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نگاهیبهپیشینهمدیرعاملتیپیکو
دكتـر منصـور نکویی نیـا با مـدرک دكتـرای عمومـی داروسـازی تجربه همـکاری با شـركت های گروه 
دارویی تامین را به عنوان معاون بازرگانی با دو شـركت داروسـازی ابوریحان و پخش اكسـیر در كارنامه 

كاری خـود دارد و كامـا با سـاختارهای هلدینگ و شـركت های این گروه آشـنا اسـت.
دكتـر نکویی نیـا همچنین با كسـب چندیـن گواهینامه عالی از جملـه مدیران پرتجربه صنعـت داروی 
كشـور اسـت. گذرانـدن دوره مدیریـت اجرایـی)MBA( گرایـش دارویـی از دانشـگاه تهـران و دریافت 
گواهینامه های عالی مدیریت بازاریابی از دانشـگاه علوم دارویی دانشـگاه آزاد اسـامی، خرید و سفارشات 
خارجـی از معاونـت آموزشـی وزارت بازرگانـی، ارزیابی سیسـتم های هواسـازها در صنایـع دارویی مركز 
آمـوزش و تحقیقـات صنعتـی ایـران، گزارش نویسـی و نحـوه تهیـه دسـتورالعمل اسـتاندارد در صنایع 

دارویـی و... را در كارنامـه خود دارد.
نکویی نیا پیشـتر مدیر و مسـئول امور دارویی دانشـگاه علوم پزشـکی، رییس اداره نظارت بر توزیع دارو 
وزارت بهداشـت بوده و مدیرعاملی چند شـركت از جمله شـركت تجهیزات پزشکی هال ایران، شركت 

توسـعه بازرگانی رازی و ریاسـت هیئت مدیره شـركت یارا طب ثامن را نیز بر عهده داشـته اسـت.
دكتـر منصـور نکوئـی نیا از جمله مدیران و نخبگان برجسـته آكادمیک و مدیران اجرایی ارشـد كشـور 
در صنعـت دارو می باشـد كه به سـابقه كارنامـه درخشـان كاری و ایده پردازی های قابل اجـرا در یکی 2 
جین شـركت دارویی توانسته اسـت از خود برندی بی بدیل در سـکان داری شـركت ها سـربازان ضیغمی 
ایفـا نمایـد این مدیر مو سـپی بـه صنعت دارو بر روی سـپیدی بازار سـرمایه با 1 چیدمـان هنرمند در 
پسـت های مدیریتـی شـركت های تابعـه و ارائه رهنمودهـا و راهبردهایی مؤثر توانسـت تعالی و حركت 
روبه رشـد را در رگ و پـی شـركت ها جـاری سـاخته و نـام شـركت سـرمایه گذاری دارویـی تامیـن را با 
دسـتاوردهای بی شـماری از جملـه تولیـد محصـوالت جدیـد جهش تولیـد و صـادرات درخشـان تر از 
همیشـه بـر تـارک صنعـت دارویـی ایـران و منطقـه بنشـاند این مدیـر محقـق و دانش پژوه ایـن مدیر 
محقـق و دانش پـژوه بـا شـناختی كـه از معضات و مشـکاتی كـه صنعت دارویـی كشـورمان را دچار 
تاطـم می سـازد و بـا توجه به اشـراف كامل به سیاسـت های كلی نظام و ازسـویی دیگر بـا فرایندهایی 
كـه ضامـن پیشـرفت ایران اسـامی می باشـد توانسته اسـت از دل تهدیدها فرصت بسـازد و بـا تدوین 
برنامه هـای مـدون مدیریتی دسـت بعد كوتاه مـدت میان مدت و بلندمـدت و اصرار و ابرام بـرای اجرایی 
كـردن آن هـا بـرگ برنـده را رو كند كه با توسـعه و پیشـرفت همه جانبه مجموعه عجین گشته اسـت و 
باشـک حضـور مدیری كه بـه كمیت و كیفیت تولید محصوالت و شـركت های تابعه و كنار شـفافیت 
مالـی و كاری توجه ویژه ای معطوف می سـازد همان حلقه گمشـده ای اسـت كه تیپـی كه به طور اخص 
و مدیریـت كشـور به طـور اعـم در گام دوم انقـاب بـه آن نیازمند بود و چه بشـارتی باالتـر از این كه در 
گام دوم انقـاب هنـوز مدیرانـی باكفایـت و باتجربـه عزم راسـخ دارند تـا با 1 خرد جمعـی و بهره بردن 
از نیـروی قدرتمنـد جوانـان متعهـد و متخصص در شـركت های زیرمجموعه و پسـت های مدیریتی،  با 
1 باور مداری اصیل و عزم راسـخ ایران اسـامی پرافتخار را به سـوی جایگاه واقعی و راسـتین خود در 

منطقـه رهنمون می سـازند. دسـت مریزاد و خـدا قوت.

شرح عکس جلد

بخـــش معـــدن از ظرفیت هـــای مهـــم کشـــور مـــی باشـــد و بایـــد دقـــت 
ـــات  ـــی آن اقدام ـــا و در پ ـــاره قدرت ه ـــک اش ـــا ی ـــه ب ـــت ک ـــازار نف ـــت  ب داش
عناصـــر خبیـــث منطقـــه، از 100 دالر بـــه 40 دالر می رســـد بـــه هیـــچ وجـــه 
ـــیم  ـــرای آن باش ـــب ب ـــن مناس ـــر جایگزی ـــه فک ـــد ب ـــت و بای ـــان نیس ـــل اطمین قاب
کـــه بهتریـــن جایگزیـــن، بخـــش معـــدن اســـت. بایـــد در بخـــش معـــدن از 
ـــرد.  ـــری ک ـــز جلوگی ـــی نی ـــتفاده و از خام فروش ـــی اس ـــش خصوص ـــت بخ ظرفی
ایـــن موضـــوع بـــه تکمیـــل زنجیـــره تولیـــد در بخـــش معـــدن و همچنیـــن 
ـــد میکنـــم کـــه  ـــاز هـــم تاکی ـــرد. ب ـــایانی خواهـــد ک ـــک ش اشـــتغالزایی کم
ــه  ــت کـ ــاال اسـ ــدری بـ ــه قـ ــدن بـ ــش معـ ــود در بخـ ــای موجـ ظرفیت هـ
ـــرد.  ـــت ک ـــام نف ـــه ن ـــی ب ـــش بزرگ ـــن بخ ـــای آن را جایگزی ـــوان درآمده می ت
البتـــه اجرایـــی شـــدن ایـــن نکتـــه نیازمنـــد عـــزم دولتمـــردان و همـــکاری 
ـــود،  ـــکل رک ـــل مش ـــرای ح ـــت . ب ـــر اس ـــا یکدیگ ـــی ب ـــی و دولت ـــش خصوص بخ
ـــت  ـــوب اس ـــود . خ ـــپرده ش ـــی س ـــش خصوص ـــه بخ ـــا ب ـــی از طرح ه ـــد برخ بای
ـــر  ـــدن ذک ـــدی مع ـــرکتهای تولی ـــد ش ـــران ارش ـــه مدی ـــی را ک ـــه موفقیت های ک
ـــگ  ـــی و جن ـــالش روان ـــمن ت ـــای دش ـــی از کاره ـــنوند؛ یک ـــردم بش ـــد، م کردن
ـــی  ـــگ روان ـــک جن ـــمن ی ـــادی، دش ـــگ اقتص ـــن جن ـــار ای ـــت. در کن ـــی اس روان
هـــم می کنـــد، خـــوب اســـت مـــردم بداننـــد ایـــن موفقیت هـــای شـــما را؛ 
ـــادی  ـــاالن اقتص ـــود فّع ـــدگان، خ ـــود تولیدکنن ـــان خ ـــه از زب ـــت ک ـــن اس ـــر ای بهت
چیزهایـــی گفتـــه بشـــود، حقایقـــی بیـــان بشـــود و مـــردم از آن هـــا مّطلـــع 

ـــوند. بش

کالم رهبری

استاد ارجمند و بزرگوار جناب آقای دکتر سید فرید میرموسوی
مدیر محترم روابط عمومی و حوزه مدیریت بیمه دی

مــا را در غــم از دســت دادن پــدر عزیزتــان شــریک بدانیــد. بــرای خانــواده جنابعالــی صبــر و بــرای 
روح آن عزیــز از دســت رفتــه مغفــرت را از درگاه خداونــد مســئلت داریــم .

امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر اقتصاد و بیمه
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خسرو امیرحسینی
بررسـی كارنامـه نزدیـک بـه پانـزده سـال دولـت سـیزدهم، نیازمند این اسـت كه 
ماننـد هـر دولـت دیگـری، بـه وعده   های كاندیـدای ریاسـت دولت، پیش از سـركار 
آمـدن و میـزان تحقـق آنهـا پـس از آن پرداخـت. نگاهـی بـه وعده   هـای انتخاباتی 
رئیـس دولت سـیزدهم، نکات جالبی را آشـکار می   سـازد كه جـدا از ارزیابی كارنامه 
دولـت در ایـن یک سـال و انـدی، بـه خـودی خود، بسـیار مهـم و قابل تامل اسـت. 
در واقـع، ضعـف مبنـای منطقـی و نیز تناقض   های موجـود در ایـن وعده   ها به قدری 

زیـاد اسـت كه عمـا تحقـق همزمان همـه آنهـا را غیر ممکـن می كند.
در آغـاز بـه وعده   هـای ناظـر بـر رابطـه میـان دولـت و بـازار اشـاره می   كنیـم كـه 
تناقض   هـای آن بـارز و در عیـن حـال معنادار اسـت. رئیس دولـت در قامت كاندیدا 
وعـده می دهـد كـه دولـت در بـازار دخالـت نکـرده و آن را به مـردم واگـذار خواهد 
كـرد؛ امـا همزمـان می گویـد، دولت نظـارت بر بـازار را افزایـش خواهـد داد، گرانی 
كاالهـا در بـازار را كنتـرل خواهـد كـرد و بـه اصـاح نظـام قیمت گـذاری خواهـد 
پرداخـت. ظاهـرا همـه ایـن اقدامـات، در چارچـوب واگـذار كـردن بـازار بـه مـردم 
و عدم دخالـت دولـت در آن صـورت خواهـد گرفـت. ایـن تناقـض، آشـکارا نشـان 
می دهـد كـه كاندیـدای آن زمـان و رئیس جمهور فعلـی و به طریق اولی، مشـاوران 
اقتصـادی وی، تصـور روشـنی از نظـام بازار و  سـازوكار قیمت ها در آن نداشـته   اند و 
طرفـه اینکـه سـخنانی از این دسـت، منحصـر به زمـان انتخابات نبـوده و پس از بر 
سـر كار آمـدن دولـت سـیزدهم، به تواتـر از سـوی رئیـس دولـت و وزرای اقتصادی 

تکرار شـده اسـت و می شـود.
وعـده دیگـر، رفـع وابسـتگی كاالهـای اساسـی بـه نـرخ ارز اسـت؛ به طـوری كه با 
نوسـانات نـرخ ارز، قیمـت كاالهـای اساسـی تحت تاثیـر قـرار نگیـرد. واقعیـت این 
اسـت كـه قیمـت بسـیاری از كاالهـای اساسـی، متاثـر از قیمـت نهاده   هایی اسـت 
كـه از خـارج وارد می شـود و طبیعتـا قیمـت آنهـا تابعـی از نـرخ ارز اسـت. حـال 
پرسـش ایـن اسـت كه رفع وابسـتگی قیمـت این كاالها بـه نـرخ ارز چگونه ممکن 
اسـت؟ آیـا تمـام نهاده   هـای موردنیاز بـرای تولیـد كاالهای اساسـی را می   تـوان در 
داخـل تولیـد كـرد؟ تـاش در ایـن جهت چـه توجیهی به لحـاظ صرفـه اقتصادی 
دارد؟ كـدام مطالعـه جـدی اقتصـادی در این خصوص انجام شـده اسـت كـه بتوان 
بـر مبنـای آن سیاسـتگذاری كـرد؟ معضل نـرخ ارز كه در كشـور ما بیـش از چهار 
دهـه    قدمـت دارد، اساسـا و نهایتـا بـه سیاسـت   های مالـی و پولـی، كسـری بودجه 
و افزایـش نقدینگـی برمی   گـردد. بـا سـركوب بـازار ارز نمی   تـوان نـرخ ارز را كنترل 
كـرد؛ همچنان كـه با سـركوب قیمت هـا در بازار كاالهـا و خدمات نمی   تـوان با تورم 
مقابلـه كـرد. یکـی از وعده   های معروف یک سـال پیش كاندیدای ریاسـت جمهوری، 
نصف كـردن نـرخ تـورم در وهلـه نخسـت و تک رقمی كـردن آن در مرحلـه بعد بود. 
امـا آنچـه در ایـن نزدیـک بـه یک سـال در عمـل می بینیم، تـداوم و حتـی افزایش 
نـرخ تورم اسـت كـه قدرت خریـد اكثریت قریب بـه اتفاق مردم را به شـدت كاهش 

داده و موجـب افزایـش فقر در سـطح جامعه شـده اسـت.
از وعده   هـای فاقـد مبنـای منطقـی بـه جهـت علمـی و عملـی، می   تـوان بـه وعده 
تولیـد چهـار میلیون واحد مسـکونی در چهارسـال و ایجاد یک میلیون شـغل در هر 
سـال اشـاره كـرد. ایـن وعده   هـا در وضعیـت فعلی كشـور مـا كه تحـت تحریم   های 
كمرشـکن اسـت و بـه همیـن دلیل و همچنیـن به دلیـل مداخات بی   رویـه دولت 
در همـه بازارهـا، ریسـک سـرمایه گذاری در فضـای كسـب وكار به شـدت باالسـت، 
چیـزی جـز شـعار نمی   توانسـت باشـد و در مـدت یک سـال و سـه ماه گذشـته هم 
دیدیـم كـه عمـا چنین بود.  مشـکل بزرگ و اساسـی دولت سـیزدهم، مانند اغلب  
دولت های پیشـین فقدان رویکرد منسـجم و مبتنی بر نگاه كارشناسـی بر مسـائل 
اسـت. این مشـکل عمدتا از آنجا ناشـی می شـود كه از صدر تا ذیل مسـووالن این 
دولـت، علنـا اذعـان دارنـد كه بـه تعهـد، اولویت می دهنـد و تخصص تحت   الشـعاع 
آن قـرار دارد. اولویـت دادن بـه تعهـد، توجیـه منطقـی و عقایـی نـدارد؛ چـرا كـه 
پذیرفتـن مسـوولیت بدون داشـتن تخصص الزم بـرای آن، به معنـای واقعی كلمه، 

عیـن بی   تعهـدی اخاقی اسـت.
امـا تعهـد در نظـام اداری و سیاسـی، عما به معنـای وفاداری به مقامات باالدسـت 

اسـت و سـنجه عینـی و مشـخصی غیـر از اعـام مواضـع گفتـاری بـرای آن وجود 
نـدارد. بوده انـد مسـووالن بلندپایـه   ای كـه كوتـاه زمانـی پـس از گرفتـن مـدال 
»تعهـد«، متهـم بـه اختاس   هـای میلیـاردی شـده و بـرای فـرار از چنـگ عدالت، 
از كشـور گریختـه بـه كانـادا نـزد آقازاده   هـا رفته انـد. امـا مقولـه تخصـص كامـا 
سـنجش پذیر و قابـل حقیقت   آزمایـی اسـت. بـرای شـناخت متخصصـان نیـازی 
بـه توصیـه مقام   هـای »مـورد وثـوق« و مراجـع »ذی   صـاح« نیسـت و نگاهـی بـه 
رزومـه تحصیلـی، پژوهشـی و تجربـه كاری افراد كافی اسـت. در كشـور ما بیش از 
چهـار دهـه اسـت كـه در همـه دولت   هـا عما معضـل مقابل هـم قـرار دادن تعهد 
و تخصـص، موجـب غربالگـری بـه نفـع »متعهـدان« و بـه زیـان متخصصان شـده 
اسـت. متاسـفانه در دولت سـیزدهم، بـا اوج ایـن غربال   گری مواجهیـم. علت اصلی 
فقـدان رویکـرد منسـجم دولتی ها بـه مسـائل و ناكارآمـدی تصمیم گیری   های آنها 
در ایـن واقعیـت نهفتـه اسـت. امیدواریم متولیـان دولـت سـیزدهم و در راس آنها 
رئیس جمهـور، بـا درس گرفتـن از تجربـه یک سـال گذشـته و بـا در نظـر گرفتـن 
مصلحـت ملـی كـه در بـر گیرنـده مصلحـت خـود آنهـا هم هسـت، برای سـپردن 
مسـوولیت   های اجرایـی بـه دسـت اهـل تخصـص كـه خوشـبختانه در كشـور مـا 

كم تعـداد نیسـتند، چاره جویـی كننـد.
امـا بـرای روشن شـدن ذهـن آن دسـته از »متعهدان« غیـور كه ممکن اسـت، این 
توصیـه دلسـوزانه را حمـل بر غرب زدگـی یا خودباختگـی در برابـر »تمدن منحط 
غربـی« كننـد، بایـد گفـت كه بـه هیچ وجه، سـخن از این نیسـت كه غـرب كعبه 
آمـال اسـت و بایـد بـه سـوی آن شـتافت؛ سـخن از پایبنـدی بـه منطـق، خـرد و 
رویکـرد علمـی در حل مسـائل و دوری جسـتن از تعصب ایدئولوژیک، از هر قسـم 
آن اسـت. دسـت بر قضا بیشـترین رویکرد خردورزانه و علمی به مسـائل در جوامع 
توسـعه یافته غربـی یافـت می شـود كـه در سـایه آن توانسـته   اند، به پیشـرفت   های 
بی سـابقه   ای دسـت یابند. در عیـن حـال بایـد توجه كرد كـه غربی ها ایـن فضائل را 
همیشـه در جهـت منافـع مـردم و ملـل خود بـه خدمـت گرفته انـد و می   گیرند. با 

ایـن حسـاب، غرب   گرا بـودن برای یـک ایرانـی، نابخردانه و بی معناسـت.
البتـه ممکـن اسـت در برخی مـوارد، منافـع ملی ایران بـا سیاسـت خارجی برخی 
كشـورها، چـه غربـی و چـه شـرقی، همسـو باشـد كـه در ایـن صـورت، وظیفـه 
حاكمـان ایـن اسـت كـه از فرصـت پیش آمـده، به طـور واقع   بینانـه بهـره گیرنـد؛ 
بـدون اینکـه غرب   گـرا یا شـرق   گرا شـوند. مطابـق آموزه   هـای علم اقتصـاد، تجارت 
آزاد در سـطح بین المللـی در درازمـدت بـه سـود همه كشورهاسـت. امـا ازآنجا كه 
بـه طـور كلی، حاكمان سیاسـی كشـورها اعتقـاد و پایبندی پایداری بـه آموزه   های 
علـم اقتصـاد ندارنـد و ماحظـات و مصلحت   هـای سیاسـی را بـر ماحظـات و 
و سیاسـی  روابط اقتصـادی  می دهنـد، صحنـه  ترجیـح  اقتصـادی  مصلحت   هـای 
بین المللـی، اغلـب بسـیار پیچیده تـر از آن اسـت كـه در ظاهر به نظر می   رسـد. در 
چنیـن شـرایط پیچیـده   ای كـه دائـم در معـرض تغییر اسـت، غرب   گرا یا شـرق   گرا 

بـودن، همان قـدر نابخردانـه اسـت كـه غرب سـتیزی یـا شرق سـتیزی.
آنچــه روســیه بحــران زده را در شــرایط كنونــی جنــگ بــا اوكرایــن و تحریم هــای 
ــورم  ــه ت ــار شــدن در تل ــی، از گرفت ــای غرب ــوی دولت   ه ــک از س اقتصــادی مهل
پرمخاطــره و كاهــش ارزش پــول ملــی نجــات داد، سیاســت پولــی عالمانــه رئیــس 
بانک مركــزی جمهــوری فــدرال روســیه، الویــرا نابیولینــا بــود. نابیولینــا متخصــص 
برجســته علــم اقتصــاد اســت كــه سیاســت   هایش منطبــق بــا آخریــن یافته هــای 
ــاالت متحــده آمریکاســت. گمــان  ــژه ای ــا به وی ــر دنی علمــی در دانشــگاه   های برت
ــز متفکــر اقتصــادی وی را  ــن و مغ ــد، دســت راســت پوتی نمــی رود كســی بتوان
ــع  ــیه مان ــم در روس ــز ه ــال، هیچ چی ــن ح ــد. در عی ــی كن ــه غرب زدگ ــم ب مته
از ایــن نیســت كــه نابیولینــا از آخریــن دســتاوردهای علــم اقتصــاد در محافــل 
آكادمیــک غــرب بــه نفــع كشــور خــود اســتفاده كنــد. به راســتی سیاســتگذاران 
ــت، از  ــردم درآورده اس ــار از روزگار م ــورم دم ــه ت ــرایطی ك ــا در ش ــادی م اقتص
سیاســت پولــی بانک مركــزی روســیه و راز موفقیــت آن چــه می   داننــد و دربــاره 

ــد؟ ــر می كنن ــه فک آن چ

تنــــاقض
و گفتــار در
رفتــــــار
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مجمـــع عمومـــی عـــادی ســـالیانه صاحبـــان ســـهام شـــركت  ســـرمایه گـــذاري داروئـــي 
ــي  ــي و ورزشـ ــه فرهنگـ ــل مجموعـ ــورخ 1401/06/12 در محـ ــهامی عام( مـ ــن )سـ تامیـ

تـــاش برگـــزار گردیـــد.
ـــی ، اعضـــاء  ـــی و حقوق ـــا حضـــور 83/42 درصـــد از ســـهامداران حقیق ـــه ب ـــن مجمـــع ك در ای
ـــی  ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــادار، حس ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــده س ـــره، نماین ـــات مدی هی
ـــان حســـن  ـــود، كـــه جناب ـــان ب ـــد، ریاســـت مجمـــع برعهـــده آقـــای ابراهیـــم بازی برگـــزار گردی
حســـیني و ســـید حجـــت كاظمـــي در مقـــام نظـــار اول و دوم و آقـــای ســـید حســـین 

ـــد. ـــاب گردیدن ـــع انتخ ـــر مجم ـــوان دبی ـــه عن ـــي ب فراهان
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 1401/02/31 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

2/750 ریـــال بـــه ازای هـــر ســـهم بـــه كار خـــود 
ـــد. ـــان دادن پای

دكتـــر نکویـــی در ابتـــدای گـــزارش خـــود بـــا 
ـــگاه  ـــون جای ـــركت پیرام ـــه ای از ش ـــریح تاریخچ تش
ـــزارش  ـــورد گ ـــی م ـــال مال ـــو در س ـــادی تیپیک اقتص
گفـــت: نقـــش موثـــر هلدینـــگ تیپیکـــو در نظـــام 
ـــی  ـــی ب ـــور نقش ـــادی كش ـــامت و اقتص ـــی، س داروی
ــن  ــر ایـ ــام رهبـ ــو« در مقـ ــت. »تیپیکـ ــل اسـ بدیـ

صنعـــت در داخـــل كشـــورمان قـــرار دارد.
ســـکاندار تیپیکـــو در مـــورد چشـــم انـــداز شـــركت 
در ســـال 1401 نیـــز اعـــام داشـــت كـــه برتریـــن 
ـــا و  ـــی ه ـــازده دارای ـــت ب ـــی در مدیری ـــگ داروی هلدین
كســـب باالتریـــن ســـهم ریالـــی و جمعـــی بـــازار ایـــران 
و منطقـــه و باالتریـــن حجـــم صـــادرات دارویـــی در 

ـــه مجموعـــه شـــركت ســـرمایه گـــذاری  كشـــور متعلـــق ب
ـــق اركان  ـــزود: طب ـــد. وی اف ـــی باش ـــن م ـــی تامی داروی
چشـــم انـــداز تیپیکـــو در ســـال 1407 مـــا اهـــداف 
ـــد:  ـــه ان ـــه از آن جمل ـــم ك ـــرده ای ـــن ك ـــی را تعیی مهم
ــركتهای  ــه شـ ــده مجموعـ ــتاب دهنـ ــن شـ بزرگتریـ
دانـــش بنیـــان كشـــور در حـــوزه دارو، ایجـــاد 4 ابـــر 
ــا هـــدف ارز آوری و  ــای تـــک بـ ــروژه دارویـــی هـ پـ
ــد  ــش از 70 درصـ ــد بیـ ــری، تولیـ ــت از ارز بـ ممانعـ
مـــواد اولیـــه دارویـــی تولیـــدی مـــورد نیـــاز كشـــور، 
تولیـــد بیـــش از 30 درصـــد فـــرآورده هـــای دامـــی 
ــوالت و  ــد محصـ ــش از 45 درصـ ــد بیـ ــور، تولیـ كشـ
ــع  ــور، توزیـ ــانی كشـ ــی انسـ ــای دارویـ ــرآورده هـ فـ
ــور،  ــی كشـ ــوالت دارویـ ــد محصـ ــش از 50 درصـ بیـ

رشـــد 200 درصـــدی صـــادرات گـــروه.
دكتـــر نکویـــی در ادامـــه بـــا تبییـــن اینکـــه مـــا در 
ـــم  ـــل داری ـــی كام ـــره ارزش ـــک زنجی ـــه ی ـــن مجموع ای
ـــانی  ـــای انس ـــد داروه ـــا تولی ـــعه ت ـــق و توس و از تحقی
و دامـــی در اشـــکال مختلـــف و حتـــی توزیـــع دارو را 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــه ك ـــیم اضاف ـــی باش ـــده دار م عه

ـــم  ـــته ای ـــت توانس ـــع اس ـــور واق ـــه در كل كش ـــو ك ـــد تیپیک ـــای تولی ـــایت ه ـــی س پراكندگ
نیازهـــای دارویـــی كشـــور و هموطنـــان را بخوبـــی پوشـــش دهیـــم.

وی بـــا تصریـــح اینکـــه ســـرمایه كنونـــی شـــركت 11 هـــزار میلیـــارد بـــوده و پرتفـــوی 
بورســـی شـــركت های مـــا 84 درصـــد و پرتفـــوی غیـــر بورســـی مـــا 16 درصـــد اســـت 
افـــزود: در ســـبد پرتفـــوی 25 شـــركت بورســـی و 6 شـــركت غیربورســـی دارای ســـیت 
ـــد دارای  ـــور دارن ـــا حض ـــوی م ـــه در پرتف ـــز ك ـــر نی ـــركت دیگ ـــن ش ـــی و در چندی مدیریت

درصـــد مالکیـــت خوبـــی هســـتیم.
ـــهم  ـــه س ـــح اینک ـــا تصری ـــه ب ـــور در ادام ـــی كش ـــت داروی ـــنام صنع ـــه و خوش ـــا تجرب ـــر ب مدی

ـــی  ـــای داروی ـــه ه ـــدی هزین ـــهم 15 درص ـــور، س ـــت دارو از GDP كش ـــدی صنع 1٫3 درص
ـــدی دارو  ـــهم 3 درص ـــن س ـــان THE و همچنی ـــت و درم ـــای بهداش ـــه ه ـــوع هزین از مجم
ـــه  ـــرد ك ـــام ب ـــی ن ـــه های ـــوان مولف ـــه عن ـــوان ب ـــی ت ـــوار را م ـــای خان ـــه ه ـــط هزین از متوس
جایـــگاه بـــی بدیـــل صنعـــت دارو را بیـــش از پیـــش آشـــکار میســـازد و در ایـــن میـــان 
ـــاد  ـــت: ایج ـــت گف ـــور اس ـــی كش ـــر داروی ـــوزه رهب ـــو در 13 ح ـــه تیپیک ـــرد ك ـــام ك ـــد اع بای
ـــو در  ـــی تیپیک ـــداف اصل ـــی از اه ـــدف ارزآوری یک ـــا ه ـــک« ب ـــی »های ت ـــروژه داروی 4 ابرپ

ــت.   ــال جاری اسـ سـ
ـــود  ـــزارش خ ـــر از گ ـــرازی دیگ ـــن در ف ـــی تامی ـــرمایه گذاری داروی ـــركت س ـــل ش مدیرعام
بـــا تاكیـــد بـــر ایـــن كـــه تیپیکـــو در ســـال های آینـــده ابعـــادی جدیـــد از تولیـــدات و 
ـــش  ـــه دان ـــر لب ـــور ب ـــی كش ـــت داروی ـــت؛ صنع ـــد، گف ـــان می كن ـــی را نمای ـــوالت داروی محص
اســـت و وقـــت اســـتفاده از تجربه هـــای بیســـت ســـال اخیـــر فـــرا رســـیده تـــا بـــرای 
ـــا را  ـــد و آن ه ـــن را دارن ـــوژی نوی ـــطح تکنول ـــه س ـــم ك ـــی بروی ـــمت داروهای ـــه س ـــده، ب آین
ـــم. ـــه كنی ـــامت اضاف ـــه س ـــی چرخ ـــبد داروی ـــه س ب

ـــاالی  ـــت ب ـــر ظرفی ـــد ب ـــا تاكی ـــو ب ـــل تیپیک مدیرعام
تیپیکـــو در تولیـــد و توزیـــع اشـــکال مختلـــف 
ــک،  ــای بایوتـ ــرد: داروهـ ــان كـ ــی، خاطرنشـ دارویـ
و  خالی ســـت  جای شـــان  نانـــو  و  هایتـــک 
ـــاده  ـــام و آم ـــال انج ـــاخت آن در ح ـــازی زیرس آماده س
ـــری  ـــزان ارزب ـــه می ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــت ك ـــدن اس ش
بـــاالی ایـــن نـــوع از داروهـــا و همچنیـــن شـــکل 
تکامـــل یافتـــه زنجیـــره تامیـــن در تیپیکـــو باعـــث 
ــای  ــل نیازهـ ــن كامـ ــمت تامیـ ــه سـ ــا بـ ــده تـ شـ

ــم. ــور حركـــت كنیـ دارویـــی كشـ
ـــد  ـــاره محصـــوالت جدی ـــا درب ـــی نی ـــر منصورنکوی دكت
ـــن  ـــرای اولی ـــول ب ـــه 40 محص ـــن اینک ـــا تبیی ـــز ب نی
بـــار در شـــركت هـــای تابعـــه بـــه تولیـــد رســـیده 
ـــرد :  ـــه ك ـــده اضاف ـــد ش ـــه تولی ـــاده اولی ـــت و 43 م اس
ـــی  ـــی، 42 مکمل/گیاه ـــن 184 محصـــول داروی همچنی
ــد  ــوالت جدیـ ــی از محصـ ــول دامـ ــز 12 محصـ و نیـ

ـــتند.    ـــو هس ـــگ تیپیک هلدین
ـــزارش  ـــری از گ ـــرازی دیگ ـــو در ف ـــل تیپیک ـــر عام مدی
ـــردی  ـــد راهب ـــذاری خری ـــت گ ـــون سیاس ـــود پیرام خ
مـــواد ولیـــه ارز خاطـــر نشـــان كـــرد: پیگیـــری 
اجرایـــی نمـــودن خریـــد راهبـــردی هپاریـــن و 
انوكســـاپارین 5 شـــركت گـــروه )بـــا صرفـــه جویـــی 
986 میلیـــارد ریالـــی(، برنامـــه ریـــزی و اقـــدام 
ــر  ــاده ارزبـ ــم مـ ــردی 10 قلـ ــد راهبـ ــت خریـ جهـ
ــانی و  ــه روز رسـ ــروه و بـ ــای گـ ــركت هـ ــر شـ دیگـ
ارتقـــا ســـامانه خریـــد هلدینـــگ و ایجـــاد داشـــبورد 
ـــات  ـــوان اقدام ـــه عن ـــوان ب ـــی ت ـــی را م ـــای مدیریت ه
ـــواد  ـــردی م ـــای راهب ـــد ه ـــوص خری ـــركت در خص ش

اولیـــه ارزبـــر معرفـــی كـــرد.
ـــد  ـــذاری بلن ـــه هدف گ ـــاره ب ـــا اش ـــا ب ـــر نکویی نی دكت
ـــی  ـــه ســـطح باالی ـــر رســـیدن ب ـــی ب مـــدت تیپیکـــو مبن
ـــده  ـــک طـــی 5ســـال آین ـــده ای نزدی از صـــادرات در آین
ـــک  ـــد بایوت ـــط تولی ـــل خ ـــدی از تکمی ـــد درص ـــر چن ـــال حاض ـــرد: در ح ـــح ك ـــت، تصری اس
شـــركت كارخانجـــات داروپخـــش باقـــی مانـــده و بـــه زودی آن هـــم بـــه اتمـــام می رســـد 
ـــه  ـــای زیرمجموع ـــر شـــركت ه ـــرداری از خطـــوط دیگ ـــره ب ـــن خـــط و به ـــل ای ـــا تکمی ـــه ب ك

ـــت. ـــم داش ـــادرات خواهی ـــی و ص ـــروش خارج ـــر ف ـــزرگ در ام ـــی ب ـــه تحول ب
ـــركتی از  ـــاری ش ـــریک تج ـــوان ش ـــا، به عن ـــراوی م ـــركت زه ـــن ش ـــه وی همچنی ـــه گفت ب
ـــد  ـــرای تولی ـــن ب ـــت و همچنی ـــت اس ـــال فعالی ـــازارد در ح ـــای ه ـــروه داروه ـــوئیس در گ س

داروهـــای ضـــد ســـرطان در شـــركت های دیگرمـــان تـــاش می كنیـــم.
ـــادرات  ـــدی ص ـــد 50 درص ـــود رش ـــزارش خ ـــی گ ـــش پایان ـــی در بخ ـــور نکوی ـــر منص دكت

نقشموثرهلدینگ»تیپیکو«درنظامدارویی،سالمتواقتصادیکشور

درصدی سود  و 61  عملیاتی  درآمدهای  درصدی  افزایش 67 
عملیاتی در شرکت اصلی در سال 1400 به نسبت سال قبل و 
میلیارد سود خالص در سال  مبلغ 35/861/383  به  رسیدن 
1400 که نسبت به سال قبل مالی رشد 62 درصدی داشته است 
در کنار افزایش چشمگیر درآمدهای عملیاتی که منتج به کسب 
سود خالص 49/898/708 میلیاردی در حسابهای تلفیقی شده 
است نشان دهنده آن است که تیپیکو با سکانداری دکتر منصور 
نکویی، مدیر صاحبنام و محقق صنعت کشور ، توانسته است با 
سهم 20 درصدی از کل بازار صنعت دارویی کشور و سهم 30 
درصدی از بازار توزیع دارویی کشور و داشتن سهم 60 درصدی 
از بازار دارویی بورس یک عملکرد درخشان و شایسته را در سال 

