سازی سیاستهای مدیریتی

صنایع تجهیزات نفت و تقسیم سود 1000 ریالی به ازای هر سهم
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مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان سـهام شـركت پخـش البـرز )سـهامی عام( مـورخ 
1401/03/04 در محـل بـازار چارسـو- طبقـه 7سـالن شـماره 1 اجتماعـات برگـزار گردیـد.

در ایـن مجمـع كـه بـا حضـور 90/56 درصـد سـهامداران حقیقـی و حقوقـی ، اعضـاء هیـات 
مدیـره، نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونـی برگـزار گردیـد، 
ریاسـت مجمـع برعهـده آقـای  فرشـید مـرادي بـود، كـه جنابـان علـي فـاح پـور و  سـید 
مهـدي ناصـري در مقـام نظـار اول و دوم و آقـای علیرضـا خوز به عنـوان دبیر مجمـع انتخاب 

گردیدند.
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیات مدیـره به مجمـع مربوط به اهـم فعالیتهای صـورت پذیرفته 
در طـی سـال مالـی منتهـی بـه 1400/12/29 و پس از اسـتماع گـزارش حسـابرس و بازرس 
قانونـی، مجمـع نشـینان بـا طنیـن صلـوات خـود ضمـن  تصویـب صورتهـای مالـی و تنفیـذ 
معامـات مشـمول مـاده 129 و بـا تقسـیم سـود 2/040 ریـال به ازای هر سـهم بـه كار خود 

پایـان دادند.
خـود  گـزارش  ابتـدای  در  نـژاد  آریـن  عقیـل  دكتـر 
قدیمـی  از  یکـی  البـرز  پخـش  اینکـه  تشـریح  بـا 
تریـن شـركت هـای توزیـع كننـده كاال و نیـز اولیـن 
شـركت پخـش پذیرفتـه شـده در بـورس كشـور مـی 
باشـد افـزود: بـا بهـره منـدی از سیسـتم اطاعاتـی و 
ارتباطـی كار آمـد و بـه روز خـود،در 25 شـعبه مراكز 
 GSP اسـتانها، بـا رعایـت زنجیـره سـرد،اصول كامل
GDP , و تکمیـل سـبد كاالی خـود، توانسـته ایـم 
بعنـوان پیشـگام در امـر توزیـع سـریع، مطمئـن و 24 
سـاعته كاالها اعم از اقام دارویی ، بهداشـتی ، مکمل 
هـای غذایـی ، داروهای مخـدر و …..در جهت حصول 
رضایـت و رفـاه مشـتریان در سرتاسـر ایـران عزیز گام 

برداریـم .
ایـن مدیـر باسـابقه و خوشـفکر بـازار سـرمایه در ادامـه 
گـزارش خـود بـا اعـام اینکه در شـاخص هـای درآمد ، 
فـروش خالص ، سـود عملیاتی و سـود خالص توانسـتیم 
فراتـر از پیـش بینـی ها عمـل كنیم ایـن دسـتاوردها را 
نتیجـه یـک سیاسـت گـذاری متناسـب بـا رصـد لحظه 
بـه لحظـه بـازار ، عقـد قـرارداد هـای مناسـب چـه بـا 
شـركتهای تولیـد كننـده و چـه فروشـگاه هـا ، اهتمـام 
ویـژه بـه توزیـع مویرگـی شـبانه روزی و توجـه ویـژه به 

برشـمرد.  نـاوگان  عملکرد 
وی خاطـر نشـان كـرد : بـا داشـتن سـه خـط توزیـع ، 
حـدود 200 خـودر جهـت توزیـع ، 25 مركـز مسـقف 
توزیـع ، 20 تامیـن كننده كاالهـای مصرفی و 80 تامین 

كننـده دارو و تجهیـزات پزشـکی و ظرفیـت 1185 تـن نـاوگان حمـل و نقـل بصورت شـبانه 
روزی در سـال سـخت اقتصـادی 1400 بـا همـت كاركنـان موفق شـدیم هم در سـودآوری و 
ارزش آفرینـی بـرای سـهامداران خـود و هـم در بعـد تسـهیل جابجایـی اقـام گوناگـون برای 

هموطنـان عزیـز ،عملکردی درخشـان داشـته باشـیم .
دكتـر عقیـل آریـن نـژاد در ادامـه با اظهـار اینکـه رعایت اسـتانداردهای حـوزه توزیـع دارو و 
غـذا و قوانیـن مرتبـط بـه شـركتهای پخـش ، توانمندسـازی سـرمایه های انسـانی ، مشـتری 
محـوری و ارتقـاء رضایـت آنـان و رابطـه بلنـد مدت و سـالم با طـرف های تجاری جـزو اصول 
و ارزشـهای محـوری كارمـزدی ما می باشـد تصریح كـرد : ماموریت اصلی شـركت پخش البرز 
ارتقـاء سـطح سـامت ملی از طریـق تامین وتوزیـع پایدار انـواع كاالهای مصرفـی و دارویی با 
حداكثـر كیفیـت و حداقـل هزینه و در سـریع ترین زمان ممکن در سراسـر كشـور می باشـد .

بدیـن ترتیـب ایـن شـركت در سـایه تمهیـدات اندیشـیده شـده و پیـاده سـازی برنامـه های 
مـدون میـان مـدت – كوتـاه مـدت و بلندمـدت مدیریـت خـود توانسـته اسـت درآمدهـای 
عملیاتـی خـود را از رقـم 43/386/524 سـال 1399 بـه مبلـغ 77/918/978 در سـال 1400 

افزایش داده و از سـود عملیاتی 2/665/943 سـال پیش به رقم 50/060/048 میلیارد برسـد 
كـه حاكـی از رشـد بیـش از 95 درصـدی سـود عملیاتـی می باشـد.

همچنیـن بـا تدابیـر دكتر عقیل آریـن نژاد و تیم مدیریـت متعهد و متخصص شـركت از مالی 
تـا امـور سـهام و از روابـط عمومی تا بازرگانی و ... شـركت توانسـت سـود خالص خـود را بیش 
از 250 درصـد افزایـش دهـد و از مبلـغ سـود خالـص 1/739/843 میلیونـی سـال منتهـی به 

29 اسـفند 1399 بـه مبلـغ 4/225/864 میلیون افزون سـازد.
شـایان ذكر اسـت سـود پایه هر سـهم در سـال گذشـته مبلغ 1/244 ریال بوده كه در سـال 

1400 ایـن رقـم بـه مبلـغ 3/022 ریال بـه ازای هر سـهم افزایش یافته اسـت.
رعایـت دقیـق پروتـکل هـای بهداشـتی، تقدیـر ویـژه دکتـر مـرادی از عملکرد 
درخشـان تیـم مدیریـت کاردان پخـش البـرز، برگزاری مجمـع فوق العـاده جهت 
تصویـب اساسـنامه شـرکت منطبـق بـا اساسـنامه مـورد تاییـد سـازمان بورس 
سـواالت  بـه  دقیـق  پاسـخ  بهـادار،  اوراق  و 
سـهامداران حاضـر در مجمع و ناظـر به صورت 
برخـط، تاییـد حسـابهای شـفاف جنـاب خـوز 
معـاون مالی مجوعـه، تبیین برنامه های بسـیار 
خـوب و سیاسـت هـای راهبـردی بـرای تعالی 
و توسـعه هـر چـه بیشـتر مجموعـه ، تاکید بر 
هـم افزایـی بیـن شـرکت هـای گـروه و نهایت 
همـکاری و تعامل کلیـه ارکان شـرکت منجمله 
فرهیختـه  مدیـر  عزیـز  بـاالر  فرشـاد  جنـاب 
روابـط عمومـی بـرای پوشـش خبـری از نکات 

خواندنـی ایـن مجمـع بود.
اهداف و راهبردها : 

اهداف و راهبردهای بلند مدت عملیاتی : 
-  رسـیدن بـه باالتریـن فـروش ، در بیـن شـركتهای 

پخش
-   كاهش درصد هزینه های مالی به فروش 

-  رسیدن به باالترین سود در بین شركتهای پخش
-  پروژه ساخت مركز توزیع ارومیه 

-  پروژه ساخت مركز توزیع جدید شیراز 
-  پروژه ساخت مركز توزیع اهواز 

و  انبارهـا  داخـل  آالت  ماشـین  بهسـازی  پـروژه    -
خودروهـا 

-   استقرار سامانه های جدید لجستیکی 
-  توسـعه سیسـتم هـای فـروش در جهـت همسـان 
سـازی خدمـات شـركت بـا نیازهـای جدیـد مشـتریان 
-  افزایـش سـودآوری از طریـق توسـعه فـروش كاالی 

شـركتهای هلدینـگ و تامیـن كننـدگان معتبـر
-  توسـعه فـروش در بیـن مشـتری هـای داروخانـه ای و بخـش خصوصـی و توزیـع مویرگـی 

مصرفی  كاالهـای 
-  كاهـش چـک هـای برگشـتی از طریق بهبـود فرآیندها و سیسـتم های نرم افـزاری و اعتبار 

سـنجی دقیق مشتریان 
-  كاهش هزینه های عملیاتی از طریق بهبود مستمر فرآیندها و سیستم های نرم افزاری

-  توسعه و به روزرسانی بسترهای آناین ارتباطی برای مشتری ها و تامین كنندگان 
 ERP ،BPMS توسـعه سیسـتم هـای نـرم افـزاری عملیاتـی و پشـتیبان تصمیمگیـری  -

  NICE و   ،BI
-   جـذب تامیـن كننـدگان دارای كاالهای اسـتراتژیک ودارای حاشـیه سـود باال،برای تکمیل 

كیفـی و كمی سـبد دارو و اقـام مصرفی
-   جـذب مشـتریان بیشـتر ازطریق كاوریج بیشـتر بازار و افزایش سـهم از بـازار بالقوه موجود 

و افزایش سـهم فـروش داروخانه ای

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

افزایش 259 درصدی سود خالص

پخش البرز ؛ پیشگام در امر توزیع سریع، مطمئن و 24 ساعته

پخش البرز با داشتن سه خط توزیع ، حدود 200 خودر جهت 
توزیع ، 25 مرکز مسقف توزیع ، 20 تامین کننده کاالهای 
مصرفی و 80 تامین کننده دارو و تجهیزات پزشکی و ظرفیت 
نقل بصورت شبانه روزی در سال  و  ناوگان حمل  1185 تن 
نژاد  آرین  عقیل  دکتر  سکانداری  با   1400 اقتصادی  سخت 
مدیرعامل موفق خود و همت کارکنان موفق گردید هم در 
سودآوری و ارزش آفرینی برای سهامداران خود و هم در بعد 
تسهیل جابجایی اقالم گوناگون برای هموطنان عزیز ،عملکردی 

درخشان داشته باشد. 
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-   تغییـر در تركیـب سـبد كاال بـه نحـوی كه حجم سـبد از كاالهای كم كشـش بـه كاالهای 
پركشـش تغییر پیـدا كند .

برنامه های آتی هیات مدیره : 
- احداث انبار جدید جهت مراكز توزیع ارومیه و شیراز 

- آسـفالت محوطـه مراكـز توزیـع كرمـان و مشـهد به همـراه اجرای ایـزوگام سـقف انبارهای 
مراكـز اراک ، اصفهان و رشـت 

- ساخت ایرالک جهت مراكز توزیع بندرعباس و گرگان 
- بازسـازی كـف انبـار و بارانـداز مراكـز توزیع اراک ، بابـل ، بندرعباس ، مصرفـی تهران بزرگ 

، تبریز و مشـهد 
- بازسـازی سـاختمان اداری مراكـز توزیع رشـت ، كرج و واحد معاونت مالـی و اقتصادی)دفتر 

مركزی)
- تعویض پنجره های ساختمان اداری مراكز توزیع تبریز و غرب 

- بازسازی و اجرای نمای اصلی ساختمان اداری مراكز توزیع غرب و مشهد 
- رنـگ آمیـزی سـاختمان اداری مراكـز توزیـع بندرعبـاس ، تبریـز ، زاهـدان ، غـرب ، كـرج 

و كرمـان 
- ساخت و نصب سایبان سکوی تخلیه و بارگیری جهت مراكز توزیع انبار مركزی 

- افزایش دیماند مراكز توزیع اهواز ، بندرعباس ، تبریز و انبار مركزی 
- تعویض تابلو برق مراكز توزیع بابل ، غرب ، كرمان و دفتر مركزی 

- خرید دیزل ژنراتور برق اضطراری مراكز توزیع اهواز ، كرمان و مشهد 
- كابـل كشـی ، طراحـی و سـاخت تابلـو بـرق كولرهـای گازی مراكـز توزیـع اهـواز ، تبریـز ، 

یزد  و  سـمنان 
- جابجایی ترانس اصلی برق و انجام كابل كشی مربوطه جهت مركز توزیع تبریز 

- تعویض تابلو خازن مركز توزیع بابل 
- افزایش سیستم سرمایشی انبارهای مركز توزیع اهواز 

- تعمیر و بازسازی سردخانه های مراكز توزیع اراک ، بابل ، كرمانشاه و گرگان 
) ) PM استقرار سامانه نگهداری و تعمیرات -

- اجرای فاز دوم طرح توسعه، بازسازی و نوسازی ناوگان توزیع 
- اجرای فاز دوم طرح توسعه، بازسازی و نوسازی تجهیزات انبار 

- پروژه های حوزه نرم افزاری و بهبود فرآیند 
- فروش كاالها و تامین كنندگان تاكیدی 

- افزایش سطر فاكتورها 
- طرح و برنامه كنترل مسیرها از ستاد 

- افزایش نمایندگی های استانها تا 30 نمایندگی 
- افزایش مشتریان فعال به تعداد 45000 مشتری 

- پیگیری مداوم و جدی پرونده های حقوقی شركت 
- سـنجش رضایـت و تعهـد كاركنـان و تهیـه گـزارش جهـت ارائـه در معیـار نتایـج فراینـد 

تعالی.  جایـزه 
- بازنگری ساختار سازمانی ستاد و مراكز توزیع 

- استقرار استاندارد 10015 برای آموزش نیروی انسانی 
- بازنگری دستورالعمل حقوق و دستمزد 

- استقرار سامانه مدیریت عملکرد 
- ادامه فاز دوم محاسبات تعهدات 

- ادامه ماژول تسویه و مدیریت حساب مشتری 
- ادامه فاز دوم،سوم و چهارم كارتابل فروش 

- ثبت سیستماتیک اسناد حسابداری وصول در سامانه راهکاران 
- اجرای بازدید دوره ای ساالنه ستاد در سال 1401 

-  ارتقای پرتال جدید تأمین كنندگان 
-  استقرار كامل سامانه جامع نایس 

- برنامه ریزی جهت شركت در جایزه ی تعالی و پیشرفت )مکانیزه شود)
 CRM ،بازنگـری وبازطراحـی كلیـه فرآیندهـای سـازمان)تامین،مدیریت موجـودی، وصول -

،پشـتیبانی وتداركات و ...( 
- بروزرسانی كلیه مستندات و مدارک موجود در سیستم 

- راه انـدازی كامـل مـاژول هـای CRM بـا كمـک سـایر واحدهـا: فـاوا، ارتباطـات، بازرگانی 
فروش  و 

- راه اندازی نظام پیشنهادات 
- تعییـن شـاخص هـای عملکـردی هـر واحـد، ارزیابـی و پایـش عملکـرد فرآیندهای كسـب 

و كار 
- كارنامه برای فروشندگان مصرفی 

- پیگیری نهایی شدن و استقرار سامانه تعهدات 
- پیگیری راه اندازی سیستم بهای تمام شده 

- برنامـه ریـزی و پیگیـری راه انـدازی سیسـتم web سـرویس انبـار جهـت صـدور روزانـه 
انبار  اسـناد 

- تغییرسیسـتم نگهـداری موجـودی كاال از ادواری بـه دائمـی باتوجـه بـه اسـتقرار سـامانه 
تعهـدات و web  سـرویس انبـار. 

- پیگیری بهبود پرتال تامین كنندگان جهت تبادل اطاعات و مدارک 
- مراجعـه بـه مراكـز توزیـع جهـت بازبینـی اقدامـات واحـد حسـابداری مراكـز و آمـوزش 

توزیـع  حسـابداران مراكـز 
- برنامه ریزی جهت بروز آوری مشخصات هویتی مشتریان 

- پیگیری سامانه ارسال گزارشات فصلی فروش به صورت مکانیزه و آناین 
- برنامه ریزی جهت انبارگردانی هفتگی مراكز توزیع توسط تیم حسابداری مراكز توزیع 

- برنامه ریزی و انجام اموال گردانی مراكز توزیع در سال 1401 
- برنامه ریزی و اقدام جهت كاهش سپرده تسهیات بانکی 

- برنامـه ریـزی و پیگیـری رعایـت دسـتورالعمل حاكمیـت شـركتی و رفـع بندهـای آن در 
خصوص رعایت زمانبندی افشـاء اطاعات شـركت ، افشـا اطاعات مالی در سـایت شـركت و 

پیگیـری دریافـت دسـتورالعمل آموزش پرسـنل شـركت . 
- برنامه ریزی و اقدام در جهت تسویه مطالبات از طریق تهاتر مالیاتی ، بانکی و اوراق اخزا
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه گذاری شفادارو )سهامی  عام( در تاریخ 
1401/03/30 در محل مجموعه فرهنگي ورزشي تاش، تاالر شهید آویني تشکیل شد. 

در این مجمع كه با حضور 90/15 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 جنابان حسن عابدي 
و محمد حسین پاكساز در مقام نظار اول و دوم و آقای 

مهدي حنطه 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 
حسابرس  گزارش  استماع  از  پس  و   1400/12/29 به 
با طنین صلوات خود  قانونی، مجمع نشینان  بازرس  و 
ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول 
ماده 129 با تقسیم سود 1/200 ریال به ازای هر سهم 

به كار خود پایان دادند.
مهدی حنطه سکاندار در ابتدای گزارش جامع خود به 
تشریح ارزش صنعت بازار دارویی ایران و اثرات مرتبط به 
آن پرداخت و خاطرنشان كرد: ارزش بازار صنعت دارویی 
ایران در سال 1400 با عنایت به نیمایی شدن ارز و تاثیر 
آن بر قیمت محصوالت نهایی تولیدی به حدود 75 هزار 

میلیارد تومان رسید وی افزود: افزایش نرخ ارز، مهمترین 
مولفه در رشد صنعت بازار دارویی ایران است و با توجه به 
تغییر نیما برای برخی از اقام وارداتی مورد نیاز صنعت 
داروسازی، انتظار می رود در سال جاری بازار صنعت دارو 

دارای رشد قابل ماحظه ای باشد.
به گفته وی تبدیل بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی به 
نیمایی برای محصوالت تولیدی شركت ها، اثر مستقیم بر 
اندازه بازار داشته است به گونه ای كه این بازار رشد 100 

درصدی را تجربه كرده است.
از  ایران  سامت  حوزه  سهم  اینکه  اعام  با  حنطه  دكتر 
GDP در سال 2018 كمتر از 9 درصد با میانگین سرانه 
475 هزار دالر را نشان می دهد و سرانه دارویی ایران هم 

حدود 75 دالر، حدود 16 درصد می باشد اضافه كرد: در فهرست رسمی دارویی ایران 2400 نوع 
فرآورده دارویی در قالب 1400 مولکول مختلف با توان های متفاوت در هر مولکول ثبت شده كه 
از این تعداد فقط 2200 نوع فرآورده دارویی دارای پروانه بهره برداری در بازار كشور موجود است.

دكتر مهدی حنطه در ادامه با تاكید بر اینکه صنعت داروسازي ژنریک با حاشیه سود حدود 30 
درصد، یکي از سودآورترین صنایع دنیا و یکي از 7 صنعت پرشتاب جهان شناخته مي شود و 
همچنین پیش بیني مي شود تا سال 2026، ارزش بازار دارویي دنیا به بیش از 1400 میلیارد 
دالر برسد كه رشد قابل ماحظه محصوالت دارویي بیوتکنولوژي نشان از تغییر رویکرد مصرف، 

از محصوالت شیمیایي به بیوتکنولوژي دارد اضافه كرد : جهت گیري آینده صنعت دارو طبق 
نظر كارشناسان اینگونه پیش بیني مي شود بحمداله كه درشفادارو با درک این فرصت ها به 
براي هموطنان و سودآوري  تامین سامتي  بر  از شرایطي هستیم كه عاوه  بهره بردن  دنبال 
براي ذینفعان یک مسیر درست را براي فرداي ایران سامت محور و آزاد ایفاء كنیم به گفته 
وي همچنین بررسي ها نشان مي دهد، كماكان گروه 
و  روماتوئیدها  آنتي  ضدسرطان،  داروهاي  چون  هایي 
اختیار  را در  دارو  بازار  باالتري در  ضدویروس ها سهم 
خواهند گرفت و شفادارو و شركت هاي تابعه نیز در این 

بازارها پرقدرت تر حضور خواهند داشت.
روز  به  خود  گزارش  دیگر  بخش  در  شفادارو  سکاندار 
نبودن زیرساختهاي صنعتي بخصوص تجهیزات تولید، 
كمبود  ارزي،  تبادالت  به  نامناسب  و  ناكافي  دسترسي 
قیمت  ساختار  ها،  بانک  انقباضي  سیاست  و  نقدینگي 
گذاري دستوري، افزایش قیمتهاي جهاني مواد اولیه یا 
موثره دارویي، افزایش تعرفه هاي گمركي و ... نیمایي 
شدن نرخ ارز و افزایش سرمایه در گردش شركتها را از 
جمله نقاط ضعفی برشمرد كه صنعت دارویی كشورمان 

را تهدید می كند.
مدیر طراز اول كشورمان در ادامه گزارش خود با تبیین 
موضوع  قالب  در  شفادارو  گذاری  سرمایه  شركت  اینکه 
با سرمایه گذاری در  اصلی خود در حال حاضر  فعالیت 
شركت های دارویی عهده دار مسئولیت نظارت و اداره بر 
هفت شركت در صنعت داروسازی كشور بوده كه در زمینه 
های مختلف تولید محصوالت دارویی فعالیت می نمایند 
افزود: در راستای افزایش بهره وری اقتصادی و استفاده 
كارآ و حداكثری از منابع و سرمایه های در اختیار، شركت 
سرمایه گذاری شفادارو )سهامی خاص( در سال 1383 
به منظور برنامه ریزی متمركز و دستیابی به فرصت های 
پیش رو در صنعت و بازار دارویی كشور با سرمایه اولیه 
3 میلیارد ریال تاسیس و متعاقب آن سرمایه شركت طی 
مراحل متعددی كه آخرین آن مربوط به آذرماه 1400 
بوده است به میزان2712000 میلیارد  افزایش یافت تا در راستای انجام وظیفه و رسالت خود 

بتواند عملکردی بهتر ایفا كند .
به گفته نایب رئیس هیات مدیره در حوزه تولید كننده مواد اولیه شركت داروسازی دانا، در حوزه 
تولیدكننده محصوالت نهایی : شركت های داروسازی دانا، داروسازی جابرابن حیان، داروسازی 
اسوه، صنعتی كیمیدارو و داروسازی رامو فارمین و در حوزه توزیع محصوالت دارویی پخش رازی 
و در تامین خدمات های دارویی شركت دارویی پخش رازی به عنوان بازوان و شركت های تابعه 

هلدینگ شفادارو توانسته اند در سال 1400 به عملکردهای خوبی دست یازند.

افزایش 59 درصدی سود خالص
دکترین موفق  مهدی حنطه برای توسعه و تعالی مجموعه شفادارو

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

دکتر مهدی حنطه سکاندار شایسته شفادارو، پیرامون عملکرد شرکت 
هاي تابعه گفت: فروش در شرکت هاي زیرمجموعه بین 23 تا 94 درصد 
افزایش یافته است و همچنین درآمدهاي عملیاتي با رشد 41/5 درصد 

به 4/704 میلیارد ریال رسیده است.
به گفته این مدیر صاحبنام بازار سرمایه در شرکت هاي تابعه چندین 
پروژه در دست اجرا هستند که برخي از آن ها به زودي به مرحله بهره 
برداري و افتتاح مي رسند. دکتر حنطه همچنین با خاطرنشان کرد 
اینکه نسبت بدهي ما 49 درصد مي باشد در حالي که این میانگین در 
صنعت دارو 60 درصد است افزود: نسبت بازده دارایي شرکت 28 درصد 
است و با عملیاتي کردن و پیاده سازي برنامه هاي مدوني که مدنظر 

داریم مي خواهیم این نسبت ها را باز هم ارتقاء ببخشیم.
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دكتر حنطه تاكید كرد كه داروسازی دانا با افزایش 43 درصدی سود خالص و 49 درصدی فروش، 
جابرابن حیان با ارتقاء 58 درصدی سود خالص و 55 درصدی فروش، اسوه با رشد 103 درصدی 
سود خالص و 70 درصدی فروش، كیمیدارو با افزایش 118 درصدی سود خالص و 94 درصدی 
فروش ، راموفارمین با رشد 74 درصدی سود خالص و 13 درصدی فروش، فرآیند شیمی حکم با 
ارتقاء 20 درصدی سود خالص و 54 درصدی فروش، دارویی پخش رازی با افزایش 126 درصدی 
سود خالص و 23 درصدی فروش و شركت پخش رازی با رشد 63 درصدی سود خالص و 47 
درصدی فروش در سال 1400 به نسبت سال 1399 توانستند ركوردهای خوبی در سودآوری و 
درآمد كسب كنند. به گفته مدیر خوشنام و خوشفکر اقتصادی كشورمان در مجموع با رسیدن به 
مبلغ 95/164/455 در فروش خالص سال 1400 شاهد یک افزایش 50 درصدی در جمع فروش 
شركت های تابعه نسبت به سال 1399 بودیم و با رسیدن به مبلغ 17/533/125 میلیارد یک 
ارتقاء 59 درصدی سود خالص در سال مالی مورد گزارش نسبت به سال قبل برای سهامداران 

و ذینفعان حاصل گردید.
افزایش درآمدهای عملیاتی خود شفادارو در سال از رقم 3/324 میلیاردی سال 1399 به مبلغ 
4/704 میلیارد در سال 1400كه حاكی از یک رشد 41/5 درصدی م یباشد، كاهش و كنترل 
هزینه ها – باالبردن بهره وری ، افزایش چشمگیر سود عملیاتی از مبلغ 3/201 میلیارد سال 99 
به مبلغ 4/566 میلیارد در سال 1400 و رشد بیش از 28 درصدی سود خالص و رسیدن به مبلغ 
4/566 میلیاردی از دیگر توفیقات و دستاوردهای شركت سرمایه گذاری شفافدارو با ناخدایی 

مهدی خنطه در پایان سال مالی 1400 بوده است.
افزایش 54 درصدی فروش تلفیقی، رشد 56 درصدی سود خالص تلفیقی و ارتقاء 54 درصدی 
سود پایه تلفیقی هر سهم شركت اصلی نشان دهنده از تدابیر ارزنده و تمهیدات مدیریتی است كه 

مدیران آبدیده و متبحر در این هلدینگ توانسته اند برای ذینفعان ارمغان بیاورند.
مجمع،  برگزاری  در  شایسته  نظم  و  میزبانی  بهداشتی،  های  پروتکل  دقیق  رعایت 
حضور مدیران و معاونین ارشد شرکت های تابعه، تشویق سهامداران مطلع و آگاه 
آتی شرکت که  برنامه های  و  پیرامون دستاوردها  ارشد  از صحبتهای مدیریت  پس 
تولید  و  ها  موفقیت  استمرار  برای  مجموعه  سکانداران  گذاری  ریل  دهنده  نشان 
ناظر  و  در مجمع  به سواالت سهامداران حاضر  دقیق  پاسخگویی  بوده،  پایدار  سود 
به صورت برخط، تایید حسابهای شفاف و کلین جناب خجید مدیر مالی و تیم مالیه 
مجموعه، برگزار مجمع فوق العاده جهت انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه مورد 
تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، نهایت لطف و عنایب دکتر اصغری ، دکتر حنطه و 
بچههای خوب روابط عمومی و امور سهام شرکت در تعامل و همکاری با اصحاب رسانه 
و اهالی خبر برای پوشش خبری مجمع و اعالم اینکه برآورد کل مخارج سرمایه ای 
شرکت تابع گروه شفادارو در سال 1401 مبلغ 3/531/105 میلیون می باشد از نکات 

خواندنی این مجمع بود.
پیام هیات مدیره 

با نام و یاد خداوند متعال و صلوات بر محمد و آل محمد )ص( و با درورد بیکران بر ارواح طیبه 
شهیدان و بنیان گذار جمهوري اسامی ایران و با آرزوي سامتی و طول عمر رهبر معظم انقاب 
اسامی حضرت آیت العظمی خامنه اي مدظله- العالی، هیات مدیره شركت به نمایندگی از طرف 
به استحضار  به سهامداران محترم  كلیه مدیران و كاركنان مجموعه شفادارو ضمن خیرمقدم 
میرساند ما بعنوان امین و حافظ منافع سهامداران ارجمند در راستاي حفظ و حراست و ارتقاء 
كارایی و اثربخشی سرمایه هاي مالی و انسانی گروه با تمامی استعداد، نهایت تاش و همت خود 
را معطوف به دستیابی به اهداف مجموعه شفا دارو در چارچوب برنامه هاي راهبردي و بودجه 
هاي مصوب نموده و انتظار داریم با استعانت از الطاف الهی و حمایت و هدایت اعضاء محترم 
مجمع و سعی و تاش فزاینده، بتوانیم در چارچوب  تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در عرصه 
اقتصاد كشور داشته باشیم. بدین منظور محور برنامه ریزي كان و اجراي عملیات به شرح زیر 

تقدیم میشود 
نصب العین قرار دادن تدابیر مقام معظم رهبري در چارچوب رفع موانع تولید.

 جذب و نگهداري منابع انسانی متعهد، متخصص و كارآمد
تحقیق وتوسعه )استفاده از دانش تخصصی روز در صنعت دارو( به منظوركسب جایگاه راهبردي 

در صنعت دارو. 

یکپارچه سازي فرآیندها در مسیر توسعه صنعتی كشور. 
جلب رضایتمندي جامعه در بهبود و سامتی با ارتقاء سطح كیفی محصوالت تولیدي. 