مالی سخت گذشته حاصل کند.
»تیپیکو« در مقام رهبر بازار داروی کشور از تامین مواد اولیه 
دارویی گرفته تا تولید محصول نهایی و توزیع آن در سال 1400 
توانست با راهبری و هدایت شرکت های تابعه و ایجاد یک هم 

افزایی و انسجام باعث رشد عملکرد شرکت ها شود.     
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ـــکاری  ـــعه هم ـــال، توس ـــان س ـــا پای ـــون دالری ت ـــدف 30 میلی ـــا ه ـــال 1401 ب ـــروه در س گ
هـــای بیـــن المللـــی در مناطـــق CIS، آفریقـــا، آمریـــکای التیـــن و منظقـــه از طریـــق 
ـــا  ـــون ب ـــه تاكن ـــی ك ـــش فن ـــال دان ـــترک، انتق ـــد مش ـــعه و تولی ـــای توس ـــرارداد ه ـــد ق عق
ـــط  ـــی GMP خ ـــد 15 گواه ـــذ و تمدی ـــت. اخ ـــده اس ـــا ش ـــه امض ـــم نام ـــور تفاه دو كش
ـــش  ـــال دان ـــرای انتق ـــی ب ـــن الملل ـــر بی ـــای معتب ـــركت ه ـــا ش ـــکاری ب ـــعه هم ـــی ، توس داروی
ـــر  ـــای دیگ ـــری واردات را از اهـــم سیاســـتگذاری ه ـــه و كاهـــش ارزب ـــی محصـــوالت فناوران فن

ـــود. ـــام نم ـــاری اع ـــال ج ـــو در س ـــت تیپیک مدیری
ـــترک در  ـــذاری مش ـــرمایه گ ـــرای س ـــی ب ـــذار خارج ـــرمایه گ ـــذب س ـــت ج ـــر اس ـــه ذك الزم ب
ـــد  ـــامل خری ـــه وزارت كار، ش ـــر مجموع ـــی در زی ـــم افزای ـــز ه ـــگ و نی ـــای هلدین ـــروژه ه ابرپ
ـــتا  ـــای شس ـــگ ه ـــا هلدین ـــات ب ـــی، تعام ـــن اجتماع ـــاز تامی ـــورد نی ـــای م ـــردی دارو ه راهب
ـــروه،  ـــای گ ـــركت ه ـــی ش ـــم افزای ـــش ه ـــرژی و…( و افزای ـــو، ان ـــی، تاپیک ـــع عمکوم )صنای
ـــا و محصـــول  ـــدی ه ـــا تولی ـــی ب ـــاز ها،بازرگان ـــا محصـــول س ـــا ب ـــاز ه ـــه س ـــواد اولی ـــامل م ش

ـــود. ـــد ب ـــال 1401 خواه ـــی در س ـــای اجرای ـــه ه ـــر برنام ـــا از دیگ ـــش ه ـــا پخ ـــا ب ـــاز ه س
ـــش از 23  ـــادرات بی ـــش ص ـــتی، افزای ـــای بهداش ـــکل ه ـــق پروت ـــت دقی رعای
ـــبت  ـــه نس ـــی ب ـــروش خارج ـــدی ف ـــش از ده درص ـــد بی ـــون دالری و رش میلی
ـــه  ـــی، عرض ـــوالت داروی ـــبد محص ـــالح س ـــت اص ـــی جه ـــته، رایزن ـــال گذش س
226 محصـــول جدیـــد، اهتمـــام ویـــژه بـــه ارتقـــای بهـــره وری و بیـــش از 
ـــه  ـــه در تهی ـــای مدبران ـــت ه ـــال سیاس ـــا اعم ـــی ب ـــه جوی ـــون صرف 82 میلی
ـــی  ـــاب فراهان ـــی و جن ـــر نکوی ـــط دکت ـــی توس ـــه و نهای ـــواد اولی ـــد م و تولی
ـــه  ـــه اولی ـــداوم عرض ـــه ت ـــم ب ـــه ، تصمی ـــدوم مجموع ـــص و خ ـــران متخص مدی
ـــک  ـــی بیوتی ـــای آنت ـــرکت ه ـــه ش ـــی منجمل ـــه غیربورس ـــای تابع ـــرکت ه ش
ســـازان ایـــران و پخـــش اکســـیر، اقـــدام بـــرای بهـــره بـــرداری بیـــش از 
30 پـــروژه بـــا ارزش بالـــغ بـــر 1/655 میلیارد،ارائـــه توضیحاتـــی پیرامـــون 
رونـــد صعـــودی شـــرکت داروســـازی دانـــا، اعـــالم اینکـــه بیـــش از 10000 
نفـــر بطـــور مســـتقیم در شـــرکت اصلـــی و تابعـــه تیپیکـــو مشـــغول بـــه 
ـــبت  ـــروش – نس ـــد – ف ـــای تولی ـــاخص ه ـــام ش ـــاء تم ـــتند، ارتق ـــت هس فعالی
ـــرمایه  ـــازده س ـــرخ ب ـــص و ن ـــود خال ـــص- س ـــود ناخال ـــیه س ـــه – حاش مالکان
ـــاری  ـــای آم ـــاخص ه ـــتر از ش ـــی پیش ـــل و خیل ـــال قب ـــه س ـــبت ب ـــذاری نس گ
ـــی  ـــاب فراهان ـــن جن ـــفاف و کلی ـــابهای ش ـــد حس ـــب، تایی ـــای رقی ـــرکت ه ش
ـــابرس  ـــط حس ـــه توس ـــرب مجموع ـــی مج ـــم مال ـــت و تی ـــه پاکدس ـــار مالی معم
ـــر  ـــهامداران حاض ـــواالت س ـــه س ـــتند ب ـــخگویی مس ـــی، پاس ـــازرس قانون و ب
ـــاب  ـــل جن ـــکاری و تعام ـــت هم ـــط و نهای ـــورت برخ ـــه ص ـــر ب ـــع و ناظ در مجم
ـــالش  ـــان پرت ـــی و کارشناس ـــط عموم ـــه رواب ـــر فرهیخت ـــه مدی ـــی کالئی مرتض
ـــی  ـــکات خواندن ـــری از ن ـــش خب ـــرای پوش ـــانه ب ـــاب رس ـــا اصح ـــد ب آن واح

ـــود ـــع ب ـــن مجم ای
پیام هیئت مدیره : 

ســـال 1400 بـــا عنایـــت خداونـــد متعـــال و همـــت و تـــاش بـــی وقفـــه دلیـــر مـــردان 
عرصـــه ســـامت، ویـــروس منحـــوس كرونـــا محـــار گشـــته و بـــاري از دوش تاشـــگران 
ـــم هـــاي ظالمانـــه  ـــته شـــد. در مقابـــل فشـــار تحری ـــور برداش ـــان كش ـــه دارو و درم عرص
اســـتکبار جهانـــی و نابســـامانی بـــازار ارز باعـــث شـــد تـــوان باالیـــی از شـــركت هـــاي 
مجموعـــه گـــروه دارویـــی تامیـــن، صـــرف چـــاره جویـــی بـــراي تامیـــن ارز مـــورد نیـــاز 
بـــراي خریـــد مـــواد اولیـــه و ســـایر ملزومـــات ضـــروري تولیـــد گـــردد. بـــا ایـــن حـــال، 
ـــش  ـــاالي خوی ـــوان ب ـــت و ت ـــرت، هم ـــر غی ـــه ب ـــا تکی ـــه، ب ـــن مجموع ـــریف ای ـــنل ش پرس

ـــاي  ـــركت ه ـــا در ش ـــکاران م ـــد. هم ـــم زنن ـــته رق ـــر از گذش ـــالی پرثمرت ـــدند س ـــق ش موف
تابعـــه ســـرمایه گـــذاري دارویـــی تامیـــن، روزهـــا و شـــب هـــا، بـــی وقفـــه بـــه تولیـــد 
ـــند و  ـــري بکش ـــج كمت ـــاران رن ـــا بیم ـــد ت ـــردم پرداختن ـــاز م ـــورد نی ـــی م ـــاج داروی مایحت
ـــران  ـــن، مدی ـــار ای ـــد. در كن ـــروم نگردن ـــود مح ـــاز خ ـــورد نی ـــاي م ـــه داروه ـــی ب از دسترس
شـــركت هـــاي مجموعـــه تـــاش كردنـــد بیـــش از پیـــش بـــه توســـعه ســـامانه هـــاي 
مدیریتـــی و راهبـــردي بپردازنـــد كـــه نتیجـــه آن، شـــفافیت بیشـــتر، كنتـــرل مناســـب 
ـــن  ـــل از ای ـــود حاص ـــت س ـــردن كیفی ـــر ك ـــروش و بهت ـــا ف ـــد ت ـــن از تولی ـــره تامی ـــر زنجی ت
ـــال  ـــت. ح ـــادي اس ـــگاه اقتص ـــر بن ـــاي ه ـــرخ ه ـــدن چ ـــه چرخی ـــه الزم ـــود ك ـــا ب ـــت ه فعالی
ـــیده  ـــل رس ـــه تکام ـــده، ب ـــاد ش ـــگ، ایج ـــه هلدین ـــه در مجموع ـــاي مربوط ـــاخت ه ـــه زیرس ك
و بـــركات آن بـــر همـــه آشـــکار گردیـــده اســـت تـــاش خواهـــد شـــد ایـــن مســـیر بـــا 

ـــد.  ـــدا كن ـــه پی ـــده ادام ـــتر در آین ـــت بیش جدی
از آنجـــا كـــه مقـــام معظـــم رهبـــري، ســـال 1401 را ســـال »تولیـــد دانـــش بنیـــان و 
ـــردم و  ـــی م ـــاد و همدل ـــم اتح ـــق داری ـــاء واث ـــد رج ـــوده ان ـــذاري نم ـــن« نامگ ـــتغال آفری اش
ـــن موجـــب پیشـــرفت  ـــی تامی ـــگ داروی ـــه خـــدوم هلدین ـــاش مجموع ـــار ت مســـئولین در كن

ـــود. ـــد ب ـــادي خواه ـــداف اقتص ـــه اه ـــوس در هم محس
ارکان چشم انداز تیپیکو در افق 1404

ـــوزه  ـــور در ح ـــان كش ـــش بنی ـــای دان ـــركت ه ـــه ش ـــده مجموع ـــتاب دهن ـــن ش *بزرگتری
دارو.

*ایجاد 4 ابر پروژه دارویی های تک با هدف ارز آوری و ممانعت از ارزبری.
*تولید بیش از 70 درصد مواد اولیه دارویی تولیدی مورد نیاز كشور.

*تولید بیش از 30 درصد فراورده های دامی كشور.
*تولید بیش از 45 درصد محصوالت و فراورده های دارویی انسانی كشور.

*توزیع بیش از 50 درصد محصوالت دارویی كشور.
*رشد 200 درصدی صادرات گروه.

تیپیکو به عنوان رهبر بازار
ـــی  ـــط داروی ـــتن 140 خ ـــار داش ـــا در اختی ـــف )ب ـــی مختل ـــکل داروی ـــوع ش ـــد 40 ن *تولی

ـــروه( ـــركت گ در 14 ش
*تنها تولید كننده كارتریج های دندانی كشور )100 درصد بازار(

*تنها تولید كننده كپسول ژالتین سخت كشور )100 درصد بازار(
*رهبر بازار دارویی در تولید انسولین انسانی )90 درصد بازار(

*بزرگترین تولید كننده فراورده های تزریقی SVP یا آمپول )40 درصد بازار(
*بزرگترین تولید كننده فراورده های تزریقی LVP یا سرم )50 درصد بازار(

*پیشرو در تولید مواد اولیه شیمیایی )حدود 40 درصد بازار(
*پیشرو در تولید دارو های هورمونی )حدود 40 درصد بازار(

*پیشرو در تولید آننتی بیوتیک های خوراكی و تزریقی )30 درصد بازار(
*پیشرو در تولید دارو های قلبی عروقی )حدود 30 درصد بازار(

*پیشرو در تولید دارو های عضانی اسکلتی )حدود 30 درصد بازار(
*رهبر تولید كنندگان دارو های اعصاب و روان

ابر پروژه های کلیدی و های تک تیپیکو
*تولید دارو های پاسمایی و مشتق از خون.

*تولید دارو های استنشاقی MDI و DPI و نبول.
*تولید دارو های انکولوژی و خاص )خوراكی و تزریقی(.

*تولید واكسن و دارو های بیوتکنولوژی.
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مجمع عمومی عادی سالیانه شركت گروه تولیدي مهرام )سهامی عام( مورخ 1401/04/29 در محل اتاق 
بازرگاني و صنایع و معادن ایران تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور 67/99 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای  پیروز ملک زاده 
بود، كه جنابان حسین حسني و علیرضا محمدی در مقام نظار اول و دوم و آقای شهاب گودرزي به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1400/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 102 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند. 
پیام هیات مدیره

با نام و یاد خداوند متعال ، خدمت صاحبان سهام و نمایندگان محترم سهامداران ، نماینده محترم سازمان 
بورس و اوراق بهادار ، حسابرس و بازرس قانونی شركت و تمامی میهمانان عزیز حاضر در مجمع كه زحمت 

فرموده و در جلسه حضور دارند، خیر مقدم عرض می نمائیم.
خداوند متعال را شاكریم كه توفیق ارایه گزارش سال مالی 
و  داشته  را  مهرام  تولیدی  گروه  به 1400/12/29  منتهی 
سال مزبور را با وجود تمام مشکات اقتصادی ناشی از تحریم 
، تورم فزاینده، ویروس كرونا و همچنین نوسانات نرخ ارز و 
مشکات تامین را با موفقیت به انتها رساندیم. گروه تولیدی 
مهرام)سهامی عام( همانند 50 سال فعالیت پیشین خود بعنوان 
یکی از بزرگترین شركتهای تولیدكننده انواع سس های سرد 
)مایونز( و سسهای گرم)كچاپ( و انواع ترشی و خیارشور و 
مرباجات سال 1400 را با چالش های فراوان پشت سر گذاشت. 
هیات مدیره گروه تولیدی مهرام علیرغم مشکات موجود، 
تحقق برنامه های خود را از جمله، تهیه مواد اولیه و لوازم 
بسته بندی با قیمتهای مناسب ومدیریت هزینه های جاری، 
حفظ و افزایش تولید و فروش به طبع آن سودآوری شركت را 

مرهون اتخاذ استراتژیهای مناسب و به موقع و با توجه به شرایط 
روز، توسط مدیران و مشاركت همکاران می داند، ومعتقد است 
افتخارات و موفقیت كسب شده در سایه حمایت های بی دریغ و 

با پشتوانه سهامداران محترم حاصل گردیده است.
با توجه به تنگناهای اقتصادی و اجتماعی مذكور و با توجه با 
اتخاذ همین استراتژیهای مناسب، فروش شركت در سال مالی 
منتهی به 1400/12/29 در مقایسه با سال قبل معادل 45 درصد 

افزایش داشته است.
هیات مدیره گروه تولیدی مهرام با تصویر و ترسیم آینده ای 
روشن، به توان تیم مدیریت و همکاران خود اعتقاد داشته و در 
این مسیر با استعانت از خداوند بزرگ، چشم امید به حمایت 

سهامداران محترم بعنوان چراغ راه نیل به اهداف دارد. لذا خود را امانتدار سهامداران محترم دانسته و به 
منظور صیانت و ارتقا منافع عموم ذینفعان، وظیفه خود می داند كه از هیچ تاشی در راه رسیدن به اهداف 

خود دریغ نورزد.
  در خاتمه توفیق و عزت سهامداران، مدیران و كاركنان و كارگران شریف شركت را از ایزد منان خواستارم.

بیان استراتژی شرکت:
استراتژی اصلی شركت، بهبود زیرساخت و افزایش ظرفیت تولید، توسعه سبد محصول و توسعه بازار می 

باشد.
 استراتژی عمده شامل موارد ذیل می باشد.

1- تمركز بر مشتری بعنوان عنصر بقاء و حیات شركت از طریق دو بخش كیفیت و قیمت متناسب با كیفیت. 
2- چابک سازی فرآیند تصمیم گیری در شركت در راستای ارتقا قابلیت انعطاف پذیری و رقابتی شدن در 

كوتاه ترین زمان.
3- مدیریت زنجیره تامین و بهبود فرآیند ارزیابی، انتخاب و تحلیل عملکرد تامین كنندگان.

4- توسعه سبد محصول در راستای پایداری شركت و افزایش سهم بازار و پاسخگویی بهتر به نایزهای 
نهفته در بازار.

5- اهتمام بر سامت و ایمنی پرسنل و همچنین بهداشت حرفه ای ایشان.
6- مدیریت بهینه زنجیره تامین و ورود به سایر بخشهای زنجیره ارزش.

7- استفاده از فن آوری و شیوه های نوین فرآوری جهت افزایش راندمان و سطح كیفیت محصوالت.
8- توسعه منابع انسانی و آموزش به عنوان سرمایه های سازمان.

جایگاه شرکت در صنعت : 

گروه تولیدی مهرام در صنعت غذا و در بخش تولید انواع سس های مایونز و كچاپ، رب، مربا، زیتون و نظایر 
آن فعالیت می كند . 

شركت مهرام در بین شركتهای فعال در این صنعت با حجم فروش 11/472/840 میلیون ریال در سال 
مالی منتهی به 1400/12/29 جزء شركت های پیش رو در زمینه تولید و فروش سس مایونز، كچاپ، ترشی 

و خیار شور قرار دارد.
سهم بازار در گروه محصوالت مختلف این شركت از كل بازار داخلی به شرح زیر میباشد: 

گروه مایونز با فروش 4/785/523 میلیون ریال دارای سهم تقریبی 35% از بازار می باشد و رهبر این بازار 
است.  همچنین در گروه درسینگ با فروش 1/694/385 میلیون ریال دارای سهم تقریبی 15% از بازار 

می باشد.
در گروه كچاپ با فروش 2/724/501 میلیون ریال دارای سهم تقریبی 25% از بازار می باشد و در كنار رقیب 

اصلی خود در این بازار رتبه اول و بعضاً دوم را دارد. 
در سایر گروه محصوالت مهرام سهمی كمتر از 5% از بازار را دارد.

بیان سیاست های تامین مالی و سیاست های اعتباری شرکت
مهمترین منابع نقدی شركت، وجه حاصل از فروش محصوالت 

و همچنین اخذ تسهیات می باشد.
الف( یکی از عمده ترین منابع تامین مالی شركت جریانات 
نقدی داخلی است. مدیریت شركت مداوما به منظور افزایش 
جریانات نقدی داخلی و جهت دادن این منابع به بخش های 
سودآور كوشش می نماید. هرچند در سالی كه گذشت، جریان 
تولید وجه نقد حاصل از عملیات اصلی، مثبت نبوده و به دالیلی 
كه اشاره شد، شركت در تامین وجوه نقد مورد نیاز خصوصاً در 

اواخر سال با مشکات نقدینگی مواجه گردید.
ب(تامین مالی از سیستم بانکی كشور برای اجرای طرح های 

توسعه
ج( تسریع در وصول مطالبات از خریداران محصول

د( تامین نیازهای كوتاه مدت از طریق منابع كوتاه مدت و 
ارزان و تقسیط و استمهال تسهیات اخذ شده از بانک ها در 

سررسید.
ه( افزایش اعتبار از تامین كنندگان مواد
و( مدیریت دیون در حد توان و امکان

طرح های توسعه آتي شرکت
- درخصوص خریداری خط تولید و بسته بندی پرسرعت 
كچاپ، به استحضار میرساند با توجه به خرید دستگاههای تری 
بلوک و دی بلوک و افزایش سرعت متوسط تولید كچاپ تپلی 
140 بطری در دقیقه و كچاپ كتابی 100 بطری در دقیقه، 
مقدار 500 تن محصوالت كچاپ نسبت به شرایط فعلی در 
شیفت عادی كار و مقدار 1150 تن در شیفت عادی و اضافه كار 
افزایش می یابد كه این مهم در افزایش سهم بازار تاثیر به سزای 
در پی خواهد داشت. الزم به توضیح است كه افزایش ظرفیت تولید محصوالت كچاپ توسط دستگاه های 

جدید )تری بلوک و دی بلوک( منجر به كاهش حدودا« 30 نفر می گردد
- درخصوص راه اندازی خطوط بسته بندی سس های گرم در كارخانه مهرام 2 ،عاوه بر تأمین امکانات 
زیربنایی به شکل مناسب و كامل، با تحقق ارائه خدمات بروز تولیدی در خصوص محصوالت سس های گرم 
، افزایش ظرفیت تولیدی، ارتقاء كارایی و بهره وری و افزایش تولید و در نتیجه، كاهش هزینه ها و قیمت تمام 
شده را موجب خواهد شد كه این مهم در توسعه محصوالت در حال رشد مانند كچاپ كه می تواند سهم 

بیشتری در بازار داشته باشد، توجیه پذیر و توسعه پذیر است. 
با توجه به متمركز نمودن فرآیندهای مشابه سسهای گرم با تولید و بسته بندی رب گوجه فرنگی در مهرام 

2 می توان به این اهداف دست پیدا كرد
- درخصوص خریداری 2 دستگاه كارتنینگ جهت مونتاژ كارتن، به استحضار میرساند كه این دستگاه های 
اتوماتیک با سرعت متوسط 10 عدد در دقیقه در كوتاه كردن زمان شارژ خطوط در كاهش ساعات اضافه 

كاری موثر بوده و همچنین باعث كاهش 9 نفر می گردد
- درخصوص توسعه خطوط تولید ساشه، به استحضار میرساند كه با افزایش 3 دستگاه، دستگاه ساشه 3 نازله 
در سال قبل، رشد 45 برابری محصوالت ساشه نسبت به سال های قبل را در پی داشته است كه موجب 

افزایش 2703 تن گردیده است.
- درخصوص افزایش ظرفیت تولید محصوالت درسینگ، به استحضار میرساند كه حجم بطری انواع 
محصوالت درسینگ از 300 گرم به 450 گرمی افزایش یافت كه این مهم باعث افزایش سفارش تولید 
محصوالت گردید. در این راستا یک میکسر 1200 كیلوگرمی خریداری گردیده كه وزن بچ از 600 كیلوگرم 

به 1000 كیلوگرم تغییر خواهد كرد كه این تغییر بعد از رفع نقص كنتور محقق خواهد شد.

افزایش45درصدیفروش
اتخاذاستراتژیهایمناسبدرمهرامهمیشهپیروز

گروه تولیدی مهرام در صنعت غذا و در بخش تولید انواع سس های مایونز 
و کچاپ، رب، مربا، زیتون و نظایر آن فعالیت می کند . 

شرکت مهرام در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش 
11/472/840 میلیون ریال در سال مالی منتهی به 1400/12/29 جزء 
شرکت های پیش رو در زمینه تولید و فروش سس مایونز، کچاپ، ترشی 

و خیار شور قرار دارد.
با توجه به تنگناهای اقتصادی و اجتماعی مذکور و با توجه با اتخاذ همین 
استراتژیهای مناسب، فروش شرکت در سال مالی منتهی به 1400/12/29 

در مقایسه با سال قبل معادل 45 درصد افزایش داشته است.
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با))فخرایی((فخرصنعتپتروشیمی

حضورپتروشیمیفارابیدرشانزدهمیننمایشگاهبینالمللیایرانپالست

تولدفرزندجدید»فارابی«در5۰سالگی

ایرانپالستفرصتیبرایشناختبیشتربازاروتثبیتفروششرکتهااست

اقتصادی ترین طرح  ایران/مجوز ساخت  پتروشیمی  به هاب  هدیه »محمود فخرایی« 
پتروشیمی صادر شد

به گزارش اقتصادوبیمه و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فارابی، این شركت 50 
ساله بخشی از تاریخ ماندگار صنعت 60 ساله پتروشیمی ایران است، پتروشیمی كه 
دوران جنگ، سازندگی و تحریم را به چشم دید اما آتش سوزی عجیب تابستان 95 
این  به  تحریم  و  جنگ  از  بیشتر  مراتب  به  خسارتی  بیشترین  »بوعلی«  پتروشیمی 

پتروشیمی تحمیل كرد.
حتی  و  كرد  متوقف  »فارابی«  در  ماه ها  را  تولید  بوعلی،  پارازایلین  برج  آتش سوزی 
به  هم  شد  بسته  نوری  پتروشیمی  با  »ارتوزایلین«  خوراک  تامین  قرارداد  زمانی كه 
به  منجر  پتروشیمی  صنایع  ملی  شركت  ازسوی  خوراک  عجیب  سهمیه بندی  دلیل 
ایران درست در  بابا بزرگ پتروشیمی  این  اما  تولید در »فارابی« نشد  احیای دوباره 
پنجاه سالگی كه مجتمع های دیگر برای همیشه تعطیل می شوند به دنبال عرضه یک 

محصول جدید و گران قیمت افتاده است.
در  پتروشیمی  این  تاسیسات  از  بخشی  انهدام  از  پس  كه  است  قرار  این  از  ماجرا   
وارد  كلیدی  محصولی  به عنوان  »فیوماریک«  كه  سال هاست  تحمیلی،  جنگ  دوران 
پساب صنعتی »فارابی« می شود كه این عدم تولید هم منجر به كاهش سودآوری و 
هم زمینه ساز پرداخت خسارات چند صد میلیارد تومانی آالیندگی به محیط زیست 

شده است.
بر این اساس، با پیگیری مدیرعامل پتروشیمی »فارابی« مجوز ساخت طرح استحصال 
»فیوماریک« از پساب صنعتی صادر شده كه ساخت این طرح دارای چند ویژگی از 
جمله نرخ 48 درصدی بازگشت سرمایه )بازگشت یکساله سرمایه گذاری 100 میلیارد 

ـــگ  ـــوص حضـــور پررن ـــركت در خص ـــن ش ـــق ای ـــل موف ـــی مدیرعام ـــود فخرای محم
ـــون  ـــت: همچ ـــت گف ـــران پاس ـــی ای ـــن الملل ـــگاه بی ـــی در نمایش ـــیمی فاراب پتروش
ـــتیم  ـــت داش ـــران پاس ـــگاه ای ـــق در نمایش ـــوری موف ـــه حض ـــته ك ـــال گذش دوس

ـــم. ـــی نمایی ـــركت م ـــگاه ش ـــن نمایش ـــوان در ای ـــام ت ـــا تم ـــم ب ـــال ه امس
ایشـــان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه نمایشـــگاه ایـــران پاســـت فرصتـــی مناســـب 
ـــیمی  ـــزود: پتروش ـــد اف ـــی باش ـــركتها م ـــروش ش ـــت ف ـــازار وتثبی ـــناخت ب ـــرای ش ب
فارابـــی بـــه عنـــوان اولیـــن و بـــا كیفیـــت تریـــن تولیـــد كننـــده دو محصـــول 
مهـــم انیدریدفتالیـــک و دی اكتیـــل فتـــاالت در كشـــور اعتقـــاد ویـــژه ای بـــه 
ـــوی  ـــه س ـــی ب ـــت را پل ـــران پاس ـــگاه ای ـــگاه دارد و نمایش ـــن نمایش ـــور در ای حض

ـــد.  ـــی دان ـــود م ـــی خ ـــی و صادرات ـــازار داخل ـــترش ب ـــعه و گس توس
ـــت  ـــران پاس ـــی ای ـــن الملل ـــگاه بی ـــانزدهمین نمایش ـــه ش ـــت ك ـــر اس ـــه ذك الزم ب
ـــی 2 مهرمـــاه ســـال جـــاری در محـــل دائمـــی نمایشـــگاه  در تاریـــخ 30 شـــهریور ال
ـــالن  ـــی در س ـــیمی فاراب ـــردد و پتروش ـــی گ ـــزار م ـــران برگ ـــی ته ـــن الملل ـــای بی ه

ـــود. ـــد ب ـــز خواه ـــدگان عزی ـــه كنن ـــان مراجع ـــاک 2022 میزب 38 پ

تومانی(، تولید محصول جدید تنی 1500 دالری بوده كه منجر به خروج »فارابی« از 
لیست  شركت های آالینده پتروشیمی و حذف عوارض زیست محیطی این بابا بزرگ 

صنعت پتروشیمی می شود.
ـــا  ـــه ب ـــده ك ـــادر ش ـــو« ص ـــوی »تاپیک ـــی از س ـــرح درحال ـــن ط ـــاخت ای ـــوز س مج
ــن  ــی ضمـ ــیمی بوعلـ ــن« پتروشـ ــرح »پارازایلیـ ــوع طـ ــرداری قریب الوقـ بهره بـ
كاهـــش هزینـــه ســـنگین چنـــد صـــد میلیـــارد تومانـــی لجســـتیک و انتقـــال 
خـــوراک از عســـلویه، پتروشـــیمی »فارابـــی« را بـــه حاشـــیه ســـود مطمئنـــی 

می رســـاند.
نکنیم، دی 1398  فراموش  پتروشیمی،  بزرگ  بابا  در  تحوالت  این  مرور  با  همزمان 
با  این شركت  بود  به عنوان مدیرعامل »فارابی« منصوب شده  كه »محمود فخرایی« 
شکست در پرونده »آلوارس« و محکومیت به پرداخت خسارت چند میلیون دالری 
می شد،  پرداخت  »فن آوران«  پتروشیمی  حساب  از  كاركنان  حقوق  ماه ها  بود،  شده 
حساب های شركت مسدود و خبری از تولید و صادرات هم نبود. امروز پس از شکوفایی 
تولید در »غدیر«، »فارابی« هم به مسیر »تولید و توسعه« بازگشته كه در صورت آغاز 
ساخت »كلرآلکالی«، سبد موفقیت های مدیرعامل جوان تاپیکو هم در ماهشهر تکمیل 

خواهد شد...
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مجمع عمومی عادی سـالیانه شـركت سـرمایه گذاري صدر تامین )سـهامی عام( مورخ 1401/05/30 
در محل مجموعه فرهنگي ورزشـي تاش تشـکیل گردید. 

در ایـن مجمـع كه با حضور 82/07 درصد سـهامداران حقیقـی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاسـت مجمـع برعهده آقای 
ابراهیـم بازیـان بـود، كـه جنابـان حمید سـلیمي و حسـن حسـیني در مقـام نظـار اول و دوم و آقای 

امیرحسـین نادري به عنـوان دبیر مجمع انتخـاب گردیدند.
درادامـه بـا قرائـت گزارش هیـات مدیره به مجمـع مربوط به اهـم فعالیتهای صورت پذیرفتـه در طی 
سـال مالـی منتهـی بـه 1401/02/31 و پـس از اسـتماع گـزارش حسـابرس و بـازرس قانونی، مجمع 
نشـینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشـمول ماده 129 با 

تقسـیم سـود 1/300 ریـال به ازای هر سـهم بـه كار خود پایـان دادند. 
دكتر امیرحسـین نادری كه از مدیران موفق هم در یکی دوجین شـركت بزرگ كشـور اعم از فوالدی 
تـا معدنـی بـوده اسـت و هـم در وزارتخانـه های صنعـت و معـدن و تجارت دارای سـمت های ارشـد 
مدیریتـی بـوده اسـت در گـزارش مبسـوط خـود با تشـریح بـه اینکه هلدینـگ صدرتامین بـه عنوان 

یـک شـركت بزرگ كه در حوزه هـای اصلی؛ صنایع فلزی- 
اسـتخراج كانـی های مـس- حـوزه بازرگانی و صـادرات – 
حوزه اكتشـافات- حوزه صنایع غیرفلزی و حـوزه نوآوری با 
بیش از 23 شـركت تابعه اصلی نقشـی بی بدیل در توسعه 
متـوازن و ایجاد ارزش افزوده برای كشـورمان و سـهامداران 
در حـال فعالیت می باشـد افـزود: در هلدینـگ صدرتامین 
بـا یـک انسـجام و هم افزایی بین شـركت هـا، برنامه ریزی 
بـرای تهیـه و اجـرای طـرح هـای توسـعه ای و حمایـت از 
ساسـت هـای كان نظـام به دنبال آن هسـتیم كـه هم در 
كلیـه حـوزه های فعالیت سـود خوبی حاصل سـازیم و هم 
سـهم بیشـتری از بـازار را به خود تعلق دهیـم و بطور كلی 
بتوانیـم در جهت توسـعه و پیشـرفت كشـور عزیزمان قدم 

هـای اساسـی و راهبـردی را رهبری كنیم.
دكتر نادری كه پیشـتر در شـركت سـرمایه گذاری توسعه 

معـادن و فلـزات هـم بـا اتخاذ بـه سیاسـت هـا و راهکارهای 
مـدون مدیریتـی توانسـته بـود در تاریخ عملکـرد »ومعادن« 
نقطـه عطفـی را رقـم بزند و با تشـکیل گروه پیشـرانان ایران 
كه مشـکل از شـركت های بزرگ معدنی منجمله چادرملو و 
گل گهـر و ... بـود و همچنین حمایت همه جانبه از تاسـیس 
شـركت تجلی و پذیرش آن در بورس به عنوان اولین شـركت 
پـروژه محـور، یک اثرگـذاری قابـل توجه در كاركرد شـركت 
هـا بـرای تعالـی و توسـعه را رقم بزنـد در ادامه گـزارش خود 

بـا تاكیـد بـر اینکه پایـش و نظارت دقیـق بر عملکرد شـركت های تابعـه در جهت اجـرای طرح های 
توسـعه ای و بصـورت تطبیـق بـه برنامـه زمان بندی شـده آنهـا از اهم سیاسـت هایی اسـت كه من و 
مدیـران و معاونیـن بـه آن نـگاه ویـژه ای داریم چرا كه بـاور داریم بایـد در تمام حوزه هـا و فعالیت ها، 
عقـب ماندگـی هـا را جبران كرد و با تیمی تـاش دوچندان بهره بردن از تمام ظرفیت ها و اسـتفاده از 
پتانسیل و توان مجموعه ها در قالب عملیاتی ساختن برنامه ای كوتاه مدت – میان مدت و بلندمدت 

به بهترین عملکردها رسـید.
مدیرعامـل هلدینـگ صدرتامیـن در ادامـه بـا تبیین اینکه منطبق با چشـم انداز شـركت بایسـت به 
شـركتی سـرآمد و رقابتی در حوزه كسـب و كارهای متعارف و پیشـرو در حوزه كسـب و كارهای نوین 
در زنجیـره ارزش معـدن و منابـع معدنـی در تـراز ملی و منطبق بر موازین توسـعه پایدار دسـت یابیم 
اضافـه كـرد: خلـق ارزش پایـدار در زنجیـره معدن و صنایع معدنی با اسـتفاده از فنـاوری های بهینه و 
نویـن بـه منظور حداكثرسـازی ثروت و منافع سـهامداران و ذینفعان، ماموریت اصلـی و تیم همکارانم 

در ایـن مجموعه می باشـیم.
دكتـر امیرحسـین نـادری در فـرازی از گزراش خـود و پیرامون پـروژه ها و برنامه های سـرمایه گذاری 
ایـن هلدینـگ خاطرنشـان كرد كه براسـاس برنامه ها، هلدینگ تاصیکـو؛ 27 پروژه یک تا چهار سـاله 
بـه ارزش 65 هـزار میلیـارد تومـان در دسـت اجـرا دارد كه در ایـن میان اولویت محـوری هلدینگ در 
پروژه ها بهره بردرای و اسـتحصال از زغال سـنگ، فوالد، طا و ایجاد یک زنجیره ارزشـی پویا براسـاس 

روش هـای دانـش بنیان در صنعت معدن كشـور منطقه می باشـد.
سـکاندار تاصیکـو در قسـمت دیگـری از گـزارش خـود اظهـار داشـت كـه با توجـه به مباحـث دانش 

بنیان كه مطمئنا تثبیت و رشـد سـهام را در بازار سـرمایه همراه داشـته و باعث ایجاد توسـعه پایدار 
مـی شـود اضافـه كرد: مطابـق فرمایش مقام معظـم رهبری كه صنعت معـدن را یک فرصـت ایده ال 
سـرمایه گـذاری برای رهایی از وابسـتگی كشـور به نفت مـی داند و همچنین نام گذاری هوشـمندانه 
ایشـان مبنـی بـر حمایت از تولیـد، دانش بنیان ها و اشـتغال زایی در این مجموعه بـه جد دنبال، بهره 
بـرداری از معـادن، افزایـش ظرفیت ها، تکمیل زنجیره ارزشـی، اشـتغال زایـی و ایجـاد ارزش افزوده با 
همراهـی و كمـک گرفتـن از شـركت های دانش بنیان هسـتیم تـا فصلی نـو را در تولید ثـروت برای 

كشـورمان رقم بزنیم.
دكتـر نـادری در فـرازی دیگـر از گـزارش خود و پیرامون عملکرد مالی و دسـتاوردهای شـركت در این 
مبحـث اضافـه كـرد: در حسـابهای تلفیقی بـا فروش خالـص 10/294 میلیـاردی كه رشـد 52 درصد 
نسـبت به سـال قبل داشـته اسـت مجموعه موفق به كسـب سـود عملیاتی 7/782 میلیاردی و سـود 
خالـص 7/523 میلیـاردی در سـال مالـی مورد گزارش شـده كه این رقـم حاكی از ارتقـاء 22 درصدی 
سـود خالـص به نسـبت سـال قبل علیرغم تمام مشـکات و معضـات حاكم بر صنعـت و اقتصاد چه 

در بعـد داخلـی و چـه در بعد جهانی می باشـد.
مدیر ارشـد شـركت سـرمایه گـذاری صدرتامین همچنین 
اظهار داشـت كه مطابق صورتهای مالی تایید شـده شركت 
اصلـی در پایـان سـال مالـی منتهـی بـه 1401/02/31 بـا 
فروش 4/557 میلیاردی و سـود عملیاتی 4/534 میلیاردی 
كه بیش از 26 درصد رشـد را نسـبت به سـال مالی گذشته 
نشـان مـی دهـد هلدینـگ موفـق به كسـب سـود خالص 
4/446 میلیـاردی گردیـد كـه 25 درصـد نسـبت به سـال 

قبل افزایش داشـته اسـت.
افزایش 15 درصدی سـود واقعی هر سـهم نسـبت به پیش 
بینـی اولیـه نیـز حاكـی از یـک مدیریـت بهینـه و در این 
مجموعـه بـوده اسـت كـه دكتر نـادری بـه آن اشـاره كرده 
و افـزود: اجرایـی شـدن برنامـه های مدنظـر در زمان بندی 
تعیین شـده، باال بـردن راندمان كاری و بهـره وری ، نوآوری 
و رعایت اصول شـفافیت خطوطی هسـتند كه براساس آن 
عملکـرد مدیران شـركت های تابعه مورد سـنجش و ارزیابی 
قـرار مـی گیرد چـرا كه خط قرمـز تیم مدیریت مـن رعایت 
صرفه و صاح سـهامداران در جهت توسعه و پیشرفت میهن 
عزیزمان در تمام شـئون می باشـد.مدیر با تجربه تاصیکو در 
بخـش پایانـی گزارش خـود با اعـام اینکه اكثریت شـركت 
هـای تابعـه ایـن هلدینـگ در كانـی هـای فلـزی- صنایـع 
سـاختمانی- كانـی های غیرفلـزی و ... در سـال مالـی مورد 
گزارش دارای جهش تولید بوده اند اضافه كرد: كسـب سـهم 
بیشـتر از بازارهـای داخلـی و منطقـه ای با اعتماد به افزایش تولید در شـركت های زیرمجموعه و بهره 
بـردن از ظرفیـت و پتانسـیل خـود شـركت ها ، اجـرای طرح هـای توسـعه ای كمک گرفتـن از توان 
شـركت هـای دانـش بنیـان از دیگـر برنامه هـای ما برای سـال آتی می باشـد. وی افـزود: همچنین با 
توجـه بـه اعتقاد راسـخی كه به بهره بـردن از توان متخصصان و نخبگان دارم بـاور دارد كه خردجمعی 
و اعتمـاد و اطمینـان بـه نظرات و سـوابق گوناگون در جهت اتخاذ بهترین تصمیم ، از همه شـركت ها 

خواسـته ایم به این مهم هم توجه اساسـی داشـته باشـند.
شـایان ذكـر اسـت در این مجمع مدیران عامل زغال سـنگ پرورده طبـس، فرآورده های نسـوز ایران، 
پارس تامین، پشـم شیشـه ایران و تنی چند دیگر از مدیران عامل شـركت های تابعه پیرامون برنامه 
ریزی های صورت پذیرفته و پروژه های توسـعه ای در حال انجام در شـركت های متبوع خود به ارائه 

گزارش به سـهامداران پرداختند كه این رویه بسـیار مورد اسـتقبال سـهامداران قرار گرفت.
رعایـت دقیـق پروتـکل های بهداشـتی، اسـتقبال خیلـی خوب توسـط سـهامداران و 
خبرنـگاران از ایـن مجمـع، حضور پرشـمار مدیران عامل و معاونین ارشـد شـرکت های 
تابعه، تقدیر ویژه دکتر بازیان »مدیرعامل شسـتا و ریاسـت مجمع« از دکتر امیرحسـین 
نـادری و نـگاه توسـعه محـوری و تاکید بر اینکـه دکتر نـادری از ذخایر مدیریت کشـور 
اسـت که هم در شـفافیت و هـم در تدبیر مورد مشـورت بسـیاری از بزرگان کشـور قرار 
دارد، تاییـد حسـابهای شـفاف و کلیـن تیم مالـی مجموعه توسـط حسـابرس و بازرس 
قانونی، تشـویق های سـهامداران حیـن و بعد گزارش مبسـوط دکتر نـادری، پخش یک 
تلـه فیلم کـه به همت روابط عمومی کوشـای شـرکت تهیـه و بخوبـی در ان توانمندی و 

شرکتسرمایهگذاریصدرتامین؛هلدینگیبرایحصولافتخارملیوتوسعهپایدار
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جانبـه بـرای بهبود كارآیی و افزایش بهره وری از طریق بکارگیـری دانش و نوآوری در كنار كارآفرینی و 
جذب، حفظ و توسـعه نیروی كار با كیفیت به عنوان یکی از راهبردهای اساسـی این شـركت تعریف 
شـده اسـت. انجـام وظیفـه به عنـوان یک شـهروند و توجه به رفتار مسـئوالنه در قبال محیط زیسـت 
و توسـعه جوامع محلی به منظور كمک به هماهنگی با محیطزیسـت و تحقق توسـعه همه جانبه و 

پایدار به عنوان سـرلوحه برنامه ریزی ها و اقدامات شـركت تعریف شـده اسـت.
برنامه های آتی هلدینگ

- توسـعه پرتفـوی سـرمایه گـذاری در زنجیـره فـوالد و كمـک بـه تکمیـل زنجیـره تامین فـوالد در 
زیرمجموعـه هـای وزارت تعـاون، كار و رفـاه اجتماعـی

- برنامـه ریـزی جهت بهینه سـازی پرتفوی سـرمایه گـذاری هلدینگ با خـروج از صنایع كم بـازده و 
خارج از اسـتراتژی بلنـد مدت هلدینگ

- برنامه ریزی جهت ایجاد و توسعه شهرک طا در استان سیستان و بلوچستان
- برنامـه ریـزی جهـت افزایش تولید كنسـانتره زغـال در منطقه طبس و توسـعه صـادرات در معادن 

تحـت تملک زغال سـنگ پـرورده طبس
- توسعه سرمایه گذاری در شورابه های كشور با محوریت عناصر كمیاب معدنی )منیزیم، لیتیم، و ...(

- توسعه فعالیت های مشترک معدنی با نهادهای عمومی غیر دولتی
- توسعه فعالیت شركت حفاری صدر تامین و خرید و توسعه ماشین آالت و تجهیزات 

-  برنامـه ریـزی بـرای ایجـاد صنـدوق پروژه با محوریت توسـعه صنایـع معدنی و فلـزی، تولید فلزات 
رنگی از طریق پذیره نویسـی سـهام

- سـرمایه گذاری مشـترک در معادن كشـورهای همسـایه و بهره بـرداری از فرصت انرژی ایـران برای 
فرآوری 

-  برنامـه ریـزی جهـت ایجـاد دفاتر تحقیق و توسـعه مشـترک با كشـورهای صاحب فنـاوری جهت 
انتقـال فنـاوری روزآمـد به صنایع معدنی كشـور

- توسـعه و تکمیل فرآورده های مس و آلیاژهای مسـی مورد نیاز صنایع آینده )خودروهای الکتریکی، 
پنل های خورشیدی و ...(

-  توسـعه نظـام نـوآوری و حداكثر سـازی سـود شـركت ها بر اسـاس طـرح هـای نوآورانه و بـا ارزش 
افـزوده بـاال در تعامـل و همـکاری مسـتمر شـركت های تابعـه هلدینگ با شـتاب دهنده صـدر فردا

- برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه زنجیره و پارک نمک و كلر مبتنی بر شركت معدنی اماح ایران 
-  برنامـه ریـزی بـرای ایجـاد و توسـعه زنجیره كربـن و پارک كربن مبتنـی بر زغال سـنگ و پاالیش 

قطران 
-  برنامـه ریـزی بـرای تکمیـل و توسـعه زنجیـره و سـیلیس و سـیلیکون متـال بـا محوریـت انرژی 

خورشـیدی

دسـتاوردهای مجموعه به سـمع و نظر سـهامدارن رسید، پاسـخگویی دقیق و مستند به 
تمام سـواالت سـهامداران حاضـر در مجمـع و ناظر به صـورت برخط و نهایـت همکاری 
و تعامـل مدیریـت فرهیختـه روابـط عمومی تاصیکـو و کارشناسـان کاربلـد آن واحد با 
اصحاب رسـانه جهت پوشـش خبـری از نکات خواندنـی این مجمع بود کـه حیفمان آمد 

به اسـب قلم سـپرده نشود.
پیام هیات مدیره 

شـركت سـرمایه گذاری صدرتامین )سـهامی عام( بـه عنوان یک هلدینگ تخصصـی در حوزه صنایع 
معدنـی و فلـزی در سـطح ملـی و بین المللـی ماموریت خـود را ارزش آفرینی برای كلیـه ذی نفعان و 
ارتقـاء ارزش بلندمـدت دارایی سـهامداران از طریق اداره شـركت هـا در حوزه تخصصی معدن و صنایع 
معدنی فلزی و غیرفلزی از طریق ایجاد، مالک شـدن و اداره شـركتهای دارای پتانسـیل قوی در خلق 
ارزش در حـوزه پـی جویـی، شناسـایی، اكتشـاف، اسـتخراج و فـرآوری كانی های فلـزی و غیرفلزی و 
صنایـع وابسـته ترجیحـا در حـوزه هـای آهن، مس و طـا و بهره گیـری از كلیه امکانـات و توانمندی 
هـای هلدینـگ بـه منظور افزایش سـطح مطلوبیت و كارآیی شـركت هـا در صنعت مرتبط مـی داند. 
شـایان ذكر اسـت در سـال مالی موردگزارش، اقدامات بسـیار مناسـبی جهت توسعه كسـب و كارها و 
بهینـه سـازی سـبد پرتفوی و افزایش كمی و كیفی حجم سـرمایه گـذاری ها در حوزه هـای جذاب و 

راهبـردی و بهـره گیری از موقعیت های بازار سـرمایه انجام داده اسـت.

بیانیه مأموریت 
شـركت سـرمایه گذاری صدرتأمین )سـهامی عام( مأموریت خود را ارزش آفرینی برای كلیه ذینفعان و 
ارتقاء ارزش بلندمدت دارایی سـهامداران و سـودآوری پایدار قرار داده اسـت كه این مهم از طریق اداره 
شـركت هـا و رویکرد به سـهامداری در حـوزه های تخصصی معدن و صنایع معدنی و توسـعه فعالیت 

هـای نویـن و دانش بنیـان در بخش معدن و صنایع معدنی محقق خواهد شـد. 
شـایان ذكـر اسـت بهـره بـرداری از ظرفیت هـای معدنی در كشـور در كنـار توانمندی های دانشـی و 
فنـی كشـور بـه همراه زمینه سـازی برای توسـعه فعالیت های معدنـی در عرصه بین المللـی و جذب 
فنـاوری هـای نویـن جهانی و قـرار گرفتن در زنجیـره ارزش جهانی معدن و صنایع معدنی در دسـتور 

كار شـركت قرار دارد. 
برنامـه هـای كلیـدی ایـن شـركت بـرای تحقق اهـداف خود، بهینه سـازی سـبد سـهام، شناسـایی 
فرصتهای سـرمایه گذاری، مشـاركت در فعالیت های معدنی، ایجاد زمینه الزم برای تولید مواد معدنی 
نویـن، افزایـش سـهم در بازارهـای داخلی و خارجی و با تکیه بر تعامل هرچه بهتر با هسـته های نوآور 
و شـركت های اكتشـافی، واحدهای فرآوری، پیمانکاران استخراج، بازرگانان و مراكز تحقیقاتی با تأكید 
بـر ایجـاد تنـوع در تأمیـن منابـع مالی و بهـره گیـری از روش های نویـن در تأمین منابع مالی اسـت. 
هوشمندسـازی كسـب و كار و بهره برداری از قابلیت ابزارهای مبتنی بر فناوری اطاعات و تاش همه 
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت كالسیمین مورخ 1401/04/30 در محل استادیوم 
آزادي، بعد از هتل المپیک تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 60/22 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محمود 
شهشهاني پور بود، كه جنابان فرشاد صبري و نوروز لقماني شهمیري در مقام نظار اول و دوم و آقای عماد 

آب خشک 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 2/000 ریالی به 

ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
كالسیمین در مقام بزرگترین و مهم ترین شركت تابعه هلدینگ توسعه معادن روی ایران كه از سوی دیگر 
سهامدار اصلی شركت های مجتمع ذوب و احیا روی قشم، تولید روی بندرعباس، اسیدسازان زنجان، 
صنعت روی زنگان و كاتالیست پارسیان است یکی از قطب های تولیدی در زمینه استخراج و بهره بردار 

مواد معدنی در كشور است كه نقش بسزایی در تولید ثروت برای موطن اسامی دارد.
یکی از مزیت های شركت كالسیمین، در كنار تولید و فروش محصوالت فعالیت در زمینه اكتشاف است كه 

سبب شده تا كالسیمین برای تامین مواد اولیه خودكفا باشد. 
این شركت در زمینه تولید نیز محصوالتی را از جمله شمش 
و كنسانتره روی و مس را تولید كرده و در بازارهای داخلی و 

خارجی به فروش می رساند.
ارتقای درآمدهای عملیاتی از مبلغ 18/726/187 میلیارد 
سال 1399 به مبلغ 37/155/669 میلیارد در سال 1400 
كه یک رشد 100 درصدی را نشان می دهد در كنار تداوم 
روند صعودی سودسازی شركت از سود خالص كه از مبلغ 
1200 میلیارد سال 1399 به سود خالص 2254 میلیاردی 
دهنده  نشان  شک  بدون  است  رسیده   1400 سال  در 
ریل گذاری و سیاست ورزی صحیح دكتر فرشاد صبری 
كاربلدو  و  كاردان  مدیریت  تیم  كالسیمین«  »مدیرعامل 
پرسنل متعهد و متخصص این شركت با صابت می باشد.  
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، حضور مدیران 

عامل و معاونین شرکت های تابعه، ارائه گزارش دقیق 
مالی  سال  در  شرکت  دستاوردهای  اهم  از  مفصل  و 
مورد گزارش ، حضور پرتعداد خبرنگاران حوزه معدن 
انجام  و  پوشش خبری گسترده  و  در مجمع  کانی  و 
مصاحبه های متعدد، پاسخگویی دقیق و کارشناسی 
و  مجمع  در  حاضر  سهامداران  سواالت  تک  تک  به 
و شفاف  پاک  تایید حسابهای   ، برخط  بصورت  ناظر 
تیم مالیه پاکدست مجموعه توسط حسابرس و بازرس 
قانونی ، حرمت نهی و نهایت تعامل دکتر فرشاد صبری، 
مهندس رامتین قسمتی و مهندس آبخشک با اصحاب 
رسانه و روی گشاده و طبع بلند و روحیه مثال زدنی 
این بزرگواران در حمایت از اهالی قلم ، تبیین برنامه 

های کوتاه مدت – میان مدت و بلندمدت که برای تعالی و توسعه همه جانبه شرکت توسط 
مدیران ارشد مدنظر قرار داشته و دارد در کنار تشریح کامل پروژه های عملیاتی شده برای 

سهامداران از نکات خواندنی این مجمع بود. 
پیام هیات مدیره:

مدیریت شركت در راستای این هدف، علیرغم مشکات اساسی كه در صادرات شمش روی برای این 
شركت و سایر فعاالن این بخش در محیط كسب و كار داخلی و فضای جهانی ایجاد شد از قبیل: تحریم 
صادرات شمش روی، تحریم شركت كالسیمین و محدودیت واردات اقام مورد نیاز همچنین برگشت وجوه 
حاصل از فروش محصول به صورت ارزی و مشروط نمودن انجام صادرات به عرضه در بورس كاال كه عما 

فرصت های زیادی را از بخش فروش و ارز آوری شركت گرفت. 
با وجود مشکات مذكور به منظور ادامه روند پویایی و موفقیت شركت با همتی دو چندان با همراهی 
كاركنان و مدیران خود، ضمن اخذ استراتژی كاهش هزینه ها در تمامی بخش ها و فرآیندها، روند تولید 
را حفظ نمـوده و با اعمال نظم و انضباط در امور مختلف و برنامه ریزی برای كنترل نقدینگی امور شركت 

را به سامان رسانید.
-  در ذیل برخی از اقدامات انجام شده، فهرست گردیده است :

1- راه اندازی و بهره برداری مجدد از روت A كارخانه ذوب روی دندی
2- احداث و بهره برداری از واحد پودرسازی كارخانه ذوب روی دندی
3- احداث و تکمیل فاز نهایی واحد بازیافت كارخانه ذوب روی دندی

4- افزایش تناژ خاک خریداری شده نسبت به سال گذشته
5- كاهش ضریب مصرف اغلب مواد شیمیایی و افزودنی در خطوط تولید

6- افزایش مقادیر كمی و كیفی تولید محصوالت نهایی، نسبت به سنوات گذشته
همچنین در روند استراتژی های شركت، پروژه هایی به شرح زیر صورت پذیرفت:

1- بهره برداری كامل از سد با الیه رسی در سایت شماره یک كارخانه ذوب روی دندی 
2- احداث حوضچه های جدید و ترمیم حوضچه های قدیمی اسپنت در كارخانه ذوب روی دندی 

3- -انتقال پساب كارخانه تغلیظ به سد ادیب
4- حداث كارخانه بازیافت در كارخانه ذوب روی زنجان با 30 

درصد پیشرفت تا كنون
5- اورهال)IHAUL OVER( كامل واحد انحال كارخانه 

ذوب روی دندی با 60 درصد پیشرفت تا كنون
6- حداث كشتی های جدید بتنی كارخانه ذوب روی زنجان

7- تعمیر و باسازی زیر سایت الکترولیز UM كارخانه ذوب 
روی دندی

برنامه های آینده  )سال 1401(
الف(  کارخانه تغلیظ

- اصالح کف انبار روی خام و انبار محصول
- احداث حوضچه آرامش کربناته

- تعمیر سقف سالن فلوتاسیون
- جمع آوری و هدایت آب باران و برف سقف سوله انبار 

محصول و هدایت آن به کانال مجاور
ب(کارخانه روی دندی

- اورهال روت B و C الکترولیز قدیم
- تعویض مخازن سالن لیچ

UM  باسازی کف و ستون های سالن الکترولیز -
- بازسازی سقف الکترولیز UM و سقف محل ترانس ها

- باز سازی سقف سالن لیچ و تصفیه
- احداث سد باطله شماره 2

نیکل  و  کیالت  پسماند  دپوی  محل  احداث   -
کادمیوم

- احداث سپتیک تانک فاضالب ساختمان اداری
BZS ج( واحد

- ساخت اتاق آزمایشگاه
این پروژه با هدف بهبود فرآیند آزمایشگاهي ، کوچک بودن اتاق آزمایشگاه و آسایش پرسنل 

آزمایشگاه تعریف گردیده است.
د( کارخانه روی زنجان

- احداث کشتی شماره 3 و محوطه آن
BZS احداث کارخانه -
B  تعمیر ترانس روت -

- اورهال خط B سالن الکترولیز

افزایش9۰درصدیسودخالص
رهآوردتامینتیممدیریتیکاردانوکاربلددرکالسیمین

در دو سال اخیر آمار و عملکردیکه از کالسیمین در تولید و فروش 
و سودآوری درمجامع عمومی ارائه گردیده است حاکی از آن است 
که این شرکت در یک روند صعودی و رو به رشد در همه زمینه 
ها منطبق با برنامه های راهبردی تیم مدیریت خبره و کاردان به 
پیشرفت و تعالی مجموعه خود اهتمام ورزیده است. باور به خرد 
فرشاد  دکتر  توسط  نخبگان  و  متخصصان  کارگیری  به  و  جمعی 
صبری و مهدی محمدخانی در کسوت مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره باعث شده که شرکت در سال مالی مورد گزارش با تولید 
بیش از 244 هزار تن محصول که به تنهایی 39/125 تن شمش روی 
کشور را در سال 1400 شامل می شود توانسته است رکورد شکنی 
خوبی در حوزه استخراج و تولید ماد معدنی به خود اختصاص دهد.
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ــهام شـــركت مجتمـــع  ــان سـ ــاده صاحبـ ــادی فـــوق العـ مجمـــع عمومـــی عـ
ـــان  ـــل خیاب ـــورخ 1401/03/17 در مح ـــهامی عام( م ـــر )س ـــل تای ـــي آرتاوی صنعت

گانـــدي- خیابـــان یکـــم - پـــاک 14 برگـــزار گردیـــد
ـــی  ـــی و حقوق ـــهامداران حقیق ـــد س ـــور 95/09 درص ـــا حض ـــه ب ـــع ك ـــن مجم در ای
ـــابرس و  ـــادار، حس ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــده س ـــره، نماین ـــات مدی ـــاء هی ، اعض
ـــا  ـــد رض ـــای محم ـــده آق ـــع برعه ـــت مجم ـــد، ریاس ـــزار گردی ـــی برگ ـــازرس قانون ب
ـــام  ـــاري در مق ـــا انص ـــي و  علیرض ـــال امان ـــان ج ـــه جناب ـــود، ك ـــي ب ـــي گنج تق
ـــاب  ـــع انتخ ـــر مجم ـــوان دبی ـــه عن ـــش ب ـــک درمن ـــم  میخ ـــار اول و دوم و خان نظ

ـــد. گردیدن
در ادامـــه و بـــا قرائـــت گـــزارش توجیهـــی هیـــات مدیـــره مبنـــی بـــر لـــزوم 
افزایـــش ســـرمایه توســـط مهنـــدس انصـــاری مدیرعامـــل مجـــرب و موفـــق 
شـــركت و پـــس از اســـتماع گـــزارش حســـابرس و بـــازرس قانونـــی، مجمـــع 
ـــركت  ـــرمایه ش ـــش س ـــب افزای ـــن تصوی ـــود ضم ـــوات خ ـــن صل ـــا طنی ـــینان ب نش

بـــه تغییـــر بنـــد اساســـنامه مربوطـــه رای مثبـــت دادنـــد.
ـــود  ـــزارش خ ـــورمان در گ ـــر كش ـــت تای ـــته صنع ـــر برجس ـــاری، مدی ـــدس انص مهن
بـــا تصریـــح اینکـــه ایـــن افزایـــش ســـرمایه 114 درصـــدی از محـــل تجدیـــد 
ـــی  ـــورت م ـــی ص ـــاختار مال ـــت اصـــاح س ـــركت و در جه ـــای ش ـــن ه ـــی زمی ارزیاب
ـــاده  ـــرر در م ـــی مق ـــت مالیات ـــتفاده از مزی ـــتای اس ـــرد: در راس ـــه ك ـــرد اضاف پذی
ـــت  ـــور و حمای ـــی كش ـــدی و خدمات ـــوان تولی ـــتفاده از ت ـــر اس ـــون حداكث 14 قان
ـــش  ـــن افزای ـــره ای ـــات مدی ـــده و هی ـــهامداران عم ـــق س ـــا تواف ـــی ب از كاالی ایران
ـــی  ـــت دارائ ـــدن قیم ـــی ش ـــت واقع ـــا در جه ـــه مطمئن ـــورد ك ـــد خ ـــرمایه كلی س
ـــات  ـــا و موسس ـــک ه ـــزد بان ـــركت در ن ـــار ش ـــدن اعتب ـــی ش ـــهام و واقع ـــای س ه
ـــد  ـــرمایه خواه ـــش س ـــن افزای ـــذار ای ـــذ و تســـهیات نقشـــی اثرگ ـــت اخ ـــی جه مال

ـــت. داش
ـــره  ـــات مدی ـــی هی ـــزارش توجیه ـــاره گ ـــي درب ـــازرس قانون ـــزارش ب گ

ـــرمایه  ـــش س ـــوص افزای درخص
بـــه مجمـــع عمومـــي فـــوق العـــاده صاحبـــان ســـهام شـــرکت 

ــام( ــهامي عـ ــر )سـ ــل تایـ ــي ارتاویـ ــع صنعتـ مجتمـ
در اجـــرای مفـــاد تبصـــره 2 مـــاده 161 اصالحیـــه قانـــون تجـــارت 

مصـــوب ســـال 1347
ـــركت  ـــره ش ـــات مدی ـــاه 1400 هی ـــفند م ـــورخ 17 اس ـــی م ـــزارش توجیه 1- گ
ـــوق  ـــی ف ـــع عموم ـــه مجم ـــام( ب ـــهامي ع ـــر )س ـــل تای ـــي آرتاوی ـــع صنعت مجتم
ـــركت از  ـــرمایه آن ش ـــش س ـــنهاد افزای ـــوص پیش ـــهام، درخص ـــان س ـــاده صاحب الع
ـــال   ـــزار ری ـــغ 4/710/646/900 ه ـــه مبل ـــال ب ـــزار ری ـــغ 2/202/000/000 ه مبل
ـــركت«در اجـــرای  از محـــل مـــازاد ناشـــی از تجدیـــد ارزیابـــی زمیـــن هـــای ش
ـــور  ـــی كش ـــدی و خدمات ـــوان تولی ـــتفاده از ت ـــر اس ـــون حداكث ـــاده 14 قان ـــاد م مف
و حمایـــت از كاالی ایرانـــی مصـــوب 15 اردیبهشـــت مـــاه مـــی باشـــد، مـــورد 
ـــده  ـــاد ش ـــزارش ی ـــئولیت گ ـــت. مس ـــه اس ـــرار گرفت ـــه ق ـــن موسس ـــیدگی ای رس

ـــت.  ـــركت اس ـــره ش ـــات مدی ـــا هی ب
2- بـــه موجـــب مندرجـــات گـــزارش پیوســـت، زمیـــن هـــای شـــركت مـــورد 
ـــی  ـــاختار مال ـــاح س ـــور اص ـــه منظ ـــرمایه ب ـــش س ـــه و افزای ـــرار گرفت ـــی ق ارزیاب
ـــتفاده از  ـــر اس ـــون حداكث ـــاده 14 قان ـــرر در م ـــی مق ـــت مالیات ـــتفاده از مزی و اس

ـــده  ـــه گردی ـــی، تهی ـــت از كاالی ایران ـــور و حمای ـــی كش ـــدی و خدمات ـــوان تولی ت
ـــای  ـــن ه ـــده زمی ـــل آم ـــه عم ـــای ب ـــی ه ـــاس بررس ـــه براس ـــح اینک ـــت. توضی اس
ـــا  ـــت. ضمن ـــه اس ـــرار نگرفت ـــی ق ـــد ارزیاب ـــورد تجدی ـــل م ـــالهای قب ـــركت در س ش
ارزش دفتـــری دارایـــی هـــای ارزیابـــی شـــده و ارزش كارشناســـی آنهـــا بـــه 
ـــال و  ـــزار ری ـــال ئ 2/509/085/900 ه ـــزار ری ـــغ 439/000 ه ـــه مبال ـــب ب ترتی
ـــی  ـــال م ـــزار ری ـــغ 2/508/646/900 ه ـــه مبل ـــی ب ـــد ارزیاب ـــی از تجدی ـــازاد ناش م
ـــرمایه  ـــدی س ـــغ نق ـــه ورود مبل ـــر ب ـــور منج ـــرمایه مذك ـــش س ـــا افزای ـــد. مضاف باش
ـــرر   ـــات مق ـــه الزام ـــه ب ـــا توج ـــال ب ـــزار ری ـــغ 2/508/646/900 ه ـــه مبل ـــركت ب ش

ـــت. ـــع اس ـــاال بامان ـــده در ب ـــاد ش ـــون ی ـــاد قان ـــرای مف در اج
ـــرمایه  ـــش س ـــق افزای ـــرمایه، تحق ـــازار س ـــر ب ـــم ب ـــررات حاك ـــه مق ـــت ب ـــا عنای 3- ب
ـــود. ـــد ب ـــادار خواه ـــورس و اوراق به ـــه اخـــذ مجـــوز از ســـازمان ب ـــوط ب ـــور من مذك

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
مجـــوز افزایـــش ســـــرمایه قبلـــی شـــــركت مجتمـــع صـــــنعتی آرتاویـــل 
تایر)ســـــهامی عـــام( از مبلـــغ 1/202/000 میلیـــون ریـــال بـــه مبلـــغ 2/202/000 
ـــون  ـــغ 1/000/000 میلی ـــه مبل ـــته ب ـــود انباشــ ـــل ســ ـــال و از مح ـــون ری میلی
ـــرای حفـــظ نقدینگـــی و جلوگیـــری  ـــی ب ـــاختار مال ـــا هـــدف اصـــــاح ســ ـــال ب ری
ـــه منظـــور تامیـــن ســـــرمایه در گـــردش محصـــــوالت و توســـــعه  از خـــروج آن ب
ـــورس  ـــازمان ب ـــخ 1400/02/19 از ســ ـــه در تاری ـــوده ك ـــود ب ـــای موج ـــت ه ظرفی
ـــه  ـــور ك ـــرمایه مزب ـــش ســ ـــل از افزای ـــج حاصــ ـــد. نتای ـــادار اخـــذ گردی و اوراق به
طـــی تصـــــمیمات مجمـــع عمومـــی فـــوق العـــاده مـــورخ 1400/02/06 تصـــــویب 
ـــت  ـــه ثب ـــا ب ـــركت ه ـــت شــ ـــع ثب ـــزد مرج ـــخ 1400/02/27 ن ـــده و در تاری شــ

ـــت. ـــیده اس رس
هدف از انجام افزایش سرمایه 

ـــش  ـــام(، از افزای ـــهامی ع ـــر )س ـــل تای ـــا وی ـــي ارت ـــع صنعت ـــركت مجتم ـــدف ش ه
ـــد:  ـــر میباش ـــرح زی ـــه ش ـــزارش، ب ـــن گ ـــوع ای ـــرمایه موض س

ـــی  ـــد ارزیاب ـــازاد تجدی ـــل م ـــی از مح ـــاح مال ـــور اص ـــه منظ ـــرمایه ب ـــش س افزای
دارایـــی هـــای ثابـــت مشـــهود)صرفا طبقـــه زمیـــن( بـــر اســـاس مـــاده 14 » 
قانـــون حداكثـــر اســـتفاده از تـــوان تولیـــدی و خدماتـــی كشـــور و حمایـــت از 
كاالی ایرانـــی« در مـــورخ 1398/02/15 مجلـــس شـــورای اســـامی و تصویـــب 
نامـــه شـــماره 135602/ت57170ه  مـــورخ 1398/10/22 هیـــات وزیـــران در 
خصـــوص افزایـــش ســـرمایه از محـــل مـــازاد تجدیـــد ارزیابـــی دارایـــی هـــای 

ـــد.  ـــی باش ـــت م ثاب
مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادی و محل تأمین آن 

بـــا توجـــه بـــه برنامـــه ارائـــه شـــده، شـــركت مجتمـــع صنعتـــي آرتاویـــل تایـــر 
ـــال  ـــون ری ـــغ 2/202/000 میلی ـــام( در نظـــر دارد ســـرمایه خـــود را از مبل )ســـهامی ع
بـــه مبلـــغ 4/710/647 میلیـــون ریـــال )بـــه میـــزان 2/508/647 میلیـــون ریـــال 
ـــهود  ـــت مش ـــای ثاب ـــی ه ـــی دارای ـــد ارزیاب ـــازاد تجدی ـــل م ـــد(، از مح و 114 درص

ـــد. ـــش ده ـــی افزای ـــاختار مال ـــاح س ـــور اص ـــه منظ ـــن( و ب ـــه زمی ـــا طبق )صرف
برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 

ـــای شـــركت  ـــه ه ـــه برنام ـــش ســـرمایه،الزم اســـت ك ـــدم انجـــام افزای در صـــورت ع
ـــزوم  در خصـــوص نحـــوه كاهـــش ریســـک ناشـــی از ســـاختار شـــركت، بررســـی و ل

ـــرد. ـــرار گی ـــی ق ـــورد ارزیاب ـــر م ـــای دیگ ـــش ســـرمایه از محـــل ه افزای

تصویبافزایشسرمایه114درصدی
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مجمـع عمومـی عادی فوق العاده صاحبان سـهام شـركت سـرمایه گـذاري ملي ایران )سـهامی عام( 
مـورخ 1401/06/13 در دانشـکده مدیریـت دانشـگاه تهـران در محل تاالر الغدیر واقع در سـاختمان 

الغدیر  برگـزار گردید
در ایـن مجمـع كـه بـا حضـور 85/2 درصـد سـهامداران حقیقـی و حقوقـی ، اعضـاء هیـات مدیره، 
نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونی برگـزار گردید، ریاسـت مجمع 

برعهـده آقای سـیدعلي اصغـر میرمحمدصادقي بـود، كه 
آقـای سـعید رضایـي و خانـم زكیـه رضائي در مقـام نظار 
اول و دوم و آقـای  فربـد كرباسـي بـه عنـوان دبیر مجمع 

انتخـاب گردیدند.
در ادامـه و بـا قرائـت گزارش توجیهی هیـات مدیره مبنی 
بر لزوم افزایش سـرمایه توسـط مدیرعامـل محترم و پس 
از اسـتماع گـزارش حسـابرس و بـازرس قانونـی، مجمـع 
نشـینان بـا طنیـن صلـوات خود ضمـن تصویـب افزایش 
سـرمایه شـركت بـه تغییـر بنـد اساسـنامه مربوطـه رای 

مثبـت دادند.
سـید یاسـرابوترابی در ابتـدای گـزارش خـود بـا تشـریح 
تاریخچه و نسـبت سـهامداران پیرامون سـرمایه شـركت 
گفـت: ایـن شـركت بـا سـرمایه اولیـه 1 میلیارد در سـال 
1354 تاسـیس شـده و طـی سـالهای متمـادی و مراحل 

متعـدد افزایش سـرمایه داشـته اسـت. به گفتـه مدیرعامل 
»ونیکـی« آخریـن مرحلـه افزایش سـرمایه شـركت در آبان 
مـاه سـال 1399 بـوده اسـت كه بـه منظور اصاح سـاختار 
مالـی و جبـران مخارج سـرمایه گذاری انجام شـده شـركت 
سـرمایه گـذاری ملـی ایـران، اقـدام بـه افزایش سـرمایه، از 
مبلـغ 7/000/000 میلیـون ریـال بـه مبلـغ 17/500/000 
میلیـون ریـال )معـادل 150 درصد( از محل سـود انباشـته 

نمود. 
ابوترابـی در ادامـه گـزارش خـود پیرامون سـاختار سـرمایه 
گـذاری های هلدینگ گفت: سـبد سـهام شـركت سـرمایه 
گـذاری ملـی ایـران از سـهام 177 شـركت سـرمایه پذیـر 
تشـکیل شـده اسـت كه به دو گروه شـركت هـای پذیرفته 
شـده در بـورس به تعداد 86 شـركت و شـركت هـای خارج 
از بورس به تعداد 90 شـركت تقسـیم می شـود كه براساس 
نمودار مقایسـه ارزش بازار و ارزش سـبد سـهام شـركت در 
پایان آذرماه 1400 شـامل؛ 14 درصد محصوالت شـیمیایی، 
19 درصـد فلـزات اساسـی، 8 درصـد اسـتخراج كانـه هـای 
فلـزی، 9 درصـد خـودرو و قطعـات، 9 درصـد دارویـی، 6 
درصـد غذایـی قنـد و شـکر، 7 درصد فـراورده هـای نفتی و 
... مـی باشـد. سـکاندار شـركت در بخش دیگـری از گزارش 
خـود و پیرامـون سـرمایه گـذاری های غیربورسـی شـركت 
» 90 شـركت غیربورسـی« خاطرنشـان كـرد كـه تركیـب 
پرتفوی ارزشـمندی صنایع این شـركت ها در سـال 1400 

بـه شـرح زیر می باشـد:
محصـوالت شـیمیایی  43 درصـد، فلـزات اساسـی 6 درصـد، صنعـت واسـطه گری هـای مالی 35 
درصـد، سـایر محصـوالت كانـی غیرفلـزی 3 درصد، مـواد و محصـوالت دارویـی 2 درصد، سـاخت 

ماشـین آالت و تجهیـزات طبقـه بنـدی نشـده 1 درصـد، قنـد و شـکر 1 درصـد و سـایر 9 درصد.