ایجاد آرامش و اطمینان براي سهامداران محترم نسبت به كارگیري بهینه منابع سرمایه اي شركت 
با هدف ثبات و سودآوري مناسب

نگاهی اجمالی به صنعت دارو در ساختار اقتصادي کشور 
صنعت دارو از جمله صنایع باالدستی بوده كه در حوزه سامت جامعه نقش بی بدیلی را بر عهده 
داشته و همراه و بی وقفه حفظ و پایداري سامت انسانها را به عنوان هدفی متعالی مورد توجه 
قرار داده است این صنعت بدلیل دانش بنیان بودن از تکنولوژي پیشرفته و پیچیده و مزیتهاي 
نسبی رقابتی ویژه اي در مقایسه با سایر صنایع برخوردار می باشد. صنعت دارو، صنعتی آینده 
محور بوده و به بیان دیگر هدف اصلی این صنعت توجه ویژه به دورنماي آینده با هدف پیدا نمودن 
پاسخ به نیازها و چالش هاي سامت جامعه می باشد. از طرفی درصد تطبیق با زمان در این 
صنعت، نسبت به سایر صنایع فزونی داشته و بهمین لحاظ انجام هزینه هاي سرمایه اي و تحقیق 
و توسعه در این صنعت، از اهمیت ویژه اي در مسیر ورود به بازارهای جهانی برخوردار می باشد.

برنامه ها و جهت گیري هاي آتی
حوزه فنی و توسعه 

1- سرعت بخشیدن به پروژه هاي در حال اجرا و حذف پروژه هاي فاقد امکان سنجی منطبق 
با روز. 

2-  پایش مرتب پایپ الین ها و فعالیت های D&R در شركتها.
3-  نظارت بر رعایت برنامه زمانبندي پروژه هاي گروه 

4- توسعه ارتباطات بین المللی 
5- پایش مستمر مطالعات امکان سنجی و ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه های شركتهای گروه.

6- پایش مستمر مسائل مرتبط با GMP در ارتباط با واحدهای تولید و مهندسی شركتهای گروه.
 GMP  7- ارزیابی وضع موجود شركتها و كنترل و تسریع فرآیندها به لحاظ عدم انطباق با اصول

،  انجام آنالیز ریسک و ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضع فعلی.
8- ارائه گزارش مدیریتی پیرامون ارزیابی های صورت گرفته در قالب بازدید و ارائه راهکارهای 

مقتضی در شركتهای تابعه.
9- پایش مرتب اقدامات انجام شده درخصوص اخذ، تمدید پروانه های محصوالت.

حوزه توسعه بازار
1- افزایش انطباق با اصول GMP ثبت و مستندسازی جهت افزایش توانایی های صادراتی 

2- بررسی توسعه بازار داخلی و امکان توسعه محصول و استفاده از توانایی شركتهای گروه در 
قالب پایش محصوالت پایپ الین

افزایش  منظور  به  گروه  شركتهای  مشترک  محصوالت  فروش  سیاستهای  سازی  یکپارچه   -3
حاشیه سودگروه

4-  تدوین سبد محصوالت استراتژیک )ریالی – عددی( در گروه به منظور پایش مستمر سهم 
بازار، حاشیه سود و جلوگیری از تداخات درون گروهی در راستای حفظ سودآوری در كل سبد 

دارویی كشور
5- هم افزایی در سیاستهای بازاریابی در جهت كاهش هزینه ها و افزایش اثربخشی. 

6- برگزای نمایشگاه های عمومی )داخلی یا خارجی( مطابق با سیاستهای مدون بصورت گروهی 
جهت كاهش هزینه ها و افزایش اثربخشی

7- بررسی و شناسایی بازار از منظر فرصتهای تازه برای ورود محصوالت جدید
8- اجرای فرآیندهای برندینگ و rebranding برای محصوالت برتر گروه در داخل و خارج 

از كشور.
حوزه بازرگاني 

1- افزایش منابع جدید و توسعه روابط بین الملل برای جلوگیری از چالش تک منبعی
2- ایجاد ارتباطات مؤثر شركتهای گروه با پخش ها بخصوص پخش رازی جهت كاهش هزینه 

های بازاریابی و فروش
3- توسعه و پایش فرآیندهای تولید قراردادی جهت استفاده بهینه از ظرفیتهای تولیدی گروه.

4- توسعه هوش تجاری و فن آوری اطاعات )پیاده سازی كامل MIS در شركتهای تابعه / پیاده 
سازی هوش تجاری B1 / افزایش امنیت اطاعات و شبکه در شركتهای گروه(.
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شركت های دارویی مانند Aldo – Union ، خرید تجهیزات پزشکی به ارزش 33 میلیون یورو و 
تحویل آن به مراكز درمانی، تامین حجم قابل توجهی از مواد اولیه تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز 
پروژه واكسن كرونا ، واردات داروهای فوریتی مورد نیاز كشور به ارزش تقریبی 3/300/000 یورو و ... 

را از اهم فعالیت های شركت در حوزه ارتقای سامت و بهداشت كشور می باشد.
دكتر مرادی همچنین خاطرنشان كرد كه با تشکیل كمیته های حقوقی، تحقیق و توسعه منابع 
انسانی، صادرات، بازرگانی و بازاریابی، ریسک ، هم افزایی، حسابرسی، مبارزه با پولشویی، انتصابات 
و جبران خدمات با حضور كارشناسان ، نخبگان و اساتید برجسته و محقق توانستیم در پیشبرد و 

توسعه مجموعه نقشی خوش و اثرگذار ایفاء كنیم.
برگزاری  بهداشتی،  های  پروتکل  دقیق  رعایت 
مجمع با میزبانی شایسته کلیه ارکان شرکت، حضور 
مدیرعامل و معاونین ارشد شرکت های تابعه و گروه 
دارویی برکت، تایید حساب های شفاف و کلین تیم 
مالی پاکدست مجموعه، گزارش جامع دکتر مرادی 
از عملکرد شرکت اصلی و شاخص های عملکردی 
ویژه شرکتهای تابعه که حاکی از یک روند صعودی 
در عملکرد اکثریت شرکت ها بوده، پاسخگویی 
دقیق و مستند به سواالت سهامداران حاضر در 
مجمع و ناظر به صورت برخط، تاکید دکتر مرادی 
مبنی بر اینکه سال 1400 سال بسیار سختی برای 
صنعت دارو بود و شرکت ها در تامین نقدینگی 
مورد نیاز و مواد اولیه دچار مشکالت فراوانی شدند، 
رایزنی با دولتمردان و دست اندرکاران برای اصالح 
قیمت داروها و تناسب بین بهای تمام شده محصول 
و قیمت نهایی قابل فروش تا حاشیه سود معقولی 
برای شرکت های تابعه دارویی داشته باشند، تصمیم 
برای اضافه کردن یک بازارگردان مکمل برای کمک 
به ثبات قیمت سهم شرکت و انتشار اوراق اجاره 
به مبلغ 200 میلیارد در همین باب جهت حمایت از 
قیمت سهم گروه ، برگزاری انتخابات اعضای هیات 
آتی  سال  برای 2  حقوقی  اعضای  ابقای  و  مدیره 
شامل: البرزدارو - گروه دارویی برکت - اعتالء البرز 
-گروه دارویی سبحان و سرمایه گذاری ملی ایران، 
اعالم برنامه های مدیریت برای افزایش سرمایه در 
حاشیه مجمع از محل تجدید ارزیابی در سال 1401 و 
در نهایت همکاری صمیمانه مدیریت ارشد مجموعه 
برای پوشش خبری از نکات خواندنی این مجمع بود 

که حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود.
پیام هیأت مدیره

سپاس حی سبحان را كه فیض ادای خدمت و ایفای آنچه 
كه با بضاعت اندک در تعهد داشتیم، را نصیبمان ساخت و توفیق حفظ و حراست از بار امانت و 
مسئولیتی كه برذمه داشتیم را عنایت فرمود. از پیشگاه خداوند متعال توانی دو چندان و توفیقی 

مضاعف برای حركت در مسیر تعالی در سالهای پیش رو را مسئلت داریم.
در سالیان گذشته با پیروی از اندیشه های رهبر فرزانۀ انقاب با »همت و كار مضاعف » زمینه های 
تبلور »جهاد اقتصادی« و »اقتصاد مقاومتی » را در راستای »حمایت از كاالی ایرانی«  فراهم نمودیم 
و با نصب العین قرار دادن دغدغه های معظمله، اقتصاد مقاومتی را در عرصه جهاد و جنگ تحمیلی 

اقتصادی كه بدخواهان ایران اسامی آتش آن را افروخته اند، در پیش گرفته ایم.
در گروه سرمایه گذاری البرز در سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« سعی را بر آن داشتیم تا 
در عرصه اقتصادی و خصوصاً صنعت دارو بتوانیم با اقدامی شایسته و تاش در جهت تولید داروهای 

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت گروه دارویي البرز)گروه سرمایه گذاري البرز)  
)سهامی عام( مورخ 1401/03/30 در محل بازار چارسو برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 68/47 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
سیدمهدي ناصري بود، كه جنابان مجید آتشگر  و عقیل آرین نژادفیض آبادي در مقام نظار اول و 

دوم و آقای مصطفي ظهیر 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 630 ریال به 

ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
با  خود  جامع  گزارش  ابتدای  در  مرادی  فرشید  دكتر 
تابعه  شركت  معرفی  و  شركت  تاریخچه  از  تشریحی 
پیرامون معضات شركت گفت : تحریم های ظالمانه 
و افزایش تنگناهای مالی شركت ها، عدم امکان خرید 
اعتباری از شركای خارجی، تغییر گروه كاالیی خرید مواد 
اولیه و تغییر نرخ ارز، عدم تناسب قیمت دارو با بهای تمام 
شده، كاهش منابع خرید مواد اولیه، طوالنی شدن دوره 
وصول مطالبات از دولت، توقع آزادسازی ارز دارو و چشم 
انداز افزایش قیمت دارو از مهمترین ریسک های مرتبط بر 

عملکرد صنعت دارو در سال گذشته بود. 
دكتر مرادی ضمن تبیین بیان عملکرد شركت های 

تابعه از رشد 33 درصدی سود خالص شركت البرزدارو، 
صادرات یک میلیون دالری سبحان دارو و رشد 22 درصدی 
درآمدهای عملیاتی این شركت به عنوان بزرگترین تولید 
كننده تعدادی دارو، رشد 24 درصدی درآمدهای عملیاتی 
سبحان انکولوژی، افزایش 80 درصدی درآمد عملیاتی و 
رشد 143 درصدی سود خالص شركت پخش البرز، ارتقاء 
232 درصدی سود عملیاتی شركت كی بی سی ، رشد 29 
درصدی درآمد عملیاتی ومعرفی 12 محصول جدید ایران 
دارو، رشد 42 درصدی سود خالص شركت سرمایه گذاری 
البرز و افزایش 87 درصدی درآمدهای عملیاتی شركت البرز 

بالک خبر داد.  
وی تصریح كرد در سال مالی گذشته در زیرمجموعه ها 
61 محصول جدید موثره دارویی به بازار عرضه شد و تایید 
و پی گیری اجرای طرح های توسعه ای و اخذ گواهینامه در 
شركتهای البرز دارو، سبحان دارو، سبحان انکولوژی، ایران 
دارو و پخش البرز مورد اهتمام جدی و حمایت قرار گرفت.

 به گفته دكتر مرادی؛ تندیس سیمین البرز دارو، تقدیرنامه 
پنج ستاره ایران دارو، تقدیرنامه 4ستاره داروسازی تولید دارو، تقدیرنامه 4ستاره سبحان دارو، 
تقدیرنامه 4ستاره سبحان انکولوژی، تقدیرنامه 4 ستاره پخش البرز و تقدیرنامه 4 ستاره البرز بالک 
از جمله جوایز و افتخارات شركت های تابعه در حوزه های تولید، استاندارد، كیفیت ، سودآوری و 
فروش خارجی و صادرات بوده مدیرعامل گروه دارویی البرز كه با هدایت هلدینگ و تاش مدیران 

زیرمجموعه حاصل شده است.
دكتر مرادی پیرامون توسعه همکاری های بین المللی هم اظهار داشت كه نشست و تشکیل جلسات 
تخصصی با شركت های خارجی در زمینه تولید مواد اولیه دارویی، تولید محصوالت و مکمل های 
دارویی، تامین تجهیزات صورت پذیرفته است. وی تامین ملزومات پزشکی مورد نیاز مراكز درمانی 
دانشگاهی و شركت های تولید كننده دارو به ارزش بالغ بر 11 میلیون یورو، تمدید نمایندگی انحصاری 

گروه سرمایه گذاری البرز؛ فراتر از پیش بینی ها در سال سخت اقتصادی

تدوین ، برنامه ریزی، کنترل، نظارت، هم افزایی،انسجام و رصد 
بازار به طور پیوسته کار تیم حرفه ای مدیریت سرمایه گذاری 
البرز با مدیرعاملی دکتر فرشید مرادی می باشد. جوانانی که هم 
بازار را خوب می شناسند و هم با معضالت مربوط به تولید در 
کشور آشنا هستند که به حق و انصاف عملکردی خیره کننده 
در سال 1401 رقم زده اند. این تیم حرفه ای توانست در سالی 
که از سنگ ناله خیزد با درایتی مثال زدنی، شرکت های تابعه 
را در حوزه های مختلف راهبری کند و با حمایت از طرح های 
توسعه ای، کارهای دانش بنیان، تولید محصوالت جدید و نقش 
بی بدیل در حمایت از سالمت، رفاه و بهداشت در یک کشور 
نقش خوبی از خدمت را ماندگار سازد. حضور افرادی چون دکتر 
مرادی، دکتر ظهیر، مهندس فالح پور و ... دیگر مدیران کاربلد 
در معاونت ها توانست»والبر« را در اولین سال قرن جدید در 
بستری قرار دهد که بتواند با اهتمام به زیرساخت های ایجاب 

شده ، روند عملکردی را در مسیری صعودی ادامه دهند.
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همراه با البرز تا قله های سالمت
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وارداتی و تکمیل سبد محصوالت تولیدی به امر مهم عمل نماییم. اثرات سیاست های انقباظی پولی 
و مالی دولت بر صنعت دارو به همراه افزایش تنش های ارزی، در كنار یکی از بارزترین مشخصه 
های صنعت دارویی، یعنی رقابت شدید و اتکای مضاعف آن بر دانش و فناوری روز، تصمیم گیری و 
سیاست گذاری در این عرصه را به مراتب پیچیده تر از پیش نموده است. با این وجود هیأت مدیره 
شركت در سایه الطاف الهی و حمایت سهامداران گرامی و با اتخاذ تدابیر نوآورانه توانست مجموعه 
شركت های گروه را تا حد امکان با وضعیت موجود هماهنگ ساخته، نقاط ضعف شركت ها را 
شناسایی و رفع، نقاط آسیب پذیر را تقویت و نقاط قوت را حفظ نماید. در سال مالی 1400 نیز با 

توجه به استراتژی های بلند مدت شركت،
بهینه سازی پورتفوی سرمایه گذاری ها، حركت در جهت نوآوری و ارائه محصوالت جدید، تسریع در 
انجام پروژه های توسعه ای، حركت در جهت اصاح خطوط تولیدی مطابق استانداردهای داخلی و 
بین المللی، هماهنگی فعالیت ها و تحقق هم افزایی عملیات تداوم یافت و به دنبال آن سود خالص 

تلفیقی در سال 1400 رشدی 46 درصدی را تجربه نمود.
در پایان امیدواریم تاش تمامی كارگران، كارشناسان و مدیران مجموعه گروه سرمایه گذاری البرز 
موجبات اطمینان قلبی سهامداران عزیز از تداوم حركت مجموعه در مسیر تعالی و پیشرفت را 

فراهم سازد.
اهم برنامه هاي آتي شرکت گروه سرمایه گذاري البرز و شرکت هاي تابعه

هیأت مدیره شركت گروه سرمایه گذاری البرز به منظور حفظ و حراست از حقوق صاحبان سهام كه 
وظیفه سنگینی بر دوش مدیریت می باشد، كوشش نموده است از طریق سیاست گذاری و ایفای 

نقش راهبری با ایجاد رابطه منطقی با شركتهای زیر مجموعه، موجباتی را فراهم آورد تا شركتها 
بتوانند با برنامه ریزی الزم از ظرفیتهای قابل دسترسی و عملی مجموعه ها به گونه ای كارا و اثر بخش 
بهره گیری نمایند. در این خصوص برنامه های آتی و هدف شركت گروه سرمایه گذاری البرز ساختن 
مجموعه ای نمونه است كه حركت به سمت هدف مذكور مستلزم شناسایی و بکارگیری شیوه های 
مختلف برای بهره ور ساختن هر چه بیشتر زمینه های سود آور و نقاط قوت شركت های تابعه و 
ترمیم نسبی نقاط ضعف و زمینه های آسیب پذیر فعالیت های تولیدی و بازرگانی گروه بوده كه با 
انجام اصاحاتی كه در ساختارهای مالی، فنی، مدیریتی و نیروی انسانی صورت پذیرفته و همچنان 

نیز تداوم دارد، عملی خواهد شد.  
- جایگاه گروه البرز در صنعت :

مجموعه گروه سرمایه گذاری البرز به عنوان دومین هلدینگ بزرگ دارویی كشور نقش قابل توجهی 
در تولید و توزیع دارو، تولید مواد اولیه و واردات داروهای ساخته شده ایفا می نماید.

از جمله نکات قابل توجه گروه در سال 1400 به شرح زیر میباشد:
-  رشد 33 درصدی فروش ریالی گروه در سال 1400 نسبت به  1399

-  به دست آوردن سهم بیش از 12٪  درصدی از مقدار فروش دارو در بازار داخلی
-  كسب رتبه پنجم البرز دارو از حیث فروش ریالی در بین 20 شركت بورسی فعال در صنعت دارو
-  شركت سرمایه گذاری اعتاء البرز توانسته است به عنوان یک شركت سرمایه گذاری موفق در 

زمینه بازار سرمایه
(خرید و فروش سهام شركت های دارویی)  شناخته شود و میانگین بازدهی پرتفوی شركت 
طی سه سال اخیر ساالنه معادل 106 درصد بوده است. این درحالی است كه طی مدت مشابه 
میانگین بازدهی بازار 104 درصد و میانگین بازدهی صندوق های سرمایه گذاری 87 درصد 

بوده است.
-  در تولید مواد اولیه دارویی، شركت تولید مواد اولیه البرز بالک توانسته است به عنوان یکی بزرگترین 

تولیدكننده مواد اولیه غیرناركوتیک در كشور باشد.
-  شركت داروسازی تولیددارو با در اختیار داشتن 11 خط تولیدی یکی از متنوع ترین ظرفیت های 

تولید داروی كشور را داراست.
-  شركت ایران دارو به عنوان تولید كننده بزرگ داروهای مکمل در كشور، نقش موثری در كاهش 

وابستگی كشور به واردات این دسته از محصوالت داشته است.
با عنایت به مراتب فوق، اهم برنامه های آتی هیأت مدیره شرکت به شرح ذیل می باشد:

-  ورود به بازار محصوالت جدید دارویي در راستاي تکمیل بیشتر سبد محصوالت مجموع
-  تدوین راهکارها و استراتژي هاي عملیاتي همراه با افزایش سهم صادرات در فروش شركت هاي 

گروه

- ادامه اجراي اصاحات GMP در شركت هاي دارویي گروه البرز
-  تمركز بر اجراي پروژه هاي شركت هاي تابعه با اهداف هدفگذاري شد ه

-  افزایش سرمایه شركت هاي گروه در سال 1401
-  مشاركت با شركت هاي داخلي در جهت تکمیل سبد محصوالت و بهره گیري از ظرفیت هاي 

داخلي
-  تقویت عملیات بازارگرداني سهام شركت ه اي گروه:

-  افزایش سرمایه از محل اندوخته سرمایه اي
-  برنامه هیأت مدیره جهت بهبود نقدینگي و وصول مطالبات دولتي

در این خصوص هیأت مدیره برنامه ریزی نموده است تا دریافت معوقات ناشی از مطالبات 
شرکتهای تابعه را تسریع بخشد.

1- دریافت اوراق مرابحه دولتی
2-  تهاتر مالیاتی شركتهای گروه در قبال بدهیهای دولتی

3-  تغییر وزن تركیب سبد فروش شركت پخش از دولتی به سمت خصوصی
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ممجمـع عمومـی عـادی سـالیانه شـركت سـیمان فـارس و خوزستان)سـهامی عام( مـورخ 
1401/03/30 در محـل سـالن اجتماعـات شـركت بازرسـي كاالي تجـاري )IGI(  تشـکیل 

گردید. 
در ایـن مجمـع كـه با حضـور 67/5 درصد سـهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضـاء هیات مدیره، 
نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونـی برگـزار گردید، ریاسـت 
مجمـع برعهـده آقـای  مهـدي طالبـي بود، كـه خانم  ژیـا سـماواتي و خانم  ملیحـه غني در 

مقـام نظـار اول و دوم و آقای علیرضا قـادري به عنوان 
دبیـر مجمع انتخـاب گردیدند.

درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیـات مدیـره بـه مجمـع 
مربـوط بـه اهـم فعالیتهـای صـورت پذیرفتـه در طـی 
سـال مالی منتهـی به 1401/02/31 و پس از اسـتماع 
گـزارش حسـابرس و بـازرس قانونی، مجمع نشـینان با 
طنیـن صلـوات خود ضمـن  تصویـب صورتهـای مالی 
و تنفیـذ معامات مشـمول ماده 129 با تقسـیم سـود 
2/400 ریـال بـه ازای هـر سـهم بـه كار خـود پایـان 

دادند.
همچنیـن سـازمان حسابرسـي به عنوان بـازرس قانونی 
و حسـابرس شـركت و سـازمان حسابرسـي به عنـوان 

بـازرس علی البـدل انتخـاب گردید.
در ادامـه آقـای مهنـدس شـهریاری سـکاندار هلدینگ 
سـیمان فـارس و خوزسـتان در گزارش مبسـوط خود 

كـه بـه صـورت پاورپوینت هـم ارائه مـی كردیـم به اهم 
اقدامـات و دسـتاوردهای مجموعـه در سـال مالـی مورد 

پرداخت. گـزارش 
تریـن  باتجربـه  از  كـه  شـهریاری  مصطفـی  مهنـدس 
بـازار سـرمایه  و  رمـوز صنعـت  و  رمـز  بـه  آشـنایان  و 
كشـورمان مـی باشـد بـا اعـام اینکـه در سـال 1400 
و  تولیـد  سـیمان  تـن  میلیـون   15/2 از  بیـش  جمعـا 
تحویـل داده شـده كـه 82 درصـد ان در داخل از كشـور 
مصـرف شـده اسـت و مابقـی صـادر شـده اسـت افـزود: 
ایـن هلدینـگ تولیـد 21 درصـد از كلینکـر كشـور را بر 
عهـده دارد. بـه گفتـه مدیـر صاحبنـام صنعـت سـیمان 
چشـم انداز شـركت »سـفارس« پیشـرو بـودن در بهبود 
فرآینـد هـا، پیشـگام در ارزش افرینـی و پیشـتازی در 

اعمـال نـواوری مـی باشـد.
مهنـدس شـهریاری در بخـش دیگـری از گـزارش خـود 
ضمـن تصریـح اینکه بـا تولید 62 میلیون تن سـیمان در 
سـال 2020 هشـتمین تولیـد كننده برتر دنیـا بوده ایم، 
افـزود: كاهـش تولید سـیمان در سـال 2021 به نسـبت 

سـال گذشـته به دلیـل قطعـی گاز و برق بوده اسـت. 
بـه گفتـه وی فلسـفه وجودی شـركت ، سـرمایه گذاری 
در صنایـع پاییـن دسـتی و باالدسـتی، تولیـد و  مدیریت 
زنجیـره ارزش در صنعـت سـیمان و ارزش افرینـی در 
شـركت های تابعه اسـت كـه بحمداله علیرغم دشـواریها 

و معضـات حاكـم بـر صنعـت سـیمان كشـورمان طـی ایـن دو سـال اخیـر منجملـه ؛ تـداوم 
تحریـم هـای بیـن المللـی، شـیوع اپیدامـی كرونـا، فزونی عرضـه بر تقاضـا، عدم تناسـب بین 
قیمـت تمـام شـده و قیمت محصول نهایـی، قطعی بـرق و گاز كارخانه هـا، دامپینگ بعضی از 
رقبـاء ، افزایـش هزینـه هـای حمـل و نقل و ... توانسـتیم عملکـردی مقبـول در كلیت حاصل 

سـازیم بطـوری كـه درآمـد عملیاتی 65 درصد ، سـود عملیاتی 63 درصد و سـود خالص بیش 
از 61 درصـد رشـد یافتـه و سـود خوبـی بـرای سـهامداران و ذینفعـان باهمت كلیه پرسـنل و 

درایـت مدیـران و معاونیـن ارمغـان بیاوریم .
مدیـر ارشـد و سـکاندار »سـفارس« در ادامـه بـا تاكید بر اینکه از جمله ریسـک های شـركت؛  
وضـع عـوارض و تعرفـه احتمالـی بـرای صـادرات كلینکـر و سـیمان اسـت و افزایـش هزینـه 
هـای حمـل و نقـل، مشـکل نقـل و انتقـال ارز و تاثیـر آن بـر صـادرات، كاهش قیمـت فروش 
نفـت و تاثیـر آن بر روند سـاخت و سـاز در كشـورهای 
هـدف صـادرات در عملکـرد مجموعه سـیمان فارس و 
خوزسـتان بسـیار اثرگذار می باشـد افزود: اما در ادامه 
رونـق سـاخت و سـاز ، عرضـه سـیمان در بـورس كاال 
و برنامـه توسـعه عمرانـی دولـت سـیزدهم )سـاخت 4 
میلیـون مسـکن( از جملـه مهـم تریـن فرصـت هـای 
شـركت اسـت كه بـرای تامین سـیمان نیاز ایـن پروژه 
ملـی ))نهضـت مسـکن سـازی(( مطمئنا برنامـه ریزی 

خوبـی مدنظـر ما می باشـد.
مهنـدس شـهریاری در بخـش پایانی گـزارش خود كه 
با اسـتقبال مجمع نشـینان و سـهامداران حاضر همراه 
بـود پیرامـون برنامـه هـای آتی در شـركت هـای تابعه 
تصریـح كـرد، كـه احـداث و بهـره بـرداری از 9 پروژه 
یـک میلیـون تنـی را بـا جدیـت پـی گیری مـی كنیم 
. بـه گفتـه وی از جملـه پـروژه هـای شـركت، پـروژه 
خرامه اسـت كه اسـتارت خـورده  و همچنیـن فاز چهار 
سـیمان دورود كـه بخش قابـل توجهی از آن تـا انتهای 

سـال 14001 انجـام خواهد شـد.
رعایـت دقیـق پروتکل هـای بهداشـتی، گزارش 
جامـع و کامل مهندس شـهریاری یکی از اسـتون 
هـای صنعت کانی کشـور ، حضور بیشـتر مدیران 
عامـل و معاونین شـرکت هـای تابعـه در مجمع، 
پذیرایـی و میزبانـی شایسـته از صاحبان سـهام 
و اصحـاب رسـانه توسـط کلیـه ارکان شـرکت، 
 63 میـزان  بـه  عملیاتـی  سـود  ارتقـاء  اعـالم 
61 درصـدی سـود  از  بیـش  افزایـش  و  درصـد 
اجـرای  بـه  مدیریـت  جـدی  اهتمـام  خالـص، 
طـرح هـای توسـعه ای در شـرکت هـای تابعـه، 
تقدیـر ویـژه رئیـس مجمـع از عملکـرد مدبرانه 
مهنـدس شـهریاری و مدیـران زیـر مجموعه در 
سـال سـخت اقتصادی 1400 جهت حفـظ و ارتقاء 
سـهم بـازار و سـودآفرینی ، اعالم اینکـه تقریبا 
60 میلیـون تن سـیمان در کشـور تولید شـده و 
14 میلیـون تـن صـادرات سـیمان و کلینکر بوده 
کـه 12 میلیـون تـن آن از کلینکـر بـوده اسـت، 
تاییـد حسـابهای شـفاف و کلیـن جنـاب قادری 
مـرد شـماره یـک مالـی شـرکت و از معمارهای 
کشـورمان،  سـیمان  صنعـت  پاکدسـت  مالیـه 
تبییـن اینکـه در جهت افزایـش راندمـان و بهره وری در کلیه شـرکت هـای تابعه 
بـا دسـتور مسـتقیم مدیریت هلدینـگ کمیته های تخصصـی راه انـدازی و از خرد 
جمعـی برای کسـب بیشـترین راندمـان و بـازده در تمام شـاخص ها بهـره برداری 
شـده اسـت و نهایت همـکاری و تعامـل جنـاب یعقوبـی )) مدیـر کاردان و کاربلد 

افزایش بیش از 60 درصدی سود خالص
مدیریت شایسته مهندس مصطفی شهریاری در بزرگترین شرکت سیمان منطقه

مهندس مصطفی شـهریاری بـا نزدیک به 3 دهه حضـور در ردیف 
مدیـران طراز اول و برجسـته صنعت کشـورمان از مدیرانی اسـت 
کـه فـراز و فرودهای صنعت و اقتصـاد را به خوبی می شناسـد و با 
اشـراف کاملی که نسـبت بـه بازار سـرمایه دارد ، همـواره بهترین 
روش هـا و راه حـل هـا را بـرای اعتالی مجموعه انتخـاب می کند. 
مدیـر رزومـه دار و خوشـفکر صنعت کانـی کشـورمان در گزارش 
عملکـرد شـرکت بـا تشـریح اینکـه منطبق بـا آمار حسـابهای 
تلفیقـی توانسـتیم از رقـم 49/589/288 درآمد عملیاتی سـال 
گذشـته به رقـم 81/723/082 در سـال مالـی مورد گـزارش نائل 
آییـم افزود: افزایش سـود عملیاتی نیز از رقم 18/374/047 سـال 
گذشـته بـه مبلـغ 27/672/818 در سـال منتهی بـه 1401/02/31 

افزایـش پیدا کرده اسـت
سـکاندار و مدیرعامل»سـفارس« بـا تبییـن اینکـه  مجموعـه 
هلدینـگ اکنون در حـدود 20/56 درصـد از صادرات کشـور را به 
خـود اختصـاص داده اسـت اضافه کـرد:در سـال 1400 سـهم بازار 
شـرکت از کل سـیمان کشـور حـدود 21/1 درصد بوده اسـت. وی 
خاطرنشـان کـرد: در اسـتمرار رونـد رو بـه رشـد صعـودی خود 
شـاهد افزایـش قابـل توجـه جمـع دارائـی ها ، سـود حاصـل از 
سـرمایه گذاریها، نسـبت بازده مجموعـه دارائی ها و نسـبت بازده 
حقـوق صاحبان سـهام بـوده ایـم و در کنار آن رشـد چشـمگیر 
سـود خالص در شـرکت هـای تابعه و شـرکت اصلـی از مهمترین 

دسـتاوردهای مـا در سـال مالی گذشـته بوده اسـت.
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روابـط عمومی »سـفارس« (( که با شایسـتگی و جدیـت در کنار خبرنـگاران برای 
پوشـش خبـری مجمع یاری رسـان اهل مطبـوع و قلم بـود از نـکات خواندنی این 

بود. مجمـع 
پیام هیات مدیره

طـی دوره مالـی مـورد گـزارش بـا كنتـرل موثـر بر تعـداد 13 شـركت سـیمان خاكسـتری و 
سـفید، همچنیـن تعداد 9 شـركت مرتبط با شـركتهای سـیمانی بعنوان یکـی از پنج هلدینگ 
مطـرح در تولیـد سـیمان فعالیـت نمـوده و باالتریـن سـهم بـازار را در بیـن سـایر گـروه های 

تولیـد سـیمان كشـور به خـود اختصاص داده اسـت.
شـركت همـواره اسـتراتژی حفـظ و افزایـش سـهم خـود در بـازار سـیمان و اقدامات اساسـی 
جهـت افزایـش ارزش خالص داراییهای شـركت )N.A.V(در بازار سـرمایه و اسـتفاده بهینه از 
فرصـت هـای موجـود بـازار را مدنظـر قـرار داده و با ظرفیـت اسـمی 18/5 میلیون تـن تولید 
كلینکـر معـادل 21/6 درصـد تـوان تولیـد كشـور را در اختیـار دارد و علـی رغـم بسـیاری از 
مشـکات اقتصـادی كـه بصـورت سیسـتماتیک در سـال هـای گذشـته بـر ایـن صنعـت اثـر 
گذاشـته كـه عمـده آن در چالشـهای كان اقتصـادی و شـرایط حاكـم بـر كسـب و كار و 
سـودآوری بنـگاه هـای سـرمایه پذیـر خاصـه می شـود، افزایـش هزینه هـای تولیـد، كاهش 
بودجـه پروژههـای عمرانـی و قیمـت گذاری دسـتوری نرخ سـیمان، توانسـته اسـت بـا اعمال 
كنتـرل بـر اداره شـركتهای تابعـه و ورود آنهـا بـه بـورس كاال در سـال 1400 جمعـا 15/2 
میلیـون تـن سـیمان تولید و تحویل داشـته باشـد كـه مقـدار 82 درصـد آن در داخل مصرف 

شـده و بقیـه صادر شـده اسـت.
امیـد آن مـی رود كـه بـا تـداوم فعالیـت شـركت در مسـیر برنامه هـای راهبردی، سـال مالی 

جدیـد بـرای سـهامداران محتـرم همـراه بـا توفیـق و خیر و بركت باشـد.
هیات مدیره امیدوار است ضمن تایید و تصویب صورت های مالی و عملکرد شركت، بتواند از 

رهنمودهای سازنده سهامداران محترم برای نیل به اهداف باالتر شركت استفاده نماید. 
مرور کلي بر عملکرد هلدینگ در سال مالي مورد گزارش

- شركت های تابعه پیشرو در توسعه اقتصاد سبز
- عرضه 100 درصد محصوالت شركت های تابعه در بورس كاال

- افزایش سهام مدیریتی سیمان صوفیان)به میزان 7 درصد(
- شركت پیشرو سیمانی در حمایت از حقوق مصرف كنندگان

- بازنگـري بـر نامه اســــتراتژیک در كمیته راهبردي هلدینگ و تصــــویب توســــط هیات 
مدیـره و تشــــکیل كارگـروه هاي هم اندیشـي جهـت تهیه برنامه هـاي عملیاتي.