مدیـر جـوان و خوشـفکر بازار سـرمایه كشـورمان در ادامه افـزود: از آنجا كه موضوع فعالیت شـركت 
سـرمایه گـذاری ملی ایران)سـهامی عـام( خرید و فروش و سـرمایه گـذاری در اوراق بهـادار با هدف 
كسـب انتفاع از شـركت های سـرمایه پذیر اسـت، این شـركت اقدام به فروش شـركت هایی با سود 
نقـدی پاییـن و خرید سـهام شـركت های جدید در قیمتهای مناسـب، و همچنیـن به منظور حفظ 
جایـگاه خـود در شـركت های موجود ، اقدام به شـركت در افزایش سـرمایه تعدادی از شـركت های 

سـرمایه پذیر خود نموده اسـت.
بـه گفتـه وی بـر همیـن اسـاس »ونیکـی« در نظـر دارد 
سـرمایه خـود را100 درصـد افزایـش دهـد و بـه میـزان 
17/500/000 میلیـون ریـال از محـل اندوختـه سـرمایه 
ای و مطالبـات و آورده نقـدی افزایـش دهـد كـه مبلـغ 
14/000/000 میلیـون آن معـادل 80 درصـد از محـل 
اندوختـه سـرمایه ای و مبلـغ 3/500/000 آن كـه معادل 
20 درصـد مـی باشـد از محـل مطالبـات و آورده نقـدی 

تامیـن خواهد شـد.
ابوترابـی در بخـش پایانی گزارش خـود با تاكید بر اینکه با 
ایـن افزایش سـرمایه 100 درصدی كـه از محل مطالبات 
واورده نقدی سـهامداران می باشـد در كنار اصاح ساختار 
مالی و مشـاركت در افزایش سـرمایه شركت های سرمایه 
پذیـر و جلوگیـری از خروج منابع شـركت با جدیت دنبال 
اصـاح پرتفـوی و خـروج از شـركت هـای زیـان ده و كـم 
سـود و جایگزینـی آن بـا شـركت های بـا بازده باالی سـود 

مناسـب می باشیم.
رعایـت دقیـق پروتکل هـای بهداشـتی، گـزارش 
جامـع ابوترابـی پیرامـون برنامه ها و سیاسـت های 
شـرکت بـرای افزایـش ثـروت ذینفعان اسـتقبال 
خـوب و برگـزاری مجمـع در نهایت نظـم و میزبانی 
و  سـهامداران  از  شـرکت  ارکان  کلیـه  شایسـته 
خبرنگان، پاسـخگویی مسـتند و دقیق به سـواالت 
سـهامداران حاضـر در مجمـع و ناظـر بـه صـورت 
برخط توسـط جنـاب دکتـر میرمحمـدد صادقی و 
سـید یاسـر ابوترابـی ، تاییـد راهبردهـای مدبرانه 
مدیرعامـل توسـط نماینـدگان سـهامداران عمده 
منجملـه نماینـدگان بانک هـای تجـارت- صادرات 
– ملـت – ملـی و صنـدوق بازنشسـتگی بانـک ها 
تصریح اینکه در سـال 1400 که یکی از سـخت ترین 
سـالهای فعالیت در بازار سـرمایه بوده است شرکت 
توانسـته با جمله راهبردهای خود در سـود سرمایه 
گـذاری و سـود عملیاتـی رشـد خوبـی را نسـبت 
به سـال 1399 کسـب کـرده و رقـم 28/699/813 
سـود خالـص سـازد، ارائـه توفیقـات مدیرعامـل و 
معـاون مالـی در مورد سـرمایه گذاری هـای صورت 
پذیرفتـه در طی سـال 1400 و 1401 و نهایت تعامل و 
همکاری سـرکار خانم مهندس چاوشـی با اصحاب رسـانه برای پوشـش خبری از نکات 

خواندنـی ایـن مجمـع بود کـه حیفمـان آمد به اسـب قلم سـپرده نشـود.
گـزارش بـازرس قانونـي دربـاره گـزارش توجیهی هیـات مدیـره درخصـوص افزایش 

یه  ما سر

های وب با ناخدایی مهندس سید ایمان میری و حضور مدیرانی با تجربه، 
متعهد ومتخصص در طی سالهای حضورش در میهن اسالمی توانسته 
در یک سیر پرشتاب صعودی قرار گیرد و به فتح قله های جدید برسد. 
در تداوم روند رو به رشد و در سایه تمهیدات مدیریتی این مجموعه 
توانست درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی را در سال 1400 نسبت به 
سال 1399، 55 درصد افزایش دهد. رشد 110 درصدی سود عملیاتی و 
افزایش  143 درصدی سود خالص در کنار ارتقاء حاشیه سود عملیاتی 
از 56 درصد به 72 درصد از دیگر دستاوردها و توفیقات این مجموعه 

بوده است.
مخلص کالم آنکه باور به خرد جمعی در کنار مدیریت مثال زدنی 
مهندس میری توانسته »های وب« را به عنوان شرکتی بین المللی که 
با شتاب ، ارزش آفرینی و سودآوری می آورد معرفی کند . ازنظر میزان 
فروش، سود آوری و پوشش شبکه »های وب« را جزو 5 شرکت برتر 

حوزه ارتباطات سازد.
کاهش هزینه ها در شرکت اصلی و روند رو به رشد نسبت های مالی طی 
4 سال اخیر بطوری که حاشیه سود عملیاتی از 38 به 49 درصد و بازه 
دارائی ها از 32 به 50 درصد ارتقاء یافته از دیگر توفیقات مجموعه »های 
وب« با سکانداری مهندس میری بوده است. افزایش 53 درصدی درآمد 
عملیاتی و 123 درصدی سود عملیاتی در حسابهای تلفیقی و کسب 
مبلغ 17/869/059 میلیون سود خالص در حسابهای تلفیقی و کسب 
مبلغ 17/606/856 میلیون سود خالص در حسابهای اصلی شرکت نیز 

از آمار مهم ارائه شده در مجمع بود.

افزایشسرمایه1۰۰درصدی»ونیکی«
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بـه مجمـع عمومـي فوق العـاده صاحبان سـهام شـرکت سـرمایه گـذاري ملـي ایران  
عام( )سـهامي 

در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گـزارش توجیهـی مـورخ 9 بهمـن مـاه 1400 هیات مدیره شـركت سـرمایه گذاري ملـي ایران 
)سـهامي عـام( درخصـوص افزایـش سـرمایه آن شـركت از مبلـغ 17/500 میلیـارد ریـال بـه مبلغ 
35/000 میلیـارد ریـال ، مشـتمل بـر اطاعات مالی فرضی كه پیوسـت می باشـد، طبق اسـتاندارد 
حسابرسی«رسـیدگی بـه اطاعـات مالـی آتـی« مـورد رسـیدگی ایـن موسسـه قـرار گرفته اسـت. 
مسـئولیت گـزارش توجیهـی مذبـور و مفروضـات مبنـای تهیـه آن با هیات مدیره شـركت اسـت. 

2- گـزارش مزبـور در اجـرای تبصـره 2 ماده 161 اصاحیـه قانون تجارت و با هـدف توجیه افزایش 
سـرمایه شـركت از محـل اندوختـه سـرمایه ای به مبلـغ 14/000 میلیارد ریـال و مطالبـات و آورده 
نقـدی بـه مبلـغ 3/500 میلیـارد ریال تهیه شـده اسـت. این گـزارش توجیهی براسـاس مفروضاتی 
مشـتمل بـر مفروضات ذهنی دربـاره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شـده اسـت كه انتظار 
نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه به اسـتفاده كنندگان توجه داده می شـود كه این گزارش 

توجیهـی ممکـن اسـت بـرای هدف هایی جز هدف توصیف شـده در باال مناسـب نباشـد.

3- براسـاس رسـیدگی به شـواهد پشـتوانه مفروضات، این موسسـه، به مواردی برخورد نکرده اسـت 
كـه متقاعـد شـود مفروضـات مزبـور، مبنایی معقول بـرای تهیه گـزارش توجیهی فراهـم نمی كند. 
بـه عـاوه به نظر این موسسـه، گزارش توجیهی یاد شـده ، براسـاس مفروضات به گونه ای مناسـب 

تهیه و طبق اسـتانداردهای حسـابداری ارائه شـده است.
4- حتـی اگـر رویدادهـای پیش بینی شـده طبـق مفروضات ذهنی توصیف شـده در بـاال رخ دهد، 
نتایـج واقعـی احتمـاال متفاوت از پیـش بینی ها خواهد بـود، زیرا رویدادهای پیش بینی شـده اغلب 

بـه گونـه ای مـورد انتظار رخ نمـی دهد و تفاوتهـای حاصل می تواند با اهمیت باشـد.
5- در راسـتای مفـاد ماده 12 اساسـنامه شـركت، دعوت از مجمـع فوق العاده برای بررسـی موضوع 

افزایـش سـرمایه، منوط به تایید سـازمان بـورس و اوراق بهادار می باشـد.
نتایج حاصل از اجرای افزایش سرمایه قبلی

افزایـش سـرمایه قبلی شـركت از مبلـغ 7/000/000 میلیون ریال بـه مبلـغ 17/500/000 میلیون 
ریـال  و از محـل سـود انباشـته بـوده كـه به منظـور اصاح سـاختار مالـی و جبران مخارج سـرمایه 
گـذاری صـورت گرفتـه اسـت. نتایـج حاصـل از افزایش سـرمایه مزبـور كه طی تصمیمـات مجمع 
عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1399/08/05 تصویـب شـده و در تاریـخ 1399/10/10 نزد مرجع ثبت 

شـركت ها به ثبت رسـیده اسـت. 
هدف از انجام افزایش سرمایه 

از آنجـا كـه موضـوع فعالیت شـركت سـرمایه گـذاری ملی ایران)سـهامی عـام( خریـد و فروش و 

سـرمایه گـذاری در اوراق بهـادار بـا هـدف كسـب انتفاع از شـركت های سـرمایه پذیر اسـت، این 
شـركت اقـدام بـه فـروش شـركت هایی با سـود نقـدی پایین و خرید سـهام شـركت هـای جدید 
در قیمتهـای مناسـب، و همچنیـن بـه منظور حفظ جایـگاه خود در شـركت های موجـود ، اقدام 
بـه شـركت در افزایش سـرمایه تعدادی از شـركت های سـرمایه پذیـر خود نموده اسـت. عاوه بر 
مـوارد مذكـور، شـركت از تاریخ آخرین افزایش سـرمایه از مبلـغ 7/000 میلیارد ریـال به 17/500 
میلیـارد ریـال تـا پایان سـال مالی منتهـی بـه 30 /1399/09 ،اقدام به خرید سـهام و شـركت در 
افزایـش سـرمایه نمـوده اسـت. همانگونـه كـه در صورت های مالی حسابرسـی نشـده سـال مالی 
1400 نیـز ارائـه گردیـده اسـت، بهـای تمـام شـده سـرمایه گـذاری هـای بلندمـدت شـركت در 
پایـان سـال مالـی جاری افزایش قابل توجهی نسـبت به سـال گذشـته داشـته اسـت كه بخشـی 
از ایـن افزایـش ناشـی از منابـع حاصـل از انتشـار اوراق اجاره به منظور كسـب منافع بیشـتر برای 
سـهامداران بـوده اسـت. ایـن موضوع در كنـار كمبود نقدینگی در شـركت موجب گردیده نسـبت 
های جاری كاهش و نسـبتهای بدهی افزایش داشـته باشـد و نسـبت به سـنوات گذشـته وضعیت 

نامطلـوب تری را نشـان دهد.
در راسـتای موضـوع فـوق، شـركت سـرمایه گـذاری ملی ایران )سـهامی عـام( در نظر دارد سـرمایه 

خـو را بـه میـزان 17/500/000 میلیون ریال از محل اندوخته سـرمایه ای و مطالبـات و آورده نقدی 
افزایـش دهـد . هـدف از ایـن افزایـش سـرمایه را می تـوان به طور خاصه به شـرح زیر بیـان نمود : 

- جبران مخارج سرمایه گذاری سنوات اخیر؛ 
-  جلوگیری از خروج منابع شركت جهت سرمایه گذاری و استفاده از فرصت های بازار سرمایه؛

- اصاح ساختار صورت وضعیت مالی
مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادی و محل تأمین آن 

بـا توجـه بـه برنامۀ ارائه شـده، شـركت سـرمایه گذاری ملـی ایـران در نظر دارد سـرمايۀ خـود را از 
مبلـغ 17/500/000 میلیـون ریـال به مبلـغ 35/000/000 میلیون ریال ، از محل اندوخته سـرمایه 
ای و آورده نقـدی و مطالبـات سـهامداران )معادل 100% سـرمایه فعلی( به شـرح زیـر افزایش دهد.

-  3/500/000 میلیون ریال )معادل 20 درصد( از محل مطالبات و آورده نقدی.
- 14/000/000 میلیون ریال )معادل 80 درصد( از محل اندوخته سرمایه ای.

برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
 درصـورت عملـی نشـدن افزایـش سـرمایه پیشـنها ی، شـركت سـرمایه گـذاری ملـی ایـران برای 
پرداخـت مطالبـات سـود سـهام سـنوات قبـل و سـال هـای آتـی از محل سـود انباشـته، ناچـار به 
فـروش سـهام نقدشـونده و ارزشـمند پرتفـوی بورسـی خواهـد گردید كـه این امر منجـر به كاهش 
ارزش پرتفوی سـهام بورسـی شـركت و احتماال منجر به كاهش بازدهی سـهامداران در سـنوات آتی 

خواهـد گردید.
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مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شركت  سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران 
)سهامی عام( مورخ 1401/04/14 در محل خیابان مطهري، بعد از چهارراه قائم مقام فراهاني، پاک 334 

طبقه همکف برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 79/23 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 همایون 
باقري طادي بود، كه جنابان ابوالفضل علي مراد و حمید فهیمي در مقام نظار اول و دوم و آقای یاور میر 

عباسي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1400/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 270 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
سکاندار شركت در ادامه گزارش خود با تصریح اینکه نقش آفرینی در رشد اقتصادی جامعه و خلق ارزش 
افزوده پایدار و رو به رشد، از طریق تجهیز منابع مادی و معنوی برای سرمایه گذاری های مناسب، خاقانه 
و بازار محور كه بصورت حرفه ای مدیریت شده و حداكثر بازدهی را تضمین نماید جزو اهم سیاستها و 
رویکردهای ما در شركت »وصنا« می باشد افزود: براساس صورت های مالی حسابرسی شده “وصنا” در 
سال مال منتهی به 1400/09/30 جمع درآمدهای عملیاتی شركت بالغ بر 5289 میلیارد ریال است كه 
منجر به شناسایی سود خالص معادل 5006 میلیارد ریال )1012 ریال به ازای هر سهم( گردیده است. 

همچنین سود انباشته شركت 5030 میلیارد ریال می باشد.
در این مراسم پس از ارائه گزارش سرپرست شركت به مجمع، با اشاره به اینکه به منظور احقاق حقوق 
صاحبین سهام تمامی اقدامات الزم صورت پذیرفته و در جهت وصول مطالبات گام برمیداریم بیان شد كه 
یک فقره ملک به نفع شركت از گروه سیف خودرو دریافت شده است و انشاء اهلل تا حدود دو ماه آینده ملک 
موصوف تعیین تکلیف و نقدینگی حاصل از فروش آن به شریان های اقتصادی شركت تزریق خواهد شد. 
یاورمیرعباسی عضو هیات مدیره شركت نیز همچنین در خصوص امکان واگذاری بلوک سهام بانک اقتصاد 
نوین اعام نمود كه شرط واگذاری این بلوک ارزشمند، تجمیع آن با بلوک این سهام در گروه توسعه صنایع 

بهشهر است، تا از این طریق حداكثر منافع برای سهامدارن ایجاد گردد.
پیام هیأت مدیره

هیأت مدیره و مدیریت شركت معتقد است كه امانت دار سهامداران محترم بوده و به منظور حراست 
و ارتقای امنیت امانت واگذار شده به آن ها، وظیفه خود می داند كه از انجام هیچ تاش و كوششی 
در این راه دریغ نورزد. مدیریت شركت در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به ادامه روند 
پویایی و موفقیت شركت، در سال مالی مورد گزارش در جهت اصاح تركیب پرتفوی و نیز افزودن 
حجم سرمایه گذاری ها و استفاده بهینه از موقعیت های بازار سرمایه، اقدامات اساسی به عمل آورده 
و برنامه ریزی های خود را برمبنای رضایت مندی سهامداران، حفظ و ارتقای منافع و ثروت آنها بنا 
نهاده است. بر این اساس گزارش حاضر در برگیرنده اهم فعالیتهای شركت در جهت نیل به اهداف و 

استراتژی های شركت می باشد.
هیأت مدیره و مدیریت شركت معتقد است تمامی افتخارات و موفقیت های كسب شده در سایه حمایت 
های بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم حاصل شده است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات 
سازنده شما سهامداران محترم بی شک چراغ راه گذشته، حال و آینده بوده و خواهد بود. در این راستا بهره 
مندی از نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری مناسب در راستای بهبود فرآیندهای 

تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم.
در پایان شایان ذكر است مدیریت شركت بر خود فرض می داند طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان با 

افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم سهامداران محترم را كه بی شک همراه با خیر و 
بركت برای شركت خواهند بود گرامی میداریم.

عملکرد شرکت
وضعیت سرمایه گذاري هاي شرکت

عمده فعالیتهاي شركت در بخش خرید و فروش دارایي هاي مالي متمركز است. بهینه سازي پرتفوي 
سرمایه گذاري هاي شركت به صورت یک فرآیند مستمر همواره در دستور كار بوده و راهبرد سرمایه 
گذاري هاي شركت عمدتاً مبتني بر تجزیه وتحلیل بنیادي ))Fundamental Analysis، با توجه 
به روندهاي موجود اقتصادي در بازارهاي پولي و مالي و سیاست هاي كان اقتصادي و نیز بسته هاي 

پیشنهادي مصوب در هر یک از این بخش ها مي باشد. 
اهم اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش

1- پرداخت بخش عمده ای از بدهی های شركت)سود سهام پرداختنی(
2- خرید و فروش سهام شركت ها

3- دریافت مطالبات از شركت های سرمایه پذیر و مدیریت نقدینگی جهت استفاده از فرصت های سرمایه 
گذاری

4- مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر
5- حضور موثر و فعال در مجامع عمومی فوق العاده شركت های سرمایه پذیر در جهت حفظ و صیانت از 

سرمایه گذاری های انجام شده بورسی و غیربورسی به منظور وظایف قانونی
6- برقراری ارتباطات موثر با سایر شركت های گروه جهت بهره مندی از تخصص و هم افزایی به منظور 

حداكثر نمودن منفعت و صرفه و صاح سهامداران شركت
7- اصاح و بهبود مستمر سبد دارایی ها در راستای رسیدن به سبد دارایی های هدف از طریق گردش 

مناسب سبد سهام و ارتقای ارزش خالص دارایی ها
8- تحصیل سود با كیفیت و مستمر )عملیاتی( از طریق سرمایه گذاری در سهام شركت هایی كه سود 
نقدی مصوب را در تاریخ مقرر به صورت نقدی پرداخت نموده و امکان سرمایه گذاری مجدد را برای 

شركت فراهم می سازند.
9- كسب رتبه اول از نظر بهره وری كل عوامل در گروه سرمایه گذاری های مالی براساس رتبه بندی سال 

1397 سازمان مدیریت صنعتی بین 500 شركت بزرگ كشور
سیاست هاي تأمین مالي و اعتباري شرکت 

كلیه تأمین مالي و نقدینگي شركت از منابع ذیل حاصل میگردد:
- سود حاصل از سرمایه گذاري ها 

- فروش سرمایه گذاري ها 
- افزایش سرمایه 

- ابزارهاي بدهي و تسهیات دریافتي از بانکها
برنامه های آینده شرکت

- به روز رسانی چارچوب سبد دارایی های هدف با درنظر گرفتن دیدگاه های مناسب سرمایه گذاری، 
كاهش ریسک، افزایش بازده سرمایه گذاری ها و حفظ تنوع سبد دارایی ها با توجه به شرایط رفع تحریم ها.

- تداوم اصاح و بهبود مستمر سبد دارایی ها در راستای رسیدن به سبد دارایی های هدف
- فروش سرمایه گذاری های با بازده انتظاری اندک و با نقدشوندگی كم و تبدیل وجوه حاصل به سرمایه 

گذاری های مناسب تر د صنایع پیشرو و استفاده از فرصت های بازار سرمایه
- بررسی كارشناسانه صنایع و شركت های فعال كشور به خصوص شركت های پذیرفته شده در بورس 

اوراق بهادار تهران به منظور داشتن تصویری دقیق و شفاف از وضعیت آتی این شركت ها. 

اصالحپرتفویوافزایشحجمسرمایهگذاریها
برنامههایمدیریتجدیدبرایحفظوارتقاءثروتومنافعسهامداراندر»وصنا«
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به گفته مهندس هوشنگ دادوش ، مدیرعامل باتجربه »وتوشه« ، با پیاده سازی برنامه ها و سیاستهای 
اعمالی در سال 1400 ، شركت موفق شده است درآمد خاص و سود عملیاتی خود را بیش از 40 درصد 
ارتقا دهد 38 درصد دارائی ها خود را ارتقاء دهد و با كاهش 8 درصدی بدهی های خود و با كسب سود 

افزون بر 416 هزار میلیارد آماری موفق در سود آوری و ارزش آفرینی حاصل كند .
آمارهای مستند حاكی از آن است كه در مقام بازدهی میانگین ده ساله بین »وتوشه« و دیگر اركان بازار 
سرمایه و حتی 30 شركت برتر بورسی ، این مجموعه توانسته عملکردی بی بدیل داشته باشد و رشد 83 

درصدی برای ذینفعان خود ارمغان بیاورد .
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت  سرمایه گذاري پارس توشه )سهامی عام( مورخ 

1401/04/30 در محل خیابان سپهبد قرني شماره 43 برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور72/34 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 محسن 
عسکري آزاد بود، كه جنابان ارسان رازقي و قاسم زند در مقام نظار اول و دوم و آقای سیامک رحیمي 

میداني 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 150 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس هوشنگ دادوش در ابتدای گزارش جامع خود با تصریح اینکه شركت سرمایه گذاری پارس توشه 
با توجه به چشم انداز و مأموریت خود همواره كوشیده است كه عاوه بر در نظر گرفتن منافع كوتاه مدت 
سهامداران ، بیشترین بازدهی را در بلند مدت نصیب سهامداران سازد افزود مقایسه P/NAV شركت 
سرمایه گذاری پارس توشه در سال 1400 با بنگاه های اقتصادی مشابه و بازار موید این مطلب است كه 
این شركت دارای جایگاه مطلوبی در بین شركت های سرمایه گذاری و بنگاه های اقتصادی مشابه میباشد
مدیرعامل توانمند مجموعه در ادامه با تاكید بر اینکه بخش اعظمی از سرمایه گذاری های پارس توشه در 
شركت های تولیدی لوازم خانگی كوچک صنعت روشنایی و مواد شیمیایی می باشد اضافه كرد: به عنوان 
یک هلدینگی كه به تولید و اهتمام بسیاری می ورزد به اشتغالزایی و تولید محوری و ایجاد اروزش افزوده 

نگاه محوری داریم.
 به گفته وی همیشه برای توسعه محصوالت ارتقای كیفیت، كسب سود پایدار و توجه ویژه به صادرات با 

مدیران شركت های تابعه جلسات متعدد برگزار می كنیم كه برون رفت های بسیار خوبی داشته است. 
مهندس دادوش در ادامه با اشاره به اینکه جمع سرمایه گذاری های شركت بالغ بر 5047 میلیارد تومان 
است كه 41% آن در بازار سرمایه و مالی، 28% در لوازم خانگی، 27% روشنایی و 4% شیمیایی می باشد 
خاطرنشان كردن كه از این سرمایه گذاری ها بیشتر از 2900 میلیارد تومان مدیریتی و مابقی غیر مدیریتی 
است. ناخدای »وتوشه« در بخش دیگری از گزارش خود اظهار داشت كه سرمایه گذاری های شركت در 
سال 1400 بالغ بر 992 میلیارد تومان بوده كه رشد 35درصدی نسبت به سال مالی قبل داشته است 
و شركت در سال 1400 نسبت به سال 1399، 40درصد رشد درآمد، 40درصد رشد سود عملیاتی و 
40درصد رشد سود خالص را تجربه كرده است. همچنین دارایی های شركت 38 درصد افزایش و بدهی 

های شركت نیز 6درصد كاهش یافته است.
سود حاصل از سرمایه گذاری های شركت اصلی 414 میلیارد تومان و در تلفیقی 1339 میلیارد تومان 

است .
شایان ذكر است عمده ترین فعالیت شركت در بخش مدیریت تخصصی شركت های تابعه در  شركت های 
پارس خزر، پارس خزر نقزه، خزر پاستیک، خزر سینتک، بین المللی نور توشه، طراحی و مهندسی پارس 
زرآسا، پارس شهاب، شهاب توشه، شهاب شیشه، خزركوشا، توسعه صنایع خزرشید و صنایع شیمیایی 

سینا بوده است. 

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، گزارش مبسوط وتحلیل جامع مهندس دادوش در مورد 
وضعیت شرکت، تایید حسابهای شفاف و کلین تیم مالی توسط حسابرس و بازرس قانونی، 
پاسخگویی دقیق و مستند به سواالت سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط، اعالم 
تصمیم مدیریت مبنی بر در دستور کار قرار گرفتن افزایش سرمایه 1400 میلیاردی از محل سود 
تقسیم نشده در سال مالی گذشته و بسان همیشه لطف و بزرگواری جناب هوشنگ خان دادوش 
پیشکسوت عرصه تولید و صاحبنام خدمت به ملت و مشهور حامی اصحاب رسانه نسبت به اهل 
قلم، تاکید بر اینکه حجم خوبی از مواد اولیه مورد نیاز شرکت های تابعه ذخیره سازی گردیده 
است، تقسیم 20 درصد بیشتر از سود تقسیمی به نسبت پارسال، تصریح اینکه سود واقعی با 
سرمایه جدید به مبلغ 468 ریال است از نکات مهمی بود که حیفمان آمد به رشته تحریر درنیاید.

فعالیت شرکت های سرمایه پذیر مدیریتی
فعالیت های شرکت سرمایه گذاری پارس توشه در دو بخش زیر متمرکز میباشد: 
)) Management Holding  مدیریت تخصصی شركتهای تابعه، با سهام اكثریت  -

 )Management Investment( سرمایه گذاری در سهام و یا سایر فعالیت ها و پروژه های سودآور -
انجام سرمایه گذاری های الزم در شركت های تابعه برای حفظ مزیتهای رقابتی، همگام با تغییرات 
تکنولوژیکی و دگرگونی در بازار و محیط كسب و كار و نیز انجام هدایت گری و كنترلهای الزم در 
شركتهای تابعه، در راستای اهداف كان و استراتژی های بلند مدت شركت، از اهم فعالیت ها در شركتهای 

تابعه و ایفای نقش مدیریت تخصصی می باشد.
از سوی دیگر سرمایه گذاری و تشکیل سبد بهینه و متوازن )ریسک و بازدهی( از سهام )شركتهای بورسی( 
و یا فعالیت ها و پروژه های سودآور، به نحوی كه موجب كسب بیشترین بازده از امکانات و دارایی ها و تأمین 

سودآوری و رشد پایدار شركت گردد، شاخه دیگر فعالیت شركت پارس توشه می باشد. 
تنگناهای ناشی از تعطیلی كسب وكارها در پایان سال مورد گزارش به دلیل بیماری همه گیر ویروس كرونا 
، تشدید تحریم های یک جانبه، افزایش پایه ای نرخ ارز، افزایش بی رویه نرخ تورم، طوالنی شدن فرآیند 
زنجیره تأمین، افزایش شدید نیاز به نقدیگی، ناپایداری در محیط كسب و كار و تغییرات روز به روز، از 
جمله چالش های سترگ در سال مورد گزارش بودند كه نه تنها موجب افزایش قیمت نهاده های تولید 
گردیده اند، بلکه موجب دشواریهای زیاد در تأمین منابع )ریالی – ارزی( برای حفظ سطح تولید، گردش 

عملیات و اشتغال گشته اند. 
اقدامات همه جانبه مانند؛ دو راندیشی در تأمین بهنگام مواد اولیه، افزایش عمق ساخت برای كاهش 
وابستگی به خارج، انجام انطباق در سیاست های فروش به و سیله تغییر متناسب و تدریجی قیمت ها و به 
ویژه كاهش دوره وصول از جمله اقدامات شركتهای زیر مجموعه برای تبدیل تهدیدات محیطی به فرصت 
های سودآوری و توسعه، از راه انطباق با تغییرات شدید در شرایط كسب و كار و حفظ سودآوری و پایداری 

شركتهای تابعه بوده است.
برنامه های آتی شرکت 

شركت سرمایه گذاری پارس توشه تحقق مأموریت زیر را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است: »جذب 
سرمایه از منابع مختلف، مدیریت و هدایت آن به سمت فعالیت های اقتصادی و مشاركت در توسعه صنعتی 

كشور با تأكید بر دستیابی به مناسب ترین تركیب ممکن بازدهی و ریسک سرمایه گذاریها.«
در اجرا و تحقق مأموریت فوق استراتژی ها و سیاست های زیر مورد تأکید هیئت مدیره شرکت 

می باشد: 
1- تقویت ساختار و نظام های برنامه ریزی و كنترلی

2- حاكمیت اثر بخش بر شركت های تابعه با هدف ارتقای عملکرد آنان
3- حضور در بازار سرمایه با هدف بهینه سازی سبد سهام شركت از نظر بازدهی و ریسک سرمایه گذاری ها  

4- جستجو برای تأمین منابع مالی جدید و مناسب تر 
5- شناسایی و بهره برداری از فرصت های اقتصادی در حال تحول و پیدایش

افزایش4۰درصدیسودخالص

ارمغانناخداییقابلدرسرمایهگذاریپارستوشه
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مورخ  )سهامی عام(  سینا  بندری  و  دریایی  توسعه خدمات  سالیانه  شركت  عادی  عمومی  مجمع 
1401/04/28 در محل هتل بین المللي پارسیان استقال )سالن دریاي نور( برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 78/89 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  محمد 
نوین بود، كه جنابان عباس ناظمي و امیر آهنگریان ابهري در مقام نظار اول و دوم و آقای فرخ طراح زاده 

گان 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 با تقسیم سود 5320 ریال به ازای هر 

سهم به كار خود پایان دادند.
دكترفرخ طراح زاده گان در ابتدای گزارش جامع خود با 
تشریح اینکه شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا 
با نزدیک به 300 نفر نیروی انسانی شاغل كه در 4 بندر 
از 6 بندر اصلی كشور در بخش عملیاتی و سرمایه گذاری 
به طور جدی فعال است افزود: این شركت هم اكنون با 
دارا بودن نیروهای متعهد و متخصص و ربع قرن سابقه در 
خدمات بندری و داشتن ناوگان عظیمی از انواع ماشین آالت 
و تجهیزات بندری ، توان ارائه خدمات برای میلیونها تن كاال 

در سال را دارد.
كشورمان  اقتصاد  صاحبنام  و  موفق  مدیرعامل  گفته  به 

بارگیری  و  تخلیه  خدمات  عرصه  در  اكنون  هم  »حسینا« 
محموالت بندری هم اكنون در بندر امام خمینی )ره(، بوشهر، 
نوشهر و منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی )بندرعباس( 
فعالیت های بندری خود را مبتنی بر تجربیات موفق و متناسب 
با نیازهای متغیر و روزافزون این صنعت در راستای توسعه پایدار، 

عینیت و استمرار بخشیده است.
دكتر طراح زاده گان در فرازی دیگر از گزارش خود با تاكید بر 
اینکه شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولین شركت 
در ارائه خدمات بندری در كشور می باشد كه تجربه اداره تمامی 
عملیات خشکی یک بندر را دارد افزود: هم اكنون نیز تمامی 
عملیات بنادر نوشهر و بوشهر شامل تخلیه و بارگیری كاال از 
اسکله به كشتی و بالعکس ، حمل و تخلیه كاال به محوطه ها 
و انبارها ، بارگیری كاالها از محوطه ها و انبارها ضمن حفظ و 
حراست محموالت در انبارها ) ترمینال داری ( را در اختیار دارد.
ناخدای »حسینا« در قسمت دیگری از گزارش مبسوط خود 
مالی مورد گزارش گفت:  پیرامون عملکرد شركت در سال 
در سال 1400 مجموع عملیات تخلیه و بارگیری كانتینری 
TEU 962822 بوده است كه نسبت به سال قبل 20 درصد 
رشد داشته و همچنین مجموع عملیات انبارداری كانتینری در 
سال TEU 121998  1400 بوده است كه نسبت به سال 
گذشته 43 درصد رشد داشته است. دكتر طراح زاده گان در 
ادامه خاطرنشان ساخت كه در سال 1400 مجموع عملیات 
تخلیه و بارگیری كاالی عمومی و فله نسبت به سال قبل رشد  
19 درصدی داشته و در همین سال مجموع عملیات تخلیه و 

بارگیری عملیات نفتی با رشد قابل توجه  162 درصدی به رقم 2356188 تن رسیده است. به گفته وی 

همچنین در سال 1400 مجموع عملیات تخلیه و بارگیری كاالی عمومی و فله به رقم 4150713 تن 
رسیده است كه نسبت به سال قبل 19 درصد رشد داشته است. مدیرعامل با تجربه و برنامه محور در 
ادامه با تبیین اینکه عمده قراردادهای شركت بصورت بلندمدتی هستند كه با رعایت صد در صدی صرفه 
و صاح شركت منعقد و بطور دائم مورد بازبینی قرار می گیرند اضافه كرد: بعضی از این قراردادها هنوز 
اعتبار زمانی داشته و آنهایی كه به اتمام برسند با نظر كارشناسان و تیم خبره مشاوران و مدیران ما دوباره 

تمدید خواهند شد.
دكتر طراح زاده گان در فرازی دیگر از گزارش خود و پیرامون درنظر گرفتن مبلغی از صورتهای مالی به 
عنوان ذخیره حق بیمه اظهار داشت كه مبلغی بابت حق بیمه 
درآمدهای سالهای 1391 الی سال مالی مورد گزارش بعنوان 
ذخیره در نظر گرفته شده كه بخشی از آن مازاد تشخیص 
داده شده است كه طی سال جاری یا سال های آینده تعیین 

تکلیف خواهد شد.
مدیر مدبر »حسینا« در بخش پایانی گزاش خود با تبیین 
اینکه در خصوص نرخ های سال جاری، تعرفه 177 دالر به 
ازای كانتیر 20 فوت پر است و 266 دالر به ازای كانتینر40 
فوت پر و 97 دالر به ازای كانتینر 20 فوت خالی و  133 دالر 
به ازای كانتینر 40 فوت خالی می باشد كه این موارد درآمد 
كل است كه به نسبت تسهیم بین موجر و مستاجر تقسیم می 
شود اضافه كرد: عمده این بخش در بندر شهید رجایی متعلق 
موجر است اما در بندر بوشهر بالعکس است و اكثر درآمد یعنی 

در حدود 70 درصد متعلق به مستاجر )حسینا( می باشد.
پیرامون  و  مجمع   این  حاشیه  در  شركت  كاردان  مدیر 
موقعیت استراتژیک كشورمان كه ظرفیت های بی نظیری 
را در حوزه دریایی و بندری ایجاد كرده است و همچنین 
جایگاه بی بدیل شركت سینا در زمینه بهره بردن از این 
ظرفیت ها خاطرنشان كرد كه در بخش ترانزیت، كاما این 
ظرفیت دیده می شود. به گفته دكتر طراح زاده گان كه 
بیش از سه دهه حضور درخشان در مدیریت ارشد شركت 
های بزرگ كشور داشته است اگر موانع متعددی بر سر 
این صنعت نبود، می توانستیم درآمدی نزدیک به درآمد 
صادرات نفت برای كشور تصور كنیم. اما موانع متعدد درون 
سازمانی، سیاسی و ارتباطات بین المللی باعث شده كه 
ترانزیت جایگاه واقعی خودش را در كشور نداشته باشد و 
بخش عمده ای از آن به جزیره ای عمل كردن سازمان های 
مرتبط بازمی گردد. به گفته وی سازمان های متعددی در 
این بخش ذی مدخل هستند كه ایجاب هماهنگی بین آنها 
بسیار سخت و دشوار است همچنین مسائل بین المللی نیز 
در این زمینه اثرگذار بوده است. استفاده از موقعیت خاص 
و استراتژیک كشور از جمله موارد مهمی است كه همواره 
ارگان های دریایی مورد اشاره متخصصان و  در همایش 
فعاالن این صنف بوده، اینگونه نیست كه مسئوالن ما از 
این ظرفیت بی خبر باشند. اما مسائل و مجموعه موانعی 
باعث می شود كه این ظرفیت به طور كامل احصا نشود. 
با این حال، شركت سینا در یک دهه گذشته تاش كرده 
تا از حداكثر توان خود برای بهره مندی از این ظرفیت ها 
استفاده كند. سینا عاوه بر اینکه در بنادر مختلف و ارائه سرویس های متنوع، از غات گرفته تا 

تقسیمسود532۰ریالیشرکتتوسعهخدماتدریاییوبندریسینا

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا با یک مدیریت ارزنده و 
برجسته به نام دکتر فرخ طراح زاده گان که از مدیران طراز اول اقتصاد 
کشورمان بوده و به دیسیپلین و برنامه محوری تاکید و توجه ویژه دارد 
توانسته در بین 500 شرکت برتر به نقل از گزارش سازمان مدیریت 
صنعتی، با افزایش درآمد از 850,4 به 1,086,7 میلیارد تومان، در سال 
1400 نسبت به سال قبل به رتبه باالتری ) رتبه سال 1399 شرکت 215 
بوده است) دست یابد. این شرکت در بین شرکت های فعال در صنعت 
حمل و نقل و خدمات وابسته، با حجم فروش معادل 8504 میلیارد ریال 
در سال 1399 در رده 5 ام قرار داشت که در سال 1400 با افزایش فروش 
آن به مبلغ 10,868 میلیارد ریال به نظر می رسد بتواند جایگاه خود 
در بین شرکت های فعال در این صنعت را حفظ نماید. و بدون شک با 
حضور پرسنلی نخبه و مدیریتی آگاه به شرایط روز اقتصادی از داخل و 
خارج کشور ما در سالهای آتی نیز از روند صعودی شرکت از خدمات و 
هم سودآوری و ارزش آفرینی و کسب سهم بیشتر از سهم بازار کاری 

دربندرها خواهیم بود.
رشد درآمد عملیاتی این شرکت در سال جاری نسبت به سال قبل 
26/7% می باشد که افزایش نرخ تعرفه های کارفرما و افزایش ناشی 
از خدمات نفتی اهم دالیل افزایش مذکور بوده است.شرکت در سال 
1400 موفق به کسب رتبه های اول از شاخص بهره وری کل عوامل در 
بین گروه های حمل و نقل و خدمات وابسته در بین 500 شرکت برتر بر 
اساس رتبه بندی IMI گردید. شرکت در سطح جهانی و منطقه ای فاقد 

جایگاه است.
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كانتینر و جنرال كارگو شناخته شده، زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی را نیز فراهم كرده است. 
ما در تمام بنادری كه حضور عملیاتی داشتیم حتما یک پروژه سرمایه گذاری را با توجه به نیازسنجی 
و بررسی های همه جانبه اقتصادی انجام داده ایم . دكتر طراح زاده گان همچنین در مورد بهره 
مندی » حسینا« از نرم افزارهای هوشمند و مبحث حمات سایبری اضافه كرد : نرم افزارها باعث 
می شوند تا نقش انسان در اداره ترمینال ها به حداقل برسد و تمام برنامه ریزی تخلیه از كشتی و 
انتقال آن به یارد و اینکه كدام یارد شرایط بهتری دارد و برنامه ریزی برای گیت و خروج كانتینر، 
همگی به وسیله نرم افزار انجام می شود و این به افزایش سرعت و دقت عملیات كمک فراوانی میکند 
وباتوجه به اینکه این نرم افزارها امکان این را دارند كه مورد حمات سایبری قرار گیرند ما با كمک 
نخبگان و متخصصان توانمند داخلی توانسته ایم تا بیشترین حد ممکن زیرساخت ها را طوری برقرار 
سازیم كه از این حمات مصون باشیم تا به عملکرد كاری و خدمات رسانی مان خللی ایجاد نشود. 
دكترطراح زاده گان در مورد چشم انداز شركت خدمات دریایی بندری سینا و احتمال تصویب برجام 
نیز خاطرنشان كرد كه  قطعا بنادر كشور ما در شرایط عادی تجارت با توجه به موقعیت استراتژیکی 
كه دارند و حضور نیروی توانمند انسانی، این استعداد را دارند كه در كنار پورت اپراتورهای مطرح 
دنیا قرار بگیرند  و در این میان پتانسیل و ظرفیت باالیی كه »حسینا« دارد در شرایط پسا برجام 

باعث خواهد شد شركت در تداوم روند صعودی عملکرد خود طی این سالها  با یک جهش عالی در 
سودآوری و نقش آفرینی اثر گذار در بعد منطقه ای و جهانی  نام نامی خمد را پرآوازه تر سازد .                                     
زاده  طراح  دکتر  مبسوط  گزارش  ارائه  بهداشتی،  های  پروتکل  دقیق  رعایت 
شرکت،  آتی  های  برنامه  و  دستاوردها  پیرامون  شرکت  خوشفکر  مدیرعامل  گان 
پاسخگویی دقیق و مستند به سواالت سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت 
برخط، تایید حسابهای شفاف و کلین مدیریت و تیم مالی محبوب مجموعه، برگزاری 
سازمان  تایید  مورد  اساسنامه  با  شرکت  اساسنامه  انطباق  جهت  العاده  فوق  مجمع 
بورس و اوراق بهادار و نهایت تعامل و همکاری جنابان اکبرزاده و ثنایی )) ریاست 
افزایش  موضوع  اعالم  و  خبری  پوشش  برای  عمومی((  روابط  فرهیخته  مدیریت  و 
از  اینکه  انجام افشا خواهد شد  سرمایه شرکت در مرحله کسب مجوز است و پس 

نکات خواندنی این مجمع بود.
خدمات و توانمندی های بندری

از  انجام می دهد كه  شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، خدمات بندری بسیاری 
آن میان می توان به موارد زیر اشاره داشت: »عملیات تخلیه و بارگیری محموالت كشتیهای 
تجاری اعم از كاالهای عمومی، كانتینر، فله خشک و فله مایع، نگات سنگین و كاالهای پروژه 
ای«، »مدیریت بنادر«، »احداث و اداره ترمینالهای كانتینری«، »نمایندگی خطوط كشتیرانی«، 
»دوبه كاری«، »انبارداری«، »بارشماری و بارنویسی«، »حفاظت كاالهای صادراتی«، »خدمات 

گمركی و ترخیص كاال«و »ارایه كلیه خدمات بندری بر اساس قوانین جاری كشور«

اهداف و راهبردهای بلندمدت عملیاتی (استراتژی ها)  و خط مشی ها و سیاست های پیش 
بینی شده برای دستیابی به آنها 

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در سال 1400 طی پروژه ای تحقیقاتی، اقدام به تدوین برنامه 
راهبردی شركت نمود كه به عنوان بخشی از خروجی های این پروژه، اركان جهت ساز، راهبردها و خط 

مشی سیستم مدیریت یکپارچه آن به شرح زیر، تدوین گردید:
ماموریت:

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا ماموریت اصلی خود را ارائه خدمات لجستیک ملّی و منطقه 
ا ی با " ارزش آفرینی برای سهامداران"  در ابعاد ذیل می داند:

-  خدمات دریایی
- خدمات بندری

- كشتیرانی و حمل و نقل 
- خدمات ارزش افزوده لجستیکی

- بارفرابری (فورواردری)
- صادرات و واردات كاالها ی مجاز

چشم انداز شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در افق 1410
شركت سینا در افق 1410 ه.ش یک شركت لجستیکی فراملی در تراز نظام مقدس جمهوری اسامی 
ایران است كه با تکیه بر استعداد حرفه ای، تجهیزات راهبردی و راهبری شبکه های به هم پیوسته به 
عنوان شركتی نوآور، سرآمد، معتبر، معتمد، بهره ور، سریع و ایمن شناخته می شود، كه انتظار می رود در 

افق 1410 در بین 100 شركت برتر داخلی قرار گیرد و حداقل در سه كشور منطقه فعالیت داشته باشد.
برنامه های آتی هیئت مدیره

- گسترش بازارهای فروش/ارائه خدمات محصوالت و تنوع بخشی به شیوه های فروش/ ارائه خدمات
- تولید و ارائه محصوالت/خدمات جدید

- مشاركت ها و سرمایه گذاری ها
- شیوه های تامین مالی

- افزایش ظرفیت
- تغییرات اساسی در روش های تولید محصوالت/ ارائه خدمات و بهبود كیفیت

- صرفه جویی در هزینه ها از طریق افزایش كارایی و اثربخشی اجرای عملیات و استفاده بهینه از منابع 
در دسترس و .. .

- بهبود روش ها و بکارگیری فنون نوین مدیریت
- كسب شرایط رقابتی بهتر در حوزه های بهبود كیفیت، كاهش قیمت تمام شده و ارتقای نوآوری

- توسعه منابع انسانی
- برنامه های آتی شركت با توجه به تحریم ها، كرونا و محدودیت های تجاری
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مجمع عمومی عادی سالیانه شركت تراكتورسازی ایران )سهامی  عام( در تاریخ 1401/04/29 در محل گروه 
صنایع تراكتورسازي ایران تشکیل شد.

در این مجمع كه با 87/06 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 متولیان بود، 
كه جنابان فرزاد مختاري و عباس كریمي در مقام نظار اول و دوم و آقای حسن گردشي ممقاني 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 با تقسیم سود 

700 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكترمصطفی وحیدزاده مدیر مدبر و خوشفکر صنعت كشورمان در ابتدای گزارش جامع خود با اشاره بر 
افزایش 40 درصد درآمد تلفیقی نسبت به سال گذشته، افزایش 47 درصدی درآمد شركت اصلی نسبت به 
سال گذشته، تولید 22 هزار و 291 دستگاه انواع تراكتور و بکهولودر با تحقق 99 درصدی برنامه تولیدی، 
تولید 17 هزار و 800 دستگاه انواع تراكتور جفت دیفرانسیل با كسب سهم 80 درصدی برنامه تولید، تامین 

نیاز 98.6 درصدی بازار داخلی، رشد جهشی فروش تجاری 
قطعات یدكی تراكتور به ارزش بیش از 2000 میلیارد  ریال 
و با رشد 87 درصدی نسبت به سال قبل، صادرات بیش از 4 
هزار میلیارد ریالی تراكتور و ادوات محصوالت جانبی به ارزش 3 
هزار و 390 میلیارد ریال،  آغاز تولید خودروی تجاری كامیونت 
11 تنی با استاندارد یورو 5، تولید انبوه محصوالت 4120 با 
120 اسب بخار و تراكتور 455 با 55 اسب بخار، كسب عناوینی 
همچون صادر كننده ممتاز، واحد صنعتی سبز و 100 شركت 
برتر كشور و ... به عنوان مهمترین دستاورد سال 1400در كنار 

بسیاری توفیقات دیگر می باشد.
مدیرعامل »تایرا« اضافه كرد توسعه بازارهای موجود و نفوذ 
با تخصیص سهم  منابع درآمد  توسعه  بازارهای جدید،  در 
50 درصدی برای محصول تراكتور و 50 درصدی برای سایر 
محصوالت از جمله قطعات- موتور- ابزار آالت- ماشین آالت 

و كاربردی  توسعه كمی- كیفی  ادوات،  و  عمرانی- كامیونت 
محصوالت موجود، توسعه كسب و كارهای جدید با محوریت 
محصوالت دانش بنیان، مدیریت هزینه و بهره وری عوامل تولید 
و اصاح و توسعه ساختار تکنولوژیکی با اولویت همکاری با مراكز 
عملی و دانشگاهی نیز از جمله استراتژی های كان تراكتورسازی 

برای رویکرد آینده می باشد.
وی از مزایایی همچون مزیت قیمت به ویژه در بازارهای صادراتی، 
كیفیت قابل قبول محصوالت تولیدی، تنوع سبد محصول از 38 
تا 150 اسب بخار توان، شبکه توزیع و خدمات نمایندگی در 
سراسر كشور، خودكفایی بیش از 90 درصدی در تامین قطعات، 
در اختیار داشتن 99 درصد سهم بازار، نیروی انسانی مجرب و 
متخصص، برخورداری از شركتهای زیرمجموعه توانمند و همجوار، 
برخورداری از سیستم ردیابی قطعات و ... نیز به عنوان مزایای 

رقابتی گروه تراكتورسازان در این مجمع یاد كرد.
دكتر وحیدزاده در كنار بقیه گزارشات از برنامه های تولید، فروش و 
صادرات تراكتور و موتور، افزایش تولیدات منطبق بر استانداردهای 
تراكتورهای كابین دار و آپشن دار،  تولید  افزایش  آالیندگی، 
افزایش تولید- فروش و صادرات قطعات ریخته چدنی تا سقف 

69 هزار تن، افزایش فروش و صادرات قطعات یدكی، افزایش تولید و فروش محصوالت عمرانی و راه سازی- 
خودروهای تجاری) كامیونت(، انواع ابزار آالت مخصوص، شروع تولید ادوات كشاورزی با ایجاد شركت مستقل 

برای این منظور، سرمایه گذاری در زیرساختهای تولید، توسعه كسب و كار به عنوان برنامه های آتی نام برد.
این مدیر خاق و برجسته در این جلسه و در پاسخ به سواالت متعدد سهامداران نیز با اشاره به اینکه فعالیت 
در بنگاه اقتصادی مانند تراكتورسازی نیازمند برنامه ریزی با در نظر گرفتن بسیاری از مسائل ریز، درشت و 
اولویت دار تا هم راستا شدن با قوانین كشور بخصوص در بخش قیمت گذاری است، تاكید كرد: تراكتورسازی 
همواره چالشهایی را در تعیین قیمت در سامانه 124 داشته كه با همراهی هیات مدیره و ارائه مستندات الزم 

توفیقاتی داشته كه همچنان نیز تاشهای خود در این بخش ادامه خواهد داد.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، گزارش جامع و سرشار از موفقیت دکتر وحیدزاده که با 
تشویق سهامداران و بعد قرائت گزارش وی مواجه شد ،تایید حسابهای شفاف و کلین معاونت و 
تیم مالی مجرب مجموعه، اعالم برنامه ریزی مدیریت ارشد برای دریافت مطالبات از شرکت های 
خارجی که در مورد کشور تاجیکستان این رایزنی ها جهت دریافت مطالبات با توفیقات تاریخی 
مواجه شده است مقرر شدن هزینه قسمتی از سود حاصله برای اجرائ برنامه های توسعه ای 
و بروز شدن تجهیزات و امکانات جهت خطوط جدید تولید، تاکید مدیرعامل محبوب »تایرا« 
مبنی بر الویت پرداخت سود سهامداران حقیقی در کمترین زمان، پاسخگویی به سواالت دقیق 
سهامداران حاضر و ناظر به صورت بر خط و نهایت همکاری و تعامل کلیه ارکان خدوم شرکت برای 

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

در سال 1400 رویکردها و جهت گیري هاي استراتژیک ما در راستای افزایش بهره وري، توسعه منابع 
درآمد، تداوم نهضت خودكفایي، مدیریت منابع و مصارف، توسعه فعالیت هاي تحقیق و توسعه ، گسترش 
بازارهاي داخلي و خارجي، بهره گیري از جوانان مستعد كشور و جاري سازي اقتصاد مقاومتي متمركز 
بود كه ثمره آن تولید بیش از 22290 دستگاه با تحقق 
كامل برنامه تولید و عینیت بخشیدن به شعار نوروزی مقام 
معظم رهبري با عنوان ”تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی 
ها” بود. همچنین در این سال شاهد افزایش درآمد ، تداوم 
سودآوری، افزایش صرفه جویي هاي ارزي و ریالي ناشي از 
فعالیت هاي خودكفایي، افزایش جهش فروش تجاری قطعات 
یدكی، افزایش تولید قطعات و مجموعه هاي تراكتور، افزایش 
تولید تراكتورهاي كابین دار، افزایش تولید ماشین آالت راه 
سازي و عمراني، ارتقاي كیفي محصوالت، تولید انبوه جدید 
محصوالت ITM 455 ،ITM 4120 و موتورهاي پیشرفته 
نسل جدید، تولید نمونه تراكتور 1085 با استاندارد جهاني 
Stage3A، شروع تولید كامیونت هاي 11 تني با استاندارد 
یورو 5 ، كسب عنوان صادركننده ممتاز ملي، كسب رتبه 
اول IMI100  در گروه ماشین آالت، اخذ تندیس صنعت 
برگزیده سبز كشور و در نهایت ارتقاي جایگاه و مزیت هاي 
رقابتي شركت در این صنعت بودیم. بي شک این نتایج ارزشمند 
با وجود مشکات ناشي از تحریم هاي ظالمانه، افزایش بي 
سابقه هزینه هاي تولید، نامایمتي ها در قیمت گذاري عادالنه 
محصوالت این شركت، قاچاق تراكتور، برخي مقررات و قوانین 
نامناسب و محدودیت هاي ناشي از بیماري كرونا جز با همراهي 
و مساعدت سهامداران گرامي وتاش صادقانه كاركنان شریف 
گروه صنعتي تراكتورسازي میسر نمي شد و از این بابت خداوند 

متعال را سپاسگذاریم.
براي تداوم این مسیر رشد و بالندگي، نقشه راه شركت در 
قالب برنامه پنج ساله براساس خط مشي ها و الزامات پیش 
رو از جمله پیاده سازي اقتصاد مقاومتي، رشد درآمد از طریق 
توسعه محصوالت همگون و غیر همگون، سودآوري پایدار 
براي سهامداران محترم، تامین امنیت غذایي و ارتقاي ضریب 
مکانیزاسیون كشاورزي، الزام اخیر دولت براي تولید ماشین 
آالت كشاورزي با استانداردهاي آالیندگي باال و همگام شدن با 
تحوالت تکنولوژیکي و رقباي جهاني ترسیم شده است و براین 
اساس نیز تامین نیازمندي هاي اجراي این برنامه راهبردي بویژه توسعه زیرساخت ها و ارتقاي تکنولوژي 
محصوالت جزو اولویت ها و ضرورت هاي شركت در سال جاري مي باشد و امید مي رود با یاري خداوند 
متعال، حمایت سهامداران متعهد و تاش جهاد گونه مدیران و كاركنان خدوم، گام هاي موثرتري را براي 

تحقق اهداف واالي شركت ، افزایش منافع سهامداران گرامي و سربلندي كشور عزیزمان ایران برداریم.
سخن آخر و نویدبخش، رشد بي سابقه یا کم سابقه شاخص هاي عملکرد شرکت در سه 
ماهه اول سال 1401 است که شاهدي بر عزم راسخ شرکت براي تحقق اهداف و کسب نتایج 

ارزشمند و افتخارآفرین در سال جاري میباشد

افزایش47درصدیدرآمد

تراکتورسازیایرانبادکترینمصطفیوحیدزادهدرمسیربالندگی

افزایش 40 درصدي درآمد تلفیقي نسبت به سال قبل و افزایش 135 
درصدي نسبت به میانگین سه سال قبل و افزایش 47 درصدي درآمد 
شرکت اصلي نسبت به سال قبل و افزایش 143 درصدي نسبت به 
میانگین سه سال قبل در کنار تداوم سودآوري شرکت علیرغم افزایش 
شدید قیمت نهاده هاي تولید و محدودیت هاي شدید دولتي درافزایش 
قیمت محصول و کسب سهم 98/6 درصدی بازار و صادرات بیش از 
4 هزار میلیاردی تنها گوشه ای از برکات حضور مدیری جهادی و 

خوشفکر در شرکت »تایرا« می باشد.
دکتر مصطفی وحیدزاده با تبیین اینکه شرکت تراکتورسازی ایران به 
عنوان یک برند ملی، دیدگاه تامین امنیت غذایی کشور را دنبال می 
کندافزود: از روز اول سکانداری در شرکت نگاه ژرف نیز به ارائه سود به 
سهامدار را نیز در اولویت کار خود قرار داده و پیش بینی کرده و برای 
آن برنامه ریزی کرده ایم که با توجه به بخشهایی نظیر صادرات و تولید 
ادوات و فعال کردن بخش تولید ابزار با ارزش افزوده بسیار مطلوب در 
کنار تولید محصول اصلی، شرکت به سوددهی مورد نظر سهامداران نیز 

نزدیک و نزدیکتر شود.
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پروژهایستگاهافزایشفشاروخطوطانتقالگازدرآستانهافتتاح؛
بهرهبرداریازپروژهخوراکپتروشیمیآبادانپساز7سالتعطیلی

سرپرسـت مجتمـع پتروشـیمی آبـادان ضمـن گرامیداشـت هفتـه دولـت پیامـی بـه همیـن 
مناسـبت صـادر كـرد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
نخسـتین روزهـای شـهریور مـاه، بـه سـرخی خـون خادمان ملـت و نظـام و بزرگـواران عرصه 
علـم، ایمـان و عمـل، شـهیدان رجایی و باهنـر و به نام هفته دولت و پاسداشـت مقام شـهدای 
گرانقـدر جمهـوری اسـامی ایران مزین گشـته اسـت. شـهیدان واالمقامی كه بـا خون خویش 

مسـیر خدمـت صادقانه را معنا بخشـیدند.
بـی شـک همـه مـا مـی بایسـت بـا تأسـی از ویژگـی هـای واالی اخاقـی و رفتاری شـهیدان 
رجایـی و باهنـر آنـان را الگـوی همیشـگی خـود قـرار داده و بـا بهـره گیـری از رفتـار ایـن 
شـهیدان عزیـز و تـاش و كوشـش در راه تعالـی میهـن اسـامی و در راسـتای تحقـق اهداف 
دولـت و نظـام بسـته به ماموریت مان ، گام برداشـته و زمینه های رشـد و پیشـرفت روزافزون 
كشـور را در حیطـه هـای مختلـف به ویـژه در حیطه صنعـت و تولید، برگرفتـه از علم و دانش 

بنیـان سـرافرازی نظـام مقـدس جمهوری اسـامی ایـران را فراهـم آوریم.
اینجانـب ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهدای واالمقـام دولت بـه ویژه شـهیدان رجایی 
برنامه ریـزی  بـا  بتوانیـم در سـایه هدایت هـای داهیانـه رهبـری،  امیـد اسـت كـه  باهنـر  و 
هوشـمندانه و اهتمـام جدی در سـال »تولید؛ دانش بنیان، اشـتغال آفریـن«، در تحقق اهداف 

بلنـد صنعـت پتروشـیمی آبـادان فصلـی مانـدگار از جلوه هـای خدمـت را بـه ثبت رسـانیم.

پروژه ایستگاه افزایش فشار و خطوط انتقال گاز خوراک پتروشیمی آبادان از سال 1393 با سرمایه گذاری 
6 میلیون یورویی به صورت EPC مطرح شده و راه اندازی آن در اواسط مهرماه توسط هلدینگ تاپیکو 

اعام شده است
به گزارش  اقتصادوبیمه و به نقل از شستا رسانه،

اجرای این پروژه بسیار مهم و حیاتی تحت عنوان 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، از جمله افتخارات شركت پتروشیمی آبادان و تیم مدیریتی جدید 
هلدینگ تاپیکو بحساب می آید تا پس از گذشت 7 سال از شروع این پروژه با پیگیری های شبانه روزی و 

جهادی طی شش ماه گذشته، این پروژه نیمه تعطیل آماده بهره برداری گردد.
این پروژه با خرید و نصب دو دستگاه كمپرسور رفت و برگشتي پیشرفته به منظور افزایش روزانه 85 تن 

خوراک پتروشیمي آبادان از واحدهاي تقطیر پاالیشگاه آبادان انجام شده است.
راه اندازی این پروژه اثرات مثبتی را برای پتروشیمی آبادان در پی خواهد داشت و با بهره برداری از این 
پروژه، میزان تولید PVC پتروشیمی آبادان، روزانه از 84 تن به روزی 154 تن خواهد رسید. با افزایش 
میزان تولیدPVC  و كاهش بهاي تمام شده محصول، سود حاصل از تولید افزایش مي یابد و همچنین 

مصرف پروپان، صفر خواهد شد.
كاهش اثرات زیست محیطي آالینده هاي هوا از طریق كاهش میزان گاز خروجي به مشعل جزء مزایاي 

این طرح براي منطقه مي باشد.
این پروژه حاصل همکاری دوستانه و مشترک بین مدیران و تیم اجرایی پاالیشگاه آبادان و پتروشیمی 

پیاممهندسبچاریبهمناسبتهفتهدولت

دكتر مسعود اسم خانی، مدیرعامل شركت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تأمین )تاپیکو( روز پنجشنبه از مجتمع پتروشیمی آبادان بازدید كرد.
در این بازدید، مهندس بچاری، سرپرست پتروشیمی آبادان آخرین وضعیت این مجتمع را تشریح كرد.

دكتر اسم خانی به همراه مهندس بچاری و مدیران ارشد پتروشیمی آبادان با هدف بررسی آخرین وضعیت پروژه گازكوب با حضور در محل پروژه از نزدیک درجریان اخرین اقدامات راه اندازی پروژه 
مذكور قرارگرفتند.

  پروژه گازكوب كه با هدف تقویت فشار گاز ارسالی از پاالیشگاه تکمیل و فعالیت های آن  به صورت EPC در پاالیشگاه آبادان به اتمام رسیده واكنون آماده راه اندازی است.

بازدیدمدیرعاملتاپیکوازمجتمعپتروشیمیآبادان

آبادان بوده و با مدیریت جهادی و دلسوزانه این دو مجتمع، پروژه نیمه تعطیل تنها پس از 6 ماه تاش 
شبانه روزی به بهره برداری رسید.

 شایسته ذكر است این پروژه مهم به زودی در نیمه اول مهرماه سال جاری توسط مقامات كشوری افتتاح 
و آماده بهره برداری خواهد شد
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مجمع عمومی عادی سالیانه شركت بیمه آرمان )سهامی عام( مورخ 1401/04/30 در محل بلوار میرداماد- 
خیابان شمس تبریزي جنوبي - پاک 4 -بیمه آرمان تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور 83/62 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده بیمه 
مركزی ج.ا.ا، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای رضا آقابابائي بود، كه جنابان هادي زحمت كش و عباس فارسي در مقام نظار اول و دوم و آقای 

حسن هاشمي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1400/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 

خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 به كار خود پایان دادند
دكتر مجید قلی پور در ابتدای گزارش جامع خود با اشاره به اینکه در سال 1400 میانگین رشد شركت های 
بیمه ای 40 درصد بوده است و در بیمه آرمان این آمار بیش از ده برابر رشد را نشان می دهد افزود: این 
مهم در سایه عملیاتی ساختن برنامه های كوتاه مدت – میان مدت و برنامه ریزی برای پیاده سازی برنامه 

های بلندمدت با همت واالی كاركنان، كارشناسان ، مدیران 
، معاونین و شبکه فروش خدوم ما حاصل گردیده است. وی 
در ادامه با تصریح اینکه در شهرهای مهم افغانستان حضور 
داریم و در آن ها بیمه مسافرتی صادر می كنیم و این برنامه را 
برای شهرهای مهم كشور عراق هم مدنظر داریم اضافه كرده: 
پرداخت خسارت ها با جلب رضایت مندی مشتریان، تشکیل 
كمیته های متعدد جهت سرمایه گذاری، ریسک، عقد قرارداد 
و ... از مهمترین رویکردهایی بود كه در سال مالی مورد گزارش 

به آن اهتمام ورزیدیم. 
به گفته مدیر صاحبنام صنعت بیمه كشورمان اصاح پرتفوی 
از اصلی ترین برنامه های مدیریت برای اصاح رویه شركت بود 
و همچنین با بازنگری در قراردادهای زیان ده توانستیم از زیان 
دهی گذر كرده و به یک سود معقول و خوب برسیم. به گفته 
وی با درک درست از شرایط و كمک گرفتن از كارشناسان 

و خرد جمعی توانستیم با مدیریت و كنترل هزینه ها ، درک 
مخاطرات و رصد روزانه به بازار این موفقیت دست یابیم و مفتخرم 
اعام دارم كه در پرداخت خسارت ها علیرغم افزایش پرتفوی 
كاهش داشتیم كه این امری مهم است و نشان از دقت نظر و كار 
كارشناسی دقیق در عقد قراردادها و اجرائی شدن آنها بوده است.