-  تشـکیل جلسـات بـا شـركتهاي تابعـه بمنظـور بررسـي برنامه هاي اسـتراتژیک شـركتهاي 
تابعـه و میـزان دسـت یابـي بـه اهـداف اسـتراتژیک آنهـا بر اسـاس شـاخص هـاي راهبردي و 

.TLR بـا اسـتفاده از جـداول BSC مـدل
-  برگزاری جلسات بررسي بودجه شركتهای تابعه و اعمال نقطه نظرات اصاحی

-  تشـکیل جلسـات بررسـي عملکـرد میان دوره اي سـه ماهه، شـش ماهه، نه ماهـه و بودجه 
سالیانه شـركتهاي گروه.

-  انجـام مراقبتهـاي ویـژه دركارخانـه هـا جهـت اعمـال مدیریـت بـر تولیـد و فـروش در 
تابعـه. شـركتهاي 

-  تأكیـد بـر تولیـد ســـیمانهاي پوزوالنـي و آمیختـه بـا حفـظ كیفیـت اسـتاندارد بمنظـور 
كاهـش بهـای تمـام شـده  كـه در اكثـر شـــركتهاي تابعـه تحقـق یافتـه اسـت.

-  پیگیـري فـروش دارائیهـاي غیـر مولـد و مـازاد بـر نیـاز شـركتهاي تابعـه بمنظـور تأمیـن 
بخشـي از نیازهـاي مالـي.

-  تأكیـد بـر ایجـاد هـم افزائـي، بعنـوان یکـي از اسـتراتژي هاي اصلـي، بمنظور ایجـاد ارزش 
. افزوده 

-  رســـیدگي بـه وضـــعیت تامیـن مـواد اولیه اصـــلي تولید شـــركتهاي تابعـه و پیگیري 
جهـت رفـع مشـــکات آنهـا جهـت اسـتمرار تولیـد دربلند مـدت شـركتها وارتقـاء كیفیت و 

كاهـش قیمـت تمام شـده .
-  بررســــي كلیـه معـادن مربـوط بـه شــــركت هـاي تابعـه، و طبقـه بندي شــــركت ها 
از نظـر موقعیـت معـادن آن هـا و برنامـه ریـزي جهـت اداره معـادن و بهـره بـرداري از آنهـا 

علمي. بصـورت 
-  تشکیل كمیته های حسابرسی، ریسک و ساماندهی شركتهای زیان ده و كم بازده.

برنامه هاي آینده شرکت به شرح زیر میباشد :
- برنامـه ریـزی جامـع مدیریـت هزینـه و تجمیع خریدهای مشـترک به منظـور كاهش هزینه 

های خرید در شـركت هـای تابعه.
- خودكفایـی در تولیـد پاكـت AD STAR بـه منظـور كاهـش قیمـت تمـام شـده شـركت 

تابعه. هـای 
- تقویت هم افزایی در شركت های تابعه به منظور افزایش منافع سهامدار.

- تقویت زیرساخت های صادرات در مبادی خروجی
- تعییـن تکلیـف پـروژه هـای نیمـه كاره بـه منظـور بهـره بـرداری، افزایـش تولید بـه منظور 

افزایـش منافع سـهامداران.
- هماهنگـي بـا انجمـن صنفـي كارفرمایـان صنعـت سـیمان و شـركتهاي گـروه و همچنین با 

هلدینـگ هـاي سـیمان در جهـت اصاح قیمـت ها در بـورس كاال 
- اصاح ساختار مالي از طریق اصاح ساختار سرمایه شركتهاي فرعي گروه.

- اصـاح سـاختار سـازماني بـه منظـور سـهولت و بهبود جریـان اطاعـات، انعطـاف پذیري و 
چابکـي و چرخـش سـریع اطاعات.

- رعایت انضباط مالي در شركتهاي تابعه .
- تقویت سیستم كنترلهاي داخلي و شناسائي ریسک هاي شركتهاي تابعه.

- بررسـي و بازنگـري فرآیندهـاي تولیـد در شـركتهاي تابعه جهت كاهش هزینـه ها و افزایش 
راندمـان با رویکرد مهندسـي مجدد.

- افزایـش بهـره وري در شـركت هاي تابعـه بمنظور افزایش درآمد و تأمین منافع سـهامداران، 
كاركنان و سـایر ذینفعان.

- عرضــه ســهام شــركتهاي غیر بورســي در بـورس یا فرابـورس بمنظور اســتفاده از ارزش 
افـزوده و همچنیـن نقـد شــوندگي آنهـا در صورت بهبـود شـرایط بازار.

- اجـراي پـروژه هـاي بهبود در شـركتهاي تابعه و اندازه گیري درصد پیشـرفت آنها بر اسـاس 
جـدول TLR   و همچنیـن انـدازه گیـري نتایج حاصـل از انجام پروژه هاي بهبود بر شـاخص 

. BSC هـاي تعیین شـده از چهار منظـر جدول
- تاش در جهت یافتن بازارهاي جدید و توسعه بازارهاي داخلي و خارجي.

- تأكیـد بـر تنـوع محصـول )توسـعه محصـول( شـركتهاي تابعـه از جملـه تولیـد سـیمانهاي 
آمیختـه و سـیمان هـاي ویـژه .

- ارائـه خدمـات مشـاوره ای در زمینه مسـائل زیسـت محیطـی، مالیاتی، منابع انسـانی، كار و 
تامیـن اجتماعـی به شـركتهای تابعه.

- سیاسـت فـروش دارائیهـای راكـد یـا كم بـازده و مـازاد بر نیـاز در جهـت اسـتفاده بهینه از 
بع. منا

- استقرار و بروزآوري سامانه هاي مدیریتي موثر در كلیه شركتهاي تابعه .
- كنتـرل هزینـه هـا و افزایـش بهـره وري بـه منظـور اعمـال مدیریت بـر هزینه هـا و حفظ و 

افزایـش سـودآوري و انتشـار تجربیـات موفق در شـركت هـاي تابعه.
- بهـره گیـري از تـوان حداكثـري تخصصـي كاركنان در شـركت هـاي فرعي گروه با تشـکیل 

كارگـروه هـاي تخصصـي بین واحـدي و ایجـاد و ارتقاء رویکردهـاي بنچمارک.
- اصـاح سـاختار منابـع انسـاني شـركت هـاي فرعـي گـروه بـا بهـره گیـري از قوانیـن كار 
خصوصـا قانـون بازنشسـتگي مشـاغل سـخت و زیـان آور و همچنیـن ارزیابـي كار و زمـان در 

دپارتمـان هـاي مختلـف و ایجـاد سـاختار نویـن منابـع انسـاني.
- انجام ممیزي آب در كارخانجات با توجه به محدود بودن منابع آبي .
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مجمع عمومی عادی ساالنه شركت گاز لوله )سهامی عام( مورخ 1401/03/22 در محل مجموعه فرهنگي 
ورزشي تاش وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور بیش از 52/61 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 آقای حجت اله برامکي یزدي بود، كه جنابان سلیمان سلطانی و حمید اسدزاده در مقام نظار اول و 

دوم و دكتر سید علی زرهانی 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 توسط  دكتر زرهانی سکاندار »پلوله« و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی با تنفیذ معامات مشمول ماده 

129 و با تقسیم سود 1/800 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.   
دكتر زرهانی مدیرعامل جوان و خوشفکر شركت در ابتدای گزارش خود با تشریح اینکه شركت تولیدی 
گاز لوله در پایان سال 99 از ورشکستگی خارج شده و از تابلوی قرمز به تابلوی زرد بازار پایه انتقال یافت 
افزود: شركت تا خرداد سال قبل با سرپرست اداره می شد و هیئت مدیره جدید سال گذشته در چنین 

روزی، شركت را از اداره ورشکستگی تحویل گرفتند و بحمداله 
با عملیاتی ساختن برنامه های مدون توانستیم شركت را در 

مداری صعودی از سودآوری و ارزش آفرینی قرار دهیم.
وی با اعام اینکه بازار لوله پلی اتیلن كشور مازاد عرضه دارد 
و كل ظرفیت این بخش در كشور 1 میلیون و 300 هزار تن 
است اضافه كرد: در سال گذشته در بخشهای اب و فاضاب 
و گاز كشور در طول 340 هزار تن مناقصه برگزار شده است.

دكتر زرهانی در ادامه با تاكید اینکه در حالیکه صنعت با 25 
درصد ظرفیت مشغول فعالیت است ما با 50 درصد ظرفیت 
كار می كنیم خاطرنشان كرد: با تسویه بدهی بانک پارسیان 
از سوی خودمان و بانک اقتصاد نوین كه با كمک سهامدار 
عمده انجام شد هزینه مالی شركت كاهش خوبی داشته است. 
سکاندار گازلوله در ادامه به تبیین این مهم پرداخت كه با 
تسویه و تعیین تکلیف این بدهی ها عاوه بر بخشودگی 

جریمه تاخیر توانستیم روی نرخ تسهیات هم تخفیف بگیریم. 
این مدیر موفق با اعام اینکه در سال گذشته پس از چند سال 
توانستیم از زیان انباشته، كه بسیارسنگین هم بود خارج شویم و 
این امر باعث شده در ارزیابی ها در قراردادها و دریافت تسهیات 
بانکی وضعیت بسیار مناسبی پیدا كنیم اضافه كرد: حدود 80 

میلیارد تومان از بدهی بانکی شركت را تسویه كردیم.
وی با اشاره به اینکه در بخش دولتی به ویژه آبفا، كمبود بودجه 
دستگاهها، دریافت وجوه را سخت می كند و پیگیری مطالبات 
این بخش هم بسیار دشوار است افزود: برای ما رعایت صرفه و 

صاح شركت و سهامداران خط قرمز رفتاری می باشد.
دكتر زرهانی در بخش دیگری از گزارش مبسوط خود با اعام 
اینکه سعی داریم مشتریان را متنوع كنیم و فقط منتظر برگزاری 
مناقصات دولتی شركت های استانی آب و فاضاب و گاز نباشیم 
و در این سال توانستیم به فهرست تامین كنندگان قرارگاه 
سازندگی، مپنا و كیسون وارد شویم وی تصریح كرد: ما به دنبال 

تنوع بخشی به محصوالت هستیم مثل اتصاالت تولید لوله دو جداره در شركت اصلی با تامین دستگاه های 
تزریق پاستیک اتصاالت آبرسانی و گازرسانی.

وی همچنین اظهار داشت كه جهت تنوع بخشی به محصول، دو دستگاه تزریق كه 10 سال در شركت 
بااستفاده بود را راه اندازی كردیم تا برای تولید اتصاالت پلی اتیلن استفاده كنیم. دستگاه لوله دوجداره به 
دلیل قدیمی شدن قالب با استفاده است كه در صورت مساعد شدن شرایط بین المللی و چشم انداز بازار 
مناسب می توانیم قالب جدید تهیه و آن را فعال كنیم، جهت تسویه بدهی با وپترو سعی داریم از طریق 

واگذاری دارایی اقدام كنیم و هماهنگی با هلدینگ های باالسری در حال انجام است .
دكتر زرهانی در بخش پایانی صحبتهای خود با اشاره به اینکه شركت سلسله آب حیات كرمانی با كاهش 
زیان انباشته ای كه در سال مالی مورد گزارش داشته و روند سودآفرینی خوبی كه دارد خیلی امیدواریم 
كه امسال از ذیل ماده 141 قانون تجارت خارج شود افزود: در ضمن مراحل انجام افزایش سرمایه در حال 
انجام می باشد وی خاطر نشان كرد: شروع به ساخت دستگاه های تزریق با كمک متخصصان و دانش 

داخلی كردیم كه در این زمینه هم اقدامات خوبی در مجموعه صورت پذیرفته است.
رعایـت دقیق پروتکل های بهداشـتی، گزارش مبسـوط دکتر زرهانـی از توانمندی های 
شـرکت و پتانسـیل هـای مغفول مانـده مجموعه، تایید حسـابهای شـفاف و کلین تیم 

مالی مجموعه، پاسـخگویی به سـواالت سـهامداران حاضـر در مجمع و ناظـر به صورت 
برخـط، اعـالم برنامه های کوتـاه مدت – میان مـدت و بلند مدت سکاندارشـرکت برای 
تعالـی هر چـه بیشـتر مجموعه، تقدیـر ریاسـت مجمع از عملکـرد جهـادی مدیریت 
شـرکت و نهایـت همکاری روابـط عمومی برای پوشـش خبـری از نـکات خواندنی این 

بود. مجمع 
پیام هیات مدیره

به استحضار می رساند سال 1400 از لحاظ اقتصادی سالی پر چالش و سختی بود به گونه ای كه 
كاهش كشش تقاضای بازار به دلیل كاهش حجم مناقصات در بخش انتقال آب و شبکه آبرسانی، بدهی 
تسهیاتی سررسید گذشته 2/077 میلیارد ریالی و مشکات مالی و حقوقی ناشی از آن، سخت گیریهای 
سیستم بانکی در ارائه تسهیات ضمانتنامه ای ، نوسان شدید نرخ ارز، شرایط اقتصادی ناشی از تحریم 
های اقتصادی، شركت را با مشکات جدی مواجه نمود كه با كمک خداوند متعال و خرد جمعی مدیران 
و كاركنان شركت و حمایت های سهامداران گرامی توانستیم بر یکایک مشکات فائق آمده و مسیر رشد 

و تعالی شركت ادامه یابد.
در این سال نیز ، كلیه كاركنان و مدیران شركت با همیاری 
و همکاری بسیار ارزنده در اعتای هرچه بیشتر امور محوله 
و توسعه فعالیتهای شركت گامهای بسیار موثری برداشته و 
علیرغم مشکات ساختاری ، رونق فعالیت تولیدی شركت 

محقق گردید.
شركت با تنوع بخشیدن به مشتریان و امکان تولید لوله در 
محل كارخانه شركت تا سایز630 میلیمتر و همچنین فقدان و 
كسری موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره و حتی برای ایفای 
تعهدات باقیمانده به مشتریان از سال قبل و تمركز بیشتر به 
سمت پروژه های گازرسانی با توجه به خرید اعتباری )اسناد 
خزانه اسامی( شركت های آب و فاضاب و جهاد كشاورزی، 
گامهای بلندی جهت حفظ نقدینگی و سهم بازار برداشت. 
آنچه كه می تواند در بهبود نتایج گامهای برداشته شده كمک 
شایانی در آینده كند، تاثیرات مثبت شاخص های كلی اقتصاد، 
برداشته شدن تحریم های ظالمانه در حوزه تعامات اقتصادی 
بین المللی و تسویه كامل باكلیه طلبکاران خواهد بود و در 
این راه با استعانت از خداوند متعال، چشم امید به همراهی 

سهامداران محترم دوخته ایم.
كثرت  به  توجه  با  اتیلن  پلی  های  لوله  تولید  صنعت 
تولیدكنندگان در سطح كشور و ظرفیت تولید مازاد برنیاز آنها، 
در شرایط كاما رقابتی می باشد. آزاد سازی نرخ مواد اولیه 
مصرفی و عرضه آن در بورس كاال و نوسانات شدید و غیر قابل 
پیش بینی قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، عدم تسهیل در واردات 
مواد اولیه و همچنین قراردادهای یک طرفه مشتریان دولتی 
منجر به ایجاد چالش های اساسی در عرصه تولید لوله های 

پلی اتیلن شده است. 
تسهیاتی  مستمر،بدهی  های  پیگیری  با  سال 1400  در 
های  بانک  گذشته  سررسید  ریالی  میلیارد   2/077
سپه،ملی،ملت،پارسیان با دریافت 260 میلیارد ریال بخشودگی 
جرایم از محل وصول مطالبات و منابع داخلی شركت تسویه و بدهی 1/080 میلیارد ریالی به بانک اقتصاد 
نوین با دریافت مبلغ 180 میلیارد ریال بخشودگی توسط شركت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به 
عنوان ضامن پرداخت گردید. مهمترین چالش پیش روی شركت در سال جاری نحوه تسویه بدهی مذكور 
بوده كه از برنامه های شركت برای حل این موضوع می توان به انجام اقدامات عملی برای فروش ساختمان 

دفتر مركزی شركت در خیابان مالصدرای تهران اشاره نمود.
برنامه های آینده شرکت

الف( تاش جهت دستیابی به آخرین پتانسیل تولید 
ب( پی گیری مستمر و مداوم جهت كاهش دوره وصول مطالبات از نهادهای دولتی و تامین مالی از 

محل مطالبات 
ج( تاش در جهت توسعه و گسترش فروشهای غیرمناقصه ای و صادرات

د( تاش در جهت توسعه بازار و سبد محصوالت
ه( تعیین تکلیف بدهی به شركت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

 و( تاش برای دستیابی به ماک های صعود به بازارهای باالتر در فرا بورس از طریق اصاح ساختار مالی 
و تعیین تکلیف پرونده های حقوقی باقیمانده

مدیر توانمند مجموعه با اعالم اینکه در ابتدای سال مالی با کمبود مواد 
اولیه روبرو بودیم اما به حمداهلل االن این مشکل نیست و علی رغم بازار 
رقابتی شدید و مازاد عرضه با تکمیل سبد محصوالت مطمئن هستیم 
که عملکرد سال مالی آتی خیلی عالی تر و بهتر از عملکرد درخشان 

امسال خواهد بود وی اضافه کرد:
 شرکت روند عادی سازی را پشت سر گذاشته و در روند توسعه در حال 
ریل گذاری می باشد. به گفته دکتر زرهانی ما از زیان انباشته به سود 
رسیدیم و با رایزنی و مذاکرات متعددی که با هلدینگ و پترو انجام شد 
و با توجه به همکاری آنها و تایید برنامه ها و سیاست های مدنظر هیات 
مدیره  با تسویه یکجا بدهی دیون معوق توانستیم در جهت ارتقاء اعتبار 

شرکت خیلی خوب عمل کنیم. 
وی با تشریح اینکه عرضه فراورده شیمیایی قشم در بازار سرمایه خیلی 
از بندها را از پای شرکت باز کرده و با چابکی و چاالکی که به وجود آمده، 

این شرکت در روند پر شتآب پیشرفت از دو مسیر خواهد بود.

افزایش بیش از 95 درصدی سود خالص

تولیدی گاز لوله با سکانداری شایسته در ساحل سوددهی
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داده پردازی ایران و تقسیم سود 140 ریالی به ازای هر سهم
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت 
داده پردازي ایران )سهامی عام( مورخ 1401/03/10 

در محل هتل انقاب تهران برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 83/85 درصد سهامداران 
نماینده  مدیره،  هیات  اعضاء   ، و حقوقی  حقیقی 
بازرس  و  بهادار، حسابرس  اوراق  و  بورس  سازمان 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای سید 
حمید سیدي بود، كه جنابان  احمد صالحي فر و نوید 
رهگذر در مقام نظار اول و دوم و آقای مهرداد مهرپور 

دارستاني 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 140 ریال 
به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

به كفته مدیریت ارشد شركت ، سال 2021 سال ویژه ای برای حوزه فناوری اطاعات بود و پاندمی كرونا 
باعث توسعه این حوزه و تغییرات عمده در مفاهیم خدمات، امنیت، هوش مصنوعی و امثال آن شد. به گفته 
مدیرعامل در شركت های پیشرو جهان در حوزه فناوری اطاعات، عمده درآمد از خدمات و فروش نرم افزار 
است كه حاشیه سود و پایداری بیشتری نسبت به فروش سخت افزار دارد. با این حال سال گذشته  60درصد 
درآمد این شركت از محل سخت افزار و 40درصد آن از محل نرم افزار بوده است. همچنین با توجه به رقابت 
و سرعت پیشرفت در این حوزه، شركت های بزرگ در حال تملک شركت های تازه و فناوری های جدید به 

جای توسعه فناوری درونی هستند. 
در این مجمع خاطرنشان گردید كه مشتری اصلی »مداران« سهامدار عمده این شركت یعنی بانک رفاه 
است و مشتری بعدی نیز بانک تجارت می باشد كه شركت داده پردازی در سال گذشته رشد خوبی در 

قرارداد با این بانک كه تماما از جنس خدمات بوده، داشته است. 
همچنین آن گونه كه گفته شده است كلیه خدمات زیرساخت 
و دیتاسنتر بانک ملت به عهده شركت داده پردازی ایران است و 
البته »مداران« با بورس، تامین اجتماعی و سازمان سنجش نیز 
همکاری دارد و در سال گذشته شاهد تنوع باال و افزایش تعداد 
مشتریان خود بوده است. مدیران »مداران« عنوان كردند بخشی 
از قراردادها با خدمات انفورماتیک و تامین اجتماعی عمدتا انجام 
شده و بخش ناچیزی باقی مانده اما به دلیل ماحظات قانونی 
آنها، مبلغ آن سال گذشته صورت حساب نشد و به امسال 
موكول شد. لحاظ این مبالغ می توانست درآمد سال گذشته 

را افزایش قابل توجهی دهد.
مدیریت ارشد»مداران« تاكید كرد مانع اصلی این شركت برای 
دنبال كردن مسیر توسعه، كمبود شدید نقدینگی است تا 
حدی كه اخیرا یک مناقصه بزرگ و پرسود را به خاطر نداشتن 
نقدینگی برای تهیه ضمانت نامه بانکی از دست داده است. 

همچنین مشکل دیگر »مداران« تغییر سهامداران عمده عنوان 
شد كه باعث شده این شركت از حالت خصوصی خارج شود. در 
این مجمع تاكید شد با توجه به شرایط كنونی، در ابتدا بستن یک 
بودجه محتاطانه مدنظر مدیران »مداران« بود؛ اما در نهایت بودجه 
1401 این شركت جهشی بسته و رشد 100درصدی درآمد و 
70 درصدی سود هدف گذاری شد. پیش بینی رشد درآمدهای 
»مداران« مربوط به متنوع كردن مشتریان عنوان شد؛ یعنی 
محصوالت موجود كه با تغییراتی جزئی قابل سفارشی سازی و 
ارائه به مشتری جدید هستند، نه محصول جدید... به گفته مدیران 
این شركت، تحریم ها تاثیر جدی بر كسب وكار »مداران« دارد. 
هزینه های مربوط به جابه جایی و عدم ردگیری دستگاه ها كه 
20 تا 25 درصد هزینه ها را اضافه می كند، كمترین آسیب ناشی 
از تحریم ها و مشکل بزرگ تر محدودیت این شركت در رقابت 
پذیری با شركت های خصوصی عنوان شد؛ چراكه ابزارهای بخش 
خصوصی برای دور زدن تحریم ها بیشتر بوده و این شركت به 
دلیل الزامات نظارتی و قانونی حاكم بر نهادهای عمومی، خیلی 
از كارها را نمی تواند انجام دهد و در بسیاری از مناقصات عما 
از دور رقابت خارج می شود. بر اساس آنچه در مجمع »مداران« 
گفته شد، رفع تحریم ها می تواند برای شركت یک فرصت طایی 
باشد. در این جلسه عمومی تاكید شد بخش زیادی از مبلغ باالی 

دریافتنی ها به دلیل دیر بسته شدن قراردادها و تحویل در اسفند است كه پرداخت قبل از پایان سال انجام 
نشد. همچنین دریافتنی از بانک رفاه مربوط به ضمانت و تعهدات و وصول آن منوط به ارائه مفاصاحساب 
بوده كه زمان بر خواهد بود. مدیریت ارشد»مداران« تاكید كرد برای ورود به حوزه های كسب وكار جدید 
مطالعاتی داشته و در این خصوص سه حوزه تعیین شده و اقدامات اولیه برای دو حوزه صورت پذیرفته است. 
همچنین گفته شد در ساختار جدیدی كه »مداران« در دست تدوین دارد، بخش تحقیق و توسعه در سطح 
سازمان برای توسعه بازار جدید دیده شده است؛ هرچند كمبود نقدینگی شركت تا حدودی مسئله ساز است.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، گزارش جامع از نحوه فعالیت و دستاوردهای شرکت در سال 
1400، پاسخگویی دقیق به سواالت سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط، اعالم 
اینکه شرکت در تامین نقدینگی مشکلی داشته و با توجه به افزایش سرمایه آخرین در سال 
96 به دنبال افزایش سرمایه می باشد، تایید حسابهای شفاف و کلین تیم مالی مجموعه توسط 

باز آفرینی خدمات با تدابیر نوآورانه

حسابرس و بازرس قانونی، تشریح برنامه های 
مدیرعامل محقق برای آتیه شرکت و نهایت 
همکاری و تعامل کلیه ارکان شرکت منجمله 
مدیریت کوشای روابط عمومی و امور سهام 
و علی الخصوص جناب مهدوی برای پوشش 

خبری از نکات خواندنی این مجمع بود.
عملکرد شرکت و میزان دستیابي به اهداف 

تعیین شده 
• شناسایي و مدیریت ریسکها و مخاطرات شركت و 

ایجاد راهکار مناسب مقابله با آنها 
•  برنامه ریزي جهت حفظ جایگاه شركت در رتبه 
یک صنعت انفورماتیک در زمینه هاي فعالیت بر 

اساس ارزیابي جدید شوراي عالي انفورماتیک 
•  حفظ نیروهاي خبره با تغییر در روشهاي جذب 

و نگهداشت
•  اجراي آیین نامه ي مصوب معامات از طریق كمیته معامات 

•  گسترش نظام الکترونیکي مکاتبات، انبارها، پرسنلي، اطاع رساني و چابک سازي درون سازماني و همچنین 
پاسخگویي سریعتر به مشتریان 

•  پیگیري مستمر مصوبات هیئت مدیره و كمیته هاي تخصصي 
•  پیگیري اجراي مدیریت دانش در شركت با همکاري مدیران و كارشناسان خبره 

•  پیگیري و تدوین ارزیابي عملکرد كاركنان بر اساس شاخص هاي تخصصي متناسب با مسئولیت محوله 
 SERVCO دریافت مجوز  •

•  اتمام پروژه تحقیقات بازار و توسعه كسب و كار شركت 
•  دریافت پروانه بهره برداري تولید فناوري اطاعات )تولید نرم افزار(

برنامه هاي آینده شرکت
-  حضور فعال در طرحها و پروژه هاي ملي و حاكمیتي

-  ارایه خدمات فناورانه در حوزه سامت با تمركز بر فعالیتهاي 
سازمان تامین اجتماعي 

-  ارایه خدمات در حوزه ارتباطات داده با استفاده از مجوز 
 Data و IOT با تمركز بر ارایه خدمات SERVCO