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، گزارش جامع و 
کامل دکتر قلی زاده که نشان دهنده ریل گذاری این 
مدیریت برای نیل به تعالی مجموعه می باشد، تایید 
حسابهای شفاف و کلین تیم مالی پاکدست مجموعه 
توسط حسابرس و بازرس قانونی، پاسخگویی به سواالت 
برخط،  به صورت  ناظر  و  مجمع  در  سهامداران حاضر 
بازده  نرخ  و  ها  دارائی  و  بازده  نرخ  افزایش چشمگیر 
حقوق صاحبان سهام، اعالم راه اندازی شعبه مجازی، 

تصریح اینکه بخش اعظمی از مطالبات پرداخت شده، تبیین افزایش سرمایه صورت گرفته 
در سال 1400 و نهایت همکاری و تعامل مدیریت کاردان و فرهیخته روابط عمومی شرکت با 

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

همانگونه كه مستحضر هستید شركت بیمه ارمان با درک صحیح از شرایط حاكم بر اقتصاد كشور و صنعت 
بیمه و محدودیت های سرمایه گذاری های موجود و با در نظر گرفتن اینکه عملکرد مالی كلیه شركتهای 
بیمه در ایران اغلب با سود اندكی از محل عملیات بیمه گری خود مواجه است و عمده سود شركتهای بیمه از 
محل سرمایه گذاری منابع حاصل از عملیات بیمه گری و سایر منابع نقدی حاصل می گردد. در جهت ایجاد 
بازدهی مناسب و شفاف نمودن عملیات مالی مطابق با الزامات قانونی و ضوابط بمیه محترم مركزی اقدامات 

شایسته ای در قالب اصاح ساختار مالی و اصاح تركیب پرتفوی انجام شده است.
با همت و تاش هیات مدیره و اصاح ساختار مالی رتبه توانگری شركت همچنان سال مالی 1400 در سطح 

1 ثابت مانده و باعث كاهش زیان انباشته سنوات قبل شده است.
برنامه های آتی 

1- پیگیری و تحقق افزایش سرمایه با توجه به الزام بیمه مركزی و اصاح ساختار مالی با هدف اخذ مجوز 
اتکایی قبولی

2- طراحي بیمه نامه هاي جدید متناسب با نیاز بازار بیمه 

3- اصاح و بازنگري در تركیب پرتفوي و بهینه سازي آن 
4- شناسه دار نمودن كلیه عملیات مالي شركت براي تمامي رشته هاكه به انحاء مختلف صورت مي پذیرد) 

pos ، pos-pc ،درگاه و...( 
5- به روز رساني تعهدات شركت از جمله پرداختهاي خسارت و... با توجه به تامین نقدینگي از طریق وصول 

مطالبات 
6- اصاح حساب عمیق و همه جانبه در خصوص حسابهاي سنواتي شركت مطابق با استانداردهاي حسابداري 

7- تاش در جهت نگهداري بیمه گذاران موجود و پرتفوهاي سود ده 
8- افزایش سطح دانش فني و حرفه اي كاركنان و نمایندگان از طریق آموزش مستمر و بکارگیري اساتید 

معتبر 
9- حفظ سطح توانگري مالي شركت در سطح یک و افزایش درصد توانگری

10- شناسایي و مستندسازي فرآیندهاي موجود و طراحي فرآیندهاي مورد نیاز جهت رسیدن به وضع 
مطلوب در كلیه سطوح شركت 

11- تداوم به انجام انضباط مالي و افزایش شفافیت مالي 
براساس الزامات قانوني با تاكید بر رعایت آیین نامه هاي سازماني 

بورس اوراق بهادار
12- طراحي نظام ارزیابي عملکرد و استقرار و بکارگیری 

13- توسعه و بهبود شبکه فروش و جلوگیري از تمركز گرایي با 
افزایش اختیارات شعب و نمایندگي ها 

14- تاش و پیگیری مستمر در وصول مطالبات معوق
15- تقویت جایگاه شركت در بورس با ارائه گزارشات به موقع 

و شفاف 
مدیریت  استقرار  با  داخلي  كنترلهاي  سطح  افزایش   -16

حسابرسي داخلي و بازرسي در شركت 
17- تهیه و تنظیم بودجه شعب و ستاد شركت در جهت 
رسیدن به اهداف و چشم اندازهاي مورد انتظار و مقایسه ادواري 
عملکرد واقعي با بودجه پیش بیني شده و تحلیل انحراف حاصله 
18- تدوین نظام آموزشي و تبیین آئین نامه هاي آموزشي با 

تاكید بر آموزش بازاریابي رشته عمر و سرمایه گذاري 
19- ایجاد ارتباط موثر با سایر شركتهاي بیمه اي جهت بهبود 

روابط في مابین 
20- تدوین طرح و راه اندازی باشگاه نمایندگان 

21- كاهش خسارات معوق شركت در راستاي بهبود نسبتهاي 
بیمه گري

22- تعیین تکلیف پرونده هاي حقوقي از طریق تعامل هرچه 
بیشتر با وكاي طرف همکاري 

23- تکمیل شبکه وكاي شركت در سراسر كشور به جهت 
تسریع در رسیدگي به پرونده هاي حقوقي 

24- تدوین استراتژي هاي شركت در حوزه اطاع رساني و روابط 
عمومي از طریق توسعه مستمر اطاعات ، استفاده حداكثري از 

رسانه هاي گروهي ، تبلیغ و ترفیع برند شركت و تعامل بیشتر با رسانه ها 
25- اجرا پروژه برنامه ریزي استراتژیک به صورت درون سازماني 

26- ادامه تهیه و تدوین و اصاح شرح وظایف و طراحي چارت سازماني مطابق با حاكمیت شرعي 
27- پیاده سازي واحدهاي طرح فروش بیمه نامه هاي الکترونیکي 
28- طراحي و راه اندازي سیستم جامع مدیریت دانش در سازمان 

29- ارائه راهکارهاي نظارت دقیق به منظور جلوگیري از تقلب و تخلفات و كشف موارد احتمالي 
30- پیگیري پرونده هاي بازیافتي تعیین وكیل و ترجیحا وصول از طریق عادي و با همکاري وصول مطالبات 

)  ) Storage و خرید تجهیزات جهت افزایش كارایي و مخزن IT 31- ارتقاء سیستم هاي مورد نیاز
32- بهینه سازي سیستم مانیتورینگ و پایش تجهیزات شبکه هاي مورد استفاده شركت 

33- ارائه راهکار جهت جلوگیري از مسدودي حساب ها و ایجاد تعامل بین معاونت مالي و اداره خسارت 
جهت پرداخت خسارات قطعي 

34- راه اندازي پروژه بانک بیمه 
35- آموزش و بازآموزي كاركنان شعب و نمایندگي ها جهت صدور بیمه نامه ارزیابي ریسک و خسارت به 

صورت مجازي و حضوري 
36- تهیه و تدوین و بازنگري آیین نامه هاي مورد نیاز در حوزه منابع انساني اعم از حقوق و دستمزد ، رفاهي 

، وام ، ماموریت 

سالمبرساحلسوددهیدربیمهآرمان

ارمغاناجرائیشدنبرنامههایمدونمدیریتیدکترمجیدقلیپور

مدیرعامـل موفـق و خوشـفکر بیمـه آرمـان بـا تصریـح اینکـه 
افزایـش پرتفوی 86 درصدی در سـال 1400 نسـبت به سـال قبل 
منجـر به سـود خالص قبـل از مالیـات 155 میلیارد ریالـی گردید 
و ایـن در حالـی اسـت کـه عملیات مالی سـال گذشـته بـه زیان 
114 میلیـارد ریالـی منتهی شـده بـود اضافه کـرد: بـا تولید حق 
بیمـه 60/78 میلیاردی، تسـهیل در فرآیندهای صـدور و پرداخت 
خسـارت با اسـتفاده از قابلیت های فنـاوری اطالعـات و تالش دو 
چندان کلیه ارکان شـرکت توانسـتیم بـرای بار دیگـر بیمه آرمان 
را به سـوددهی و جایـگاه خوبی رسـانده و قراردادهـای خوبی که 
تضمیـن کننـده روند رو به رشـد و صعودی عملکرد باشـد را برای 

شـرکت منعقد کنیم.  
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت  المپ پارس شهاب )سهامی عام( مورخ 1400/04/10 
در محل میدان فردوسي - خیابان سپهبد قرني- پاک 49 برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 88/82 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای هوشنگ دادوش 
بود، كه جنابان محمد صادق آل یاسین و حسین ماهرو در مقام نظار اول و دوم و آقای بهمن دژاكام 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 1399/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 1/500 ریال به 

ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس بهمن دژاكام كه از مدیران برنامه محور و با دیسیپلین كشور می باشد با تصریح اینکه شركت 

المپ پارس شهاب در صنعت روشنایي فعالیت مي كند و در 
بین شركت هاي فعال در این صنعت با حجم فروش بیش از 
3/000 میلیارد ریال در رده اول قرار دارد افزود: محصوالت 
تولیدی شركت در بازار داخل و خارج از كشور عرضه مي 

گردد.
به گفته مهندس دژاكام در سال مالی مورد گزارش با توجه 
به عوامل متعددی كه در اقتصاد كشور دخیل بوده و باعث 
افزایش هزینه های تولید و كاهش قدرت خرید مردم شد، 
 LED محصوالت  در  المپ  تولیدی  های  شركت  فرشو 
بصورت قابل ماحظه ای كاهش یافت ولی با توجه به كیفیت 
و برند قوی آوازه المپ پارس شهاب و جمله تمهیداتی كه در 
مدیریت داشتیم ما توانستیم سهم فروش تعدادی خود را 22 

درصد افزایش دهیم و در كل سود خود را ارتقاء دهید. 
های  المپ  تولید  همچنین  شركت  مدیرعامل  گفته  به 

فلورسنتی خاص مورد نیاز ایرالین های داخلی و تنوع بخشی 
به تعدد محصوالت تولیدی LED از جمله اقدامات توسعه ای 
شركت برای كسب سودی پایدار و توسعه ای مستمر برای سال 

های آتی در المپ پارس می باشد.
شایان ذكر است با عملیاتی ساختن سیاست ها و برنامه های 
مدیریت شركت توانسته است در سال سخت اقتصادی گذشته 
با فروش 3/050/821 میلیاردی در سال 1400 مبلغ 786/356 

میلیارد سود خالص طبق صورت های مالی شركت اصلی در سال مالی مورد گزارش حاصل كند.
پیام هیئت مدیره به سهامداران 

در سال مورد گزارش؛ محیط پیرامون كسب و كار شركت، سرشار از دگرگوني هاي گسترده از جنبه هاي؛ 
اقتصادي، بازرگاني، سیاسي و اجتماعي بوده است.

- شروع مذاكرات برجامی، تداوم تحریم هاي حداكثري، تحت تاثیر قرار گرفتن تقاضا به واسطه انتظارات 
كاهش نرخ ارز در جامعه، كاهش محدودیت هاي كرونایی در نتیجه رونق اقتصاد جهانی، افزایش قیمت 
نفت و به تبع آن افزایش قیمت نهادهای تولید، تورم داخلی بی سابقه، تورم جهانی، حذف ارز ترجیحی، 
كاهش قدرت خرید مردم، طوالني شدن فرآیند تأمین به همراه افزایش هزینه های حمل و نقل بین المللی 
به همراه طوالنی شدن آن از جمله عواملی بوده اند كه موجب بي ثباتي، نامعلومي، نوسانات چشم گیر و 
تنگناهاي بسیار شدید در چرخه كسب و كار از سویي و كاهش تقاضا براي محصوالت LED كه قیمتي 

نسبتاً باال در سبد خرید مردم دارند، از سوي دیگر گردید.
-  در پي تنگناها و فشارهاي یاد شده در باال ؛ بیشتر رقبا به سمت عرضه محصوالت كم كیفیت و ارزان 

قیمت روي آوردند كه این نیز، شرایط رقابتي بازار را دو چندان سخت تر نمود.
-  عوامل یاد شده فوق الذكر موجب افزایش چندبرابري نیاز به نقدینگي، افزایش قابل توجه قیمت تمام 

شده شركت گردید. 
- با این وجود، محصوالت نوین پربازده LED جاي خود را در بازار باز نموده و همچنان تقاضای مناسبی  
دارند و با اقدامات انجام شده سهم فروش تعدادی شركت در سال مورد گزارش نسبت به سال قبل %22 
افزایش داشته است،  فروش محصوالت LED برابر با 118 میلیارد تومان در سال 98 ؛ 137 میلیارد تومان 

در سال 99 و 167 میلیارد تومان در سال 1400 بوده است.
- به سبب تورم جهانی و انتقال آن به بازار ایران از یک سو و تورم داخلی كه طی سالیان گذشته بی سابقه 

بوده است از سوی دیگر و كاهش توان خرید بخش قابل توجهی از اقشار جامعه، همچنان تقاضا برای المپ 
های رشته ای وجود داشته كه این امر، تاثیر مثبت روي سودآوري این رده محصول و شركت داشته است.

- ارائه یکي از كامل ترین و متنوع ترین سبدها اعم از المپ های روشنایی و فلورسنت )انحصاری( و رده 
محصوالت نوین روشنایی، یکی از توانمندی ها و مزیت رقابتی شركت در بازار بوده است.

- تولید المپ های فلورسنتی خاص برای صنایع پتروشیمی و مورد نیاز ایرالین های داخلی در سال مورد 
گزارش از جمله اقدامات توسعه ای بر روی خطوط سنتی شركت بوده است.

-  با توجه به روند و چشم انداز جهاني نفوذ و به كارگیري المپ و چراغ LED و محصوالت هوشمند 
در صنعت روشنایي، این رده محصول فرصت مناسبي را جهت توسعه، تنوع بخشي سبد فروش، پایداري 
و حفظ سودآوري، فراروي شركت قرار داده است. هر چند به دلیل تفاوت قیمت چندین و چند برابري 
محصوالت نوین با المپ هاي سنتي، گردش كسب و كار محصوالت نوین LED  مستلزم تأمین نقدینگي 
و سرمایه در گردش بسیار بیشتري میباشد كه خود چالشي سترگ براي دستیابي به اهداف رشد و توسعه 

پایدار شركت مي باشد.
- از رده خارج شدن تولید المپ های شته ای و كاهش 
تقاضای المپ های فلورسنت در سال جاری پیش بینی 
می گردد، از اینرو طرح های جایگزینی به تناسب آن اجرایی 
خواهد گشت. از جمله طرح های یاد شده می توان به افزایش 
تولید LED و عمق بخشی ساخت در این رده از محصول و 

نیز تولید المپ های سنتی خاص اشاره نمود.
- عملکرد سال 1400 با وجود مشکات و موارد مطروحه 
باال نسبتاً مناسب بوده و طي سال مذكور ضمن افزایش 
فروش،سودآوری شركت نیزحفظ شده است و انتظار می 
رود با تمهیدات اندیشیده شده در سال 1401 شاهد عملکرد 

مطلوب براي سهامداران شركت باشد.
استراتژي هاي شرکت در آینده

 کسب و کارهاي سنتي 
اي،  رشته  المپ  شامل؛  سنتي  هاي  المپ  تولید  تمركز 
شیشه-  شهاب  صنعتي  »شركت  در   FPL و  فلورسنت 
همبسته« واقع در شهر صنعتي رشت. بدین ترتیب تولید 
بازار هستند، در  از  بیرون شدن  المپ هایي كه در حال 
محلي كه حباب و تیوب آنها تولید مي شود، انجام مي شود 
تا ضمن بهره مندي از صرفه جویي هاي قابل توجه )هزینه 
مسایل،  مجدد...(  كیفي  كنترل  نقل،  و  انبار، حمل  هاي 
ریسک ها و مشکات این گونه محصوالت از كسب و كارهاي نوین جدا گشته و سایه اي بر روي 

آنها نیاندازد. 
 LED- کسب و کار هاي نوین

تمركز تولید انواع المپ هاي LED در »شركت توسعه صنایع روشنایي خزرشید- شركت زیر مجموعه« 
كه زمینه و پیش نیازهاي آن با تأسیس این شركت و ایجاد كارخانه تولید انواع المپ LED در محل 
شهرک صنعتي رشت فراهم گردیده است. بدین ترتیب كسب و كار LED در ساختاري متناسب با ویژگي 
هاي كسب و كار الکترونیک، چابک، و داراي توانمندي هاي فني، مدیریتي... مناسب این كسب و كار 
متمركز مي گردد تا بدین ترتیب بدون هیچ قید و بند )باقیمانده از كسب و كارهاي سنتي( بتوان این كسب 
و كار نوین را به ویژه با عمق ساخت بهینه، قیمت تمام شده كمتر مدیریت نموده و با آفرینش ارزش براي 
مشتري از راه كیفیت برتر/ قیمت تمام شده رقابتي، سهم بازار و جایگاه برتري در بازار بدست آورد. افزون 
بر تمام مزیت ها مانند؛ ساختار جدید، فرآیندهاي روزآمد، مدیریت كارآمد ... بهره مندي از معافیت مالیاتي 

نیز مي تواند موجب تقویت سودآوري و قدرت رقابتي شركت گردد
کسب و کار چراغ بیرون خانگي 

یکي از ویژگي كسب و كار LED ، افزایش سهم چراغ مي باشد. براي این منظور چراغ هاي »درون 
خانگي« در شركت پارس شهاب و خزرشید و كسب و كار چراغ هاي »برون خانگي« در »شركت شهاب 
توشه- همبسته« در شهر صنعتي ساوه متمركز میشود. تا با استراتژي هاي مناسب مربوط به هدایت منابع 
و سرمایه گذاري بیشتر روي توسعه محصوالت جدید و افزایش عمق ساخت شركت یاد شده همگام با 
تغییرات بازار، چراغ هاي LED را جایگزین المپ و چراغ هاي تولیدي خود )) HID  نموده و سهم 
بازار این محصول )چراغ هاي خیاباني، محوطه هاي عمومي، نورپردازي، ...( كه آینده رو به رشدي دارند، 

گسترش یابد.

مجمع آرام و قانونمند برگزار شد و سهامداران شرکت هم سود خوب گرفتند 
و هم خبر افزایش سرمایه 450 درصدی را شنیدند. مهندس هوشنگ دادوش 
از جمله مدیران آگاه و کاردان اقتصاد کشورمان است که شناخت دقیق از بازار 
سرمایه و قانون تجارت داشته و همیشه با یک مدیریت مثال زدنی در اداه 
مجامع شرکت های تابعه نشان داده که از برگزارکنندگان و مدیرانی است که 

نمره بیست هم برای او کم است.

روشناییبخشهرجمهومجمع

المپپارس؛ارائهکاملترینومتنوعترینسیرالمپهایروشناییوفلورسنت
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مورخ  )سهامی عام(  زنگان  روي  صنعت  شركت  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
1401/04/06 در محل مركز همایش هاي سازمان مدیریت صنعتي برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 70/32 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای اكبر تفضلي هرندي بود، كه جنابان  كمال الدین سعادتي و نوروز لقماني شهمیري 

در مقام نظار اول و دوم و آقای حسن احمدیان 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 300 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
افزود: ماهیت  از شركت  ای  تاریخچه  با تشریح  ابتدای گزارش خود  احمدیان در  دكتر حسن 
شركت صنعت روی زنگان، احداث، راه اندازی و بهره برداری كارخانجات صنعتی و معدنی به 
كلیه  واردات  و  معدنی، صادرات  و  فروش، صدور محصوالت صنعتی  و  بازاریابی  تولید،  منظور 

كاالهای مجاز صنعتی و انجام كلیه فعالیت های تولیدی، 
بازرگانی، فنی و مهندسی و عمرانی با رعایت قوانین و 

مقررات مربوطه می باشد.
مدیرعامل شركت صنعت روی زنگان در ادامه خاطرنشان 
كرد كه با درک اولویت تولید نسبت به خدمات، تولید 
آهک هیدارته را از سال 96 در برنامه كاری شركت قرار 
گرفت و در سال گذشته كه مزین به نام جهش تولید بود 
با انجام اصاحات فرآیندی با افزایش بیش از 10000 

تنی ركورد تولید این محصول شکسته شد.
 به گفته وی در مبلغ فروش ریالی نیز به نسبت سال 
گذشته بیش از 100 درصد افزایش یافته است و در كل 
با توجه به بودجه پیش بینی شده 95 درصد تولید و 91 
درصد فروش پوشش داده شده و در درآمدهای عملیاتی 
تلفیقی  80/75 و سود خالص بیش از 150 درصد رشد 

داشته است.
سایر  همچنین  كه  كرد  خاطرنشان  احمدیان  دكتر 
میلیارد   26 جاری  دوره  در  شركت  عملیاتی  درآمدهای 
ریال می باشد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 
ریال  میلیون   17/504 معادل  ریال(  میلیون   8/759(
معادل )200 درصد( افزایش داشته است كه عمدتا ناشی 

از افزایش درامدهای مربوط به انبارداری می باشد.
بدین ترتیب شركت موفق به پوشش 95 درصدی از لحاظ 
برنامه در  از لحاظ ریالی  مقداری و پوشش 93 درصدی 
سال 1400 )نسبت به آخرین پیش بینی ( گردیده است.

كه  حالی  در  اینکه  تصریح  با  ادامه  در  زنگان  مدیرعامل 
 1399 سال  در  اصلی  شركت  از  ما  عملیاتی  درآمد 
مبلغ  به   1400 سال  در  رقم  این  بود   709/965 مبلغ 
1/427/363 رسیده است اضافه كرد: این ارقام كه حاكی 

از 101 درصد رشد می باشد و بحمداله با تاش جهادگونه كلیه عوامل و برنامه ریزی توانستیم به 
رقم سود خالص افزون بر 38 میلیاردی دست یازیم. 

سکاندار شركت صنعت روی زنگان در بخش پایانی گزارش خود اجرایی و عملیاتی كردن ده گام 
بلند را در سال مالی گزارش از اهم دستاوردهای مجموعه برشمرد و آنها را موارد ذیل اعام كرد؛ 
رفع مشکل حمل سنگ آهک از معدن، با پیگیری اخذ مجوز تامین مالی تکمیل و راه اندازی 
پروژه پرعیارسازی ثقلی به روش اسپیرال، تعیین تکلیف و صدور رای دو پرونده مالیاتی شركت 
پس از 6 سال، تعریف اخذ مجوز و تامین و اجرای پروژه تغییر كاربری خط 4 شركت و پیشرفت 
70 درصدی آن، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بعد از گذشت 6 سال پیگیری مستمر و اصاحی 
زیست محیطی و اخذ پروانه بهره برداری آهک هیدراته شركت بعد از گذشت 5 سال، نهایی كردن 
پرونده گازبها شركت و مختومه شدن آن به نفع شركت با سقف مالی بیش از 145 میلیارد ریال، 

تعویض مشعل كوره آهک خط اول اجراء- خط دوم كشوری و پیش گرم كوره اول، 
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، گزارش جامع و کامل دکتر احمدیان از دستاوردها 
و توفیقات شرکت در سال 1400، حضور مدیران ارشد هلدینگ توسعه معادن روی در 
مجمع، عنایت ویژه دکتر محمدخانی و دکتر فرشادصبری نسبت به اصحاب رسانه، تایید 
بیات مدیر مجرب مالی مجموعه توسط حسابرس  حساب های شفاف جناب حسین 

علیرغم  برابری  دو  حدود  سود  و  تولید  رشد  به  شرکت  دستیابی  قانونی،  بازرس  و 
دشواریهای محتمل بر صنعت ، پاسخگویی مستند و دقیق به سواالت سهامداران حاضر 
در مجمع و ناظر به صورت برخط توسط مدیران ارشد شرکت و پنل هیئت رئیسه مجمع، 
ارائه توضیحاتی تکمیلی پیرامون معدن شایین آسارجیک ترکیه و نحوه بهره برداری 
از آن ، برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره و ابقای اعضای حقوقی برای دو سال 
آتی، برگزاری مجمع فوق العاده جهت انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه مورد تایید 
سازمان بورس و اوراق بهادار و نهایت همکاری و تعامل مدیر فرهیخته روابط عمومی 

هلدینگ با خبرنگاران برای پوشش خبری از نکات خواندنی این مجامع بود. 
پیام هیات مدیره

شکرگزاریم كه بار دیگر در سایه رحمت الهی، توفیق خدمتگزاری را به ما اعطا فرموده تا تمام توان 
خود را در طبق اخاص گذاشته و در راستای توانمندی اقتصادی كشور عزیزمان ایران با جهش 

تولید و با اتکاء به شما سهامداران محترم گامهای بزرگی برداریم. 
اعضاء هیئت مدیره و مدیران شركت با درک اولویت تولید نسبت به خدمات، تولید آهک هیدراته 
قرار دادند و در  برنامه كاری شركت  از سال 96 در  را 
سال 99 كه مزین به جهش تولید بود با انجام اصاحات 
فرآیندی با افزایش بیش از 10000 تنی ركورد تولید این 

محصول شکسته شد.
افزایش درآمد و دارایی

در  فرآوری  و  استخراج   ، اكتشاف  در  جدی  مشاركت 
معادن سرب و روی داخلی كشونیز در برنامه های باند 

مدت صنعت روی زنگان به شمار می رود.
یادآور می شود كه این شركت در سال گذشته درآمد 
عملیاتی  معادل  1.427.363 میلیون ریال  كسب كرد 
و جمع دارایی های آن نیز به  739.620 میلیون ریال 

رسید.
هر چند شركت صنایع روی زنگان در سال گذشته عملکردی 
مطلوب از خود نشان داد اما اخذ این موفقیت ها با مشکاتی 
اعم از فعال نگه داشتن معدن آهک قمچه قای و معدن آهک 
شركت معدن یاب نسیم، مسقف كردن محل نرمه های آهکی 
جهت كاهش انتشار گرد و غبار به محیط اطراف، پاشش محلول 
SSR400 در محوطه شركت جهت كنترل و تثبیت گرد و 
خاک، ارسال جامبوبگ های مستعمل به شركت معتمد محیط 
زیست، ترمیم كیسه ها و استفاده در خطوط تولید  همراه بود.

كوره  به  ورودی  آهک  سنگ  بندی  دانه  استمرار  البته   
و سرویس  پایش  غبارخروجی،  و  گرد  منظور كاهش  به 
ادواری بگ فیلتر های خطوط تولید نیز بخشی دیگر از 

این مشکات به شمار می رود.
تحقق بودجه در فروش

قابل ذكر است كه زنگان میزان فروش در سال گذشته 
معادل  5 درصد رشد را تجربه كرد.

یادآور می شود؛ این شركت در به تحقق پیش بینی خود 
در میزان فروش دست یافته و تمامی محصوالت مورد نظر نیز به فرش رفته است.

البته  ساخت سیلوی 360 تنی آهک هیدراته، اخذ مجوز بهره برداری از معدن سها اسپرین، 
تغییرات فنی و اصاحی در خط 3 تولید پودر میکرونیزه و تولید محصوالت بسته بندی شده 
از قبیل بنتونیت و پودر سنگ نیز دیگر برنامه های توسعه ای زنگان بود كه در سال گذشته به 

اجرا درآمد.
اهم برنامه های سال 1401: 

- افزایش كمیت و كیفیت تولید آهک هیدراته 
-  افزایش ظرفیت خط 5 پر عیارسازی ثقلی به روش اسپیرال 

-  كاهش هزینه ها و توقفات 
- تعمیرات اساسی خطوط خدماتی 

-  اخذ و بروزرسانی مجوزات خطوط شركت 
-  مشاركت جدی در اكتشاف ، استخراج و فرآوری در معادن سرب و روی داخلی كشور امید است با 
تاش موثر همکاران شاهد تعالی وضعیت موجود بیش از پیش در عرصه جهاد اقتصادی و جلب رضایت 
سهامداران گرامی بوده و در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین به آنچه شایسته این شركت است 

دست یابیم.

دکتر احمدیان در گزارش خود با اینکه از سال 98 تا پایان 1400 یک 
جهش 10 هزار تنی  در تولید داشته ایم اضافه کرد محصوالت ما آهک 
هیدراته، فروش روی پودری ، خدمات هوی مدیا ، حق العمل کاری روی 
پودری می باشد که در تداوم روند صعودی مجموع تولید ما نسبت به 
سال گذشته 2 درصد و نسبت به پایان سال 97 بیش از 17 درصد بیشتر 

شده است.
رسیدن به جمع کل تولید 173/125 تن علیرغم تمام معضالت حاکم بر 
صنعت و قطع سهمیه شرکت از معدن انگوران، شکستن رکورد فروش 
و کسب مبلغ 1/427/363 میلیارد در سال مالی مورد گزارش که بیش از 
دو برابر سال گذشته میباشد و برنامه های مدون و خوبی که دکتر حسن 
احمدیان مدیرعامل جهادی و جوان مجموعه برای شرکت در سال آتی 
مد نظر قرار داده است، نویدبخش آن است که شرکت در سال مالی 

آتی نیز عملکردی موفق در سودآوری و ارزش آفرینی خواهد داشت.

افزایشچشمگیرسودخالص
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مجتمع صنایع الستیک یزد با نماد پیزد در بورس فعالیت دارد. بخش قابل توجهی از محصوالت این شركت 
برای تأمین مصرف شركت های خودروساز و كارخانجات ساخت موتور سیکلت و دوچرخه در كشور ساخته 
می شود.  این شركت یکی از زیرمجموعه های گروه صنعتی آرتاویل تایر )گروه صنعتی رازی( است و یکی 

از نمادهای مطرح حوزه فعالیت خود است.
مجتمع صنایع الستیک یزد با ارزش بازار 1،646 میلیارد تومان و سرمایه 204 میلیارد تومان، ظرفیت 
تولید اسمی ساالنه 31 هزار تن تایر رادیال و 11٫38 هزار تن تایر بایاس و 3٫62 هزارتن تیوب را داراست. 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت  مجتمع صنایع الستیک یزد )سهامی عام( مورخ 

1401/04/12 در محل خیابان گاندي،خیابان یکم،پاک 14 برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 89/28 سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای جال اماني بود، كه 
جنابان  كریم مسعود تقي گنجي و علیرضا بني اسدي در مقام نظار اول و دوم و آقای اسکندر ستوده 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 450 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان 

دادند.
این شركت از زمره شركت های صنعت الستیک سازی است 
كه با سهم وزنی 15 درصدی در حوزه تولید الستیک سواری، 

وانت، موتور سیکلت و دوچرخه مشغول به فعالیت است. 
قطعی برق شركت در تابستان، قطعی گاز در زمستان، افزایش 
نرخ جهانی نفت و به تبع آن افزایش بهای تمام شده مواد اولیه، 
و عدم افزایش نرخ متناسب با افزایش بهای تمام شده از جمله 

عوامل كاهش سودآوری شركت بوده است.
شایان ذكر است افزایش 20درصدی صورت گرفته در خردادماه 
1401، كفاف هزینه های شركت های فعال در این صنعت را 
نداده و نیازمند افزایش نرخ دیگری با حداقل مقدار 25 درصد، 

می باشند.
با توجه به آمار منتشره كشور نیازمند 24 میلیون تایر وانت و 
سواری است كه در حال حاضر »پیزد« حدودا 13درصد از این 
مقدار را تولید می كند.  طرح های توسعه در دست اجرای شركت 
در راستای افزایش ظرفیت سهم تامین نیاز تایر در كشور توسط 

یزدتایر را به 17% می رساند.
همچنین، طرح دیگری با نام »تدبیر تایر« در منطقه ویژه 
اقتصادی یزد در دست اجراست كه تولید تایرهای تیوبلس و 

دوچرخه سبک را در برنامه دارد و می تواند روی صادرات تا 40درصد از محصوالت تولیدی این شركت 
حساب كند.

شركت »یزدتایر« از خط تولید مطابق با آخرین تکنولوژی اروپا استفاده می كند و در صدد است تا با اخذ 
مجوزهای محیط زیستی اروپا درآینده به قاره سبز صادرات داشته باشد. این شركت در لیست تامین كنندگان 
تایر خارجی شركت »رنو« قرار دارد. حضور شركت های رقیب چینی باعث كاهش حاشیه سود و بعضا ضرر 

در فروش صادراتی شركت شده اما با این وجود، به جهت حفظ بازار به صادرات ادامه می دهد.
پیام هیئت مدیره

هیات مدیره و مدیریت شركت معتقد است كه امانت دار سهامداران محترم بوده و به منظور صیانت و ارتقاء 
امانت واگذار شده به آنها، وظیفه خود مي داند كه از انجام هیچ تاش و كوششي دریغ نورزد و در راستاي 
تحقق این هدف و با اعتقادي راسخ به ادامه روند پویایي و موفقیت شركت، در سال مالي مورد گزارش، 
تمامي تاش خود را جهت ایجاد توازن بین منافع كلیه ذینفعان و رضایت مندي سهامداران و حفظ و 
ارتقاي منافع ایشان بنا نهاده است؛ براین اساس گزارش حاضر در برگیرنده اهم فعالیت هاي شركت در 

جهت نیل به اهداف راهبردي شركت مي باشد. 
در سال مالي مورد گزارش با توجه به تداوم و استمرار تحریمهاي بین المللي علیه كشور و صنعت نفت 
از یک سو، محدودیتهاي ایجاد شده ناشي از كمبود انرژي براي واحدهاي تولیدي، تداوم اپیدمي بیماري 
كرونا و اثرات آن روي زنجیره ارزش آفریني تایر و حمل و نقل در سطح جهاني، ایجاد ركود تورمي و عدم 

افزایش42درصدیفروش»پیزد«

تخصیص ارز به نرخ بانکي به شركتهاي تولید كننده تایر و عدم امکان افزایش قیمت تایر متناسب با افزایش 
نهاده هاي تولید و همچنین عدم قیمت گذاري رقابتي محصوالت با توجه به سطح تکنولوژي و سطح 
كیفیت محصوالت تولیدي و وجود وابستگي اجتناب ناپذیر 40 درصد از مواد اولیه مصرفي صنعت تایر 
به واردات و مسائل و چالشهاي مرتبط با تامین و انتقال به موقع ارز به دست تامین كنندگان خارجي و 
افزایش بي رویه نرخ مواداولیه تولید داخلي، سال پر چالشي براي فعاالن صنعت تایر كشور بوده است. ولي 
با وجود تمامي این مسائل و چالش ها، شركت مجتمع صنایع الستیک یزد در این سال، با جدیت هرچه 
تمام تر در جهت تامین به موقع مواد اولیه اقدام نمود و با غلبه بر مشکات و چالشهاي مذكور از منظر 
تولید، توانست نسبت به سال مالي قبل85 درصد از بودجه حلقه اي ) معادل 78 درصد از بودجه وزني( 

تولید پیش بیني شده را محقق نماید.
مرور کلي بر وضعیت و تحوالت صنعت خودرو و تایر 

وضعیت صنعت خودرو سازي داخلي 
مادر  صنایع  از  یکي  عنوان  به  ایران  صنعت خودروسازي 
و راهبردي كشور، با دارا بودن سهم تقریبي 3/5 درصد از 
تولید ناخالص كشور و 10 درصد از میانگین ارزش افزوده كل 
صنعت كشور ضمن برخورداري از جایگاهي ویژه در اقتصاد 
ایران، اثرات مستقیمي بر روي صنعت تایرسازي ایران مي 
گذارد. این صنعت در سال 1400 همانند صنایع دیگر در 
ایران تحت تاثیر تحریم هاي اقتصادي، تداوم بیماري كرونا و 
باال رفتن نرخ ارز، با چالش هایي مواجه گردید. اما خودروسازان 
داخلي با عبور از شوک هاي ابتدایي تحریم و با تکیه بر نتایج 
حاصل از تعمیق ساخت داخل محصوالت و همچنین بهبود 
نقدینگي ناشي از افزایش قیمت محصوالت خود، توانستند 
تولید خود را درسال 1400 نسبت به سال گذشته، حدود 3 

درصد افزایش دهند.
 )Mission (مأموریت

مجتمع صنایع الستیک یزد، ماموریت خود را طراحي، تولید و 
ارائه ي خدمات پس از فروش انواع تایر سواري / وانتي رادیال و 
بایاس و تایر و تیوب موتورسیکلت و تایر دوچرخه اي در صنعت 
حمل ونقل شهري و جاده اي، جهت مشتریان داخلي و خارجي 
با استفاده از تکنولوژي هاي روز دنیا از جمله فردشتاین هلند 
قرار داده و در این راستا از خاقیت و نوآوري كاركنان خود و 
دانش فني موجود با رویکرد مشتري مداري و تحقق نیازهاي 

كلیه ي ذینفعان بهره گیري مي كند.
آخرین دستاوردهاي کیفي و جوایز ملي کسب شده 

كه  است  این  بر  اعتقاد  یزد  الستیک  صنایع  مجتمع  در 
مهمترین عامل ماندگاري شركتها، خلق كیفیت پایدار از طریق 
پاسخگویي به نیازها و انتظارات تمامي ذینفعان و جلب رضایت 
آنها میباشد. در این راستا رهبران مجتمع صنایع الستیک یزد همواره با الگوبرداري از مدلهاي ملي و بین 
المللي كسب و كار و پیاده سازي استانداردهاي مرتبط تاش دارند تا در این مسیر قدم بردارند. لذا آخرین 

دستاوردهاي مجتمع صنایع الستیک یزد در این حوزه به شرح زیر مي باشد:
تقدیرنامه ها و جوایز کسب شده ازسازمانهاي دولتي

- واحد تولیدي نمونه كشوري« از دیدگاه سیستمي و كیفي 
100IMI كسب رتبه 179 از بین 500 شركت برتر ایراني از منظر شاخص مطابق فرایند رتبه بندي -

- لوح تقدیر واحد كار نمونه استاني از اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي یزد
- گواهینامه و تندیس واحد تولیدي نمونه از اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتي یزد

- دریافت لوح تقدیر مصرف بهینه انرژي از شركت توزیع برق استان یزد 
- لوح تقدیر و تندیس صادركننده نمونه از سازمان صنعت، معدن و تجارت ایران

- تندیس برنزین جایزه ملي كیفیت 
- گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف كنندگان از سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان ایران

- تندیس نقره اي جایزه ي ملي مدیریت انرژی
- گواهینامه و تندیس واحد نمونه صنعتي از وزارت صنعت، معدن و تجارت

- لوح نقدیر و تندیس صادر كننده نمونه استان تهران
- تندیس سیمین صنعت سبز كشور از سازمان حفاظت محیط زیست

مبلغ فروش شرکت صنایع الستیک یزد در سال 1400 به عدد 1،865میلیارد 
تومان رسیده است که نشانگر رشد 42درصدی نسبت به سال گذشته است. 
این رشد عمدتا ناشی از میانگین افزایش 37 درصدی نرخ فروش محصوالت 
بوده است. بدون شک حضور دکتر ایرج زمانی فرد که از مدیران خوشنام و 
خوشفکر صنعت کشور بوده و اشراف خوبی به نقاط قوت و ضعف صنعت تایر 
داشته و با توجه شناخت مشارالیه نسبت به ارکان تصمیم گیر برای اصالح 
قیمت تایر می توان آینده ای درخشان را برای »پیزد« در سال مالی جاری 

و آتی متصور بود 
فروش  به  شرکت   1401 سال  در  شود  می  برآورد  کنونی  مفروضات  با 
2،426میلیارد تومانی و سود 930 تومانی به ازای هر سهم برسد. نسبت قیمت 
به سود آتی سهم هم اکنون در محدود ۸٫۵ می باشد که باتوجه به صنعت 

محصوالت تایر مناسب به نظر می رسد.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت جام دارو )سهامی عام( مورخ 1401/04/28  در محل 
گروه صنعتی رازی برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 39/81 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای  جال اماني بود، 
كه جنابان  مجید حاجي ابراهیم زرگر و رامین میزاني در مقام نظار اول و دوم و آقای  عبداله امیر صادقي 

به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1400/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 260 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
تعهد شركت صنعتی  به  توجه  با  اینکه  تصریح  گزارش خود ضمن  در  موفق شركت  مدیرعامل 
جام دارو در تامین قطعات مورد نیاز صنایع دارویی و بهداشتی در محیط های عاری از آلودگی                         
)Clean room ( و شناخت حساسیتها و ظرافتهای مورد نیاز صنعت مزبور، این شركت با بهره 
گیری از پیشرفته ترین ماشینهای خود كار تزریقی با ظرفیتهای 50 تا 250 گرم، استفاده از مواد اولیه 
پلیمری با گریدهای غذائی و داروئی فراهم نمودن فضای تولید مجهز به سیستمهای تاسیساتی پیشرفته 
 GMP توانایی خود را در جهت تولید قطعات مزبور به نحوی ارتقا بخشیده كه موفق به اخذ تائیدیه ،
از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردیده است افزود: شركت صنعتی جام دارو با بهره گیری 
از پنج خط كامل اولین و بزرگترین تولیدكننده تیوب و قوطی آلومینیومی در ایران و نخستین دریافت 
كننده مجوز كاربرد عامت استاندارد ملی ایران برای تیوب الومینیومی خمیر دندان و دارنده تاییده 

GMP از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای كلیه محصوالت خود می باشد. 
به گفته مهندس صادقی با برنامه تدوینی برای افزایش سه برابری ظرفیت تولید پولک كه با ساخت كوره 

ذوب و خرید پرس و ... محقق گردیده امکان كسب درامد قابل ماحظه و افزایش سودآوری عملی است.
همچنین این مدیر اظهار داشت كه خرید خط جدید تیوب های لمینت و یا تیوب های چند الیه پاستیکی 
یکپارچه به عنوان راهکارهایی برای افزایش ظرفیت و تولید و فروش شركت جزو برنامه های ما برای سال 

آتی می باشد.
ریاست هیات مدیره شركت جناب مجید حاجی ابراهیم زرگر كه از با تجربه و خوشنام های صنعت 
كشورمان می باشد نیز با تاكید بر اینکه كیفیت باالی محصوالت تولیدی با شرایط مطلوب و مطابق 
استاندارد ملی و بین المللی، پاسخگویی به نیاز مشتریان و ارائه بهترین خدمات فروش،سیستم های 
پیشرفته در نظام مدیریت كیفی و اجرایی، مصرف بهترین مواد اولیه براساس استانداردهای صنعت، در 
اختیار داشتن آزمایشگاه كنترل كیفی با مناسبترین تجهیزات، و استفاده از تخصص كاركنان با تجربه و 

ماهر جزو مزیت ها و نقاط قوت شركت جام دارو می باشد خاطرنشان كرد.
سابقه بیش از شش دهه فعالیت شركت كه با تاش برای 
تولید محصوالت با كیفیت و ارائه خدمات مناسب به مشتریان 
همراه بوده است موقعیت ممتازی را برای ما فراهم آورده به 
نحوی كه اكثر مشتریان ما را به عنوان بزرگترین و معتبرترین 
تولیدكننده در زمینه فعالیت های شركت می دانند و در غالب 
موارد مشکل عمده ای از حیث جذب سفارش متناسب با 
ظرفیت ها نداشته ایم كه امیدواریم با كار و تاش بیشتر 

بتوانیم این جایگاه را همواره حفظ نماییم. 
پیام هیات مدیره

وظیفه ذاتی هیئت مدیره شناخت، توانمندی ها و نقاط 
ضعف سازمانی و همچنین تحلیل و ارزیابی مناسب از شرایط 
پیرامونی به ویژه رقبا و مشتریان و رصد تغییرات اقتصادی و 
سیاسی اثر گذار بر روند فعالیت های شركت و اتخاذ تصمیمات 
به موقع و مناسب برای پیشبرد اهداف راهبردی تعریف شده 

می باشد. 
به منظور تحقق و رسیدن به اهداف توسعه منابع انسانی و 
تولیدی، فنی و.. و در نهایت حصول سود مناسب در طی سال 
1400 با انسجام و همدلی موجود در هیئت مدیره نسبت به 
برگزاری جلسات متعدد اقدام و تاش گردید كه ضمن حفظ 
روندهای مربوط به تولید و فروش و كسب رضایت مندی 
مشتریان كلیه اقدامات و فعالیت های شركت بر مدار روندهای 
قانونی و مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار 
انجام پذیرد و خدشه ای در این سرفصل ها وجود نداشته باشد. 
در سال 1400 بروز سویه های جدید از ویروس كرونا و افزایش 
افراد مبتا و خطرات ناشی از آن به راستی چالش بزرگی را 

در مسیر فعالیت های شركت ایجاد نمود به نحوی كه علیرغم اقدامات گسترده آموزشی و نظارت بر رفتار 
همکاران و مراجعان و تاكید بر استفاده از وسائل حفاظت ایمنی در مقابل این ویروس تعداد قابل ماحظه 
ای از همکاران درگیر این بیماری گردیدند كه حسب مقررات در قرنطینه قرار گرفتند و از این بابت مواجه با 

مشکل تامین نیروی جایگزین و در مواردی تاثیر غیرقابل اجتناب این مشکات وافت تولید بودیم.
روند افزایش قیمت مواد اولیه به ویژه شمش ألومینیوم و سایر هزینه های مربوط به تولید و قطعات فنی 
كه با وجود تحریم هاي اقتصادی و سوء استفاده و فرصت طلبی برخی از فروشندگان و تامین كنندگان 
همراه شد مشکل بزرگی در تدوین و اجرای راهبرد متوازن در روند فعالیت ها و تحقق بودجه و پیش بینی 
های مالی ایجاد نمود به نحوی كه در طی سال ناگزیر از اصاح بودجه و تغییر پیش بینی های مربوط به 

فروش و سود آوری گردیدیم.
در طی سال 1400 متاسفانه شاهد ریزش و تغییرات شدید نیروی انسانی بودیم كه عمدتا ناشی از تاش 
برخی همکاران و به ویژه افراد كم سابقه برای پیدا كردن فرصت های شغلی با درآمد باالتر و كار راحت تر 
بود. این چالش در سال 1401 نیز تداوم یافته و ما درصدد تعریف و اجرای راهکارهای مناسب برای حفظ 

نیروی انسانی می باشیم.
علیرغم شرایط ویژه اقتصادی كشور و مشکات و معضاتی كه با آن مواجه بودیم خوشبختانه سال 1400 
از حیث تولید، فروش و سودآوری دارای روندی مناسب و قابل قبولی بود به نحوی كه بیشترین مبلغ فروش 
و كسب سود در تاریخ فعالیت های شركت در این سال محقق گردید كه امیدواریم مورد قبول سهامداران 

محترم و سایر ذینفعان قرار گیرد.
برنامه های آینده و پیشنهادی به مجمع عادی صاحبان سهام

با توجه به قدمت كاركرد اكثر ماشین آالت شركت ضرورت جایگزینی این ماشین آالت به شرط فراهم 
آمدن امکانات كاما مشهود می باشد. ضمن اینکه شرایط موجود در كشور و شركت ایجاب می نماید 

تاش هیات مدیره در حال حاضر معطوف به بازسازی و نگهداری ماشین آالت و حفظ روند تولید باشد.
با برنامه تدوینی برای افزایش سه برابری ظرفیت تولید پولک كه با ساخت كوره ذوب و خرید پرس و ... 

محقق گردیده امکان كسب درامد قابل ماحظه و افزایش سودآوری عملی است.
خرید خط جدید تیوب های لمینت و یا تیوب های چند الیه پاستیکی یکپارچه به عنوان راهکارهایی برای 

افزایش ظرفیت و تولید و فروش شركت به مجمع عمومی سهامداران پیشنهاد می گردد.
در پایان این گزارش هیات مدیره از تاش و كوشش همکاران وفادار و زحمتکش در سطوح مختلف 
قدردانی و تشکر نموده و امیدواریم با پیگیری امور و طراحی و اجرای برنامه های متناسب با ظرفیت خطوط 
تولید و فروش محصوالت و كسب سود توانسته باشیم رضایت خاطر سهامداران محترم را جلب كرده باشیم.

همچنین از مدیران و مسئولین محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران و كاركنان موسسه حسابرسی 
و خدمات مالی حافظ گام و همچنینی مدیران و همکاران شركت سرمایه گذاری رازی و سایر كسانی كه 
ما را در انجام وظایف همراهی و پشتیبانی نموده اند قدردانی و برای همگان آرزوی سامتی و تندرستی 

می نمایم.
جایگاه شرکت در صنعت

شركت های دارویی و بهداشتی و غذایی متعددی در طی سال های گذشته تاسیس و تولید اقام مختلف 
دارو در كشور از رشد قابل ماحظه ای برخوردار بوده است و بالطبع زمینه افزایش مصرف اقام بسته 
بندی نظیر تیوب آلومینیوم و لمینت نیز فراهم شده است. ضمن آن كه این روند هم جهت با افزایش 
تولیدكنندگان تیوب های آلومینیوم و لمینت دارای درز دوخت و تیوب های یکپارچه بوده و به نحوی می 
توان گفت افزایش تولید در شركت های دارویی با رشد توسعه شركت های تیوب سازی متوازن و توانسته 

تامین كننده نیازهای كشور باشد
شركت صنعتی جام دارو با برخورداری از پنج خط كامل تولید تیوب های آلومینیوم در اندازه های مختلف 
و ظرفیت عملی حدود یکصد میلیون عدد در سال در كنار خط تیوب های لمینت و برخورداری از یک 
دستگاه ماشین چاپ برای چاپ ورق های لمینت و تولید برچسب از ظرفیت مناسبی برای تامین نیاز 

صنایع مرتبط برخوردار می باشد.

رکوردشکنیدرفروشوسودآوری

جامدارو؛بزرگترینواحدتولیدکنندهتیوبوقطعاتآلومینیومیدارویی
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت پتروشیمي پارس )سهامی عام( مورخ 1401/03/31 در محل 
مركز همایش هاي بین المللي پژوهشگاه صنعت نفت برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 93/42 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای حسین پناهیان بود، كه جنابان 
محمدحسن فامیلي و احسان حاجي حسن معمار در مقام نظار اول و دوم و آقای مسعود حسني 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 270 ریال به ازای هر سهم به كار 

خود پایان دادند.
مهندس مسعود حسنی در ابتدای گزارش جامع خود با تشریح اینکه شركت پتروشیمی پارس در سال 1400 
جمعا موفق به تولید 3/931 هزار تن محصول گردیده است كه 2/838 هزار تن در واحد استحصال اتان )شامل 
اتان، پروپان، بوتان و گسولین( و 1/093 هزار تن در واحدهای اتیل بنزن و استایرن منومر می باشد افزود: در سال 
مالی مورد گزارش با فروش سه میلیون و 285 هزار و 703 تن محصول موفق به كسب  45 هزار و 224 میلیارد 
و 781 میلیون تومان گردیدیم و با كسب حدنصاب تولید 95 درصدی ظرفیت این مجتمع امیدواریم كه در سال 

1401 تولید صد در صدی ظرفیت محقق شود.
مدیرعامل پتروشیمی پارس در ادامه، سود عملیاتی این شركت در 
سال مالی 1400 را 13 هزار و 852 میلیارد تومان و سود خالص را 
16 هزار میلیارد تومان  عنوان كرد و اضافه كرد: سود پایه هر سهم 
نسبت به سال 1399، 31 درصد رشد داشته و همچنین در این 
مدت سود عملیاتی 33 درصد افزایش، سود ناخالص 41 درصد و 

درآمدهای عملیاتی 72 درصد رشد داشته است.
پتروشیمی  صنعت  قدیمی  و  خوشنام  مدیر  این  گفته  به 
كشورمان همچنین رفع تنگناهای تولید استحصال آنان ، اتیل 
بنزن و استایرن منومر، پروژه تزریق LPG و ارتقا كیفیت 
استایرن  و  بنزن  اتیل  واحد  ظرفیت  افزایش  فیلتراسیون، 
منومر، توجه به صیانت از محیط زیست، ایمنی و بهداشت از 
طریق اجرای پروژه های متعدد )پروژه ایمن سازی و كاهش 
فلرینگ و ...(، توسعه ساخت داخل )بومی سازی كاتالیست، 
عملیاتی،  واحدهای  مصرفی  شیمیایی  مواد  و  مولکوالرسیو 
طریق  از  ارزش  زنجیره  توسعه  و..(،  دوار  تجهیزات  ساخت 

تعریف و اجرای پروژه های پایین دستی مانند  PDH/PP و 
همچنین صرفه جویی ارزی حاصل از  توسعه ساخت داخل در 
سال 1400 معادل 6.38 میلیون دالر را از دیگر  دستاوردهای 

پارس برشمرد.
وی با اشاره به تخصیص زمین برای اجرای پروژه PDH/PP گفت: 
این طرح با سرمایه گذاری 53 هزار میلیارد ریالی،  سرمایه گذاری 
ارزی 635 میلیون دالری و در كل معادل 867 میلیون دالر، با نرم 
بازده داخلی 17.18 درصدی در مدت 48 ماه احداث می شود كه 
البته ما به آقای دكتر علی عسکری قول دادیم این زمان را كوتاه تر 
كنیم، دوره بازگشت سرمایه عادی از زمان احداث هشت و نیم سال 
است و درآمد كل سالیانه در بهره برداری كامل 567 میلیون دالر 
است كه سود خالص سالیانه 165 میلیون دالری نصیب پتروشیمی 

پارس خواهد كرد.
نهایت   ، خبرنگاران  و  سهامداران  پرشمار  حضور  بهداشتی،  های  پروتکل  دقیق  رعایت 
برگزاری نظم در جلسه، پخش یک کلیپ از توانمندی ها و دستاوردهای شرکت که به همت 
روابط عمومی کوشای شرکت تنظیم شده بود، پاسخگویی به سواالت سهامداران حاضر در 
مجمع و ناظر به صورت برخط، تخصیص بودجه 30 میلیارد تومانی جهت ایفای مسئولیت 
تایید حسابهای  به 105 روز،  از 129  اجتماعی شرکت، اعالم کاهش دوره وصول مطالبات 
شفاف و کلین تیم مالیه مجرب مجموعه، تعامل ستودنی جناب محمدی مدیریت فرهیخته 
روابط عمومی و پرسنل زبده آن واحد در جهت انتشار خبر و گزارش مجمع با اصحاب رسانه 

از نکات خواندنی این مجمع بود.

افزایش73درصدیدرآمدعملیاتی»پتروشیمیپارس«

عوامل تاثیرگذار بر عدم تحقق تولید باالتر از ظرفیت اسمی 
در سال 1400 علیرغم مشکات ناشی از تحریم ها در تامین قطعات یدكی و مواد شیمیایی، استمرار پاندمی كرونا. 
عدم تامین كشتی و توقف تولید ناشی از عدم تامین آب دریا، كاهش دریافت اتان و گسولین توسط واحدهای پایین 
دستی نوسانات كمی و كیفی خوراک واحد و سایر عوامل خارجی و داخلی، با یاری خداوند متعال و تداوم تاش 
بی وقفه مدیران و كاركنان سختکوش و خستگی ناپذیر پتروشیمی پارس و حمایت سهامداران و هیات محترم 
مدیره، تاش برای تولید حداكثری و پشت سر گذاشتن تمام موانع به ثمر نشست و ركوردهای جدید دیگری در 

عرصه تولید پتروشیمی پارس ثبت شد:
تاكنون  اندازی  راه  زمان  از   1400 سال  در  تولید  مقدار  بیشترین  ركورد  پروپان:  محصول  الف( 

)826/000 تن(
 ب( محصول بوتان: ركورد بیشترین مقدار تولید در سال 1400 از زمان راه اندازی تاكنون )573/000 تن(

ج( مجموع تولیدات واحد استحصال اتان: علی رغم مشکات فوق الذكر و همچنین تولید قابل ماحظه 
واحد استحصال اتان در سال 1399 ركورد بیشترین مقدار تولید از زمان راه اندازی این واحد در سال 1400 تنها 

1 درصد كاهش تولید نسبت به سال گذشته داشته است. )2/838/000 تن(
 د( واحدهای اتیل بنزن و استایرن منومر: علی رغم كاهش فعالیت مواد كمک فرایندی واحدها ، پلیمر 
گرفتگی و اورهال طوالنی مدت )حدود 1 ماه( و مشکات خوراک بنزن در سه ماه پایانی سال، تولیدات این دو 

واحد نیز به 1/093/000 تن رسیده است.
شایان ذكر است پتروشیمی پارس در سال 1400 موفق به ثبت 
مقدار تولید 3/931/000 تن ، معادل 95 در صد برنامه تولید سال 

1400 گردیده است
عناوین و رتبه ها:

كسب رتبه باالترین درجه اعتباری مالی ایران در سال )1400(
اخذ تندیس زرین صنعت برگزیده سبز كشور ، به پتروشیمی 

پارس )1400(
100IMI كسب رتبه اول از نظر شاخص بازده فروش در

كسب رتبه اول رده بندی شركت های برتر كشور )100IM(، را از 
نظر بهره وری كل عوامل

كسب عنوان حراست برتر ، در بین حراست های منطقه ویژه 
اقتصادی پارس جنوبی )1399 و 1400(

اقدامات انجام شده در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه 
تولید و صادرات

     استفاده حداكثری از ظرفیت های تولید
     بومی سازی مواد شیمیای مورد نیاز با حمایت از شركتهای 

دانش بنیان
     خودباوری ساخت تجهیزات و لوازم یدكی با اتکا به توان داخلی 

در مهندسی معکوس
از دیگر اقدامات برجسته ای است که شرکت پتروشیمی 

پارس موفق به انجام آنها گردیده به شرح ذیل می باشد:
- بزرگترین تولیدكننده محصوالت مختلف شامل: اتان، پروپان، 

بوتان، گسولین، اتیل بنزن و استایرن منومر
- كسب رتبه برتر در رقابت بین المللی آزمون مهارت سولفور كل در 

پروپان توسط آزمایشگاه شركت پتروشیمی پارس
- كسب رتبه برتر برای ششمین دوره متوالی در آزمون بین المللی 

مهارت استایرن منومر توسط شركت پتروشیمی پارس
- كسب تندیس زرین صنعت سبز كشور، دلیل اجرای طرح ملی محیط یار و تاش برای حفظ محیط زیست

- كسب رتبه اول از نظر شاخص بهره وری كل عوامل در بین شركت های گروه فرآورده های نفتی
برنامه هیات مدیره برای آینده

1- افزایش راندمان كار و ارتقاء سطح بهره وری در راستای استفاده بهینه از منابع موجود بمنظور افزایش صرفه 
اقتصادی

2-  برنامه ریزی جهت رسیدن به ظرفیت اسمی
3- افزایش سطح دانش و تخصص علمی كاركنان

4- استقرار سیستمهای مدیریتی و استانداردهای بین المللی و ارتقاء تداوم روند جایگاه شركت در بهره وری و 
تعالی سازمانی

مهندس مسعود حسنی، مدیرعامل با تجربه و موفق پتروشیمی پارس با اعالم 
افزایش 72درصدی درآمد عملیاتی ، 33 درصدی سود عملیاتی ، کسب 
16هزار میلیارد تومان سود خالص که حاکی از افزایش 31 درصدی سود خالص 
می باشد، افزایش 5 درصدی درآمدهای غیرعملیاتی و افزایش 41 درصدی 
سود ناخالص در سال گذشته تصریح کرد: توسعه و سرمایه گذاری در زنجیره 
ارزش پایین دستی، بهبود و توسعه مدیریت سرمایه های انسانی با تمرکز بر 
نگهداشت مطلوب منابع انسانی، استفاده حداکثری از ظرفیت های اسمی 
موجود با تاکید بر رفع تنگناهای واحدهای تولیدی، مدیریت بهینه دارایی های 
سازمان با تمرکز بر تامین مواد شیمیایی- قطعات و تجهیزات از داخل کشور، 
توسعه و تعالی سازمان از طریق نظام های مدیریتی و توسعه و تعمیق مدیریت 
ریسک در سازمان از استراتژی های اصلی شرکت پتروشیمی پارس می باشد.
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مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام گروه دارویي البرز)گروه سرمایه گذاري البرز(  )سهامی عام( 
مورخ 1401/05/22 در محل  دانشگاه تهران- ساختمان جدید دانشکده داروسازي- سالن رازي برگزار 

گردید
در این مجمع كه با حضور 63/77 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای  مصطفي ظهیر 
بود، كه جنابان علي فاح پور و مجید آتشگر در مقام نظار اول و دوم و آقای سروش لطفي نورودي 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 فرشید مرادی در ابتدای گزارش خود با تشریح تاریخچه ای از گروه دارویی البرز و شركت های تابعه 
افزود: این گروه سرمایه گذاری متشکل از چندین شركت تهیه ، تولید و پخش دارو می باشد كه نقشی بی 

بدیل در سامت محوری و تامین نیازهای دارویی كشور ایفا می كند.
مدیر جوان و تحصیلکرده بازار سرمایه كه طی این سال ها نشان داده چه اشراف خوبی بر رموز بازار و اقتصاد 
داشته و بخوبی با تهدیدها و فرصت های اقتصاد كشور و صنعت دارو آشنایی دارد در ادامه با تبیین اینکه 
آخرین افزایش سرمایه شركت در خرداد ماه سال 1400 بوده است كه سرمایه شركت از مبلغ 4/800/100 
میلیون به مبلغ 8/400/100 میلیون فعلی افزایش پیدا كرد اضافه كرد: افزایش سرمایه كنونی نیز در 
راستای مشاركت در افزایش سرمایه 9 شركت تابعه و همچنین جبران مخارج بابت افزایش سرمایه گذاری 
در سهام شركتهای مذكور می باشد.به گفته وی با انجام این افزایش سرمایه بخش عمده ایی از مطالبات 
حال شده ی سهامداران بابت سود تقسیمی كاهش یافته و به حساب سرمایه منتقل می شود كه بدون 
شک در تامین نقدینگی مورد نیاز و اصاح ساختار مالی شركت نقش موثر خواهد داشت و در سال های 
آتی باعث افزایش سودآوری و كسب سهم بیشتر از بازار برای گروه خواهد شد كه این موارد از نتایج این 

افزایش سرمایه خواهد بود.
دكتر فرشید مرادی در بخش پایانی گزارش خود منابع این افزایش سرمایه را مطالبات، آورده نقدی و 

اندوخته سرمایه ای اعام كرد.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی ، ارائه گزارش مفصل از نحوه هزینه کرد افزایش 
سرمایه و برنامه های مدنظر مدیریت برای تعالی گروه و شرکت های تابعه، پاسخگویی 
شفاف به تمام سواالت سهامداران و ذینفعان، حسن برخورد و عنایت ویژه دکتر مرادی، 
علی فالح پور و دیگر عزیزان مسئول از امور سهام تا مالی، از امور مجامع تا بازاریابی 
و ... که حرمت نهی شایسته به اصحاب قلم و اهل رسانه داشته و در طول سال نیز با 
روی گشاده و لطف و حمایتی خاص حامی و یار و یاور خبرنگاران و در پوشش خبری 
همواره همراه بوده اند از نکات خواندنی این مجمع بود که حیفمان آمد آن را به اسب 

قلم نسپاریم.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

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

1- گزارش توجیهی مورخ 3 آذر ماه 1400 هیات مدیره شركت گروه دارویی سرمایه گذاری البرز )سهامي 
عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 8/400/1 میلیارد ریال به مبلغ 13/500/1 میلیارد 
ریال ،شامل مبلغ 2/60 میلیارد ریال از محل اندوخته سرمایه ای)موضوع ماده 58 اساسنامه شركت( و 
مبلغ 2/500 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران، مشتمل بر اطاعات مالی 
فرضی، كه پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی«رسیدگی به اطاعات مالی آتی« مورد رسیدگی 
این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مذبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره 

شركت است. 

2- گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161 اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه 
شركت از محل اندوخته سرمایه ای و نیز مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران تهیه شده است. این 
گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت 
تهیه شده است كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده كنندگان توجه داده می 
شود كه این گزارش توجیهی ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- به نظر این موسسه: 
الف: افزایش سرمایه شركت از محل اندوخته سرمایه ای به مبلغ 2/600 میلیارد ریال در اجرای مفاد ماده 

58 اساسنامه و با توجه به موارد مندرج در یادداشت توضیحی 1-3-2 گزارش توجیهی ، بامانع است.
ب: براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات افزایش سرمایه به مبلغ 2/500 میلیارد ریال از محل 
مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران، با فرض تحقق مفروضات و با توجه به ریسک های مندرج در 
صفحه 27 گزارش توجیهی، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، 
مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی كند. به عاوه ، 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- شركت مشمول اجرای قانون افزایش سرمایه شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران 

از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم نمی باشد.
نتایج حاصل از اجرای افزایش سرمایه قبلی

افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 4/800/100 میلیون ریال به مبلغ 8/400/100 میلیون ریال  و 
از محل مطالبات مبلغ 1/076/270 میلیون ریال و آورده نقدی سهامداران مبلغ 23/730 میلیون ریال 
كه به منظور مشاركت در افزایش سرمایه شركتهای سرمایه پذیر و مبلغ 2/500/00 میلیون ریال به 
منظور افزایش سرمایه گذاری در سهام شركت های مذكور صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش 
سرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/03/24 تصویب شده و در تاریخ 

1400/10/29 نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسیده است. 
هدف از انجام افزایش سرمایه 

هدف شركت گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام، از افزایش سرمایۀ موضوع این بیانیۀ ثبت، مشاركت در 
افزایش سرمایه شركت های البرزدارو)سهامی عام(، البرز بالک )سهامی عام(، ایران دارو)سهامی عام(، سبحان 
دارو)سهامی عام (، سبحان انکولوژی)سهامی عام(، داروسازی تولیددارو)سهامی عام(، اعتا البرز)سهامی 
عام(، پخش البرز)سهامی عام( و گروه دارویی سبحان)سهامی عام( و همچنین جبران مخارج بابت افزایش 
سرمایه گذاری در سهام شركتهای مذكور می باشد. با انجام این افزایش سرمایه بخش عمده ایی از مطالبات 

حال شده ی سهامداران بابت سود تقسیمی كاهش یافته و به حساب سرمایه منتقل می شود.
مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادی و محل تأمین آن 

با توجه به برنامۀ ارائه شده، شركت گروه سرمایه گذاری البرز در نظر دارد سرمايۀ خود را از مبلغ 
8/400/100 میلیون ریال به مبلغ 13/500/100 میلیون ریال ، از محل مطالبات و آورده نقدی و اندوخته 

سرمایه ای به شرح زیر افزایش دهد.
-  2/500/000 میلیون ریال )معادل 30 درصد( از محل مطالبات و آورده نقدی

- 2/600/000 میلیون ریال )معادل 31 درصد( از محل اندوخته سرمایه ای
برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 

در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه، شركت می بایست مطالبات سهامداران كه عمدتا از بابت سود 
تقسیمی سال 1399 بوده را پرداخت نماید. در این حالت با توجه به اینکه شركت در تمامی افزایش سرمایه 
های شركتهای سرمایه پذیر شركت نموده است، برای تامین مبلغ پرداختی می بایست اقدام به فروش 

بخشی از پرتفوی خود نموده و این با كاهش درصد مالکیت و سودآوری همراه خواهد بود.