Big به مشتریان 
-  توسعه كسب و كار شركت با بهره گیري از نتایج پروژه توسعه 

تجاري و بهینه سازي فرآیندهاي اجرایي 
-  تاش در جهت ارتقاي دانش مدیریتي و استفاده ازتجربیات 

حاصل ازپروژه هاي بزرگ 
-  متناسب سازي دانش فني كارشناسان با انجام پروژه هاي 

روز فناوري اطاعات 
-  بهینه سازي و استفاده از نیروي كارشناسي خبره در انجام 

پروژه ها 
-  استفاده از فناوري هاي روز در ارایه راه حل هاي انفورماتیکي 

به مشتریان 
-  ارایه خدمات به سیستم هاي بانکي با تکمیل سبد محصوالت 

شركت 
-  به روزرساني و توسعه تجهیزات مركز داده و استفاده از فناوري 

Cloud در ارایه خدمات به مشتریان 
-  بهره برداري از مركز Desk Help شركت در راستاي 

سرویس دهي به پروژه ها 
- جوابگویي به نیازهاي توسعه یافته مشتریان در زمینه ارایه 

 Center Data امکانات
-  یافتن منابع جدید تأمین تجهیزات در خارج از كشور جهت 

ارایه خدمات جامع تر و موردنیاز مشتریان 
-  مطالعه و افزایش دانش فني جهت استفاده از سیستم هاي 

رایانش ابري در سیستم هاي بانکي و غیر بانکي كشور 
-  استمرار سیاست كاهش دوره وصول مطالبات 

-  استمرار سیاست متناسب سازي حجم سرمایه در گردش 
نسبت به حجم فعالیتها با مدیریت وجوه نقدي شركت 

-  احیاي سند زمین هاي متعلق به شركت و ساخت ابنیه اداري 
متناسب در تهران و شهرستانها 

و  فني  تأسیسات  بهینه سازي  و  نوسازي  ادامه سیاست    -
افزایش كارایي و صرفه جویي  ساختماني شركت در جهت 

اقتصادي 
-  استمرار سیاست نظام متمركز كنترل منابع و پروژه ها 

-  به روزرساني و بهبود روشهاي انجام كار براي پاسخگویي سریع به نیازمندیهاي مشتریان 
-  ادامه فعالیت هاي زیربنایي حاصل از تجربیات شركت در امر تأمین و پشتیباني سیستم هاي بزرگ و 

متوسط و نرم افزارهاي مورد نیاز 
-  بازنگري اطاعات الکترونیکي شركت و استفاده از فناوري هاي روز جهت تسهیل در ارایه خدمات و 

مسئولیت ها 
-  ایجاد امکانات و تسهیات آموزشي، ورزشي، فرهنگي و سیاحتي براي پرسنل 

-  بهینه سازي فرآیندهاي اجرایي شركت و استقرار سیستم هاي یکپارچه اطاعات جهت افزایش توان 
مدیریتي و بهره وري

شرکت داده پردازی ایران با متجاوز از پنج دهه حضور پایدار، موفق و موثر 
به عنوان پیشتاز در صنعت فناوری اطالعات کشور، موضوع فعالیت خود را 
پشتیبانی و حمایت از تمام کاربران فناوری اطالعات به عنوان مشتریان خود 
تلقی نموده و تالش داشته است در طول سال های طوالنی فعالیت خود، ضمن 
تامین نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری از منابع تامین متنوع و نه محدود 
به یک تامین کننده خاص، پیشتاز ارایه خدمات و محصوالت نوین براساس 
نیازهای بازار باشد. این شرکت توانسته است در طول مدت نیم قرن فعالیت، 
عملکرد مناسبی از نظر فنی و اقتصادی ارایه داده وهم اکنون با سکانداری 
مهندس سید ذبیح اهلل فیض آبادی ثانی هر روز شکوفاتر و با اقتدار بیشتر در 

صحنه فعالیت های حرفه ای و تجاری کشور ایفای نقش بنماید.
در کنار هدایت گری و دکترین کاری جناب فیض آبادی در مقام مدیرعامل 
و تجربه و توان تخصصی کایه ارکان شرکت ، توانایی جذب و پرورش مداوم 
نیروی انسانی خبره و بهره مند از تخصص های مورد نیاز، سابقه ممتاز و دیرینه 
با مشتریان، خوش نامی و صداقت حرفه ای، گستردگی فعالیت ها و پوشش 
اکثریت قریب به اتفاق زمینه های مرتبط با صنعت ارتباطات و اطالعات، 
شرایطی را فراهم نموده است که با توجه به روند رو به گسترش این صنعت در 
کشور، شرکت داده پردازی ایران به عنوان یکی از پشتوانه های اصلی و مهم در 
راهبری پروژه های ملی و کالن کشور شناخته شده و در برنامه های گسترش 
این صنعت نقش بارزی را ایفا نماید، به نحوی که »داده پردازی ایران« بالتردید 

یک اعتبار در این صنعت در کشور تلقی می شود.
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مجمـــع عمومـــی عـــادی ســـالیانه صاحبـــان ســـهام شـــركت  پتروشـــیمي فارابـــي 
)ســـهامی عام( مـــورخ 1401/03/22 در محـــل مجموعـــه فرهنگـــي ورزشـــي تـــاش 

ـــد. ـــزار گردی ـــاش برگ ـــالن ت - س
ـــی ،  ـــی و حقوق ـــهامداران حقیق ـــد س ـــور 83/17 درص ـــا حض ـــه ب ـــع ك ـــن مجم در ای

ـــورس  ـــازمان ب ـــده س ـــره، نماین ـــات مدی ـــاء هی اعض
ــی  ــازرس قانونـ ــابرس و بـ ــادار، حسـ و اوراق بهـ
ـــای  ـــده آق ـــع برعه ـــت مجم ـــد، ریاس ـــزار گردی برگ
ـــین  ـــان حس ـــه جناب ـــود، ك ـــدي ب ـــاه ول ـــن ش حس
رفیـــق دوســـت و فـــرزان هوشـــمندان در مقـــام 
نظـــار اول و دوم و آقـــای محمـــود فخرائـــي بـــه 

عنـــوان دبیـــر مجمـــع انتخـــاب گردیدنـــد.
ـــه  ـــره ب ـــات مدی ـــزارش هی ـــت گ ـــا قرائ ـــه ب درادام
مجمـــع مربـــوط بـــه اهـــم فعالیتهـــای صـــورت 
ــه  ــی بـ ــی منتهـ ــال مالـ ــی سـ ــه در طـ پذیرفتـ
گـــزارش  اســـتماع  از  پـــس  و   1400/12/29
حســـابرس و بـــازرس قانونـــی، مجمـــع نشـــینان 
ــب  ــن  تصویـ ــود ضمـ ــوات خـ ــن صلـ ــا طنیـ بـ
صورتهـــای مالـــی و تنفیـــذ معامـــات مشـــمول 

مـــاده 129 بـــه كار خـــود پایـــان دادنـــد.
ــود  ــزارش خـ ــدای گـ ــی در ابتـ ــدس فخرائـ مهنـ
ــی در  ــی فعلـ ــم مدیریتـ ــه: تیـ ــریح اینکـ ــا تشـ بـ
انتهـــای ســـال 1398 در حالـــی متصـــدی امـــور 
شـــد كـــه تمـــام حســـابهای شـــركت بـــه دلیـــل 
پرونـــده حقوقـــی شـــركت آلـــوارس مســـدود، 
جریـــان ورود خـــوراک و خـــروج محصـــول قطـــع، 
ـــه  ـــت ب ـــد و فعالی ـــی و تولی ـــركت منف ـــی ش نقدینگ
طـــور كامـــل متوقـــف شـــده بـــود و اعتراضـــات 
ـــرای  ـــوارس ب ـــركت ال ـــه ش ـــنلی و حجم ـــدید پرس ش
تصاحـــب تمـــام دارایـــی هـــا در باالتریـــن ســـطح 
ممکـــن بـــود. فعالیـــت مخـــزن داری كـــه بخـــش 
مهمـــی از درآمدزایـــی شـــركت اســـت نیـــز بـــه 
دالیـــل متعـــدد غیرقابـــل بهـــره بـــرداری بـــود و 
فارابـــی در ســـخت تریـــن فعالیـــت قـــرار داشـــت.

ایـــن مدیـــر خوشـــفکر و خوشـــنام صنعـــت 
ـــركت  ـــه ش ـــرایطی ك ـــرد در ش ـــه ك ـــورمان اضاف كش
پتروشـــیمی فارابـــی حتـــی قـــادر بـــه پرداخـــت 
حقـــوق پرســـنل خـــود نبـــود ، پتروشـــیمی فـــن 
ــا  ــه بـ ــركت را كـ ــن شـ ــئولیت اداره ایـ آوران مسـ
ثبـــت زیـــان بیـــش از 195 میلیـــارد تومانـــی در 

ـــاده  ـــت م ـــته و تح ـــا ورشکس ـــی عم ـــارد تومان ـــده 264 میلی ـــت ش ـــرمایه ثب ـــل س مقاب
141 قـــرار داشـــت را بـــه عهـــده گرفـــت و بـــه میـــدان آمـــد. 

 بـــه گفتـــه وی در شـــش ماهـــه اول ســـال 1399 بـــا بهـــره بـــرداری از مخـــازن و 
ـــوارس در  ـــات ال ـــركت دریاخدم ـــه ش ـــادی ك ـــع زی ـــود موان ـــا وج ـــد ب ـــدازی تولی راه ان
ـــرفت  ـــیر پیش ـــارج و مس ـــان خ ـــركت از زب ـــرد ش ـــی ك ـــاد م ـــم ایج ـــرای حک ـــت اج جه
ـــود كاری  ـــوع خ ـــه در ن ـــال 1399 ك ـــای س ـــم در انته ـــرای حک ـــف اج ـــا توق ـــود ب و بهب

ـــد. ـــر ش ـــود هموارت ـــر ب ـــی نظی ب

ــركت  ــب شـ ــن ترتیـ ــزود: بدیـ ــیمی افـ ــت پتروشـ ــق و كاردان صنعـ ــر محقـ مدیـ
ـــی را  ـــارد ریال ـــود 290 میلی ـــداوم ، س ـــان م ـــال زی ـــس از 6 س ـــی پ ـــیمی فاراب پتروش
ـــركت  ـــن ش ـــت و ای ـــه یاف ـــز ادام ـــی 1400 نی ـــال مال ـــد در س ـــن رون ـــرد و ای ـــت ك ثب
ـــودآوری  ـــد و س ـــا تولی ـــه ب ـــد ك ـــدل ش ـــتا ب ـــه شس ـــركتی در مجموع ـــدود ش ـــه مع ب
خـــود و نـــه از راه افزایـــش ســـرمایه از شـــمول 

مـــاده 141 خـــارج شـــد.
نکات مهم مطرح شده در مجمع:

ـــن  ـــوراک ارتوزایلی ـــی خ ـــن مجتمع ـــرارداد بی - ق
ـــال  ـــتور اعم ـــد ، دس ـــا گردی ـــالها احی ـــس از س پ
ـــت  ـــد و جه ـــوارس تایی ـــده آل ـــاده 477 در پرون م
ــد،  ــال گردیـ ــی ارسـ ــوان عالـ ــه دیـ ــی بـ بررسـ
ایجـــاد  تولیـــدی جهـــت  هـــردو محصـــول 
ـــدند. ـــه ش ـــورس كاال عرض ـــل در ب ـــفافیت كام ش
ـــی در بهبـــود  ـــركت نیـــاز بـــه تحـــول اساس - ش
ــدات در  ــا تولیـ ــوان بـ ــد دارد؛ نمیتـ ــبد تولیـ سـ
ـــودآورترین  ـــه س ـــی ك ـــم در حال ـــم آن ه ـــم ك حج
ـــت  ـــا ظرفی ـــا ب ـــركت )DOP( تنه ـــن ش ـــد ای واح
10 درصـــد در حـــال تولیـــد اســـت. انتظـــار 

دریافـــت ســـود عملیاتـــی بـــاال را داشـــت 
ــات روز  ــه امکانـ ــتی بـ ــركت بایسـ ــازن شـ - مخـ
مجهـــز شـــوند تـــا امـــکان اســـتمرار درآمـــد 
ـــاز  ـــدی نی ـــته بن ـــش بس ـــد. بخ ـــته باش ـــود داش وج
ـــوط  ـــل خط ـــض كام ـــذاری و تعوی ـــرمایه گ ـــه س ب
ـــی  ـــیمی فاراب ـــد پتروش ـــظ برن ـــاهد حف ـــا ش دارد ت

باشـــیم 
- آخریـــن افزایـــش ســـرمایه در ســـال 1397 و از 
ـــه  ـــركت ب ـــن ش ـــود، ای ـــی ب ـــد ارزیاب ـــل تجدی مح
 DOP ـــد ـــت تولی ـــن ظرفی ـــوه باالتری ـــورت بالق ص
ـــزرگ  ـــده ب ـــد كنن در كشـــور را دارد و ســـومین تولی

ـــت. ـــور اس ـــک كش ـــد فتالی انیدری
- مـــواد اولیـــه مصرفـــی در واحـــد DOP دو 
ـــد  ـــق خری ـــه از طری ـــد ك ـــی باش ـــول م ـــل هگزان اتی
ــده  ــن شـ ــهمیه تعییـ ــاس سـ ــر اسـ ــی و بـ بورسـ
در ســـامانه بهیـــن یـــاب و از پتروشـــیمی شـــازند 

تهیـــه مـــی شـــود. 
- خـــوراک واحـــد انیدریـــد فتالیـــک ارتوزایلیـــن 
ـــرارداد بیـــن مجتمعـــی و  ـــت كـــه از طریـــق ق اس

از پتروشـــیمی نـــوری تامیـــن مـــی گـــردد
ـــب  ـــی كس ـــیمی فاراب ـــداز 1405 پتروش ـــم ان - چش
ـــه ســـود  ـــت دســـتیابی ب ـــود ســـبد محصـــوالت جه ـــا بهب ـــت ب ـــی در صنع ـــگاه رقابت جای

ـــت. ـــت اس ـــط زیس ـــت از محی ـــدار و حفاظ پای
ـــتند  ـــر هس ـــن آوران و امیركبی ـــیمی ف ـــای پتروش ـــركت ه ـــده ، ش ـــهامدار عم - دو س

ـــد. ـــی باش ـــن دو م ـــه ای ـــق ب ـــهام متعل ـــد س ـــش از 80 درص ـــه بی ك
ـــات  ـــل آورده و مطالب ـــدی را از مح ـــرمایه جدی ـــش س ـــركت افزای ـــره ش ـــات مدی - هی
ـــرح  ـــی ط ـــن مال ـــن تامی ـــردش و همچنی ـــرمایه در گ ـــود س ـــت بهب ـــهامداران در جه س
ـــی آن  ـــل نهای ـــه مراح ـــرار داده ك ـــتور كار ق ـــاب را در دس ـــک از پس ـــتحصال فیوماری اس

در مسیر ثبات و توسعه
شکستن رکود تولید و افزایش 42 درصدی سود در پتروشیمی فارابی

لج
 خ

دی
مه

برای پتروشیمی فارابی که تا ابتدای سال 98 دیگر کسی باور برای تداوم 
مستمر فعالیت شرکت داشت و مجموعه در شرایط بحرانی شدید به 
سر می برد و نگرانی شدید از تامین مواد اولیه و خوراک تا نقدینگی 
مورد نیاز برای تهیه ملزومات را داشت و هزار مشکل دیگر به سختی 
گریبان آن را گرفته بود کارشناسان بازار سرانجامی ناخوش را متصور 
بودند ولی ورق برگشت و با آمدن تیم مدیریت تازه گویا خونی نو بر 
کالبد آن تزریق شد و جانی تازه گرفت. مجموع سیاستها و رویکردهایی 
که مهندس فخرایی و مدیران و معاونین منتخب او در طی این دو سال 
در شرکت اجرائی و عملیاتی کرده اند این باور را به یقین رساند که کار 
را به کاردان و کاربلدان سپردن نتیجه اش می شود توسعه و پیشرفت 

روزافزون. 
گواه ادعای ما همین بس که پس از دو سال فصلی نو در پتروشیمی 
فارابی با این تیم مدیریت رقم خورد که بنا به گزارش هیئت مدیره و 
مدیرعامل و با استناد به اسنادمالی شرکت وپس از یک دوره 6 ساله، 
برای دومین سال متوالی پتروشیمی فارابی در مسیر سوددهی قرار 
گرفته و با توجه به برنامه ریزی تدوین شده کوتاه مدت- میان مدت و 
بلندمدت به سوی ارزش آفرینی و سود آوری بیشتر رهنمون است. این 
شرکت در سال مالی 1400 به فروش 7606 میلیارد ریالی دست یافت 
که در مقایسه با سال قبل 82 درصد افزایش داشته و به این ترتیب 
با ایجاد سود 413 میلیارد ریالی از این منظر نیز به رشد 42 درصدی 

رسیده است.
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ـــت. ـــام اس ـــال انج در ح
ـــی  ـــال مال ـــان س ـــهم در پای ـــت س ـــاس قیم ـــی براس ـــیمی فاراب ـــت پتروش - ارزش مارك
ـــل  ـــال قب ـــا س ـــه ب ـــه در مقایس ـــت ك ـــوده اس ـــان ب ـــارد توم ـــش از 1400 میلی 1400 بی

ـــد. ـــی ده ـــان م ـــد نش ـــه %46 رش ـــب ب آن قری
- شـــركت پتروشـــیمی فارابـــی در ســـال 1400 موفـــق بـــه تولیـــد 28632 تـــن 
محصـــول PAF و DoPشـــده اســـت كـــه باالتریـــن میـــزان تولیـــد در ده ســـال 
ـــدار  ـــود بیشـــترین مق ـــم رك ـــام كن ـــه اع ـــار اســـت ك ـــث افتخ ـــوده اســـت و باع ـــر ب اخی
ـــن  ـــزان 24431 ت ـــه می ـــز ب ـــركت نی ـــن ش ـــاله ای ـــر 46 س ـــی عم ـــد PAF در ط تولی

ـــت. ـــده اس ـــت ش ـــال ثب ـــن س در ای
- فعالیـــت مخـــزن داری بـــا كســـب در آمـــد 484 میلیـــارد ریالـــی بارشـــد 195 

درصـــدی نســـبت بـــه ســـال قبـــل همـــراه بـــوده اســـت.
ـــت  ـــی دس ـــارد ریال ـــروش 7606 میلی ـــه ف ـــی 1400 ب ـــال مال ـــركت در س ـــن ش - ای
ـــه  ـــت. و ب ـــته اس ـــش داش ـــد افزای ـــل 82 درص ـــال قب ـــا س ـــه ب ـــه در مقایس ـــت ك یاف
ـــد  ـــه رش ـــز ب ـــر نی ـــن منظ ـــی از ای ـــارد ریال ـــود 413 میلی ـــاد س ـــا ایج ـــب ب ـــن ترتی ای

ـــت. ـــیده اس ـــدی رس 42 درص
ـــش  ـــد افزای ـــال 1399، 12 درص ـــه س ـــبت ب ـــركت نس ـــن ش ـــدات ای ـــه تولی - مجموع

ـــت ـــه اس ـــود یافت ـــد بهب ـــاژ 15 درص ـــر تن ـــروش كل از نظ ـــه و ف یافت
ـــه  ـــهام ب ـــان س ـــوق صاحب ـــع حق ـــد و جم ـــد رش ـــركت 21 درص ـــی ش ـــود عملیات - س
ـــده  ـــاده 141 گردی ـــركت از م ـــروج ش ـــث خ ـــه باع ـــیده ك ـــال رس ـــارد ری 1460 میلی

ـــت اس
ـــال  ـــال س ـــارد ری ـــده از 1950 میلی ـــام ش ـــودآوری انج ـــا س ـــركت ب ـــته ش ـــان انباش - زی

ـــت. ـــه اس ـــش یافت ـــال كاه ـــارد ری ـــه 114 میلی 1398 ب
ـــود  ـــانی خ ـــروی انس ـــاختار نی ـــود س ـــعی در بهب ـــم س ـــه ای منظ ـــا برنام ـــركت ب - ش
ـــام  ـــی در نظ ـــازمانی گام مهم ـــودار س ـــانی نم ـــه روزرس ـــا ب ـــتا ب ـــن راس ـــته و در ای داش
منـــد كـــردن ســـمت هـــای ســـازمانی شـــركت داشـــته اســـت در حـــال حاضـــر 
شـــركت دارای 268 نفـــر نیـــروی قـــرارداد دائمـــی اســـت و بقیـــه فعالیـــت هـــا از 

ـــق پیمانـــکاران انجـــام مـــی شـــود. طری
ـــروژه ی  ـــار پ ـــود چه ـــرایط موج ـــظ ش ـــت حف ـــی در جه ـــیمی فاراب ـــركت پتروش - ش
ـــش  ـــب در بخ ـــه ترتی ـــه ب ـــت ك ـــرده اس ـــف ك ـــعه ای تعری ـــروژه توس ـــک پ ـــود و ی بهب
توســـعه ای ، پـــروژه مشـــترک تولیـــد كلـــر آلکالـــی بـــا پتروشـــیمی غدیـــر و بـــا 
ـــو( را  ـــن )تاپیک ـــیمی تامی ـــت و گاز و پتروش ـــذاری نف ـــرمایه گ ـــركت س ـــت ش محوری

در دســـتور كار دارد.
ـــهامداران  ـــوب س ـــتقبال خ ـــتی، اس ـــای بهداش ـــکل ه ـــق پروت ـــت دقی رعای
و اصحـــاب رســـانه از مجمـــع، برگـــزاری و میزبانـــی شایســـته توســـط 
ـــی  ـــش کلیپ ـــانه، پخ ـــاب رس ـــهامداران و اصح ـــرکت از س ـــه ارکان ش کلی
ـــط  ـــت رواب ـــه هم ـــه ب ـــرکت ک ـــتاوردهای ش ـــا و دس ـــدی ه ـــا از توانمن زیب
عمومـــی کوشـــای مجموعـــه تهیـــه شـــده بـــود، گـــزارش مبســـوط 
ـــادف  ـــینان مص ـــع نش ـــویق مجم ـــا تش ـــا ب ـــه باره ـــی ک ـــدس فخرای مهن

ــه،  ــی مجموعـ ــم مالـ ــن تیـ ــفاف و کلیـ ــابهای شـ ــد حسـ ــد، تاییـ شـ
ـــه  ـــر ب ـــع و ناظ ـــر در مجم ـــهامداران حاض ـــواالت س ـــه س ـــخگویی ب پاس
ـــر  ـــور مدی ـــم پ ـــاب کاظ ـــکاری جن ـــف و هم ـــت لط ـــط و نهای ـــورت برخ ص
ـــع  ـــری مجم ـــش خب ـــت پوش ـــرکت در جه ـــی ش ـــط عموم ـــه رواب ـــا تجرب ب
ـــش  ـــالم افزای ـــره،  اع ـــات مدی ـــات هی ـــزاری انتخاب ـــگاران ، برگ ـــا خبرن ب
42 درصـــدی ســـود و رکوردشـــکنی در تولیـــد و فـــروش محصـــوالت از 

ـــود. ـــع ب ـــن مجم ـــی ای ـــکات خواندن ن
دستاورد

1- تولید بیشترین مقدار محصول PAF از بدو تاسیس
2- خروج از ماده 141

3- عرضه هر دو محصول PAF و DOP در بورس كاال
4- پذیرش ماده 477 در پرونده آلوارس

 EDC 5- رفـــع اختـــاف حقوقـــی بـــا پتروشـــیمی ارونـــد در خصـــوص مخـــزن
ضایعاتـــی

6- نوسازی و بهسازی محیطی كارخانه و خطوط تولید
PA 7- تصویب طرح استحصال فیوماریک اسید از پساب واحد

8- قرارداد خرید خوراک بین مجتمعی با پتروشیمی نوری
پیام هیات مدیره 

ـــركت را  ـــای ش ـــت ه ـــه فعالی ـــته ك ـــزم دانس ـــود را مل ـــركت خ ـــره ش ـــت مدی 1- هیئ
ـــاء  ـــظ و ارتق ـــت حف ـــل را جه ـــی ذی ـــط مش ـــی و خ ـــتانداردهای مدیریت ـــاس اس براس

ـــد.  ـــال نمای ـــركت دنب ـــت ش موقعی
ـــزون  ـــت روز اف ـــب رضای ـــرای كس ـــت ب ـــت كیفی ـــتم مدیری ـــتمر سیس ـــود مس 2- بهب
ـــتانداردهای  ـــری اس ـــق بکارگی ـــان از طری ـــایر ذینفع ـــهام و س ـــان س ـــتریان، صاحب مش

ـــت  ـــی كیفی جهان
3- دستیابی به معیارهای برتر در كسب و كار 

4- تولید محصول با باالترین كیفیت و بهبود مستمر در فرآیندهای تولید 
5- توســـعه ســـبد محصـــول و ایجـــاد طـــرح توســـعه در راســـتای بقـــاء پایـــداری 

شـــركت 
6- انتقال تکنولوژی جدید در تولید 

7- پیوند بازار با تولید 
ـــرل  ـــایی و كنت ـــی آن و شناس ـــگیری از آلودگ ـــت و پیش ـــط زیس ـــت از محی 8- حفاظ

ـــركت  ـــت ش ـــد فعالی ـــی در رون ـــت محیط ـــای زیس ـــه ه ـــار و جنب آث
9- اهتمام بر سامت و ایمنی پرسنل و همچنین بهداشت حرفه ای ایشان

ـــر فعالیـــت هـــای  ـــم ب ـــررات و اســـتانداردهای حاك ـــن و مق ـــه قوانی ـــا كلی ـــاق ب 10- انطب
ـــی  ـــن الملل ـــی و بی ـــر مل ـــط و معتب ـــات مرتب شـــركت و ســـایر الزام

ـــت  ـــی، بهداش ـــررات ایمن ـــول و مق ـــت اص ـــت رعای ـــکاران جه ـــودن پیمان ـــزم نم 11- مل
ـــل  ـــت نی ـــركت جه ـــتراتژیک ش ـــه اس ـــا در برنام ـــی فعالیته ـــت در تمام ـــط زیس و محی

ـــركت ـــه ش ـــداف عالی ـــه اه ب
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ـــن  ـــوق و همچنی ـــول ف ـــه اص ـــدی ب ـــه پایبن ـــت ك ـــم اس ـــركت مصم ـــت ش 12- مدیری
تامیـــن و توســـعه منابـــع الزم بـــه ایـــن اعتمـــاد ارج نهـــاد و اطمینـــان دهـــد كـــه 
ـــوده  ـــور را درک نم ـــداف مذك ـــرم شـــركت اه ـــدگان محت ـــن كنن ـــان و تامی ـــه كاركن كلی
ـــه نحـــو احســـن  ـــه را ب ـــف محول ـــف و وظای ـــری و مشـــاركت تکالی ـــی، همفک ـــا همدل و ب

ـــد داد.  ـــام خواه انج
مروری بر برنامه راهبردی شرکت 

1- چابکســـازی فراینـــد تصمیـــم گیـــری در شـــركت در راســـتای ارتقـــای قابلیـــت 
انعطـــاف پذیـــری و رقابتـــی بـــودن قیمـــت در كوتاهتریـــن زمـــان ممکـــن و بهـــره 

ـــر ـــن ام ـــرداری از ای ب
ـــان  ـــایر ذینفع ـــگ و س ـــركت، هلدین ـــوه ش ـــای بالق ـــایی فرصته ـــتفاده و شناس 2-  اس

ـــهیات و ... ـــی، تس ـــوراک، نقدینگ ـــن خ ـــت تامی جه
ـــی  ـــف جغرافیای ـــاط مختل ـــركت در نق ـــی ش ـــای نهای ـــده ه ـــرف كنن ـــایی مص 3- شناس
ـــتقیم  ـــورت مس ـــه ص ـــات ب ـــام معام ـــه انج ـــاور و خاورمیان ـــورهای مج ـــور و كش كش

ـــا ـــا آنه ب
4- ارائه راهکار بهینه در خصوص حمل و نقل محصوالت شركت
5- اصاح و تعمیر و بازسازی دستگاه ها و تجهیزات فرایند تولید

6- پیاده سازی و انعقاد قرارداد در رابطه با پروژه های مختلف اصاحی  
7- بـــه منظـــور بـــرون رفـــت از مشـــکات اقتصـــادی از محـــل افزایـــش ســـرمایه، 
ـــت ـــرار گرف ـــتور كار ق ـــد در دس ـــوالت جدی ـــد محص ـــعه و تولی ـــای توس ـــرای طرحه اج

8- حفـــظ كیفیـــت محصـــوالت و عملکـــرد تولیـــد بـــا حفـــظ ضریـــب مصـــرف در 
DOP واحـــد انیدریـــد فتالیـــک و

9- تامین مستمر خوراک
10- ارتقاء درآمدهای غیر عملیاتی )مخزن داری) 

11- كاهش هزینه های سربار
ــای ذیـــل  ــه هـ ــوالت فرعـــی و جانبـــی گواهینامـ ــروش محصـ 12- بازاریابـــی و فـ
ــد:  ــده انـ ــد گردیـ ــده و تمدیـ ــذ گردیـ ــی اخـ ــی و مراقبتـ ــزی داخلـ ــرای ممیـ بـ
 ,ISO9001:2015ISO/TS29001:20100HSE-MS, ISO14001:2015
 ISO100004:2018 ,ISO10002:2018 ,ISO50001:2018 ,ISO45001:2018

اهم اقدامات انجام شده طی سال منتهی به 1400/12/29
ـــاده  ـــتناد م ـــه اس ـــوارس ب ـــات آل ـــا خدم ـــركت دری ـــده ش ـــرای رای پرون ـــف اج - توق

477
- افزایش 12 درصد مقدار تولید كل
- افزایش 82 درصد مبلغ فروش كل

- انعقـــاد قـــرارداد خریـــد خـــوراک )اورتوزایلیـــن( بیـــن مجتمعـــی بـــا پتروشـــیمی 
ـــوری ن

- عرضه محصوالت در بورس كاال در جهت شفافیت بیشتر
ـــال  ـــارد ری ـــغ 327 میلی ـــش مبل ـــه افزای ـــازن و در نتیج ـــاره مخ ـــم اج ـــش حج - افزای

ـــل ـــی قب ـــال مال ـــه س ـــبت ب ـــازن نس ـــاره مخ ـــد اج ـــد درآم ـــادل 200 درص مع
 EDC ـــزن ـــاره مخ ـــوص اج ـــد درخص ـــیمی ارون ـــركت پتروش ـــا ش ـــاف ب ـــع اخت - رف

ـــرارداد. ـــاد ق ـــا انعق ب
برنامه های آتی شرکت
برنامه های کوتاه مدت

- تثبیت جریان مستمر خوراک و افزایش سهمیه آن
- افزایش بهره وری و كاهش ضایعات تولیدی

- افزایش رضایت مندی مشتری و ذینفعان
- پیگیری وصول مطالباتی سنواتی شركت

- تخلیه مخزن B 903 پیگیری مطالبات حقوقی
- كنترل مستمر كیفیت محصول و حفظ بازار داخلی و خارجی

- ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی
- توسعه فرهنگ حفظ سرمایه های شركت

برنامه های میان مدت
ـــق و  ـــان حری ـــتم اع ـــاح در سیس ـــا اص ـــاره ب ـــت اج ـــازن تح ـــداد مخ ـــش تع - افزای

ـــانی ـــش نش ـــگ آت ـــب رین ـــی و نص طراح
ـــم زیســـت  - كاهـــش آلودگـــی پســـاب واحدهـــای DOP و PAF و جلوگیـــری از جرائ

محیطـــی
- آماده سازی مخزن B 903 جهت اجاره

- نصب سقف شناور برای سه مخزن
PA بروز رسانی سیستم اعان حریق واحد -

برنامه های بلندمدت
ـــش  ـــای شـــركت و در راســـتای توســـعه ســـبد محصـــول و افزای ـــظ و بق ـــه منظـــور حف ب
ســـهم بـــازار بـــا حمایـــت ســـهامداران عمـــده طـــرح هـــای توســـعه ای بـــه شـــرح 
ذیـــل در دســـت بررســـی و مطالعـــات اولیـــه در دســـتور كار قـــرار گرفـــت و الزم 
ـــک  ـــد فتالی ـــد انیدری ـــی واح ـــاب صنعت ـــه پس ـــرح تصفی ـــرای ط ـــت اج ـــر اس ـــه ذك ب
ـــد  ـــاز خواه ـــی آغ ـــال آت ـــید در س ـــک اس ـــمند فوماری ـــول ارزش ـــتحصال محص ـــا اس ب

ـــد. گردی
برنامه های آتی

1- توسعه سبد تولیدات، ایجاد واحد كلرالکالی
2- ایجاد سقف شناور در جهت بهبود ضریب ایمنی

3- تغییر كامل خطوط بسته بندی در جهت حفظ برند
4- استحصال فیوماریک اسید از پساب و رفع آالیندگی
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه گذاري گروه صنعتي ملي )سهامی عام( مورخ 
1401/03/29 در محل ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 79/74 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای حسن تاجیک بود، كه خانم نرگس 

یزدانیان و آقای حمید فهیمي در مقام نظار اول و دوم و آقای ذبیح مرادپور 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 1,620 ریال به ازای هر سهم به كار 

خود پایان دادند.
مهندس ذبیح مرادپور سکاندار گروه سرمایه گذاری صنعتی ملی بعد از كوتاه زمانی حضور توانست این شركت را 
از كوه زیان به قله صعود برساند و نویدبخش آن باشد كه با اجرای طرح های مدنظر در عملیاتی ساختن راهبردها 

این گروه بتواند جایگاه ارزشمند این گروه را دوباره را در بازار كشور 
بار دیگر به خود اختصاص می دهد. مهندس مرادپور در ابتدای 
گزارش خود با تشریح تاریخچه ای از گروه سرمایه گذاری ملی 
اظهار داشت هم اكنون 5 شركت زیرمجموعه گروه می باشد كه 3 
شركت در حال تصفیه می باشد و دو شركت بصورت كامل فعال 
هستند. به گفته وی دو شركت باقی مانده یکی شركت مدیریت و 
توسعه ملی و دیگری كفش ملی است كه با بیش از نیم قرن سابقه 
حضور درخشان، یک برند محبوب نوستالوژیک ومعتبر می باشد كه 

هم اكنون زیرمجموعه سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی قرار دارد.
مهندس مرادپور همچنین در مورد كفش ملی اظهار داشت كه این 
شركت به عنوان یکی از شركت های فعال گروه توانست در سال 
سخت اقتصادی 1400، مبلغ 571/481 هزار میلیون سود حاصل 
كند كه عملکردی چشمگیر و قابل تامل می باشد و با توجه به سود 

حاصل شده، 71 درصد سودبین ذینفعان تقسیم گردید.
مدیرعامل »وملی« با تبیین اینکه در بخش عمده ای از سال 1400 

فروشگاه ها به علت دستور ستاد مبارزه با كرونا تعطیل بودند و در 
كنار آن تعطیلی مدارس و كاهش قدرت خرید مردم باعث گردید 
كه كاهش فروش را از لحاظ درصدی شاهد باشیم متذكر گردید كه 
خوشبختانه با سیاست ها و برنامه هایی كه مدنظر قرار دادیم و با 
فروش اینترنتی، فروش سازمانی و همچنین افزایش فروش و پیدا 
كردن مشتریان جدید توانستیم در درآمدهای عملیاتی 30 درصد ، در 
سود عملیاتی 129 درصد و در سود خالص 118 رشد داشته باشیم و 

نرخ بازده دارائی ها را از 8 درصد به 14 درصد برسانیم. 
به گفته وی در شركت مدیریت و توسعه ملی نیز كه یکی از شركتهای 
زیرمجموعه بوده و بیشتر در حوزه اماک و بازرگانی فعالیت دارد در 
سال 1400 سود خالص 20/764 میلیونی حاصل شد كه با توجه به 
این مبلغ، نسبت سود تقسیم شده به سود انباشته حدود 81 درصد 

گردید.
مهندس مرادپور در فرازی دیگر از گزارش خود و پیرامون بهترین 
برنامه های سال جدید خاطر نشان كرد كه با سطح بندی فروشگاه ها 
در چهار گرید )C,B,A,+A( ، بازسازی فروشگاه ها براساس اولویت 
كلید خورد و مصمم هستیم با شکیل و امروزی كردن فروشگاه ها در 
صدد باشیم كه مشتریان با اقبال بیشتری به فروشگاه ها مراجعه كنند. 

به گفته این مدیر خوش فکر با توجه به اینکه حدود 240 فروشگاه و چندین انبار در كل كشور متعلق به این مجموعه 
می باشد در طی این چندماه سعی كردیم تا با بهسازی سیستم های اطاعاتی خود بتوانیم موجودی در فروشگاه 
ها و انبارها را به هم وصل كنیم تا مدیریت و كنترل بهتری روی كاالها وجود داشته شد كه بحمداله سیستم نرم 
افزاری مجموعه فروشگاهی كفش ملی نیز به روزرسانی شده و فروشگاه ها به یکدیگر متصل گردیده اند كه این امر 
نتایج بسیار خوبی داشته است. همچنین این موضوع باعث شده تا رسوب انبار و دوره گردش كاال در شركت تا حد 

چشمگیری كاهش یابد.
به گفته وی تا پایان سال 1401، 40 فروشگاه دارای اولویت مجدد بازسازی خواهند گردید كه مطمئنا این رویکرد 

باعث افزایش سود شركت برای سهامداران خواهد 
گردید.

مهندس مرادپور در ادامه با تصریح اینکه كفش ملی 
معادل یک درصد از سهم بازار را در اختیار دارد اضافه 
كرد تنوع در سبد كاال در دستور كار این شركت قرار 
گرفته و شبکه نماینددگی های كفش ملی توسعه می 
یابد و همچنین با تصویب هیات مدیره بر آن هستیم 

تا یک واحد صادرات در مجموعه ایجاد كنیم.
تبلیغات برندینگ، بازاریابی و فروش اینترنتی از برنامه 

های سال جاری مجموعه به شمار می رود و به همین منظور فروشگاه های دیجیتالی كفش ملی نیز ایجاد شده است 
و شركت مصمم هست كه به تولید مشاركتی در بحث پاپوش وارد شود. 

مهندس مرادپور در بخش پایاني گزارش خود با اعام اینکه مذاكرات اولیه براي صادرات كفش به كشورهاي عراق و 
سوریه صورت پذیرفته است پیرامون چالش اصلي مجموعه خاطرنشان كرد كه چالش اصلی شركت مشکاتی از نوع 
مالکیت و مدیریت اماک بوده به طوری كه در این مساله،  سازمان حقوقی برای تعیین تکلیف اماک تشکیل شده تا 
پرونده های ناشی از این موضوع در سیستم قضایی پیگیری شود كه نهایي شدن پرونده هاي حقوقي و تعیین تکلیف 
اماک و ساختمانهایي كه بعضا از قبل انقاب در مجموعه اضافه شده و مدارک دقیق سندي ندارند باعث خواهد شد 

كه گروه هر چه زودتر نسبت به مراحل افزایش سرمایه اقدام كند.
رعایت دقیق پروتکل هاي بهداشتي،حضور چشمگیر سهامداران در مجموعه ، برگزاري مجمع 
گروه براي اولین بار در محلي غیر خود شرکت، حضور مدیران ارشد و معاونین گروه در جلسه، 
گزارش مستدل و جامع مدیرعامل، پاسخگویي شفاف و دقیق به تمام سواالت سهامداران حاضر 
و  ها  برنامه  تبیین  برخط،  صورت  به  ناظر  و  مجمع  در 
عملکرد  به  بخشي  تحول  براي  ارشد  مدیریت  راهبرد 
شرکت در سال 1400 و 1401، تاکید بر اینکه فروشگاه 
ها از خاني آباد تا ولیعصر براي اقبال مشتریان بازسازي 
شده و مي شوند، اعالم اینکه 240 فروشگاه کفش ملي 
در کشور مشغول به فعالیت هستند، برگزاري مجمع فوق 
العاده جهت انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه مورد 
مدیرعامل  تاکید  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  تایید 
کنونی گروه صنعتی ملی مبنی بر اینکه بخش اعظمی از 
موفقیت ها در کسب سود حاصل شده نتیجه تالشهای 
دکتر نصیری مدیرعامل وقت و جناب سلطانی مدیر عامل 
کفش ملی بوده است ، اعالم اینکه کفش ملي در دهه 90 
بیش از 50 میلیون کفش فروخته شده است، تصویب 
دراختیار گذاشتن بخشي از کفش هاي رسوب شده در 
انبارها به بهزیستي، کمیته امداد و سازمانهاي دیگر در 
راستاي ایفاي مسئولیت اجتماعي و تبلیغ براي گروه و 
حتي بستن قرارداد پیرو این کمک ها، تاکید مدیرعامل و 
توجه ویژه اش به مبحث برندینگ و تبلیغات موثر، تبیین 
تحول جدی در عملکرد )) وملی (( طی حضور 6 ماهه دکتر 
ذبیح اهلل مرادپور ، تعامل ارکان شرکت با اصحاب رسانه 
و نهایت همکاري مدیریت  و کارشناسان فرهیخته روابط 
عمومي ، براي پوشش خبري مجمع از نکات خواندني بود 

که حیفمان آمد به رشته تحریر در نیاید.
سخنی با سهامداران محترم

گروه صنعتی ملی و شركت كفش ملی به عنوان یکی از شركتهای 
مهم گروه از نمادهای اصیل و قدیمی تولید ملی و در صورت موفقیت 
پیش رو در راستای اقتصاد مقاومتی است. ظرفیت های بالقوه این 
مجموعه برغم بی مهري ها مشکات آن به حدی زیاد و چشمگیر 
است كه در صورت همت مدیران و پرسنل و همراهی و حمایت 
كلیه ذینفعان بویژه سهامداران محترم و راهبری صحیح - به جایگاه 

شایسته خود در صنعت و تجارت كشور دست خواهد یافت
برای دستیابی به جایگاه اصلی گروه صنعتی می باید وضعیت موجود و 
مشکات را به دقت شناسایی كرد و براساس موقعیت فعلی مجموعه، 

برنامه ریزی و اقدامات كارساز در دستور كار قرار گیرد.
مهمترین تاش گروه صنعتی ملی در چند ماه اخیر این بوده است كه وضعیت موجود را آسیب شناسی نماید و در 
نهایت شفافیت و صراحت، كلیه مشکات و معضات و بعضا بحران ها را شناسایی و به ذینفعان به ویژه سهام داران 

منعکس نموده و سپس با كمک ایشان در جهت اصاح و بهبود فرایندها و رفع بحران ها و مشکات اقدام نماید.
 هرچند كه خود را بی نقص نمی انگاریم اما صداقت را اصلی ترین سرمایه خود می دانیم كه خواهد توانست هر 
سازمانی را به سر منزل مقصود برساند چرا كه ما ابتدا باید بپذیریم مشکاتی هست تا در جهت رفع آن اقدام كنیم.

در همین راستا تاش شده است تا زیرساختهای مناسب برای نیل به شفافیت در مجموعه فراهم شود. پیاده سازی 
نرم افزارهای یکپارچه مدیریتی، شناخت و اصاح 
فرایندها و همچنین انبارگردانی دقیق در سراسر 
مناطق كشور گامهای موثری بر این مسیر بوده است.

عاوه بر شفاف سازی به ویژه در حوزه های مالی، 
براساس بررسی ها و آسیب شناسی و اولویت بندی 
های انجام شده سه هدف اصلی دیگر برای سال آتی 
تعیین شده است كه عبارتند از توانمندسازی و توسعه 
منابع انسانی، استقرار سیستم های نوین برنامه ریزی 

و كنترل و مدیریت.

افزایش 118 درصدی سود خالص

گروه صنعتی ملی و راهبردهایـی از جنس توسعه با مدیریتی کاردان

لج
 خ

دی
مه

افزایش سـود عملیاتی از مبلـغ 234/286 میلیون سـال 1399 به مبلغ 
431/026 میلیون در سـال 1400 و ارتقاء سـود خالص از مبلـغ 234/331 
میلیون سـال 1399 به مبلغ 418/028 میلیون در سـال 1400 در شـرکت 
اصلـی و رشـد درآمدهـای عملیاتـی از مبلـغ 2/488/485 میلیون در 
سـال 1399 بـه مبلـغ 3/058226 میلیون در سـال 1400 در حسـابهای 
تلفیقـی که منتج به کسـب سـود خالص پس از کسـر مالیـات به مبلغ 
565/855 میلیونـی در پایان سـال مالی منتهـی به 1400/12/29 شـده 
اسـت در کنـار حل و فصـل و پیگیری بسـیاری از پرونده هـای حقوقی 
، برنامـه ریـزی بـرای توسـعه و تعالـی مجموعه اعـم از سـطح بندی و 
بازسـازی فروشـگاه ها ، عقد قـرارداد با شـرکت ها و موسسـات بزرگ 
بـرای تامین کفش های مـورد نیاز آنها و راه اندازی فروشـگاه اینترنتی از 
جمله راهبردهایی بوده اسـت که شـرکت سـرمایه گذاری گروه صنعتی 
ملـی با پرچـم داری کفـش ملی و سـکانداری مهنـدس ذبیـح مرادپور 
مدیـر با دیسـیپلین و برنامه محـور، در سـال مالی مورد گـزارش موفق 
بـه حصـول آن گردیده و این عملکرد سـود خوبی را برای سـهامداران و 

ذینفعان ارمغان آورده اسـت.
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تامین سرمایه خلیج فارس؛ با برنامه و دانش در جهت حفظ و ارتقای منافع ثروت سهامداران

مورخ  )سهامی عام(  فارس  خلیج  سرمایه  تامین  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
1401/03/23 در محل مركز همایش هاي بین المللي دانشگاه الزهراء برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 59/36 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
محمد حسن فامیلي بود، كه جنابان مرتضي رحیمیان سراي و فررهاد ذاكري در مقام نظار اول و دوم 

و آقای جواد عشقي نژاد 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 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر جواد عشقی نژاد در نخستین مجمع عمومی عادی 
اسفند1400، ضمن  به 29  منتهی  این شركت  سالیانه 
تشکر از افرادی كه او را در تشکیل این تامین سرمایه 
یاری دادند، اظهار امیدواری كرد كه این تامین سرمایه با 
اقدامات خود حركتی موثر برای كسب یک رتبه مناسب و 

توسعه این بازار داشته باشد.
وی در بیان علت شکل گیری این تامین سرمایه، به وجود 
نگاه خاص هلدینگ خلیج فارس به بازار سرمایه و حوزه 
تامین مالی در سال 1397 اشاره كرد كه بر اساس آن 
درخواست تاسیس این تامین سرمایه در سال 1399 از 
سوی هیات مدیره گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به 

سازمان بورس ارایه شد.
تامین  این  تفاوت  مدیرعامل موفق »تفارس« مهمترین 

سرمایه با دیگر تامین سرمایه های فعال در بازار سرمایه را 
مالکیت 60 درصدی یک مجموعه عظیم شناخته شده در 

صنعت به نام هلدینگ خلیج فارس عنوان كرد.
دكتر عشقی نژاد در ادامه با اشاره به اخذ موافقت اصولی 
تشکیل این تامین سرمایه در خرداد ماه 1400، یادآور شد: 
این تامین سرمایه فعالیت خود را از اول مردادماه 1400 آغاز 
كرد و در نهایت با دریافت مجوز عرضه در مهرماه 1400 و 
مجوز پذیره نویسی در اول آبان ماه 1400، در هشتمین روز 

از آبان ماه سال گذشته پذیره نویسی شد.
مدیرعامل »تفارس« با اشاره به سرمایه 500 میلیارد تومانی 
این تامین سرمایه، اظهار داشت: 60 درصد از سرمایه این 
تامین سرمایه از سوی هلدینگ خلیج فارس تامین شد و 
200 میلیارد تومان دیگر آن با مشاركت 151 هزارنفر در 
پذیره نویسی تامین شد و با انجام این پذیره نویسی در نهایت 

در اسفند سال گذشته شركت به ثبت رسید.
وی در ادامه به درج نماد این تامین سرمایه در روزهای آخر 

اسفند 1400 اشاره كرد كه به واسطه این درج نماد، در خردادماه 1401 نماد این تامین سرمایه در 
بازار فرابورس بازگشایی شد.

دكترعشقی نژاد در بیان اقدامات شركت تامین سرمایه، از اخذ موافقت اصولی اختصاص اوراق دولتی 

در قالب صندوق ETF خبر داد كه پذیره نویسی این صندوق در هفته های آتی انجام می پذیرد.
وی همچنین با اعام دریافت مجوز سبدگردانی عرضه و پذیرش در اردیبهشت ماه، عنوان كرد: 
در اردیبهشت ماه موافقت اصولی دریافت ETF برای اوراق با درآمد ثابت نیز اخذ شده است. 

پذیره نویسی این صندوق نیز با فاصله دو تا سه هفته ای از ETF اوراق دولتی انجام خواهد شد.
وی با تاكید بر ماموریت این تامین سرمایه در همراهی با صنعت در توانمندسازی مالی با تمركز بر 
صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، تصریح كرد: اما »تفارس« تامین سرمایه تخصصی در صنعت نفت و 
گاز و پتروشیمی نخواهد بود و در سایر بخش ها و صنایع دیگر نیز فعال خواهد بود كه در این راستا 

برای توسعه فعالیت ها و كفایت، سرمایه آن در آینده افزایش خواهد یافت.
نژاد، این شركت هفته گذشته تقاضای تامین مالی داشت كه 48 ساعت پس  به گفته عشقی 
از دریافت این تقاضا، این تامین مالی منجر به عقد قرار 

داد شد.
وی ادامه داد: 4 ایزو و استاندارد از حوزه مالی تا برنامه 
در  اطاعات  فناوری  و  انسانی  منابع  و  راهبری  ریزی 
شركت در حال پیاده سازی است تا به این واسطه بر اساس 
استانداردهای معتبر در محیط كسب و كار فعالیت كنیم.

مدیرعامل »تفارس« با تاكید بر مدیریت هزینه ها در این 
شركت تامین سرمایه، تکمیل تمام ابزارهای مالی و اخذ 
مجوزهای الزم برای فعالیت را به عنوان برنامه های آتی 

این نهاد مالی نام برد.
وی در اشاره به بازگشایی نماد در بازار فرابورس، اعام كرد: 
نمی خواستیم تنها به پذیره نویسی این شركت بسنده كنیم 
بنابراین تمام تاش خود را به كار بستیم تا با بازگشایی 
نماد در سوم خردادماه امسال كام سهامداران خود را اعم از 
آن هایی كه در پذیره نویسی مشاركت داشتند و هم آن هایی 
كه بعد از درج نماد به سهامداران این شركت پیوستند با 

افزایش نرخ شیرین كنیم.
سرمایه  تامین  شركت  عمده  سهامدار  مجمع،  درادامه 
خلیج فارس در خصوص تامین منابع صندوق بازار گردانی 
و سبد این شركت تامین سرمایه، اعام كرد: با توجه به 
دریافت مجوز صندوق بازار گردانی و صندوق بادرآمد ثابت 
این شركت تامین سرمایه طی روزهای آتی، گروه صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس به عنوان سهامدار عمده منابع مالی 

خود را در این صندوق ها وارد خواهد كرد.
در  داد:  ادامه  فارس  خلیج  سرمایه  تامین  مجمع  رییس 
واقع پس از اخذ مجوز، تمامی شركت های تابعه گروه ملزم 
خواهند شد تا بخشی از سپرده های خود در بانک ها را در 

این صندوق ها وارد كنند.
در ادامه دكتر عشقی نژاد در خصوص منابع در آمد سال 
1401 این تامین سرمایه، تاش های این شركت را در ایجاد 

صندوق بازار گردانی مورد اشاره قرار داد.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، میزبانی شایسته از سهامداران و اصحاب رسانه 
توسط کلیه ارکان شرکت، گزارش جامع دکتر عشقی نژاد از برنامه های اجرائی شده 

نهالی نو با اعتباری فراوان و ریشه ای کهن

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

مدیرعامل برجسته تامین سرمایه خلیج فارس از انعقاد اولین قرارداد تامین 
مالی »تفارس« خبر داد و گفت: شرکت تامین سرمایه خلیج فارس با توجه به 
راهبردهای مدنظرمان، صرفا تامین کننده سرمایه تخصصی در صنعت نفت 
و گاز و پتروشیمی نخواهد بود و در سایر بخش ها و صنایع دیگر نیز حضوری 

فعال خواهد شد.
دکتر جواد عشقی نژاد خاطرنشان کرد که تمرکز ما در شش ماهه نخست 
سال 1401 تکمیل ابزارهای مالی است؛ ضمن آنکه درخواست خود را برای 
ایجاد صندوق VC نیز ارائه داده ایم تا با شکل گیری آن از ایجاد صندوق های 

کاالیی و در آمد ثابت نیز برخوردار شویم.
به گفته این مدیر برنامه محور و با کفایت، افزایش درآمد عملیاتی به مبلغ 
331/644 میلیاردی، کسب سود عملیاتی به مبلغ  273/310 میلیارد و 
سود خالص 273/310 میلیاردی حاصل عملکرد شرکت در سال مالی سخت 
اقتصادی گذشته بوده است که با توجه به سیاستها ورویکردهای تبیین ، 
تدوین و تنظیم شده و عملیاتی شدن آنها در سال مالی 1401 شاهد روندی 

صعودی در کسب سود برای ذینفعان خواهیم بود.
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و مدنظر، تقدیر رئیس مجمع از عملکرد تیم خوشفکر مدیریت»تفارس«، پاسخگویی 
مستند و مستدل به سواالت سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط، تایید 
حسابهای شفاف و کلین معمار مالیه و تیم مالی شرکت توسط حسابرس و بازرس قانونی، 
نهایت همکاری و تعمل همه جانبه سرکار خانم قاسمی مدیریت روابط عمومی و دیگر 
پرسنل مجموعه با خبرنگاران برای پوشش خبری از نکات خواندنی این مجمع بود که 

حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود.
پیام هیات مدیره

در اجــرای مفــاد مــاده 232 اصاحیــه قانــون تجــارت مصــوب اســفند مــاه 1347 
بدینوســیله گــزارش درباره فعالیــت و وضــع عمومـی شــركت بـرای ســال مالـی منتهـی 
بــه 1400/12/29 بــر پایـه سـوابق، مـدارک و اطاعـات موجـود بـه شـرح ذیـل تقدیـم می 
گــردد. هیئـت مدیــره و مدیریـت شـركت معتقـد اسـت كـه امانتــدار سـهامداران محتـرم 
بوده و به منظور حراســت و ارتقــاء امانــت واگــذار شـده بـه آنهـا، وظیفــه خـود می دانـد 
كـه از انجـام هیـچ تـاش و كوششـی در این راه دریـغ نـورزد. مدیریـت شـركت در راسـتای 
تحقــق ایــن هـدف و بــا اعتقادی راسـخ به ادامه رونــد پویایی و موفقیت شـركت، در سـال 
مالی مورد گــزارش اقدامات اساســی در جهـت نـگارش، تصویـب و اجـرای برنامـه راهبردی، 
تصویـب و اجـرای ســاختار ســازمانی، اســتقرار نظــام راهبری شــركت، تصویب و اجــرای 
آیین نامه ها و دســتورالعمل های اجرایــی مرتبــط با فعالیت شــركت و اســتقرار فرآیندها 

و ســامانه هـای مرتبـط با كســب و كار بــه عمـل آورده و تمــام همت خود را بـرای رضایت 
مندی ســهامداران و حفــظ و ارتقای منافع و ثروت ایشــان بنا نهــاده اسـت. هیئـت مدیـره 
ضمــن تمجیــد ذات منزه بــاری تعالی و تشــکر از متولیــان محترم بازار ســرمایه، از تالش 
هــای مجدانــه تمامی همراهان در دســتیابی به موفقیت هــای ســال 1400 قدردانــی می 
نمایــد. هیئــت مدیره معتقد اســت تعامـل مطلوب و اســتفاده از نظرات و انتقادات سـازنده 
شــما ســهامداران محترم، بی شـک چـراغ راه گذشــته، حـال و آینـده بـوده و خواهـد بـود. 
در همیــن راســتا بهره منــدی از نظــرات و رهنمودهــای مجمــع عمومـی محتــرم را ارج 
نهــاده و آن را بســتری یگانـه در راسـتای بهبـود فرآیندهـای تصمیم گیـری و برنامه ریـزی 

خــود می دانـد.
چشم انداز: رهبری بازار خدمات مالی ایران، با تکیه بر نوآوری

ماموریت: همراه صنعت در توانمند سازی مالی، با تمركز بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی. 
ارزش ها:

- مسئولیت پذیری، رعایت اخاق حرفه ای 
- شفافیت 

- یادگیری، یاددهی و نوآوری مستمر 
- رضایت ذینفعان 
- مشتری محوری 

- احترام به كاركنان و كار گروهی
اهم برنامه های آتی شرکت به شرح زیر است: 

1- اخذ مجوز فعالیت تامین سرمایه
2- اخذ مجوز فعالیت سبدگردانی

3- اخذ مجوز فعالیت مشاور عرضه
4- اخذ مجوز فعالیت مشاور پذیرش

5- تاسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
6- تاسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق دولتی با درآمد ثابت

7- تاسیس صندوق سرمایه گذاری مختلط خلیج فارس
) )PE 8- تاسیس صندوق سرمایه گذاری خصوصی خلیج فارس
) )VC 9- تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه خلیج فارس

10- تمركـز بـر مركـز نـوآوری بـا تکیـه بـر انتشـار ابـزار جدیـد تامیـن مالـی و مهندسـی مالـی
11-  تمركـز بـر ارایـه خدمـات مالـی به شـركت های دانش بنیـان فعال در زیسـت بوم صنعت 

نفت، گاز و پتروشـیمی.
تاریخچه شرکت

 اواخر سال 1399 بود كه »گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس« تصمیم به تاسیس شركت 
»تأمین سرمایه« گرفت. در خرداد 1400 پس از طی مراحل مختلف و ارائه مستندهای كافی، 
»تأمین سرمایه خلیج فارس« موافقت اصولی تاسیس شركت را از شورای عالی بورس دریافت 
كرد. شورای عالی بورس، با این مجوز در عمل انحصار شركت های تأمین سرمایه كه در اختیار 

نهادهای مالی بود را شکست تا مسیر شركت های صنعتی برای تأمین مالی پروژه های از طریق 
بازار سرمایه، هموار شود. نکته مهم اینجاست كه فعالیت »تأمین سرمایه خلیج فارس« محدود 
به پروژه های گروه نبوده و عاوه بر ارایه خدمات مالی به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی خدمات 
اینکه، تمام  ارایه خواهد نمود. نکته حائز اهمیت  خود را به تمام صنایع و پروژه های كشور 
فرآیندهای تاسیس شركت )از ارایه درخواست تاسیس شركت به سازمان بورس و اوراق بهادار 
تا دریافت موافقت اصولی شورای عالی بورس، اخذ مجوز پذیره نویسی سهام شركت از طریق 
فرابورس، اجرای عملیات پذیره نویسی و برگزاری مجمع موسسین شركت( در كمتر از یک 
سال انجام شده است كه در نوع خود، ركوردی بی نظیر به حساب می آید. این در حالی است 
كه هلدینگ های بزرگ صنعتی و بانکی كشور سال هاست در انتظار دریافت موافقت اصولی از 
شورای عالی بورس هستند. تأمین سرمایه خلیج فارس بر آن است كه با معرفی ابزارهای نوین 
تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ارایه راهکارهای مناسب و اجرایی برای تأمین مالی صنایع و 
پروژه های كشور از بستر بازار سرمایه را تسهیل نماید. شركت تامین سرمایه خلیج فارس از 
مصادیق نهادهای مالی موضوع بند 18 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسامی ایران 
محسوب می شود. این شركت به شناسه ملی 14010836281 در تاریخ 4 اسفند 1400 به 
صورت شركت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره 592365 مورخ 1400/12/04 در اداره 
ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران و طی شماره 122/100330 مورخ 1400/12/15 
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. در حال حاضر شركت تأمین سرمایه 
فارس )سهامی  پتروشیمی خلیج  نهایی گروه صنایع  و  فرعی  فارس جزو شركت های  خلیج 

عام( است. 
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تامین ماسه ریخته گری با سکانداری مهندس برزویـی در مسیر افقی روشن

مورخ  گري)سهامی عام(  ریخته  ماسه  تامین  شركت  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
1401/04/02 در محل مركز همایش طهران برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 29/84 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علي پیروي بود، 
كه جنابان عبداله عالیشوندي و پژمان بهرام پور در مقام نظار اول و دوم و آقای مهدي اكبري 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 30 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس برزویی در ابتدای گزارش جامع خود با اشاره به اینکه 
شركت تامین ماسه با برخورداری از نگرشی مسئوالنه و فراتر 
رفتن از حداقل الزامات قانونی؛ با پایبندی به اصول اخاقی 
همواره در عمل به وظایف اجتماعی خود پیش قدم بوده است 
افزود : برخورداری از بهترین و غنی ترین معادن سیلیس 
كروی ایران ، محصوالت متنوع، پوشش نیاز تمامی مصرف 
كنندگان ، اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم، ایفای شایسته 

مسئولیت اجتماعی و تعهد به جامعه از نقاط تمایز این مجموعه 
بزرگ تولیدی میباشد .

به گفته این مدیر جهادی و توانمند این شركت هم اكنون با بهره 
گیری از حدود 200 نیروی انسانی با تجربه در بخشهای مختلف 
معدن ،تولید ،پشتیبانی و خدمات سهم به سزایی در امر اشتغال 

بطور مستقیم و غیر مستقیم در منطقه ایفاء میکند .
مدیرعامل » كماسه « در ادامه با تصریح اینکه در سال مالی 
گذشته درآمد عملیاتی شركت 5 برابر شده و سود شركت بیش 
از 135 درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته است اضافه 
كرد : طی یک روند صعودی ، سود خالص شركت امسال نیز 
افزایشی چشمگیر داشته و از مبلغ 210 میلیاردی به افزون بر 

490 میلیارد ارتقاء پیدا كرده است.
به گفته وی طبق پیش بینی های صورت پذیرفته در ابتدای 
سال 1400 برای هر سهم مبلغ 194 ریال پیش بینی گردیده 
بود كه با یک بازاریابی مناسب ، تولید محصوالت با كیفیت و 
عملیاتی شدن برنامه های مدون مدیریت این رقم در پایان سال 
مالی به رقم  268 ریال برای هر سهم رسید كه حاكی از یک 

رشد حدود 40 درصدی میباشد . 
مهندس برزویی همچنین با تاكید اینکه معادن كماسه باالترین كیفیت ماسه ریخته گری كشور را دارا بوده 
وهم اكنون محصوالت این شركت 25 درصد از سهم بازار كشور را در اختیار خود دارد افزود : علیرغم تداوم 
اپیدمی كرونا و تعطیلی روزهای متوالی ، قطعی برق ، عدم باطله برداری و.. توانستیم با پیاده سازی برنامه 

های یمان و تاش ستودنی كلیه پرسنل به توفیقات درخشانی در سال 1400 نائل آییم .
مدیر مدبر شركت ؛ افزایش 1/2 درصدی تولید ، افزایش تناژ فروش ، رایزنی های گسترده با مسئولین كه 

منجر به اصاح قیمت فروش محصوالت تا حدودی شد و این مذاكرات استمرار دارد تا قیمت محصوالت 
شركت به نرخ واقعی نزدیک شود، مدیریت و كنترل هزینه ها ، افزایش بهره وری و توجه جدی به اقدامات 
توسعه ای را از جمله دستاوردهای مهم مجموعه در سال مالی مورد گزارش برشمرد و اضافه كرد : اورهال 
های اصولی جهت كاهش توقفات و كاهش بهای تمام شده و تسریع در احداث جاده معدنی از دیگر مواردی 

بود كه در سال گذشته به آن رسیدگی شده و اجرایی گردید .
مهندس اصغر برزویی در بخش دیگری از گزارش خود با 
تبیین اینکه از نیمه سال 99 كه توفیق حضور در شركت را 
پیدا كردم یکی از مهمترین اهدافی كه داشتم افزایش حاشیه 
سود ناخالص بود و برای آن رویکردها و سیاستهای نویی را 
مبنا قرار دایم  و در حالی كه حاشیه سود ناخالص درشش 
ماهه اول سال 1399 تنها 12 درصد بود این حاشیه سود 
را در نیمه دوم سال به رقم 36 درصد رساندیم تا با ماحصل 
حاشیه سود ناخالص 24 درصدی سال گذشته را به پایان 
برسانیم و مفتخرم اكنون اعام دارم كه حاشیه سود ناخالص 
شركت در سال 1400  به رقم 54 درصد رسید كه این حاشیه 
سود را تنها در شركت های بزرگی مثل گل گهر و چادرملو 

میتوان مشاهده كرد .
مهندس پیروی ریاست مجمع نیز در این مورد با اعام اینکه 
مدیریت عامل »كماسه « با راهبردها و كار جهادی توانسته 
كارنامه ای درخشان برای سهامداران و ذینفعان به ارمغان بیاورد 
تاكید كرد : كاهش دوره وصول مطالبات  و جهش 17 برابری 
سود عملیاتی از زمان سکانداری مهندس برزویی در شركت 
خود بهترین گواه میباشد كه این مدیر با تمام توان و تمام وقت، 
هنر مدیریت خود را درمجموعه به كار بسته است تا این شركت 
بتواند پس از سالها در یک بستر مناسب از سودآوری و ارزش 

آفرینی موفق عمل كند .
مهندس برزویی در بخش دیگری از گزارش خود و پیرامون 
انتقال كارخانه نیز خاطرنشان كرد كه زمینی معادل 20 هکتار 
از سوی سازمان محیط زیست به مجموعه  ارائه شده و كارخانه 

در سال جاری به این مکان انتقال می یابد.
به گفته وی جابه جایی كارخانه معادل 500 میلیارد تومان 
هزینه خواهد داشت و مدیران تامین ماسه ریخته گری با توجه 
به نقدینگی مورد نیاز برای اینکار به دنبال اخذ وام و تسهیات 
با بهره مناسب میباشند و مذاكراتی برای دریافت تسهیات با 

بانکها در همین باب صورت پذیرفته است .
همچنین با توجه به پیگیریهای مجدانه انجام گرفته موضوع رفع 
مشکات كاربری زمین های كارخانه در پاییز 1401 به احتمال 

خیلی زیاد رفع خواهد شد تا در زمینه دریافت وام ها هم تسهیل شود . 
مدیرعامل بازار شناس شركت در بخش پایانی گزارش خود ، حفظ مشتریان قدیمی و بازاریابی برای جذب 
مخاطب جدید ، پیگیری وصول مطالبات ، تجهیز و نوسازی كارخانه و استفاده از تکنولوژی روز در كارخانه 
را جزو برنامه ها و اولویت های »كماسه« درسال جاری اعام نمود و متذكر گردید كه هرچند دستگاه 
های كماسه از باالترین و برترین استانداردها در صنعت برخوردارند اما دسترسی به تکنولوژی نو و تجهیزات 

فراتر از پیش بینی ها در سود آوری

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

شرکت تامین ماسه ریخته گری با بیش از نیم قرن سابقه ، اولین تولید کننده 
ماسه های سیلیسی مهندسی در ایران به شمار می رود که برای اخذ این 
جایگاه زمینه تالش بسیاری انجام شده است. کارخانه  این شرکت  در 
130  کیلومتري شمال  شرق  تهران  در شهرستان فیروزکوه واقع شده و 
قابلیت تولید محصول به روش هاي خشک و تر به  سفارش مشتري را دارد 
. محصوالت این شرکت در صنایع ریخته گري ، تصفیه آب و فاضالب ،سند 
بالست،بتون ریزي ، صنایع سیمان ، نفت ، گاز، پتروشیمي و بسیاري ازصنایع 

دیگرکاربرد دارد .
افزایش 5 برابری درآمد عملیاتی و رسیدن به مبلغ  1٫178٫962 میلیاردی 
، رشد بیش از 100 درصدی سود عملیاتی و رسیدن به مبلغ  635٫646 
میلیارد وهمچنین رسیدن به مبلغ  118 میلیارد تومان فروش  113 درصد 
رشد را نشان میدهد ، اهتمام مدیریت به باطله برداری از محوطه جهت باال 
رفتن عیار خاک های مورد استفاده که باعث افزایش کیفیت محصوالت 
میشود ، خرید دفتر جهت شرکت در تهران ، کاهش دوره وصول مطالبات 
، برنامه ریزی دقیق جهت انتقال کارخانه به محل جدید ، رفع بخش عمده 
ای از پرونده های حقوقی و تعیین تکلیف سند زمین های شرکت تنها گوشه 
ای از عملکرد درخشان و بی بدیل مهندس برزوئی  و پرسنل خدوم آن در 

سال 1400 بوده است .
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مناسب در مجموعه یک نیاز حیاتی میباشد .
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تایید حسابهای شفاف و کلین جناب اکبری معمار مالیه 
شرکت توسط حسابرس و بازرس قانونی، اعالم اینکه تمام سودهای سنواتی قبل سال 98 با 
توجه به مکاتبات انجام شده با سازمان بورس از طریق سجام به سهامداران که سود دریافت 
نکرده اند پرداخت خواهد شد، تشریح اینکه »کماسه« در ابتدای سال 1400 سود هر سهم 
را 194 ریال پیش بینی کرد که این میزان در پایان سال به 268 ریال رسید به طوری که با 
39 درصد رشد روبه رو شد  ، اعالم بیش از 7 برابری افزایش سود عملیاتی و رشد بیش از  
2/5برابری سود خالص و رشد 114 درصدی فروش نسبت به سال 99 رشد ، کاهش دوره وصول 
مطالبات از 59 روز به 53 روز، تقدیر ویژه و تصریح جناب علی پیروی ریاست مجمع مبنی بر 
اینکه تیم مدیریت کنونی موفق ترین مدیران شرکت تامین ماسه می باشند که ضمن  افزایش 
دارایی شرکت و داشتن برنامه های راهبردی جهت اعتالی مجموعه موفق به کسب رضایت 
حداکثری پرسنل - سهامداران و ذینفعان شده اند و تعامل و نهایت همکاری کلیه ارکان با 

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

وضعیت و تحوالت ماسه های ریخته گری:
طی سال مالی مورد گزارش سعی و تاش فراوان نمود تا برخی از مشتریانی كه در سالهای گذشته خرید 
خود را از شکرت كاهش داده و یا قطع كرده بودند مجددا جذب نماید كه در این خصوص موفقیت هایی 
كسب گردید و مقدار فروش در سال جاری نسبت به سال گذشته 0/1 درصد افزایش یافت. همچنین با 

توجه به افزایش شاخص قیمت ها شركت نسبت به افزایش نرخ فروش در دو مرحله اقدام نمود. به عبارتی 
فروش محصوالت در سال مالی مورد گزارش به مقدار 202/634 تن و به مبلغ 1/178/962 میلیون ریال و 
در سال مالی قبل )سال 1399( به مقدار 202/426 تن و مبلغ 551/724 میلیون ریال می باشد كه از نظر 

مقدار 0/1 درصد و از نظر مبلغ 113/6 درصد افزایش نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
جایگاه شرکت در صنعت ماسه ریخته گری

این شركت اولین تولیدكننده ماسه ریخته گری در كشور هم از نظر قدمت و هم از نظر مقدار تولید و 
فروش ماسه ریخته گری می باشد و هم از نظر دارا بودن معادن از نظر كیفیت، بهترین معادن تولید ماسه 
ریخته گری را بدلیل خردایش كم و در نتیجه گرد گوشه بودن ماسه را در اختیار دارد. و در حدود 25 

درصد بازار مصرف را در اختیار دارد.
استراتژی شرکت

استراتژی شركت حفظ رتبه اول فروش در ماسه های ریخته گری و افزایش كیفیت محصوالت تولیدی و 
در نهایت به حداكثر رساندن سود می باشد.

عملکرد شرکت طی سال مالی مورد گزارش:
شركت در ابتدای سال مالی مورد گزارش سود هر سهم را 192 ریال پیش بینی كرده بود كه با توجه به 
افزایش مقدار و نرخ فروش سود هر سهم در پایان سال مالی مورد گزارش به مبلغ 268 ریال تحقق یافته 

است. كه نسبت به پیش بینی اولیه به میزان 39 درصد افزایش نشان دهد.
سایر دستاوردهای سال مالی مورد گزارش كه توسط پرسنل واحد فنی و نوسازی شركت انجام شده به 

شرح ذیل است.
1- تعمیرات اساسی واحد واش ماشین

2- تعمیرات اساسی 2 دستگاه بلدوز

3- تعمیرات اساسی واحد خشک كن
4- تعمیرات اساسی 3 دستگاه لودر

5- تعمیرات اساسی 2 دستگاه كامیون كمپرسی
6- نوسازی و ترمیم ساختمان های مسکونی

چشم انداز وضعیت شرکت:
- با توجه به اینکه واردات ماسه ریخته گری بدلیل هزینه حمل باال صرفه اقتصادی ندارد و همچنین با 
عنایت به توسعه صنایع ریخته گری و نیاز كشور به صنایع فوق مصرف ماسه های ریخته گری در كشور 
روز به روز بیشتر می شود و از طرفی با توجه به اینکه معادن این شركت از نظر كیفیت مناسب می باشند 
و همچنین بدلیل عدم وابستگی از نظر مواد اولیه و قطعات و لوازم یدكی به خارج از كشور وضعیت آینده 
شركت مطلوب پیش بینی می گردد ولی باید باال بردن كیفیت محصوالت بصورت مستمر انجام شود تا در 

بازار رقابتی بتوان كلیه مشتریان را حفظ كرد.
برنامه های آینده شرکت برای گسترش بازارهای فروش:

 -SWOT تدوین نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای مجموعه تامین ماسه و تدوین ماتریس -
آگاهی از نقاط قوت و ضعف داخل سازمان و از طرفی فرصت ها و تهدیدات موجود در اطراف محیط سازمان 
این توانایی را به سازمان می دهد تا موقعیت و جایگاه استراتژیک خود را ارزیابی نماید. مدیریت شركت برآن 
است كه از طریق ایجاد راهبردهای كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برنامه هایی را جهت حفظ سازمان 

و ارتقاء آن از نظر مشتریان و رقباء ایجاد نماید.
- آنالیز پیوسته رقبا: تجزیه و تحلیل پیوسته رقبا و بررسی استراتژی، اهداف و سهم بازار هر یک و همچنین 

مقایسه پیوسته قیمت تمام شده شركت و رقبا.
- حفظ مشتریان قدیمی و بازاریابی برای به دست آوردن مشتریان جدید

- ارتقای سطح كیفی محصوالت تولیدی و بازنگری در نظام كنترل كیفی محصوالت شركت
- پیگیری و وصول مطالبات معوق مجموعه و توانمندسازی بخش حقوقی مجموعه

- افزایش تولید به كمک ارتقاء بهره وری و همچنین تجهیز و نوسازی كارخانه و معادن با ماشین آالت 
پیشرفته و تکنولوژیهای جدید با حداقل سرمایه گذاری و باالترین راندمان و نگاه به حفظ و رعایت اصول 

زیست محیطی
- جلوگیری از توقفات برنامه ریزی نشده خط تولید با ایجاد یک برنامه مدون تعمیرات و نگهداری و برقراری 

نظام نت پیشگیرانه 
- ارتقاء نسخه سیستم مدیریت كیفیت ISO 9001 به نسخه 2015 جهت ارتقاء كیفی سازمان و 

گسترش تفکر مبتنی بر ریسک
- استقرار نظام S5 اصول ساماندهی محیط كارو ایجاد ساختاری برای بهسازی و آراستگی محیط كار و 

ایمن سازی آن جهت جلوگیری از وقوع حوادث حین كار
- تهیه برنامه آموزش سالیانه براساس نیازسنجی های انجام گرفته از واحدهای مختلف با هدف ارتقاء 

توانمندیهای پرسنل
- استقرار سیستم های انگیزشی جهت كاركنان

- ارزیابی كامل تامین كنندگان و برگزاری منظم جلسات كمیسیون خرید با توجه به آیین نامه معامات 
مصوب هیات مدیره

- بازبینی در دستورالعمل های سنجش رضایت مشتری و ارتقاء سطح رضایت مندی مشتری
- پیگیری و راه اندازی خطوط جدید با توجه به بازار سنجی های الزم و ایجاد تنوع در محصوالت تولیدی
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آماده سازی و اجرای طرح های نه گانه موسوم به پروژه های تثبیت و تداوم تولید 

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت پتروشیمي آبادان )سهامی عام( مورخ 1401/03/25 در 
محل مجموعه فرهنگي ورزشي تاش وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 60/3 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای حسن شاه ولدي بود، 
كه جنابان  قاسم عابدزاده شوكي و علیرضا بني اسدي در مقام نظار اول و دوم و آقای امید بچاري پورمحمدي 

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

پایان دادند.
همچنین هوشیار ممیز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس 
شركت و داریاروش به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.  
پتروشیمی آبادان به عنوان نخستین تولیدكننده pvc  در كشور 
عزیزمان مطرح می باشد كه از همان روزهای آغاز به كار با 
برنامه ریزی جهت صادرات محصول ، تنوع بخشی به تولید گرید 
های خاص pvc ، برندسازی و افزایش كیفیت محصول به دنبال 
آن بوده است كه سهم خود را از بازارهای داخلی و خارجی افزون 

كند .
آبادان در بخش های  پتروشیمی  به قدمت مجتمع  توجه  با 
تکنولوژی كه مربوط به دهه های قبل است در بخش هایی كه 
جدیدتر هستند و تکنولوژی آن مربوط به دهه 1990 میادی 
حادثه  پس از  كه  شركت  واحد 600  به استثنای   ، می باشد 
آتش سوزی در سال های گذشته بازسازی و بهسازی آن صورت 
گرفت ، بقیه واحدهای عملیاتی شركت مخصوصاً واحدهای 200 
،300 و 400 نیاز به بازسازی و تعمیرات عمده دارند و فرسودگی 
تجهیزات و قدمت تکنولوژی در این بخش ها منجر به شکنندگی 

تولید و پایین آمدن بازده گردیده است .
مدیریت ارشد و اعضای هیئت مدیره با درک درست از این تهدیدها 
با اجرای طرح های بهسازی و نوسازی به منظور دستیابی به تولید 
پایدار و افزایش راندمان تولید و ایمنی مطابق با برنامه های افزایش 
سرمایه به صورت جدی تمام اهتمام خود را بکار بسته اند تا این 
شركت قدیمی و شناسنامه پتروشیمی كشور هرچه زودتر در مدار 

سودآوری و ارزش آوری بیشتر قرار گیرد .
اجرای طرح های نه گانه موسوم به پروژه های تثبیت و تداوم تولید 
كه برخی در حال اجرا و برخی در حال ایجاد شرح كار و طی 

كردن تشریفات قانونی می باشند من جمله  ؛
پروژه های افزایش ظرفیت و تغییر تکنولوژی واحد كلر آلکالی و افزایش ظرفیت واحد EDC، امکان سنجی 
فنی و اقتصادی دریافت گازهای FCCU از پاالیشگاه آبادان و ایجاد واحدهایی برپایه خوراک های مرغوب 
از جمله پروپیلن، مطالعه تفصیلی برای ایجاد واحدهای میانی ازجمله واحد VC در اثنای ایجاد پارک كلر و 

تامین Edc ، اجرای پروژه بسیار مهم و حیاتی احداث ایستگاه تقویت فشار گاز خوراک و نصب كمپرسورهای 
گاز كوب در محل پاالیشگاه نفت آبادان و افزایش خوراک دریافتی از شركت پاالیش نفت آبادان به میزان 
تقریبی 85 تن در روز ،  پروژه تزریق كلر مایع به منظور تولید EDC و تأمین حداكثر خوراک برای واحد 
600 و بهره برداری از باالترین ظرفیت ممکن برای تولید VCM از جمله این پروژه ها می باشند كه یا به مرحله 

بهره برداری رسیده اند یا در مرحله تکمیل می باشند .
 حضور یک هیئت مدیره قوی كه به خوبی نقاط قوت و ضعف مجموعه را شناخته و قریب به اتفاق آن از 
نیروهای بومی و متخصص استان بوده و اشراف كاملی به كل 
صنعت پتروشیمی بطور عام و به پتروشیمی آبادان به طور 
خاص دارند منجمله مهندس امید بچاری پور ، سجاد زینعلی 
، مسعود قاسم نژاد و مهندس محسن كعب امیر و ... نویدبخش 
آن است كه این شركت با توجه به منابع انسانی ارزشمند، برند 
قدیمی پتانسیل موجود در شركت و مدیران قابل خود بتواند 
در زمانی كمتر از آن كه پیش بینی می شود به تمامی اهداف 

خود دست یابد .
 حضور یک تیم روابط عمومی قوی با ریاست جناب رضایی 
كه از مدیران قدیمی این حوزه میباشد در شركت و البته 
كارشناسان این واحد كه به بهترین نحو با اصحاب رسانه و اهالی 
قلم در ارتباط می باشد نیز یکی دیگر از نقاط قوت و تمایز این 

پتروشیمی قدیمی می باشد .
به گفته مهندس بچاری، مدیرعامل بومی وكاردان شركت، اعام 
پروژه های خرید كمپرسورهای هوای مجتمع ))ابزار دقیق(( ، 
بازسازی واحد  400 ، نوسازی و تعمیر اساسی كوره های واحد 
الفین ، خرید پکیج نیتروژن ، بازسازی واحد 300 ، تعمیر اساسی 
و ری تیوب 2 بویلر واحد 200 ، تعویض برج DA_404 ،  خرید 
كمپرسور جهت بازیابی گازهای فلر ، خرید یا مهندسی معکوس 
قطعات مورد نیاز  ، خرید چیلرهای جنبی واحد 700 قدیم و 
چندین پروژه دیگر از جمله پروژه های مهمی می باشد كه شركت 
مصمم به اجرای آن می باشد  ومطمئنا اجرایی و عملیاتی شدن 
آنها باعث باال رفتن راندمان و افزایش سودآوری شركت به طوری 
خواهد گردید كه نقطه عطفی در تاریخ عملکرد پتروشیمی آبادان 

رقم بخورد.
 رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی ، قرائت گزارش 
کامل و جامع هیات مدیره به مجمع توسط جناب بابایی 
از مدیران شرکت در مجمع ، پاسخ گویی مستند و دقیق 
مهندس بچاری )سکاندار شرکت( پیرامون طرح ها و 
رویکردهای مدیریت برای ریل گذاری شرکت در مسیر 
تعالی و موفقیت ، نهایت تعامل و همکاری کلیه ارکان 
شرکت علی الخصوص کارشناسان  روابط عمومی برای 
پوشش خبری مجمع ، تبیین اینکه شرکت جزو 4 تولیدکننده پی وی سی کشور می باشد و توان 
تولید گرید های خاص را دارد ، تشریح مزیت های موجود مجموعه نسبت به رقبا ، اعالم افزایش 
خوراک دریافتی از پاالیشگاه آبادان تا 85 تن در روز ، تأیید ترازنامه و حساب های کلین و شفاف 

پتروشیمی آبادان با رویکردهای نوین به سمت تعالی

لج
 خ

دی
مه

افزایش  تولیدی در زمینه  امکانات  از  با استفاده  آبادان  پتروشیمی 
مقدار تولید و همچنین تنوع بخشی در تولید گریدهای مختلف پی . 
وی . سی که برای شرکتهای رقیب تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد، 
استمرار حضور در بازارهای داخلی و خارجی خود را تحکیم نموده است. 
رویکرد سرمایه گذاری شرکت در زمینه تکمیل و نوسازی و توسعه 
زنجیره تولیدی و تأمین نیازهای مستمر از داخل و همچنین حرکت به 
سمت پردازش بیشتر محصول و ایجاد ارزش افزوده می باشد اجرای 
طرح های نه گانه موسوم به پروژه های تثبیت و تداوم تولید که برخی 
در حال اجرا و برخی در حال ایجاد شرح کار و طی کردن تشریفات 
قانونی می باشند و با تاکید مهندس امید بچاری پیاده سازی کامل این 
طرح های نه گانه در حکم دیدن روحی تازه به کالبدپتروشیمی آبادان 
می باشد، خواهد توانست عملکردی درخور و شایسته برای پتروشیمی 
آبادان را در سال های ابتدایی قرن جدیدی که در آن به سر می بریم 
تجلی سازد. مدیر جوان و خوشفکر شرکت که خود از نیروهای جدی و 
متخصص این صنعت می باشد با درک درست از نیازهای شرکت بهترین 
راه کارها را با کمک تیم مدیریت کاردان خود پیش بینی کرده و مصمم 
به اعتالء بخشی از جایگاه این پتروشیمی قدیمی و عایدی سهامداران 

و ذینفعانش باشد.
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واحد مالی توسط بازرس و حسابرس قانونی و پاسخ گویی به سواالت سهام داران حاضر در مجمع 
و ناظر به صورت بر خط توسط مدیران ارشد شرکت از جمله نکات خواندنی این مجمع بود .

پیام هیئت مدیره 
پس از حمد و ستایش پروردگار متعال و درود و سام به پیشگاه صاحب االمر و الزمان )عج( و تقدیم ادب و 

عرض احترام به تمامی سهامداران گرانقدر. 
و با احترام به یاد و خاطره شهدای صنعت پتروشیمی بخصوص همکاران فداكار و جانباخته در حادثه سال 
1397 پتروشیمی آبادان و عرض تسلیت به خانواده های داغدار جانباختگان حادثه دلخراش ساختمان متروپل 

آبادان، گزارش عملکرد شركت مربوط به سال مالی منتهی به 1400/12/29 را به استحضار می رساند. 
شركت پتروشیمی آبادان با قدمتی بالغ بر نیم قرن سابقه در تولید محصوالت پلیمری اكنون مهمترین هدف 
تاریخی خود را كه احیاء زنجیره ارزش و اصاح چرخه تولید از یک طرف و از طرف دیگر اتخاذ استراتژی 
های توسعه گر برای خروج از اقتصاد تک محصولی است می بیند. تا به لطف پروردگار و تکیه بر اراده نیروهای 
متخصص و خدوم شركت با تحقق تولید پایدار نقش خود را بیش از پیش در بازار رقابت تثبیت و با بهره 
گیری از ظرفیت های مجتمع و همجواری با شركت پاالیش نفت آبادان می رود تا گامهای مصمم خود را 
در جهت ارتقاء زنجیره ارزش و پایان دادن به اقتصاد تک محصولی افتخار اجرای طرحهای توسعه ای را به 
عنوان دستاوردهای همگانی نصیب آبادان كند. مجتمع پتروشیمی آبادان با همتی همگانی و برشماری اقدامات 
ضروری در اجرای پروژه های حیاتی موسوم به الزامات تولید پایدار از طریق تصویب افزایش سرمایه امیدوار 
است در اسرع وقت و با درک مناسب از امر بازار رقابت و توسعه، چشم انداز روشنی را برای آتیه شركت ترسیم 

نموده كه می توان به اقدامات عملیاتی زیر در قالب نقشه راه تحقق استراتژی اشاره نمود. 

- اجرای پروژه بسیار مهم و حیاتی احداث ایستگاه تقویت فشار گاز خوراک و نصب كمپرسورهای گازكوب در 
محل پاالیشگاه نفت آبادان و افزایش خوراک دریافتی از شركت پاالیش نفت آبادان به میزان تقریبی 85 تن 
در روز، مقرر است كه تا پایان مرداد ماه جاری به لطف پروردگار راه اندازی شود كه از جمله افتخارات تاریخی 
شركت پتروشیمی آبادان بحساب می آید. با این اقدام بنیادی در تامین حداكثری خوراک و به حداقل رساندن 

Time Down در طول سال شركت از باالترین میزان ارزش افزوده بهره مند میشود. 
- پروژه تزریق كلر مایع به منظور تولید EDC و تامین حداكثر خوراک برای واحد 600 و بهره برداری از 
باالترین ظرفیت ممکن برای تولید VCM ، با انجام این پروژه می توان امکان تزریق روزانه 40 تن كلر مایع 
به منظور جبران كمبود كلر تولیدی واحد 300 را ایجاد نمود. و با تولید EDC درون مجتمع خرید خارجی و 

خروج ارز را به حداقل رساند. این پروژه در مرحله انعقاد قرارداد می باشد. 
- اجرای طرح های نه گانه موسوم به پروژه های تثبیت و تداوم تولید كه برخی در حال اجرا و برخی در حال 

ایجاد شرح كار و طی كردن تشریفات قانونی است. 
- طرح جامع اصاحات زیست محیطی جهت تبدیل شدن به صنعت سبز از طریق حذف حداكثری آالینده 
ها با بهره گیری از فناوری های نوین زیست محیطی و تولید پاک كه امری ضروری در پیوند با جهان برای 

صیانت از محیط زیست است.
بدیهی است، شرایط حاكم بر تولید و ترسیم اهداف روشن و قابل دسترس كه بر مبنای استراتژی كلی شركت 
و درک صحیح و دقیق از عوامل و اجزاء منجر به رشد و نهایتاً ایجاد نقشه راه بر مبنای مقتضیات موجود، 
استعدادها و امکانات قابل دسترس سازمان در جهت استفاده بهینه از فرصت های موجود در مسیر برقراری 
تولید حداكثری در شرایط ایمن و كسب منافع اقتصادی سازمان می باشد. در این زمینه برخی از پروژه های 

در فاز مطالعات و امکان سنجی شامل موارد زیر می باشند: 
 EDC 1- پروژه افزایش ظرفیت و تغییر تکنولوژی واحد كلر آلکالی و افزایش ظرفیت واحد

2- امکان سنجی فنی و اقتصادی دریافت گازهای FCCU از پاالیشگاه آبادان و ایجاد واحدهایی بر پایه 
خوراک های مرغوب از جمله پروپیلن  

 EDC در اثنای ایجاد پارک كلر و تامین VC 3- مطالعات تفصیلی برای ایجاد واحدهای میانی از جمله واحد
در ادامه از حمایتهای بی شائبه شركت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین و شركت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی در به ثمر نشستن اهداف تعیین شده شركت پتروشیمی آبادان و احیاء زنجیره ارزش این 
مجتمع و دمیدن روح امید و پاسداری از سرمایه های تمامی سهامداران محترم در سال جهش تولید كمال 

تشکر و قدردانی را دارد.
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن

تولید P.V.Cبر اساس نیاز بازار و در گریدهای مربوطه انجام می گیرد . فرایند تولید P.V.Cمی بایست بر 
اساس نوع فرایند و خوراک دریافتی از صنایع باال دستی انجام گیرد ، پتروشیمی آبادان بر مبنای خوراک 
تحویلی از پاالیشگاه آبادان طراحی و ساماندهی شده است. با عنایت به موارد فوق در تهیه مواد اولیه مقرون 
به صرفه دچار انحصار عرضه هستیم كه با اضافه شدن تولید كنندگان جدید )پتروشیمی غدیر و پتروشیمی 
اروند( و همچنین پتروشیمی بندر امام با تکنولوژی به روز و دسترسی راحت به مواد اولیه نسبت به پتروشیمی 
آبادان موضوع رقابت پذیری به نحو چشمگیری خود را نمایان ساخته است. فرسوده بودن واحدهای تولیدی، 
محدودیت دسترسی به مواد اولیه و منابع نقد، موجب عدم پایداری در تولید شده است و به منظور دست یابی 
به تولید پایدار، افزایش راندمان تولید و باالبردن ضرایب ایمنی در عملیات و ایجاد فضای رقابت پذیری و مزیت 

های آن، اجرای طرح های نوسازی و بهسازی مجتمع طبق برنامه افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1401/01/27 در دستور كار شركت می باشد و در شرف انجام می باشد.

سایر نکات مورد نظر شرکت : 
پتروشیمی آبادان با حدود نیم قرن سابقه و اولین تولید كننده پی وی سی در ایران با وجود مزیت های 

نسبی زیر :
1- همجواری با پاالیشگاه آبادان 
2- دسترسی به آبهای دریای آزاد

3- دسترسی به امکانات ریلی 
4- دسترسی به فرودگاه بین المللی 

5- واقع شدن در جاده ی ترانزیت شمال و جنوب 
6- قرارگرفتن در منطقه ی آزاد اروند و همجواری با منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر .

7- نیروی انسانی متخصص وكارآمد 
8- حمایتهای بازارها و نهاد های كشوری بدلیل موقعیت خاص جغرافیایی و اجتماعی 

9- پتانسیل های مهم فنی و تولیدی در تامین نیازهای صنایع پایین دستی و مشابه
10- ارزش ذاتی داراییها و زمینهای شركت 

قطعاً آینده ای بسیار مطلوب برای سرمایه گذاران و سهامداران خود به ارمغان خواهد آورد، ارزش ذاتی فوق 
العاده باالی شركت پتروشیمی آبادان و فاصله زیاد موجود بین ارزش فعلی سهام آن با ارزش واقعی و ذاتی، 
سرمایه های سهامداران را تضمین و امید به آینده را جهت سرمایه گذاری و مالکیت سهام آن افزایش می دهد.
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مبلـغ 2/000/000 میلیـون ریـال بـوده كـه مبلـغ 5/309/00 میلیون ریـال بابت جبران 
مخـارج سـرمایه گـذاری هـای انجـام شـده صـورت گرفتـه اسـت.  بـه گفتـه وی نتایـج 
حاصـل از افزایـش سـرمایه مزبـور كـه طی تصمیمـات مجمـع عمومی فوق العـاده مورخ 
1399/10/23 تصویـب شـده ، در تاریـخ 1400/07/06 نـزد مرجـع ثبـت شـركت ها به 

ثبت رسـیده اسـت.
دكتـر محمدجـواد سـلیمی در بخـش دیگـری از گـزارش خـود با تبییـن اینکـه افزایش 
سـرمایه 11/400/000 میلیـاردی كـه معـادل 95 درصـد سـرمایه كنونـی شـركت مـی 
باشـد از محـل مطالبـات، آورده نقـدی و سـود انباشـته طبـق تاییـد بـورس، تامیـن 
خواهـد گشـت اضافـه كـرد، طبق پیـش بینی های 
كارشناسـان؛ دوره بازگشـت سـرمایه 29 مـاه، نـرخ 
بـازده دارائی بـه میزان 38 درصد و نـرخ تنزیل 25 

درصـد خواهـد بود.
بـه گفتـه مدیـر بـا دیسـیپلین و بـا تجربـه اقتصاد 
كشـورمان، جبـران مخـارج بابـت سـرمایه گـذاری 
هـای انجـام شـده ، سـرمایه گـذاری هـای جدید و 
مشـاركت در افزایش سـرمایه شـركت های سرمایه 
پذیـر از مهمتریـن اهـداف این افزایش سـرمایه می 

باشد.
بهداشـتی،  هـای  پروتـکل  دقیـق  رعایـت 
میزبانـی شایسـته از سـهامداران و اصحـاب 
رسـانه، گـزارش مقایسـه ای جالـب دکتـر 
سـلیمی پیرامـون عملکرد شـرکت بـا دیگر 
عملکـرد  و  گـذاری  سـرمایه  هـای  شـرکت 
خود بـورس، اعـالم رشـدهای درصدی سـود 
عملیاتـی و خالـص در بـازه زمانـی تـا پایـان 
اردیبهشـت 1401 نسـبت به عملکرد شـرکت 
در پایـان اردیبهشـت 1400، نهایـت همـکاری 
بـا  عزیزیـان  بهمـن  نهـی جنـاب  و حرمـت 
خبرنـگاران جهـت پوشـش خبـری مجمـع و 
تقدیـر ویـژه دکتـر خاشـعی رئیـس مجمـع 
از مدیریـت مدبرانـه دکتـر سـلیمی از نـکات 

بود. ایـن مجمـع  خواندنـی 
گـــزارش بـــازرس قانونـــي دربـــاره گـــزارش توجیهـــی هیـــات مدیـــره 

درخصـــوص افزایـــش ســـرمایه 
ـــع  ـــرکت مجتم ـــهام ش ـــان س ـــاده صاحب ـــوق الع ـــي ف ـــع عموم ـــه مجم ب

ـــام( ـــهامي ع ـــیرجان )س ـــوالد س ـــان ف جه
ـــوب  ـــارت مص ـــون تج ـــه قان ـــاده 161 اصالحی ـــره 2 م ـــاد تبص ـــرای مف در اج

ـــال 1347 س
1- گـزارش توجیهـی مـورخ 7 فروردین ماه 1401 هیات مدیره شـركت سـرمایه گذاری 
سـپه )سـهامي عـام( درخصـوص افزایـش سـرمایه آن شـركت از مبلـغ 12/000/000 
میلیـون ریـال بـه مبلـغ 23/400/000 میلیـون ریـال ، مشـتمل بـر اطاعـات مالـی 
فرضـی )صـورت سـود و زیـان فرضـی، صـورت وضعیـت مالـی فرضـی، صـورت تغییرات 
در حقـوق مالکانـه فرضـی و جریـان های نقـدی فرضی و یادداشـت هـای توضیحی( كه 
پیوسـت می باشـد، طبق اسـتاندارد حسابرسی«رسـیدگی بـه اطاعات مالـی آتی« مورد 
رسـیدگی ایـن موسسـه قرار گرفته اسـت. مسـئولیت صورتهای مالی فرضـی و مفروضات 

مبنـای تهیـه آن بـا هیات مدیره شـركت اسـت. 
2- گـزارش مزبـور در اجـرای تبصـره 2 مـاده 161 اصاحیـه قانـون تجـارت و بـا هـدف 
توجیـه افزایـش سـرمایه شـركت از محـل سـود انباشـته بـه مبلـغ 3/343/000 میلیون 

مجمـع عمومـی فـوق العاده صاحبان سـهام شـركت سـرمایه گـذاري سپه)سـهامی عام( 
مـورخ 1401/03/28 در محـل ، درب شـرقي دانشـگاه الزهـرا, مركـز همایـش هاي بین 

المللـي دانشـگاه الزهرا تشـکیل گردید.
در ایـن مجمـع كه با حضـور 76/61 درصد سـهامداران حقیقی و حقوقـی، اعضای هیات 
مدیـره، حسـابرس و بـازرس قانونـی و نظـارت سـازمان بـورس و اوراق بهاداربرگزار شـد، 
ریاسـت مجمـع برعهـده آقای وحید خاشـعي ورنامخواسـتي بـود كه خانـم  زكیه رضائي 
و خانـم غزالـه تیمـا درمقـام نظـار اول و دوم و آقای سـید محمد جواد سـلیمی به عنوان 

دبیـر مجمع انتخاب شـدند.
در ادامـه و بـا قرائت گزارش توجیهـی هیات مدیره 
مبنـی بـر لـزوم افزایش سـرمایه توسـط مدیرعامل 
و  گـزارش حسـابرس  اسـتماع  از  پـس  و  محتـرم 
بـازرس قانونـی، مجمـع نشـینان بـا طنیـن صلوات 
خـود ضمـن تصویـب افزایـش سـرمایه شـركت به 

تغییـر بنـد اساسـنامه مربوطـه رای مثبـت دادند.
اینکـه  تصریـح  بـا  سـلیمی  محمدجـواد  دكتـر 
مجموعـه اركان »وسـپه« بـه صـورت مسـتمر در 
جهـت بهینـه و متـوازی سـازی تركیـب پرتفـوی، 
كاهـش سـطح ریسـک هـا، افزایـش بازدهـی مورد 
انتظـار و شناسـایی موقعیت های مناسـب سـرمایه 
گـذاری اهتمـام ورزیـده انـد افـزود: در حالـی كـه 
بازدهـی بـازار بـورس اوراق بهـادار در بـازه زمانـی 
برابـر  آذرمـاه 1400  تـا 30  آذر 1399  بیـن 20 

بـا منفـی هشـت درصـد بود بـازده شـركت سـرمایه 
گـذاری سـپه در همیـن بـازه زمانـی برابـر بـا 19/5 
درصـد بـوده اسـت. بـه گفتـه ایـن مدیـر برجسـته 
بـازار سـرمایه، بازدهـی پرتفـوی »وسـپه« نسـبت به 
بیشـتر  درصـد   28 حـدود  در  بـورس  كل  بازدهـی 
حاصـل گردیـده كه بـا تمهیدات و سیاسـتهای مدون 
مدیریتـی مصمم هسـتیم ایـن روند سـودآوری پایدار 
و ارزش آفرینـی را بـا اتخـاذ تمهیدات ویـژه و اجرائی 

كـردن آنهـا اسـتمرار ببخشـیم.
مدیرعامل شـركت سـرمایه گـذاری سـپه در گزارش 

خـود بـا تشـریح اینکـه بیشـترین سـهم از ارزش پرتفـوی دوره سـال مالـی مجموعـه به 
ترتیـب صنایـع اسـتخراج كانـه هـای فلزی، شـیمیایی فلـزات اساسـی و چند رشـته ای 
صنعتـی بـا 43، 20، 16، 12 درصـد مـی باشـد افـزود: بیشـترین سـهم از ارزش بـازار 
بـورس در پایـان سـالی مالـی شـركت نیز بـه ترتیب صنایـع شـیمیایی، فلزات اساسـی، 
اسـتخراج كانـه هـای فلـزی بـا 25، 18 و 10 بوده اسـت و این حاكی از یـک روند خوب 

در شناسـایی بازارهـای هـدف سـرمایه گـذاری توسـط ایـن مجموعه می باشـد.
وی بـزرگ تریـن شـركت های پرتفوی سـرمایه گـذاری سـپه را به ترتیب شـامل صنعتی 
و معدنـی گل گهـر )كگل( بـا سـهم 21 درصد، صنعتـی و معدنی چادرملو )كچاد( با سـهم 
19 درصـد، گـروه مدیریـت سـرمایه گـذاری امیـد )وامیـد( بـا سـهم 6/10 درصـد ، ملـی 
صنایـع مـس ایـران )فملـی( با سـهم 2/9 درصد، پتروشـیمی پردیس )شـپدیس( با سـهم 
8/9 درصـد، فـوالد مباركـه اصفهان)فـوالد( 5/5 درصـد و گسـترش نفـت و گاز پارسـیان 

)پارسـان( بـا سـهم 1/5 درصـد از ارزش روز در تاریـخ 30 آذرمـاه 1400 برشـمرد .
شـركت  سـرمایه  افزایـش  آخریـن  از  حاصـل  نتایـج  پیرامـون  شـركت  مدیرعامـل 
خاطرنشـان كـرد: افزایـش سـرمایه قبلـی شـركت از مبلـغ 6/691/000 میلیـون ریـال 
بـه مبلـغ 12/00/000/000 میلیـون ریـال و از محـل مطالبـات حـال شـده صاحبـان 
سـهام و آورده نقـدی بـه مبلـغ 3/309/000 میلیـون ریـال و از محـل سـود انباشـته به 

برنامه های مدون مدیریتی سرمایه گذاری سپه برای حداکثرسازی ثروت صاحبان سهام

دکتر محمدجواد سلیمی در بخشی از گزارش خود با تبیین اینکه 
افزایش سرمایه 11/400/000 میلیاردی که معادل 95 درصد سرمایه 
کنونی شرکت می باشد از محل مطالبات، آورده نقدی و سود انباشته 
طبق تایید بورس، تامین خواهد گشت اضافه کرد، طبق پیش بینی 
های کارشناسان دوره بازگشت سرمایه 29 ماه، نرخ بازده دارائی به 

میزان 38 درصد و نرخ تنزیل 25 درصد خواهد بود.
به گفته مدیر با دیسیپلین و با تجربه اقتصاد کشورمان، جبران مخارج 
بابت سرمایه گذاری های انجام شده ، سرمایه گذاری های جدید و 
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر از مهمترین 

اهداف این افزایش سرمایه می باشد.
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افزایش سرمایه 95 درصدی
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ریـال و آورده نقـدی سـهامداراناز طریـق سـلب حـق تقدم و فـروش آن در بازار سـرمایه 
و ایجـاد صـرف سـهام جمعـا بـه مبلـغ 11/400/000 میلیـون ریـال و بـا هـدف جبران 
مخـارج سـرمایه ای و سـرمایه گـذاری جدیـد و در صـورت عـدم امـکان اجرای قسـمت 
دوم، از محـل مطالبـات حـال شـده و آورده نقـدی سـهامداران تهیـه شـده اسـت. ایـن 
گـزارش توجیهـی براسـاس مفروضاتی مشـتمل بـر مفروضات ذهنـی دربـاره رویدادهای 
آتـی و اقدامـات مدیریـت تهیه شـده اسـت كـه انتظار نمـی رود لزومـا به وقـوع بپیوندد. 
در نتیجـه بـه اسـتفاده كننـدگان توجـه داده می شـود كه ایـن گـزارش توجیهی ممکن 

اسـت بـرای هـدف هایـی جـز هـدف توصیف شـده در باال مناسـب نباشـد.
3- براسـاس رسـیدگی بـه شـواهد پشـتوانه مفروضـات ذهنـی هیـات مدیـره و بـا فرض 
تحقـق افزایـش سـرمایه از محل سـود انباشـته، مطالبات حال شـده سـهامداران و آورده 
نقـدی، ایـن موسسـه، بـه مـواردی برخـورد نکـرده اسـت كـه متقاعـد شـود مفروضـات 
مزبـور، مبنایـی معقـول بـرای تهیه گـزارش توجیهـی فراهم نمـی كند. به عـاوه به نظر 
ایـن موسسـه، گـزارش توجیهی یاد شـده ، براسـاس مفروضات به گونه ای مناسـب تهیه 

و طبق اسـتانداردهای حسـابداری ارائه شـده اسـت.
4- گـزارش توجیهـی حاضـر بـر مبنـای دسـتورالعمل اجرایـی افزایش سـرمایه شـركت 
هـای پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران یـا فرابـورس ایـران از طریـق صرف 
سـهام بـا سـلب حـق تقـدم تهیه شـده اسـت و بـه اسـتناد مـاده3 دسـتورالعمل مزبور، 
اولویـت افزایـش سـرمایه از محـل سـلب حق تقدممی باشـد كـه در صورت عـدم امکان 
اجـرای آن و بـه تشـخیص و موافقـت سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، افزایش سـرمایه از 

محـل مطالبـات و آورده نقـدی سـهامداران صـورت خواهـد گرفت.
5- در رعایـت الزامـات سـازمان بـورس و اوراق بهـادار )اباغیـه شـماره 991002 مـورخ 
1399/03/07(، مبلغ سـود انباشـته شـركت براسـاس آخرین صورتهای مالی حسابرسـی 
شـده، جهـت انجام افزایش سـرمایه درخواسـتی هیـات مدیـره از كفایـت الزم برخوردار 
بـوده و حداكثـر سـود قابل انتقـال به حسـاب سـرمایه، مبلـغ 3/895/098 میلیون ریال 

می باشـد.
6- حتـی اگـر رویدادهـای پیش بینی شـده طبق مفروضـات ذهنی توصیف شـده در باال 
رخ دهـد، نتایـج واقعـی احتمـاال متفـاوت از پیـش بینی ها خواهـد بود، زیـرا رویدادهای 
پیـش بینـی شـده اغلـب به گونـه ای مورد انتظـار رخ نمی دهـد و تفاوتهـای حاصل می 

توانـد با اهمیت باشـد.
7- بدیهـی اسـت اجـرای افزایـش سـرمایه می بایسـت با رعایـت موارد پیش بینی شـده 
در اصاحیـه قانـون تجارت، اساسـنامه شـركت، مقررات سـازمان بـورس و اوراق بهادار و 

سـایر قوانین و مقـررات موضوعه صـورت پذیرد.
هدف از انجام افزایش سرمایه 

1- جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های انجام شده
2- مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر و 

3- سرمایه گذاری های جدید
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

با توجه به برنامۀ ارائه شــده، شــركت سـرمایه گذاري سـپه )سـهامی عام( در نظر دارد 
ســرمایۀ خـود را از مبلـغ12/000/000 میلیـون ریـال بـه مبلـغ 23/400/000 میلیون 
ریـال، از محـل صرف سـهام با سـلب حـق تقدم از سـهامداران فعلـی/ مطالبـات و آورده 

نقـدی و سـود انباشـته به شـرح زیر افزایـش دهد:
- 8/057/000 میلیـون ریـال )معادل 67/14 درصد سـرمایه فعلی( از محل صرف سـهام 

بـا سـلب حق تقدم وصدور سـهام جایزه برای سـهامداران/ مطالبـات و آورده نقدی،
- 3/343/000 میلیـون ریـال )معـادل 27/86 درصـد سـرمایه فعلـی(، از محـل سـود 

شته. نبا ا

تشریح برنامه به کار گیری منابع حاصل از افزایش سرمایه 
تـداوم در بهینـه سـازی پرتفـوی سـرمایه گـذاری هـا و ایجـاد تنـوع منابـع درآمـدی 
و بـه تبـع آن حفـظ موقعیـت رقابتـی و اسـتفاده از فرصـت هـای بالقـوه در راسـتای 
حداكثرسـازی بـازده صاحبان سـهام، همواره از جمله مواردی اسـت كـه تغییر در عوامل 
محیطـی و سـاختاری كسـب و كارهـا را توجیـه پذیر می نمایـد. بر همین اسـاس اركان 
راهبری شـركت سـرمایه گذاری سـپه برای انسـجام بخشـی بـه ماموریـت خویش مبنی 
بـر حفـظ وضعیـت فعلی سـرمایه گـذاری های انجـام شـده و افزایش نرخ رشـد بود طی 
سـنوات أي: بـا توجـه بـه وضعیت مالی شـركت )كـه مطابـق صورتهای مالی حسابرسـی 

شـده سـال مالـی منتهی بـه 1400/09/30
مانـده بدهـی بـه صاحبـان سـهام از بابـت سـود سـهام مصوبـه سـنوات قبـل مبلـغ 
4/873/247 میلیـون ریـال و بـر اسـاس تصمیمات مجمـع عمومی عادی سـالیانه مورخ 
1400/11/25 سـود سـهام مصوب برای سـال مالی 1400 مبلـغ 13٫200٫000 میلیون 
ریـال اسـت(، اصـاح سـاختار مالـی از محـل منابـع حاصـل از افزایـش سـرمایه را امری 
ضـروری تشـخیص و عملیاتـی نمـودن آن تحـت عنـوان »گـزارش توجیهـی افزایشـی 
سـرمایه پیشـنهادی بـه مجمـع عمومی فوق العـاده صاحبان سـهام« را به شـرح گزارش 
حاضـر در دسـتور كار خـود قـرار داده اسـت. تشـریح فرآینـد عملیاتی آن به شـرح ذیل 

: است 
جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های انجام شده 

حجـم سـرمایه گـذاری هـای انجـام شـده شـركت از تاریـخ پرتفـوی مـورد محاسـبه در 
افزایـش سـرمایه قیلـی )1399/03/31( تـا سـال مالـی منتهـی بـه 1400/09/30 بابت 
مشـاركت در افزایـش سـرمایه شـركت های سـرمایه پذیـر و تحصیل سـهام جدید جمعا 
مبلـغ 15/348/552 میلیـون ریـال اسـت كـه در صورت تحقـق افزایش سـرمایه موضوع 
ایـن گـزارش، مبلـغ9/354/750 میلیـون ریـال در قالـب جبـران مخـارج بابت سـرمایه 

گـذاری هـای انجـام شـده از ایـن محـل تامین مـی گردد.
بنابرایــن بــا فــرض تحقــق افزایــش ســرمایه بواســطه عــدم خــروج وجــه نقــد از شــركت 
)تبدیــل مطالبــات صاحبــان ســهام بــه ســرمایه( امــکان و ظرفیــت بالقــوه شــركت بــرای 
ــل  ــش بالفع ــت خوی ــای بیشــتر در راســتای موضــوع فعالی ــذاری ه انجــام ســرمایه گ
ــتر  ــذاری بیش ــرمایه گ ــام س ــور از انج ــی و متص ــی حداقل ــطه بازده ــود و بواس میش
ــق  ــدم تحق ــرض ع ــا ف ــه ب ــی ك ــد. در حال ــی یاب ــش م ــی و ســود شــركت افزای بازده
ــا خــروج  ــه دلیــل ضــرورت پرداخــت مطالبــات صاحبــان ســهام ب افزایــش ســرمایه، ب
بخــش عمــده ای از نقدینگــی از شــركت، پتانســیل افزایــش ســرمایه گــذاری هــا در 
شــركت كاهــش یافتــه و بــه تبــع آن ســودآوری و بازدهــی شــركت نســبت بــه حالــت 

انجــام افزایــش ســرمایه كمتــر خواهــد بــود.
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

براسـاس اطاعات مندرج در كدال، برخی از شـركت های بورسـی سـرمایه پذیر شـركت 
سـرمایه گـذاری سـپه طـی یـک سـال آینـده دارای برنامـه افزایش سـرمایه می باشـند 
و شـركت سـرمایه گـذاری سـپه در راسـتای سیاسـت هـای مدیریتـی خود و بـه منظور 
حفـظ درصدمالکیـت سـهامداری، درنظـر دارد در افزایـش سـرمایه آن ها شـركت نماید.

انجام سرمایه گذاری های جدید
عـاوه بـر مـوارد فـوق، بـا توجه بـه موضـوع فعالیـت شـركت و همچنیـن برنامـه ریزی 
انجـام شـده درخصـوص مبلـغ افزایـش سـرمایه، بـه منظور حمایت سـهام شـركت های 
زیرمجموعـه و همچنین حداكثرسـازی ثروت صاحبان سـهام مبلـغ 1/200/000 میلیون 
ریـال نیـز تحـت عنـوان سـرمایه گـذاری های جدیـد مدنظر اسـت كـه منابـع آن نیز از 

محـل افزایـش سـرمایه موضـوع گـزارش حاضـر تامین خواهد شـد.
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مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شركت صنایع شیمیایی سینا)سهامی عام( در مورخه 
1401/4/11 در محل مجموعه فرهنگي ورزشي تاش برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 56/04 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محسن عسکري 
آزاد كه جنابان ارسان رازقي و قاسم زند در مقام نظار اول و دوم و آقای حسن افشارپور به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شركت 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 70 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس حسن افشار در ابتدای گزارش خود با تشریح اینکه 
صنایع شیمیایی سینا با بیش از 120 نفر پرسنل متخصص 
و بیش از سه دهه تجربه در تولید مواد شسیمیایی منجمله؛ 
فرمالین، هگزافین، پارافرم الدهید، فرم اوره UFC&5 یکی 
از شركت های پیشرو در این صنعت می باشد كه كسب 
رضایتمندی 95 درصدی از مشتریان خود داشته است افزود: 
كیفیت و برطرف ساختن نیازهای مشتریان با حداكثر تاش 

را سرلوحه كاری خود قرار داده ایم.
این مدیر با تجربه و رزومه دار صنعت كشورمان اضافه كرد: 
چهارسال پیش كه مسئولیت شركت را پذیرفتم شركت بیش 
از 4 میلیارد زیان انباشته داشت اما اكنون مفتخرم اعام دارم 
كه با كمک همه همکاران توانستیم در این مدت، فصلی نو در 
عملکرد شركت رقم بزنیم و با پیاده سازی و عملیاتی كردن 
برنامه های مدون در یک شیب صعودی در عملکرد اعم از 

تولید، فروش، سودآوری و صاردات یک كارنامه درخشان برای 
سهامداران و ذینفعان خود به ارمغان بیاوریم به طوری كه سود 
خالص خود را نسبت به سال گذشته به میزان قابل توجهی 

افزایش داده و بر افزون به 430 میلیارد رساندیم.
مهندس افشار پور همچنین خاطرنشان كرد در حالی كه درآمد 
عملیاتی سال 99 رقم 1/221/026 بوده است افزود: این رقم 
در سال 1400 به مبلغ 2/388/489 رسید كه یک رشد 96 
درصدی را نشان می دهد و همچنین شركت با كسب مبلغ 
459/284 میلیاردی سود عملیاتی و كسب مبلغ 432/201 

میلیاردی سود خالص عملکردی قابل توجه را رقم زد.
مهمترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر 

است: 
-  اصاح و بازسازی واحد پارا و افزایش ظرفیت ماهیانه 300 به 600 تن، اجرای سیستم اتوماسیون بویلر 
های كارخانه و كاهش شدید گاز مصرفی كارخانه و طراحی و اجرای سیستم كنترل واحد شماره 2 فرمالین 

بخشی از طرح های بازسازی واحدهای تولیدی و تاسیساتی این شركت خوانده شد.
-  با توجه به میزان صادرات شركت سینا به كشورهای خارجی از جمله مالزی ژاپن تركیه روسیه و هند 
رعایت استانداردهای جهانی و داشتن گواهینامه های بین المللی معتبر در این خصوص یکی از پیش 
نیازهای توسعه بازارهای هدف است كه از همین رو این شركت موفق به اخذ گواهینامه های الزم در سال 

مالی 1400 گردیده است.
-  در خصوص طرح جایگزینی واحد فرمالین گفته شد از آنجایی كه ضریب تبدیل متانول به فرمالین در 

واحدهای موجود نیم كیلو گرم به ازای هر كیلوگرم فرمالین بوده و در تکنولوژی های جدید این نسبت 
با كاهش مواجه شده، در برنامه میان مدت شركت خرید و احداث یک واحد 70 هزار تومانی فرمولی و 
جایگزینی با واحدهای فعلی برنامه ریزی شده كه میزان صرفه جویی در مواد اولیه سالیانه بالغ بر 300 
میلیارد ریال است و حجم سرمایه گذاری آن دو میلیون دالر ارزی و 200 میلیارد ریال به صورت ریالی 

برآورد شد كه در صورت تأمین منابع مالی طی مدت دو سال اجرا خواهد شد. 
- موضوع افزایش سرمایه شركت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در سال 1400 به نتیجه رسید و 

اصاحات الزم در اساسنامه شركت انجام شد.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، نظم مثال زدنی پرسنل شرکت در برگزاری مجمع 
ساالنه، تقدیر رئیس مجمع از عملکرد درخشان مهندس افشارپور و ارکان شرکت در کسب 
باالترین رکوردهای تولید- فروش و صادرات طی چندین سال اخیر- افزایش 109 درصدی 
صادرات، تبیین افزایش سرمایه اجرائی شده شرکت 
از محل تجدید ارزیابی، تایید حسابهای شفاف و کلین 
مدیرت و تیم مالی پاکدست مجموعه، پاسخگویی به 
سواالت سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت 
انطباق  جهت  العاده  فوق  مجمع  برگزاری  برخط، 
تایید سازمان  با اساسنامه مورد  اساسنامه شرکت 
بورس و اوراق بهادار، بهره بردن از توان شرکت های 
دانش بنیان و دانشگاه ها جهت تولید محصوالت با 
ارزش افزوده باال و تعامل و نهایت همکاری جناب 
اشکوری و بچه های خوب مالی- امور سهام و روابط 
عمومی با خبرنگاران و اصحاب رسانه برای پوشش 

خبری از نکات خواندنی این مجمع بود.
پیام هیات مدیره

1- وضعیت تولید و فروش
برحسب آمار ارائه شده سال 1400 باالترین میزان تولید و 
فروش و صادرات شركت سینا طی چند سال اخیر صورت 

گرفته است.
مشکالت زیست محیطی

1- احداث و الیروبی و ایزوالسیون سه واحد الگن تبخیری 
جهت پساب های صنعتی كارخانه، میزان سرمایه گذاری در 

این مورد بالغ بر 15 میلیارد ریال گردیده است.
2- راه اندازی یک واحد تصفیه پساب به روش ECF كه با 
همکاری دانشگاه آزاد اسامی شیراز مورد مطالعه و ساخت و راه 
اندازی گردیده است. هزینه های این واحد بالغ بر 10 میلیارد 

ریال بوده است.
3- راه اندازی واحدهای تصفیه گازهای خروجی از واحدهای 
فرمالین كه جهت كاهش میزان گاز خروجی فرمالین به میزان استانداردهای مربوطه، میزان سرمایه گذاری 

بالغ بر 10 میلیارد ریال بوده است.
طرح های بازسازی واحدهای تولیدی و تاسیساتی

با توجه به بهره برداری بیش از 30 سال از ماشین آالت و تاسیسات كارخانه اقدامات اصاح وبازسازی 
ماشین آالت و تاسیسات كارخانه در سال 1400 به شرح ذیل انجام گردید.
1- اصاح و بازسازی واجد پارا و افزایش ظرفیت ماهیانه از 300 به 600 تن

2- اجرای سیستم اتوماسیون بویلرهای كارخانه و كاهش شدید گاز مصرفی كارخانه
3- طراحی و اجرای سیستم كنترل واحد شماره 2 فرمالین

علیرغم شرایط سخت اقتصادی حاکم بر صنعت و تولید کشور اعم از افزایش 
سرسام آور مواد اولیه، تداوم تحریم های بین المللی، وجود رقبای قدرتمند 
خارجی و ... مهندس افشارپور مدیریت شرکت طی چند سال اخیر در 
شرکت صنایع شیمیایی سینا عملکردی خیره کننده داشته و در کنار اجرای 
پروژه های راهبردی منجمله افزایش ظرفیت پارافرم و هدف گذاری برای 
صادرات بیشتر به کشورهای هدف خارجی به شکستن مداوم رکوردهای 
خرد در تولید، فروش، سودآوری و فروش خارجی پرداخته است مدد مدیری 
که نزدیک به نیم قرن است در کشورمان به عنوان مدیری صنعتی و تولیدگر 
شناخته می شودو تیم مدیریت صنایع شیمیایی سینا که هر یک از بهتر 
دیگری بازار را رصد کرده و شناخت کانی از آن دارند این مجموعه برای 
سهامداران دیگر به عنوان سهامی ارزشمند که با حداقل سرمایه سود عالی 

می سازد معرف و معروف شده است.

شکستن رکورد تولید، فروش و صادرات

صنایع شیمیایی سینا و عملکردی خیره کننده در سال 1400

ش
خو
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قه 
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ص
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت مبین وان كیش )سهامی عام( مورخ 1401/04/05 در 
محل خیابان شریعتي باالتر از چهارراه شهید قدوسي روبروي پارک اندیشه ورودي 11 مجتمع فرهنگي 

پیامبر اعظم برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 59/08 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محمودكانتري 
بود، كه جنابان عبدالمحمد بیدختي نژاد  و مصطفي ابویي اردكان در مقام نظار اول و دوم و آقای مسعود 

وكیلي نیا 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 50 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر وكیلی نیا در ابتدای گزارش خود با اشاره به اینکه امسال 
را رهبری سال حمایت از تولید دانش بنیان ها نامیده اند و ما 
نیز در این مسیر پرقدرت و با صابت در حال حركت می باشیم 
افزود: طی سالی كه گذشت علیرغم همه مشکات توانستم 
شركت را در ریل مورد هدف رهنمون سازیم و از مشکاتی كه 
از سال 99 به شركت مبین وان تحمیل شده بود با یک راهبرد 
اصولی به سمت و سوی بیزینس جدید پیش می رویم و در 

سال 1400 عملکردی درخشان حاصل سازیم. 
مدیرعامل جوان و محقق شركت با تصریح اینکه ما در سال 
1400 و1401 شركت را به سمت فین تک ها، سرویس 
ها مبتنی  بر تکنولوژی، ارزش افزوده فن آوری های نوین، 
حوزه گیم و بازی و دیگر استارت آپ های كاربردی پیش 
بردیم اضافه كرد: روی الگوتری پیامک  و VOD نیز تمركز 
و برنامه ریزی خوبی داشتیم كه بخش اعظمی از این برنامه ها 

عملیاتی گردید و با توجه به زیرساخت هایی كه از سال 1399 
به جد روی ان تمركز كرده و پیاده سازی كرده بودیم و البته با 
توجه به پتانسیل خوب مبین وان كیش دستاوردهای خوبی نیز 

در این حوزه ها رقم خورد .
دكتر وكیلی نیا پیرامون  گزارش های سال مالی 1400 و مقایسه 
آن با سال پیش خاطرنشان كرد: با توجه به محدودیت ایجاد شده 
برای فعالیت اصلی شركت در سال 1399 كه درآمد و سود اصلی 
ما تنها از یک منبع بود با تبیین ، تدوین و ترسیم روش های نوین 
در آمدزایی توانستیم درآمدهای شركت را از چند مسیر و سایر 
عملیات ها تامین كنیم و با ریل گذاری كه به سوی مسیر جدید 
در سال 1400 انجام شد به خوبی توانستیم جایگاهی در خور و 
شان شركت را در این حوزه های جدید به خود تعلق دهیم و 
بحمداله در سال مالی مورد گزارش از چندین منبع درآمدی به 

یک درآمد پایدار خوب رسیدیم.
وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری های خوبی هم در حوزه هایی 
كه داشتیم انجام دادیم و در كنار آن توانستیم با یک مدیریت بهینه 
و كنترل هزینه ها دوره مالی انقباض مالی را به خوبی پشت سر 
گذاشته و هزینه های مالی را به خوبی كنترل كنیم خاطرنشان كرد: 
قرن جدید شمسی برای مبین وان كیش تالو بخش و نقطه عطفی 

در بسط فعالیت ها، عملکردها و توفیقات می باشد.
 دكتر وكیلی نیا با اعام اینکه در سال 1399 و 1400 بیش از 85 
درصد بدهی پیمانکاران نیز تسویه شد و بخش اعظمی از پرونده 
های حقوقی شركت تعیین تکلیف گردید كه این مهم در پیشبرد 
و هدایت شركت به سمت تعالی، كمک شایانی به ما كرد افزود: 
تغییر رویکرد كاری و جراحی كه در فعالیت شركت در سال 99 

برای جدا شدن از یک منبع درآمد صورت پذیرفت یک جراحی موفق بود كه توانست شركت را به یک سود 
خوب كه از چند منبع تامین می گردد برساند. 

به  گفته وی سود عملیاتی در سال 99 كه دوره گذار از این مرحله بود منفی 5 میلیارد گشت كه با پایان 
دوره گذار و بعد جراحی در سال 1400 به سود عملیاتی 10 میلیاردی رسیدیم و حتی زیان گذشته را 
جبران كنیم و مطمئن هستیم در این دوره آتی روند رو به رشد و صعودی خود را در سودآوری و كسب 

سهم بیشتر بازار استمرار و ادامه خواهیم داد.
مدیرعامل »آوان« همچنین با تبیین اینکه یکی از سرمایه گذاری های بسیار خوب مجموعه خرید سبد 

سهام خوبی بوده كه یکی از این سهام، شركت آسیاتک بوده است افزود: كه این مهم سود و نقدینگی مورد 
نیاز شركت را تضمین ساخت به طوری كه در سال 1400 بیش از 90 میلیارد از آسیا تک، سود سهام 
دریافت كردیم و این تزریق نقدینگی باعث پیشبرد پروژه ها و طرح های ما گردید بدون آنکه مجبور به دریافت 

تسهیات و وام از بانک ها شویم.
دكتر وكیلی نیا اظهار داشت : ما در 3 ماه گذشته پیرامون سرمایه گذاری در پروژه های جدید و خرید سهام با 
هیئت مدیره جلسات خوبی داشتیم و هماهنگی اخذ شد كه عملیاتی كردن این راهبردها مطمئنا در سالهای 

آتی یک ارزش افزوده و سود خوبی را برای مجموعه ارمغان خواهد آورد.
مدیر ارشد »آوان« در بخش دیگری از گزارش خود خاطرنشان كرد الین هایی كه در سال 1399  و 
1400 بر روی آن سرمایه گذاری شده است در سه ماهه اول سال 1401 به سوددهی مطلوبی رسیده و 

این نویدبخِش یک دوره بسیار خوب در سود دهی و ارزش آفرینی برای سهامداران و ذینفعان خواهد بود.
 یک شركت سنگاپوری حاضر به قرارداد با ما بود به خاطر مشکات تحریم نتوانستیم االن با كشورهای تركیه و 
نیجریه هم در حال رایزنی هستیم تا با مشاركت آنها بتوانیم یک 

سوددهی خوب برای ذینفعال داشته باشیم.
مدیرعامل »اوان« اضافه كرد: سال گذشته همکاری با آسیاتک 
داشتیم كه تاكنون رخداد خوبی بوده است، سرمایه گذاری 
روی محصول بین تو را اجرا كردیم، در حوزه دیتا سنتر و 
خدمات ابری نیز اقداماتی انجام شده و این دو حوزه مورد توجه 

شركت قرار دارند.
سکاندار »اوان« در بخش پایانی گزارش خود تصریح كرد كه 
سال گذشته قرارداد خوبی با شركتی داشتیم كه برای مجموعه 
بازاریابی می كرد اما این مهم خارج از مجموعه انجام می شد 
كه سال گذشته به این نتیجه رسیدیم كه دانش فنی و اصلی 
هر حوزه باید در ساختار داخلی شركت نهادینه شود بنابراین 
تیم بازاریابی را داخلی كردیم كه بدون شک ثمرات مثبت آن را 

در 3 ماه اتی به طور درخشانی قابل رصد خواهد بود.
الزم به ذكر است، مبین وان چند الیه و شاخه كسب و كاری 
دارد و یکی از مهم ترین اتفاقات عملکردی این شركت در دوره 

جدید كاری تمركز بر روی فناوری های مالی است.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تقدیر ویژه جناب 
کالنتری رئیس مجمع از عملکرد در خور و شایسته 
جناب وکیلی نیا و تیم مدیریت وی در دوره گذار شرکت، 
تایید حسابهای شفاف و کلین مدیریت مالی شرکت 
توسط حسابرس و بازرس قانونی، اعالم پیش بینی رشد 
50 درصدی درآمدها در سال 1401 توسط مدیرعامل، 
تبیین اینکه در خرداد ماه رشد 20 درصدی درآمدها 
نسبت به اردیبهشت در مبین وان کیش حاصل می 
شود، اعالم وجود 90 میلیارد تومان پول جهت سرمایه 
گذاری های مورد تایید هیات مدیره، پاسخگویی دقیق 
و مستند به کلیه سواالت سهامداران حاضر در مجمع و 
ناظر بر خط و نهایت همکاری و تعامل کلیه ارکان شرکت 
منجمله سرکار خانم فتحی روابط عمومی شرکت برای 
پوشش خبری از نکات خواندنی مجمع بود که حیفمان 

آمد به اسب قلم سپرده نشود.
اقدامات و برنامه های آتی شرکت در سال 1400:

در راستای تحقق اهداف ترسیم شده و تکمیل اقدامات صورت 
گرفته در سال 1400 اهم اقدامات برنامه ریزی شده سال 1401 

به موارد زیر می توان اشاره كرد:
- سرمایه گذاری در حداقل 3 شركت جدید در راستای اهداف 

چشم انداز شركت در قالب كنسرسیوم با سایر شركت ها
- ارایه تجاری محصول VOD در سال 1400

 )APL PLATFORM OPEN( ارایه تجاری فاز دوم پلتفرم نوآوری باز -
- نهادینه كردن مدیریت دانش در شركت و سیستم ارزیابی عملکرد كاركنان

- افزایش فروش محصوالت فینتک در مقایسه با سال 1399 و جذب مشتریان جدید با ارایه محصوالت متنوع
- افزایش فروش سرویس پیامک انبوه و جذب مشتریان جدید

)SAAS( ارایه محصوالت و خدمات ابری -
- ارایه آموزش های الزم جهت بهبود دانش تخصصی نیروی انسانی در راستای رویکرد جدید شركت و 

استخدام نیروی انسانی متخصص و با تجربه در حوزه منابع انسانی

فصلی نو در ارائه خدمات
مبین وان کیش و عملیاتی شدن راهکارهایی از جنس پیشرفت

دکتر وکیلی نیا »مدیرعامل خوشفکر« با بیان اینکه محدودیت های 
موجود در کسب و کار شرکت از جمله؛ شیوع پاندومی کرونا ، تشدید 
تحریم های اقتصادی و فناورانه و نوسانات بازار سهام و بالخص مصوبه ی 
سازمان تنظیم مقررات رادیویی که منجر به کاهش درآمد تولید محتوا 
و ارزش افزوده و زیان عملیاتی در سال 1399 به مبلغ 45 میلیارد ریال 
گردید افزود: بحمداله با یک خرد جمعی و کارتیمی و تغییر رویکرد 
کاری توانستیم با تغییر در سبد کسب و کار، برنامه ریزی مناسب در 
جهت افزایش سهم در بازار و ارایه خدمات جدید و نوپا، از این دوران 
پرتالطم عبور کرده و سود عملیاتی بالغ بر 55 میلیارد ریال برای 

سهامداران به ارمغان بیاوریم.
وی در خصوص آخرین وضعیت تعهدات مالی شرکت نی خاطرنشان 
کرد: که مطالبات اکثر پیمانکاران از محل عملکرد آنان تا پایان سال 
1399 با شرکت تسویه و مطالبات سهامداران نیز که اطالعات آنان در 

سامانه تکمیل بوده است، پرداخت شده است و در کنار آن 
عالوه بر سرمایه گذاری های خوبی که در شرکت شکل گرفته به میزان 
قابل توجهی ریسک بیمه و مالیات شرکت در حال حاضر بسیار کاهش 

پیدا کرده است.
دکتر وکیلی نیا در ادامه با ارایه آمار و اطالعات کسب و کارهای شرکت 
و سودآوری حاصل از آن بیان داشتند که سرمایه گذاری های انجام شده 
از جمله خرید سهام استارت آپ ها و تشکیل سبد سهام موجب ورود 
نقدینگی مورد نیاز به شرکت شده است و با استمرار این موضوع می 
توان منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری ها را با هدف ایجاد درآمد پایدار 

مورد توجه قرار داد.
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ــا  ــد ب ــذاری امی ــت ســرمایه گ ــروه مدیری ــع انســانی شــركت گ ــی و مناب ــاون مال مع
ــا فکــر  ــه تنه ــع ن ــت روزمرگــی در صنعــت گفــت :  بســیاری از صنای ــه آف اشــاره ب
پیشــرفت را در ســر نمــی پروراننــد بلکــه متاســفانه درگیــر روزمرگــی شــده انــد امــا 
بــا همیــن شــرایط ،كویرتایــر توانســته اســت بــا طــرح هــای ابتــکاری و بــا تکیــه بــر 
تــوان متخصصــان داخلــی خــود بخــش اعظــم نیازمنــدی هایــش را برطــرف كنــد،و 

ــا كارگــر مجموعــه را در برگرفتــه اســت. ــر ت ــاوری از مدی ایــن روحیــه خودب
در ادامــه مراســم آقــای مهنــدس زینلــی اولیــن حضــور معــاون مالــی و منابــع انســانی 
شــركت گــروه مدیریــت ســرمایه گــذاری امیــد در كارخانــه كویرتایــررا كــه بــا دهــه 
والیــت و عیــد ســعید غدیــر خــم همزمانــی و مقارنــت دارد بــه فــال نیــک گرفــت و 
گفــت: امیــد اســت بــا ســابقه اجرایــی درخشــان آقــای مهنــدس اســدی ، موجبــات 
ــر بیــش از پیــش  ــروژه هــا و طــرح هــای توســعه  كویرتای جهــش و پیشــرفت در پ

فراهــم گــردد.

ـــت  ـــق بیمه،پرداخ ـــع ح ـــداری مناب ـــتغال،حفظ پای ـــطح اش ـــظ س ـــت حف ـــی جه واقع
ـــات  ـــود مطالب ـــدم وج ـــرر، ع ـــت مق ـــروی كار در مهل ـــه نی ـــق بیم ـــل ح ـــع و كام بموق
ـــه  ـــیط  را از جمل ـــورت تقس ـــا در ص ـــکاری و ی ـــه بی ـــق بیم ـــم از ح ـــی از كارگاه  اع قطع

ـــمرد. ـــا برش ـــاخص ه ـــن ش ای
ـــه  ـــر ب ـــه منج ـــت ك ـــه لیس ـــودداری از ارائ ـــل خ ـــا بدلی ـــت كارفرم ـــدم محکومی وی ع
ـــون كار خواهـــد شـــد،رعایت مـــاده 90 تامیـــن اجتماعـــی  ـــون 148 قان اجـــرای مـــاده  قان
ـــه  ـــات بیم ـــام دوره ای معاین ـــتغال و انج ـــل از اش ـــه قب ـــات اولی ـــام معاین ـــر انج ـــی ب مبن
ـــزه  ـــا از سیســـتمهای مکانی ـــروی كار،اســـتفاده كارفرم شـــدگان ،رشـــد درصـــد جـــذب نی
غیرحضوری،برقـــراری و رعایـــت اســـتانداردهای ایمنـــی و بهداشـــتی در محیـــط كار،رشـــد 
ـــد  ـــت تولی ـــش ظرفی ـــد تولیدی،افزای ـــاب آوری واح ـــدرت ت ـــق تولید،ق ـــره وری،رون به
كاالی ایرانـــی وحفـــظ و صیانـــت كامـــل از نیروهـــای انســـانی را از دیگـــر شـــاخص 
ـــی و  ـــوزه كارآفرین ـــر ح ـــره برت ـــوان چه ـــه عن ـــر ب ـــاب كویرتای ـــای انتخ ـــه ه ـــا ومولف ه

ـــرد. ـــان ك ـــور بی ـــتان وكش ـــی اس كارفرمای
ـــطح  ـــتانی در س ـــر اس ـــان برت ـــس از كارفرمای ـــدای تندی ـــد،تجلیل و اه ـــادآور ش ـــی ی فرات
ـــا  ـــاری كرون ـــل بیم ـــه بدلی ـــم بخـــورد ك ـــاه ســـال گذشـــته رق ـــود بهمـــن م ـــرار ب ـــی ق مل

ـــاد. ـــق افت ـــه تعوی ـــی در ســـازمان مربوطـــه ب ـــرات مدیریت و تغیی
ـــی در  ـــم كارشناس ـــزام تی ـــی از اع ـــان جنوب ـــتان خراس ـــی اس ـــن اجتماع ـــركل تامی مدی
ـــش تعامـــات  ـــن شـــركت در جهـــت حفـــظ و افزای ـــان ای ـــاب مشـــاوره بیمـــه ای كاركن ب

ـــرد . ـــی ك ـــام آمادگ ـــر اع ـــه كویرتای ـــا كارخان ـــازمان ب ـــن س ـــویه ای دوس

ــد در  ــذاری امی ــت ســرمایه گ ــروه مدیری ــع انســانی شــركت گ ــی و مناب ــاون مال مع
بازدیــد از خــط تولیــد و طــرح هــای توســعه ایــن كارخانــه گفــت: كویرتایــر جایــی 
اســت كــه غیــر ممکــن ها،ممکــن مــی شــود و ایــن قطعــاً شــعار توســعه ای مــا در 

ــود. دوران تصــدی مســئولیت هایمــان خواهــد ب
ــركت  ــچ ش ــما را در هی ــتکار ش ــت و پش ــن هم ــابه ای ــزود: مش ــدی اف ــدس اس مهن
ــته  ــا را داش ــا آنه ــکاری ب ــابقه هم ــه س ــور ك ــنای كش ــام آش ــک و ن ــزرگ و كوچ ب
ــم منشــا  ــده ام و مفتخــرم كــه در چنیــن شــركت خوشــنامی  بتوان ام ،تاكنــون ندی

ــر باشــم. خی
وی بــا اشــاره بــه نقــش برجســته آقــای مهنــدس زینلــی در تحــول آفرینــی مجموعــه 
كویرتایــر گفــت: بــه زعــم اینجانــب ایشــان نــه تنهــا پیشکســوت صنعــت تایــر، بلکــه 
پیشکســوت تمامــی صنایــع هســتند چراكــه حجــم وســیع فعالیــت هــا در كویرتایــر  

برآینــد فعالیــت هــای مجمــوع صنایــع دیگــر اســت.

ـــل  ـــی از مدیرعام ـــان جنوب ـــی خراس ـــن اجتماع ـــركل تامی ـــور مدی ـــا حض ـــمی ب در مراس
كویـــر تایـــر بـــه عنـــوان چهـــره برتـــر حـــوزه كارآفرینـــی و كارفرمایـــی در ســـطح 

ـــد. ـــل ش ـــی تجلی ـــتانی و مل اس
ـــی  ـــی و كارفرمای ـــوزه كارآفرین ـــر ح ـــره برت ـــر چه ـــوح تقدی ـــس ول ـــم تندی ـــن مراس در ای
ـــر  ـــر تای ـــركت كوی ـــل ش ـــی مدیرعام ـــین زینل ـــد حس ـــید محم ـــه س ـــور ب ـــتان وكش اس

ـــد. ـــا ش اعط
مدیـــركل تامیـــن اجتماعـــی اســـتان خراســـان جنوبـــی در ایـــن مراســـم گفـــت: اقدامـــات 
ـــد و  ـــوان نقـــش حمایتگـــری از نیروهـــای مول ـــه عن ـــت آن ب ـــر و مدیری مجموعـــه كویرتای

ـــر اســـت. ـــل تقدی ـــوان جامعـــه قاب ـــان پرت كاركن
ـــن افتخـــار  ـــم  ای ـــر ســـال 1394 ه ـــر تای ـــه كوی ـــه اینک ـــا اشـــاره ب ـــی ب سیدحســـین فرات
ـــه در  ـــركت ، همیش ـــن ش ـــل ای ـــر و مدیرعام ـــان كرد:كویرتای ـــت بی ـــرده اس ـــب ك را كس
زمینـــه كارآفرینـــی و كارفرمایـــی در كشورواســـتان درخشـــیده ومایـــه افتخاربـــوده اســـت.
ـــوص  ـــركایی آن،در خص ـــد ش ـــی و بع ـــن اجتماع ـــه تامی ـــت مقول ـــوص اهمی وی در خص
انتخـــاب چهـــره برتـــر كارفرمایـــی و كارآفرینـــی گفت:یـــازده مـــورد شـــاخص را بـــر 
ـــکل از  ـــه ای متش ـــط كمیت ـــور توس ـــی كش ـــن اجتماع ـــازمان تامی ـــه س ـــاس اباغی اس
ـــی و  ـــای صنف ـــی انجمن ه ـــون عال ـــاف ،كان ـــاق اصن ـــع، ات ـــه و درمان،صنای ـــران بیم مدی

ـــت . ـــوده اس ـــاب ب ـــن انتخ ـــاک ای ـــی و م ـــورد بررس ـــره م ـــان خب كارشناس
ـــدگان  ـــه ش ـــوق بیم ـــظ حق ـــی حف ـــان جنوب ـــتان خراس ـــی اس ـــن اجتماع ـــركل تامی مدی
ـــتمزد  ـــده و دس ـــه ش ـــرات بیم ـــداد نف ـــای تع ـــر مبن ـــه ب ـــق بیم ـــت ح ـــه لیس ـــا ارای ب

کویرتایر جایی است که غیرممکن ها، ممکن می شود

مدیرعامل کویر تایر چهره برتر حوزه کارآفرینی و کارفرمایی استان و کشور شد
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الرضا )ع( خراسان جنوبی به منظور عرض خداقوت به  انصار  سردارمهدوی فرمانده سپاه 
تاشگران عرصه تولید باحضور در كارخانه كویرتایر ضمن دیدار با مدیرعامل، مدیران وكاركنان 
وبازدید از خط تولید و نمایشگاه داخلی سازی باروند تولید تایر آشنا شد ودر جریان آخرین 

دستاوردها، موفقیت ها واقدامات صورت گرفته دراین كارخانه قرار گرفت.
دراین بازدید آقای مهندس زینلی مدیرعامل شركت كویرتایر گزارشی ازروند تولید، موفقیت ها، 

اقدامات صورت گرفته وطرح ها توسعه وچشم انداز پیش رو ارائه كرد.

این لوح تقدیر به نیابت از سوی وزیر، توسط اشرفی مدیركل تعاون، كار ورفاه اجتماعی استان 
خراسان جنوبی در نشست كارآفرینان، خیرین و سمن های فعال خراسان جنوبی به مدیرعامل 

شركت كویر تایر اعطا شد.

محصوالت كویرتایر را دارد و  مفتخریم كه توانسته ایم خدماتی را به بزرگترین واحد صنعتی 
استان ارائه بدهیم و این آمادگی وجود دارد كه بتوانیم روزانه 4 تا 5 هزار حلقه الستیک به 

سراسر كشور ارسال و توزیع نماییم.
مدیركل شركت پست خراسان جنوبی گفت: اراده راه اندازی سامانه فروش آناین همانند 
اراده شکل یابی شركت كویرتایر كاری بزرگ و طاقت فرسا بود كه به همت كارشناسان ما 
و كویرتایر، طراحی و به مرحله اجرا درآمد و با مستقر نمودن سیستم های قدرتمند تجزیه و 
تحلیل داده،رهگیری مرسوله،اینترانت و با فعال نمودن بخش های مدیریتی و كارگری توانستیم 

محصول كویرتایر را به اقصی نقاط دوردست كشور برسانیم.
مدیرعامل شركت كویرتایر دراین بازدید ضمن خیر مقدم این همکاری دو سویه را مایه بركت 
خواند و گفت:این همکاری درخصوص فروش اناین تایر، ضمن اینکه برای شركت ملی پست 
تجربه خوبی بود ، برای كویرتایر هم افق جدیدی در سیستم بازاریابی و فروش ایجاد نمود كه 

تجربه ای شیرین و موفق بود  .
مهندس زینلی افزود : اگر سامانه فروش آناین نبود شاید ارسال تایر كویرتایر به دوردست ترین 
نقاط كشور كه امکان راه اندازی دفتر فروش درآنجا نیست،غیر ممکن بود ولی شركت ملی 
پست به حسب وظیفه ذاتی و ساختاری خود،تایر این كارخانه را به محروم ترین و دورافتاده 

ترین روستاهای كشورارسال نمود.
وی طراحی  و اجرای اپلیکشن های قدرتمند در راه اندازی سامانه فروش آناین را از جمله 
اقدامات مهم این شركت دانست و گفت: موانع بزرگی را پشت سر گذاشتیم كه بحمدا... هم 
برای شركت كویرتایر و هم برای شركت ملی پست مزایای زیادی داشت كه امیداست با استقبال 

بیشتر مردم از این سامانه ، موجبات همکاری بیشتر فراهم گردد.

فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی پیشرفتها، خاقیتها و ابتکارات كویرتایر به خصوص 
در بحث دانش بنیان بودن  را قابل تقدیر خواند وآن را مایه افتخار دانست.

به گزارش روابط عمومی شركت كویرتایر؛ سردار محمد رضا مهدوی در آیین بازدید از كارخانه 
كویرتایر نگاه مهندس زینلی به مجموعه كویرتایر  رانگاه پدرفرزندی خواند واظهار داشت: 
با بازخوردهایی كه از كف جامعه،بازنشستگان و كاركنان كویرتایر دریافت كرده ایم،احساس 
رضایتمندی از كل مجموعه و به خصوص مدیریت آقای زینلی در سطح باالیی است كه وجود 

چنین بنگاه تولیدی موفق برای ما موجب  افتخار است .
كرد:  بیان  كویرتایر  شركت  فعلی  وضعیت  از  مبسوطی  گزارش  استماع  ضمن  وی 
پیشرفتها،خاقیتها و ابتکارات كویرتایر بخصوص در بحث دانش بنیان بودن من را غافلگیر كرد.
فرمانده سپاه انصارالرضا)ع(خراسان جنوبی ارتباط دانشگاه با صنعت و مجموعه های دانش بنیان 
را حلقه مفقوده صنعت كشور  دانست وپیشنهاد كرد: برای تقویت و رشد دانش بنیان بودن، به 

فراخور نیازمندیهای صنعتی رشته های دانشگاهی  ایجاد شود.
سردار مهدوی مشاركت مردم در تاسیس،راه اندازی و سرنوشت شركتهای تولیدی به عنوان 
رویکردی موفق یاد كرد وافزود: كویرتایر قریب به سی سال از این نسخه بهره برده است كه 

رعایت آن سبب سودآوری،رشد تولید و عدم تعطیلی بنگاههای تولیدی می شود.
فرمانده سپاه انصارالرضا) ع( با اشاره به جلسات مختلف استانداری و سفر معاون وزارت امور 
خارجه به استان، از ارتباط مستقیم استانها با كشورهای منطقه و كشورهای اروپایی بعنوان 
رویکرد فعلی دولت نام برد و ابراز امیدواری كرد كه با پیگیریهای انجام شده بتوان این بستر را 

در استان گسترش داد.

مدیرعامل شركت كویرتایر از سوی وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعی به عنوان كارفرمای سامت 
محور سال 1400 در سطح ملی انتخاب ومعرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شركت كویرتایر؛ وزیر تعاون، كار ورفاه اجتماعی در راستای حفظ 
و بهبود سطح سامت كارگران، ارتقای تولید و توسعه محیط كار سالم با اهدای لوح تقدیر 
به مهندس سید محمد حسین زینلی مدیرعامل شركت كویرتایر، از وی به عنوان كارفرمای 

سامت محور سال 1400 در سطح ملی تقدیر كرد.
در لوح تقدیر وزیر تعاون، كار ورفاه اجتماعی آمده است:كارفرمایان از پایه های اصلی اشتغال و 
كارآفرینی در كشور هستند كه با سرمایه گذاری بهینه در امر تولید و خدمات و با بهره گیری از 
توان فنی و تجربی خود می توانند زمینه ساز بالندی كشور در عرصه پویایی اقتصادی و ارتقای 

بهره وری ملی باشند.
افزون بر رونق تولید ملی و توسعه اقتصادی نقش بی بدیل كارفرمایان در سالم سازی محیط كار 

و حفظ و صیانت از نیروی كار و ارتقای سامت آنها بر هیج كش پوشیده نیست.
وی در ادامه آورده است: به پاس تاش های مستمر شما در راستای حفظ و بهبود سطح 
سامت كارگران ارتقای تولید و توسعه محیط كار سالم به عنوان كارفرمای سامت محور سال 
1400 در سطح ملی انتخاب گردیده و از تاش های جناب عالی تقدیر به عمل می آید.تداوم 

روزافزون موفقیت های شما را در سایه توجهات حضرت ولیعصر از خداوند متعال خواستاریم.

محمود لیائی معاون وزیر و رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شركت ملی پست ایران به همراه 
الهامی مدیركل پست استان خراسان جنوبی از كارخانه كویرتایر بازدید و با روند تولید از نزدیک 

آشنا شدند .
به گزارش روابط عمومی شركت كویرتایر، مدیر كل پست استان خراسان جنوبی در این دیدار 
با اشاره به همکاری های اداره پست و كویرتایر گفت : راه اندازی سامانه فروش آناین تایر یکی 
از بزرگترین همکاری های دوجانبه ای بود كه اتفاق افتاد و استقبال مردم نشان از رضایتمندی 

آنها دارد.
 الهامی افزود : شركت ملی پست آمادگی هرگونه حمایت و پشتیبانی در جهت بازاریابی و فروش 

فرمانده سپاه خراسان جنوبی:پیشرفتها و ابتکارات کویرتایر قابل تقدیرومایه افتخار است

کویرتایر؛ کارفرمای سالمت محور سال 1400 در سطح ملی انتخاب شد

مدیرکل پست خراسان جنوبی: استقبال مردم از سامانه فروش آنالین تایر، نشان از رضایت آنها دارد.