تصویبافزایشسرمایه»والبر«

گروهداروییالبرز؛سفیراصلیسالمتودرماندرایران
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بیمهکارآفرین؛پیشروودارایبهترینپرتفویصنعتبیمهکشور

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت بیمه كارآفرین )سهامی عام( مورخ 1401/04/16 در محل سالن اجتماعات 
شركت تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور 85/16 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده بیمه مركزی ج.ا.ا برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای فرشاد محمدپور بود، كه جنابان علي آزاد و مجید شمسي در مقام نظار اول و دوم و آقای عبدالمجید رافع 

حق 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 130 ریال به ازای هر سهم به كار 

خود پایان دادند.
از آن است كه بیشتر  نسبت های مالی سال 1400 حاكی 
شاخص ها و نسبت ها به مانند سال گذشته بوده و نسبت 
توانگری مالی شركت به 258 رسیده است كه بدون شک با 

افزایش سرمایه در سال 1401 این رقم افزایش خواهد یافت. 
دكتر محمد حیدری در ابتدای گزارش خود با تبیین اینکه در 
سال 1400 به فروش 2300  میلیاردی دست یازیده ایم كه 
37 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. وی افزود:  با 
عملیاتی كردن روند سال 99 با یک رشد خوب در جذب پرتفوی 

ادامه دهیم.
مدیر مدبر بازار سرمایه در بخش دیگری از گزارش خود پیرامون 
كارافرین گفت: در حالی كه  بیمه  در  ضریب های خسارت 
میانگین ضریب خسارت پرداختی در بیمه درمان 104 درصد 
است این ضریب در بیمه كارآفرین 62 درصد می باشد. به گفته 
وی درصد میانگین رشد خسارت پرداختی در صنعت بیمه سال 

1400 رقم 48 درصد بوده است ولی این رقم در بیمه كارآفرین 
27 درصد بوده است. وی تاكید كرد: در حالی كه رشد خسارت 
پرداختی به نسبت حق بیمه دریافتی در صنعت بیمه افزایش یافته 
ولی با اتخاذ راهبردها و سیاست های مدون این نسبت در شركت 
ما برعکس بوده و حق بیمه صادره فزونتر از خسارت پرداختی بوده 

است.
دكتر حیدری با اشاره به اینکه در حالی كه از 53 شعبه بیمه 
كارآفرین در سال 1399 تنها 39 شعبه سودده بوده اند اضافه كرد: 
با یک روند صعودی در كاركرد، ارزیابی دقیق، نظارت و پاالیش 
توانستیم در سال 1400 عملکرد شعبات را ارتقاء دهیم بطوری 
كه از 53 شعبه فعال بیمه كارآفرین در كشور بیش از 50  شعبه 
شركت سود دهنده شده و 3 شعبه دیگر هم زیان آنها بسیار كاهش 

یافت پیدا كرده است.
اینکه  تشریح  با  خود  گزارش  پایانی  بخش  در  دكتر حیدری 
پرتفوی ما یک پرتفوی بسیار خوب است اضافه كرد: در حالی كه 
در صنعت بیمه سهم بیمه ثالث بیش از 40 درصد ، بیمه درمان 

بیش از 18 درصد و بیمه زندگی حدود 16 درصد پرتفوی شركت های بیمه ای را بصورت میانگین نشان می 
دهد ولی در بیمه كارآفرین سهم بیمه ثالث ما تنها 9/2 درصد، بیمه درمان 7/8 درصد و سهم بیمه زندگی 
49 درصد از پرتفوی می باشد و رشته های مسئولیت ، كشتی، صنعت و ... نیز سهمی خوب از پرتفوی را 

به خود اختصاص داده اند. 
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، میزبانی شایسته ارکان شرکت از سهامداران و اصحاب 
رسانه، گزارش مبسوط و کامل از اهم فعالیت ها و دستاوردهای شرکت توسط استاد محمد 

تایید  مجموعه،  ارشد  مدیریت  حیدری 
عبدالمجید  کلین جناب  و  حسابهای شفاف 
نژاد مدیرمالی و تیم مالیه مجرب  رافع حق 
قانونی،  بازرس  و  حسابرس  توسط  مجموعه 
تبیین اینکه ارزش شرکت از 3 هزار میلیارد 
است،  کرده  پیدا  افزایش  میلیارد   3600 به 
تشریح دستاوردهای باشگاه مشتریان، رشد 
40 درصدی موجودی نقدی شرکت ، افزایش 
18 درصدی سود عملیاتی، تصمیم مدیریت 
افزایش سرمایه در سال  اجرائی کردن  برای 
مدیریت  تعامل  و  همکاری  نهایت  و  جاری 
فرهیخته روابط عمومی و کارشناسان کاردان 
 ، خبری  پوشش  برای  رسانه  اصحاب  با  آن 

افزایش37درصدیحقبیمهومدیریتخسارتپرداختی

افزایش سهم شبکه فروش به 84 درصد در کسب حق بیمه، اعالم مدیریت مبنی بر پاالیش 
از نکات  امر کیفیت و کمیت کاری شعبات و نمایندگی ها  به  شبکه فروش و اهتمام ویژه 

خواندنی این مجمع بود. 
عمده فعالیت های انجام شده در سال 1400

-  پرداخت اولین خسارت بیماری ام اس در صنعت بیمه
-  دریافت تندیس نوآوری از جشنواره ملی فناوری ایرانی

-  طراحی سامانه برداشت از اندوخته الکترونیکی
-  توسعه فروش الکترونیک در رشته های جدید در بستر باشگاه مشتریان

-  توسعه وب سرویس صدور كامال آناین بیمه نامه در رشته های اتومبیل، آتش سوزی، مسافرتی خارج 
از كشور

-  طراحی آناین بیمه نامه مسافرتی اتباع افغان
-  گسترش طرح درمان خانواده و شناساندن این محصول به 

بخش های مختلف بازار
-  ایجاد مراكز تخصصی بیمه های زندگی و شعب دوم در 

شهرهایی با پتانسیل باال )كرمان و ساری ( در این رشته
-  پرداخت سود مشاركت 31 درصدی

-  همکاری در راه اندازی سازمان های فروش گسترده برای 
نمایندگان برتر در سراسر كشور

-  طراحی بیمه نامه مربی با كانون مربیان فوتبال
-  تک برگی نمودن بیمه نامه ها

-  راه اندازی سامانه پیمایش خودرو
-  تقدیر از نمایندگان برتر جشنواره بیمه های زندگی با حضور 

مدیران شركت و اعضا محترم هیات مدیره
-  برگزاری برنامه های آموزش در رشته های فنی به صورت 

الکترونیکی و مستمر
توانمندی های  ارتقای  آناین جهت  آزمون های  برگزاری    -

كاركنان شعب
- ارتقا و تقویت ساختار فناوری شركت

-  متنوع سازی روشهای پرداخت حق بیمه جهت تسهیل فرایند 
خرید و رفاه مشتریان و شبکه فروش

-  بهبود و یکسان سازی برنامه رفاهی در راستای بهبود رضایت 
مندی كاركنان

 اهم برنامه های سال 1401
-  ارتقای كمی و كیفی منافع كلیه ذینفعان سازمان

-  بهینه سازی وضعیت زیر ساخت های الکترونیکی در راستای 
تحول دیجیتال

-  راه اندازی وب سرویس های صدور كلیه رشته های بیمه ای در 
بستر باشگاه مشتریان با محوریت شبکه فروش

-  توسعه كمی و كیفی شبکه فروش
-  یکپارچه سازی ارائه سرویس های استعالم و پرداخت اینترنتی 

حق بیمه
-  تدوین سند استراتژیک فناوری اطاعات شركت

-  راه اندازی سامانه CRM جهت بهبود ارتباط با مشتری
-  طراحی بسته های تشویقی جهت مشتریان ویژه

-  تهیه بانک محتوای الکترونیکی و توسعه آموزش الکترونیکی مستمر بعنوان یک فرهنگ سازمانی
-  حفظ تركیب پرتفوی بهینه

-  افزایش سهم پرتفوی شركت از رشته های سودآور
-  ثبت افزایش سرمایه جدید شركت

-  نهایی سازی انتقال سهم شركت به بازار اصلی
-  حفظ ضریب خسارت پایین تر از میانگین صنعت

-  ترویج فرهنگ نقد فروشی در شبکه فروش
-  گسترش هرچه بیشتر سازمان های فروش برای 

نمایندگان برتر
-  برنامه ریزی جهت افزایش سودآوری شركت
-  توسعه محصول بیمه عمر اندوخته دار امید

-  راه اندازی و توسعه سامانه الکترونی در پرداخت 
خسارت در همه رشته های بیمه ای

-  راه اندازی فروش آناین بیمه نامه درمان خانواده در 
بستر باشگاه مشتریان

دکتر محمد حیدری که از اساتید بنام دانشگاه و مدیران با سابقه و خوشفکر 
صنعت بیمه کشور و بازار سرمایه می باشد با تصریح اینکه در بیمه کارآفرین 
با تالش پرسنل خدوم، شبکه فروش پرتالش و یک هیات مدیره کاردان 
های  و سیاست  ها  برنامه  عملیاتی ساختن  و  کردن  اجرائی  با  توانستیم 
مدنظرمان در سال سخت اقتصادی 1400 به نتایج درخشانی در رشد جذب 
حق بیمه، مدیریت و کنترل خسارت پرداختی و بهبود پرتفوی برآییم اضافه 
کرد: با رشد 37 درصدی حق بیمه ، افزایش 31 درصدی از محل درآمد سرمایه 
گذاری از محل ذخائر بیمه ای و افزایش 123 درصدی درآمد حاصل از سرمایه 
گذاری از محل سایر منابع توانستیم رقم 2/962/246 میلیارد سود خالص 
در سال 1400 برای سهامداران و ذینفعان ارمغان بیاوریم که با توجه به سود 
2/544/905 میلیاردی سال 99 حاکی از یک رشد 16 رصدی در کسب سود 
خالص پس از کسر مالیات می باشد. مدیرعامل همچنین خاطرنشان کرد که 
سرانه حق بیمه )حق بیمه به پرسنل( در شرکت افزایش داشته است و در 
حالیکه در سال 1400 نسبت به 1399 تعداد پرسنل کمتر شده اما سرانه حق 
بیمه رو به رشد بوده که حاکی از استفاده بهینه از نیروی انسانی و بکارگیری 

کارکنان با بهره وری باالتر می باشد.
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مجمع عمومی عادی ساالنه شركت پتروشیمي مارون )سهامی عام ( مورخ 1401/04/22 در محل 
مركز همایش هاي بین المللي نیایش واقع در سعادت آباد تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور 87/2 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
حسین شهریاري بود، كه جنابان حسین كرمي و سلیمان سلطاني در مقام نظار اول و دوم و آقای 

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

17/500 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
 دكتر امین امرائی در ابتدای گزاش خود با تشریح اینکه 
با   ، اتان  بازیابی  با دارا بودن كارخانه  پتروشیمی مارون 
بازیافت اتان از گاز طبیعی آن را برای تولید محصوالت 

شیمیایی و پلیمری به كار می برد.
این شركت با توانایی تولید ساالنه 1100000 تن اتیلن، 
200000 تن پروپیلن، 300000 تن پلی اتیلن سنگین، 
300000 تن پلی پروپیلن و بیش از 443000 تن انواع 
پتروشیمی در  بزرگترین شركت های  از  گایکول یکی 

ایران و جهان می باشد.
مدیر جوان و ارزشی صنعت پتروشیمی كشورمان در ادامه 
با اعام اینکه در اردیبهشت سال گذشته بدلیل مشکاتی 
كه در باالدست پیش آمد در مقطعی خوراک سنگین تری 
دریافت كردیم و از این ناحیه افتی در تولید داشتیم. اما 
با این حال بدون تعدیل، اهداف بودجه نسبتاً محقق شد 

افزود: با وجود كاهش دریافت خوراک مقدار فروش مان در 
سال 1400 در حد سال گذشته بود. با كسب مبلغ 327 هزار 
میلیارد مبلغ فروش خود را بیش از  55 درصد افزایش داده و 
برای سود خالص خود رشد 22 درصدی ارمغان آمده است. 
به گفته وی این افزایش فروش و سود در حالی میسر شد 
كه بهای تمام شده سال گذشته 88 درصد افزایش داشته 
و متوسط نرخ خوراک دریافتی از 230 دالر سال قبل به 
330 دالر رسیده است و حدود 75 درصد بهای تمام شده 
می  تشکیل  یوتیلیتی  را  درصد  نزدیک 20  و  خوراک  را 
دهد. دكتر امرائی خاطرنشان كرد كه: فعالیت زیر ظرفیت 
و استهاک تجهیزات شدت مصرف انرژی را افزایش داده 

است كه با اورهال واحدها كه بخشی امسال و بخشی سال آینده انجام می شود، بهره وری مصرف 
انرژی شركت بهبود می یابد و این مورد جزء مهمترین برنامه های كاری من و تیم مدیریت می باشد.

سکاندار پتروشیمی مارون در بخش دیگری از گزاش خود با تبیین اینکه در بحث خودكفایی و 
ساخت داخل 736 قطعه ساخته شده و به نسبت 42 درصد نسبت به اقام ساخت داخل به كل اقام 
رسیده ایم و در این زمینه پیشرو در بین دیگر پتروشیمی ها هستیم افزود: با بهبود شرایط كرونا در 
آموزش ها هم اهتمام بیشتری داشته ایم و به ارتقای سطح دانش در بین تمام پرسنل اعم از كارگران 

و مدیران توجه خوبی معطوف شده است.
دكتر امرایی در بخش دیگری از گزارش خود طرح بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای 
مشعل در حوزه مناطق نفت خیز نفت جنوب، پروژه احداث واحد خالص سازی اتیلن اكساید را جزو 
اهم برنامه های مدنظر برای ترسیم آینده روشن شركت برشمرد و اظهار داشت: طرح تولید بنزن 
و بنزین از بنزین پیرولیز، طرح استفاده از اتیلن مازاد با ایجاد واحد HDPE، پروژه احداث واحد 
نیروگاه برق در كارخانه بازیابی اتان – اهواز نیز در این راستا مورد توجه جدی مدیریت برای عملیاتی 
شدن می باشد و جزو طرح های آتی ما برای رسیدن شركت به جایگاه واقعی خود به عنوان لیدر 

صنعت پتروشیمی می باشد.

پایپ  گرید  ارتقاء خواص  خود  گزارش  از  دیگری  فراز  در  متخصص شركت  و  جوان  مدیرعامل 
MR230C ، دستیابی به دانش فنی تولید گرید MR240C، دستیابی به دانش فنی تولید گرید 

HP562، بهبود كیفیت گرید RP240Cرا جزو دستاوردهای پژوهشی و نوآوری اعام كرد. 
كسب رتبه 30 ام در میان صد شركت برتر در رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی، صادركننده نمونه 
استانی برای 19 امین بار پیاپی، كسب رتبه برتر صادرات گرا در رتبه بندی صد شركت برتر، دریافت 
گواهی عدم آالیندگی از سازمان حفاظت محیط زیست در سالهای 1397، 1398، 1399 و تداوم آن 
در سال 1400 كه معافیت از پرداخت عوارض آالیندگی یک درصدی فروش سالیانه را بدنبال داشته 
است، كسب تندیس زرین صنعت برگزیده سبز كشوری برای دومین بار پیاپی در كنار افزایش 55 
درصدی فروش، ارتقاء 22 درصدی سود خالص در پتروشیمی مارون با مدیریت دكتر امین امرائی 
این مدیر  و موفقیت های  از دستاوردها  ای  تنها گوشه 
جهادی و پرسنل سخت كوش در سال 1400 بوده است.

شایان ذكر است گزارش سه ماهه سال جاری شركت نیز 
حاكی از آن است كه از تولید 10/44/613 تن سال 1400 
شركت در عین بازه سه ماه بیش از 80 هزار  تن افزایش 
تن تولید داشته و از لحاظ ارزش فروش در سه ماهه اول 
سال 1401 نسبت به 1400 بیش از 9 هزار میلیارد رسیده 
است و این یعنی افزایش 18 درصدی فروش كه از دكتر 
امرائی كه به عنوان مدیری مستعد كه نتایج قابل توجه و 
خیره كننده در پتروشیمی شیراز محصول درایت و تدابیر 
انتظار نمی رفت. مسلما با  مشارالیه بوده است جز این 
همین رویکرد برنامه ریزی مدون مدیریتی كه در حال 
اجرا می باشد شنیدن آماری جهشی در تولید ، فروش 
و سودآوری برای پتروشیمی مارون در سال 1401 حتما 

قابل دستیابی و قابل اتکا می باشد. 
دكتر امرائی همچنین یکی از برنامه های طراحی شده برای 
سال 1401 را انجام اورهال و تعمیرات اساسی با هدف به 
روزآوری تجهیزات خطوط تولید عنوان كرد و از عزم راسخ 
مارون برای انجام مطالعات گسترده جهت راه اندازی صنایع 
پایین دستی را به عنوان بزرگ ترین استراتژی 1401 خبر 

داد
وی در بخش پایانی گزارش خود تصریح كرد كه واحد پلی 
پروپیلن ما كه سودآوری خوبی دارد بخاطر كمبود خوراک 
دلیل طرح  به همین  كار می كند.  زیر ظرفیت  پروپیلن 
سلمان فارسی پروژۀ راهبردی شركت كه به منظور تأمین 
خوراک پروپیلن است.  با جدیت در حال راه اندازی است و 

بیش از 90 درصد كاالی این پروژه تأمین شده و تا سال آینده احداث و راه اندازی می شود.
مسائل مهم مطرح شده در مجمع

- با اجرای پروژه های بهسازی و رفع گلوگاههای تولید، توانستیم ظرفیت عملی تولید را تا 5 درصد 
بهبود دهیم. 

- برای مازاد اتیلن تولیدی كه بعضاً مشتری ندارد، مطالعاتی انجام دادیم و احداث یک واحد پلی اتیلن 
سنگین را در دستور كار داریم.

- مسئلۀ كمبود برق در فصول گرم سال و در خوزستان برای شركت مشکل ساز بوده، به این منظور 
مطالعات احداث یک نیروگاه برق اختصاصی انجام شده است. امیدواریم مناقصات نیروگاه و واحد 

جدید پلی اتیلن سنگین امسال انجام شده و عملیات اجرایی آغاز شوند. 
- در سالی كه گذشت گواهی عدم آالیندگی محیط زیست تمدید شد كه این موضوع با تاش فراوان 

انجام شد و با حفظ یک درصد مبلغ فروش، تأثیر بسیار مهمی بر سودآوری شركت دارد. 
- در سه ماهۀ اول سال جاری با وجود فروش مقداری مشابه سال قبل و افت نرخهای جهانی، با 

تمهیداتی كه داشتیم، رشد 18 درصدی در مبلغ فروش داشتیم.
- موضوع تمدید معافیت مالیاتی ده ساله را در سالهای گذشته سازمان امور مالیاتی نپذیرفته و مالیات 

سودطالییبرایسهامدارانپتروشیمیمارون
رهآوردمدیریتیجوان،انقالبیدرتحولآفرینی

بدون شک دکتر امین امرائی با توجه به قدرت مدیریتی-  مهندسی 
که به عنوان مجری طرح جمع آوری گازهای همراه نفت مناطق نفت 
خیز جنوب )طرح آماک( از خود نشان داده بود و خیلی زود وجه تمایز 
مدیریتی خود را در مقام مدیریتی دانش آموخته که قدرت اجرائی باال 
دارد و در کسوت مدیر عاملی شرکت مدیریت و بهره برداری پترو 
پارس، شرکت توسعه فراگیر فوالد خوزستان و همچنین مدیر عاملی 
مجتمع فوالد میانه و از همه مهمتر مدیریت عاملی پتروشیمی شیراز، 
عملکردی چشم نواز و عالی در تولید و سود و فروش کسب کرده بود 
در کسوت ناخدایی پتروشیمی مارون مهمترین اتفاق و خبرخوش برای 

سهامداران مارون در سال مالی گذشته بوده است.
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تشخیص داده بود. با پیگیری بسیار باالخره سال گذشته رأی دیوان عدالت اداری به نفع شركتها 
صادر شد. مالیات سالهای 96 و 97 قطعی شده اما برای سالهای 98 به بعد قرار رسیدگی صادر و 
كارشناسانی تعیین شده اند تا موضوع را بررسی كنند و امیدواریم معافیت مالیاتی شركت تأیید شود.
- پتروشیمی بوشهر از سرمایه گذاریهای مهم شركت است كه امسال به دلیل وضعیتی كه متانول از 
جهت كاهش قیمت جهانی و رشد قیمت خوراک پیدا كرد، و از طرفی آغاز بازپرداخت تسهیات و 
هزینه های مالی، سودآوری مورد انتظار را نداشت. اما از نظر عملیاتی فاز اول در حال كار است و فاز 

دوم هم طبق برنامه در حال پیشرفت است.
- شركت ملی نفت برای خوراک تحویلی در منطقۀ ویژه عوارض و مالیات ارزش افزوده مطالبه كرده 
كه ما آن را قانونی ندانسته و نپذیرفته ایم و پیگیر حل این موضوع جهت دفاع از حقوق سهامداران 

هستیم.
- طوالنی شدن پروژۀ سلمان دالیل متعددی از جهت مشکات الیسنس، تأمین مالی و ... دارد. 
با تمام این مشکات باز هم سلمان با 61 درصد پیشرفت، بیشترین پیشرفت را در میان طرحهای 
PDH كشور دارد. بهرحال مشکاتی كه بوده رفع شده، كاال تأمین شده و پروژه در حال پیشرفت 

است.
- فاینانس پروژۀ بوشهر 2.2 میلیارد دالر بوده است. نرخ اسمی فاینانسهای چین 4.5 درصد است كه 
با هزینه های بیمه و مدیریت و عوارض و ... حدود 9 الی 11 درصد تمام می شود، و البته نرخ قطعی 

بسته به مورد و بعد از حسابرسی مشخص می شود.
- در پروژۀ جمع آوری گازها 170 میلیون دالر سرمایه گذاری كرده ایم و برگشت آن از محل تخفیف 

خوراک است و در این زمینه با شركت نفت قراردداد داریم. 
- نرخ اتان دریافتی مطابق فرمول است و تفاوتی با سایر پتروشیمی ها ندارد. تفاوت نرخ خوراک گاز 

دریافتی مربوط به تركیب خوراک دریافتی و مقادیر پروپان و بوتان است.
- واحد اولفین بوشهر در سه ماهۀ اول سال 1402 به بهره برداری می رسد و واحد مونواتیلن گایکول 
تا شهریور آن سال آغاز به كار می كند. در واحد متانول به دلیل محدویت خوراک، محدودیت تولید 

داشتیم كه با رایزنیهایی كه كردیم توانستیم دریافت خوراک را افزایش دهیم. 
- اورهالی كه برای سال جاری در نظر گرفتیم برای یکی از واحدهاست و 40 تا 45 روز زمان می 
برد. این واحد حدود 15 درصد از فروش شركت را تشکیل می دهد. با توجه به پروژه های متعدد و 
نیاز به نقدینگی تصمیم گرفتیم برنامه اورهال واحدها را تقسیم بندی كنیم تا افت جدی در جریان 

درآمد شركت نداشته باشیم. 
- مارون در وضعیت فعلی یک شركت بالغ است و با وضعیت فعلی رشد خاصی در مقدار تولید متصور 
نیستیم. به همین دلیل است كه پیگیر تعریف پروژه های توسعه ای در پایین دست هستیم تا روند 

رشد شركت متوقف نشود.
- واحد اتیلن اكساید طبق برنامه تا دی ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی برگزاری مجمع در عنایت نظم و پذیرایی شایسته 
روابط عمومی و امور سهام از سهامداران و اصحاب رسانه، تایید حسابهای شفاف کلین 
جناب رضازاده و تیم مالی پاکدست مجموعه توسط حسابرس و بازرس قانونی، تبیین 
اینکه چشم انداز پتروشیمی مارون یک توسعه و رشد روزافزون می باشد که با تمهیدات 
مدیریتی و تدوین برنامه های مدون این مهم در حال پیگیری و اجراء می باشد، اعالم 
اینکه با 2428 نفر پرسنل این پتروشیمی یکی از شرکت های پیشرو در بومی سازی 

قطعات – اهتمام به دانش بنیان ها و اشتغال زایی در منطقه می باشد، ارائه توضیحات 
مبسوط جامع پیرامون پتروشیمی شیراز- پتروشیمی الله - پتروشیمی سلمان فارسی 
– پتروشیمی بوشهر ، پتروشیمی ایالم ، تشریح برنامه ریزی سازمانی جهت افزایش 
سودآوری و ارتقاء جایگاه شرکت توسط مدیریت ارشد نخبه مجموعه و نهایت تعامل و 
همکاری کلیه ارکان شرکت منجمله استاد مومنی مدیریت فرهیخته روابط عمومی و دیگر 
کارشناسان کاربلد و کاردان روابط عمومی از نکات خواندنی این مجمع بود که حیفمان 

آمد به اسب قلم سپرده نشود.
عملکرد شرکت در سال مورد گزارش: 

مهمترین اقدامات صورت گرفته به منظور بهره وري و افزایش ظرفیت تولید در واحدهاي 
تولیدي مجتمع عبارتند از: 

1- خالص سازي اتیلن اکساید 
واحــد EG/EO پتروشیمي مارون با الیسنس شركت Shell هلند مطابق طراحي 443 هزار 
تن در سال اتیلن گایکول ها را تولیــد مــي كنـد. ضمناً در طراحي پایه امکان تولید 36 هزار تن 
در سال اتیلن اكساید دیده شده بود. با توجه به روند قیمتهاي جهاني گایکول ، نیاز بازار و لزوم 
گسترش سبد تولید محصوالت، پروژه خالص سازي اتیلن اكسـاید در دسـتور كار قرار گرفتــه 
اســت. ماده اتیلن اكساید به عنوان یکي از مواد اولیه پایه جهت تولید بسیاري از محصوالت میان 
دستي صنعت پتروشیمي مانند محصوالت اتوكسیله ، اتانول آمیــن هــا و ... اهمیت قابل توجهي 
دارد. احداث واحد خالص سازي اتیلـن اكسـاید بـا ظرفیـت 45 هزار تن در سال جهت گسترش 
سبد محصوالت با توجه به ارزش افزوده فوق العـاده در دستور كار قــرار گرفــت. قرارداد فازهاي 
انجام مطالعات مهندسي و خرید) )EP با شركت پیدک در حال انجام و تا كنون 86/41 درصد 
 EP پیشـرفت واقعـي داشـته اسـت. تمدید زماني 6 ماهه )تا پایان خرداد ماه 1401 ( قرارداد بخش

شركت پیدک انجام گردید. 
2- پروژه هاي جمع آوري گازهاي مشعل مناطق نفتخیزجنوب 
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شـركت پتروشـیمي مـارون در راسـتاي تامیـن ظرفیـت خـوراک رو بـه كاهـش خود بـه دنبال 
منابـع جدیـد گاز غـــني از اتـــان مــي باشــد. در طراحـي اولیـه گازهـاي سـبک خروجي از 
كارخانـه هاي گاز و گاز مــایع 1500/800/700/600/400 به عنوان خوراک پتروشـیمي مارون 
در نظـر گرفتـه شــده بــود. گاز خروجـي از NGL-1500  در حـال حاضـر جهـت تزریـق بـه 
میادین نفتي كرنج پارسـي بــه ایســتگاه هــاي CS-500/600  ارسـال مي شـود. لذا شركت 
ملـي مناطـق نفتخیـز جنـوب تحویـل گاز NGL-1500  را منـوط بـه تامیـن و ارسـال گاز 
جــایگزین نمــوده اســت. گاز سبک NGL-1500  به میزان 4 میلیون نرمال مـــتر مکعــب 
در روز ) معـــادل 16 درصد گاز ورودي سـایت اهواز ( مي باشـد. از این رو جهت اسـتفاده از این 
گاز نیاز به احداث یک خط لولـــه 30 اینچ از NGL-1500  به ایسـتگاه گاز شـهید مصطفوي 
مـي باشـد تـا گاز غنـي شـده از طریـق خـط م32 اینـچ موجود بـه واحد اهـواز انتقال گــردد و 
 IGAT6 دیگــري خــط 16 اینـچ جهت انتقال گاز جایگزین بـراي تزریق به كرنچ پارســـي از
مـــي باشـــد. پیمانـکاران اجرایـي هر دو خـط )32 اینچ رامپکـو -16 اینچ جنوب تاسیسـات( 

مشـخص شـده و در حـال خریـد و كارهـاي مهندسـي پروژه مي باشـند.
VOC 4- پروژه جمع آوري و حذف ترکیبات آلي فرار از سطح تصفیه خانه مارون
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت  ملی سرب و روی ایران  )سهامی عام( مورخ 
1401/04/04 در محل همایش هاي سازمان مدیریت صنعتي برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور اكثریت سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مهندس تفضیلی بود، 
كه جنابان حسن احمدیان و نوروز لقمانی در مقام نظار اول و دوم و آقای سید علیرضا حمیدي به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1400/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 10 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
همچنین براساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به  شرح زیر  برای باقیمانده مدت تصدی 

قانونی انتخاب گردید
توسعه معادن روي ایران، كالسیمین، بازرگاني توسعه صنعت روي، سرمایه گذاري اندیشه محوران، فرآوري 

مواد معدني ایران 
مهندس كمال الدین سعادتی در ابتدای گزارش خود با تصریح اینکه مفتخرم اعام دارم كه در شركت 
»فسرب« طرح توسعه داشته ایم ولی تعداد پرسنل ما كم شده است و این نشانه از توجه اساسی به ارتقاء 
راندمان منابع انسانی و باال بردن بهره وری نیروی كار می باشد افزود: در سال مالی گذشته یک افزایش 
سرمایه از محل تجدید ارزیابی داشتیم كه باعث شد جایگاه واقعي و میزان دارایی شركت جهت اعتبار 

سنجی به میزان قابل توجهی ارتقاء پیدا كند.
مدیر ارشد شركت در ادامه خاطرنشان ساخت كه در سال مالی مورد گزارش 5780 تن شمش سرب 
فروش داخلی، 3928 تن شمش روی فروش داخلی، 1195 تن شمش سرب »كارمزدی« و  1139 تن 
شمش نقره )كارمزدي( فروش داشته ایم كه به ترتیب مبالغ 2/695/461، 3/214/174 از محل فروش، 
شمش  روی و سرب در فروش داخلی و مبالغ 148/416 و 15/585 از محل فروش شمش سرب و نقره 

كارمزدی و مبلغ 147/614 از محل فروش سایر محصوالت درآمد كسب كرده ایم.
به گفته عضو هیئت مدیره »فسرب« كسب درآمد عملیاتی 6/221/250 میلیاردی و كسب مبلغ 
1/198/747 میلیاردی سود عملیاتی و حصول مبلغ 1/098/738 میلیارد سود خالص در پایان سال 

منتهی به 1400/12/29 حاصل عملکرد مجموعه بوده است .
به گفته وی در سال 1399  شركت جمعا مبلغ 4/904/482میلیارد درآمد عملیاتی داشته است كه این 
رقم با یک رشد خوب به مبلغ 6/221/250 میلیارد در سال 1400 رسیده است. افزایش دارائي شركت نیز 
از مبلغ 3/967/611 به مبلغ 16/327/012  و فروش خوب مس و سرب  از دیگر دستاوردهای شركت در 

بازه زمانی سال 1400 بوده است.
مهندس كمال الدین سعادتی در فرازی دیگر از گزارش خود اظهار داشت كه مجموع تولید شركت در كل 
بیش از 10668 تن سرب و روی بوده است و در حدود تولید سال 1399 بوده است. همچنین توقفات 144 
روزه سال 1399 كارخانه به تعداد 117 روز در سال 1400 كاهش پیدا كرده است كه با توجه به مدیریت 

و كنترل های صورت پذیرفته این زمان كاهش یافته است.
به گفته وی تولید نقره در سال 1400 نیز 5006 كیلوگرم بوده كه نسبت به سنوات قبل افزایش 
چشمگیری داشته است و حاكی از آن است در بازه زمانی سال 1397 تا 1400 یک رشد 734/3 درصدی 

را كسب كرده است.
تشریح برنامه تامین خاک مورد نیاز مجموعه برای سال 1401 آخرین بخش گزارش عضو ارشد هیات 
مدیره »فسرب« بود كه اظهار داشت: از محل سهمیه، واردات و سایر منابع داخلی این خوراک مورد نیاز 

كارخانه تامین خواهد شد. شایان ذكر است در سال 1400 راندمان كارخانه سرب 3/12 درصد و راندمان 
كارخانه روی 0/6 درصد افزایش یافته است.

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تاکید مدیریت مبنی بر پیگیری وصول مطالبات سنواتی، 
تعیین تکلیف تسویه سودهای سنواتی، تایید حسابهای شفاف جناب احمدی مدیرمالی مجرب 
شرکت توسط حسابرس و بازرس قانونی، حضور مهندس محمدخانی و دیگر مدیران ارشد 
هلدینگ توسعه معادن روی در جلسه، اعالم و عنایت نامبردگان نسبت به اصحاب رسانه 
ساخت و تعمیر بخش عمده ای از تجهیزات و قطعات توسط متخصصان خود شرکت، قرار 
گرفتن برای چهارمین سال پیاپی به عنوان صنعت سبز و حامي محیط زیست اعالم افزایش 
راندمان کارخانه سرب و روی نسبت به سال گذشته ، تصریح اینکه مجموعه تولید شرکت 
در کل 10668 تن سرب و روي بوده که حدود تولید سال 1399 بوده است، کاهش وصول 
مطالبات که با توجه به مدیریت و کنترل های صورت پذیرفته این زمان کاهش یافته است، 
برگزاری انتخاب اعضای هیات مدیره، پاسخ گویی به سواالت سهام داران حاضر در مجمع و ناظر 
به صورت بر خط توسط مدیران ارشد شرکت و همکاری کلیه ارکان مجموعه منجمله جناب 

فتوحی عزیز با اصحاب رسانه برای پوشش خبری از جمله نکات خواندنی در این مجمع بود.
اهم اقدامات انجام شده در سال 1400

1- اقدامات توسعه ای تعمیراتی و اصاحی در واحدهای روی ،سرب و امورفنی  
2- ارتقاء و بهبود وضعیت شاخص های كلیدی عملکرد در حوزه محیط زیست و ایمنی و بهداشت 

3- ارتقاء میزان تولید روزانه شمش روی و سرب و نقره 
4- كنترل مضاعف فرآیندها جهت كنترل و كاهش مصارف مواد افزودنی اصلی 

5- برگزاری مستمر و فعال كمیته های تولید وكیفی جهت كنترل فرایندها 
6- استفاده از خاک وارداتی درخط تولید روی )افزایش میزان تولید( و ارتقاء دانش فنی فرآیند تولید 

7- حفظ و صیانت از محیط زیست و نیروی انسانی
در پایان امیدواریم كه با مدیریت كارآمد منابع شركت و همچنین با بهبود فضای كسب و كار در كشور 

بتوانیم سود دهی مطمئن ، مستمر و قابل رقابتی را برای تمامی سهامداران محترم به ارمغان آوریم.
اهداف مدیریت و راهبرد های مدیریت برای دستیابی به آن اهداف:

در كارخانه روی، با توجه به بازسازی و راه اندازی مجدد خط دوم الکترولیز، ظرفیت تولید ورق روی و 
متعاقب آن ، تولید شمش روی در سال 1400 به میزان 5342 تن محقق گردید ، در همین راستا این 
شركت از محل انعقاد قرارداد خرید 45000 تن مواد اولیه روی از كشور تركیه در سنوات گذ شته ، تاكنون 
حدود 29/393 تن واردات انجام گردیده است. با عنایت به مذاكرات و توافقات انجام شده با فروشنده، 
اقدامات خرید و حمل ماده معدنی از محل قرارداد فوق الذكر )تركیه( به طور مستمر در حال اجرا می باشد. 
همچنین شركت ملی سرب و روی ایران جهت تکمیل سبد محصوالت خود و استفاده از ظرفیت های 
خالی در دسترس تجهیزات، درصدد انجام مطالعات فنی و اقتصادی متعددی در سطح كارخانجات خود 

بوده كه از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره كرد: 
1- تولید شمش روی از محل خوراک فلوئوردار كه یکی از اقدامات مهم و موفقیت آمیز تولید دانش فنی 

توسط كارشناسان این شركت می باشد.
2- آماده سازی كامل هر دو روت كارخانه روی. 

3- اجرای اقدامات زیست محیطی در گستره وسیع در راستای مسئولیت های اجتماعی سازمان.
4- استقرار، حفظ و نگهداری سیستم های مدیریت یکپارچه در گستره كل كارخانجات)سرب و روی(.

5- اجرای پروژه 5S  و نظام مدیریت جامع تعمیرات و نگهداری.
6- اجرای نظام تعالی سازمانی.

رکوردشکنیدرراندمانکاری»فسرب«
رشددارائیها،افزایشدرآمدهایعملیاتیوارتقاءبهرهوریدرشرکتملیسربوروی
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تشریحموفقیتهاودستاوردهایبیمهتعاونتوسطدکتریونسمظلومی

یونس مظلومی از راه متفاوتی كه این شركت در صنعت بیمه كشور طی می كند می گوید.
نه هراسی از قضاوت ها دارد، نه ترسی از حركت روی لبه تیغ ریسک ها. یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه 
تعاون، در مدت پنج سال حضورش در این شركت خود را این طور معرفی كرده است. او تب وتاب متفاوت بودن 
دارد و تشنه راه و رسم شکستن مرزهاست. اهل ماجراجویی است و طالب هم نشینی و هم صحبتی در رابطه با 
هر ایده جدیدی. حتی اگر بهای سنگین این حركت در جهت مخالف، انتقاد صریح و تند افکار عمومی باشد.
مسئله ای كه هیچ وقت از نمای نزدیک به آن پرداخته نشد و كسی در میانه نقدها و هجمه ها از اقدامات 
بعضاً عجیب بیمه تعاون دلیل این میل به تفاوت را نپرسید. در نهمین سالروز تأسیس بیمه تعاون یعنی 
در روزهای ابتدایی مردادماه((  به سراغ دكتریونس مظلومی رفتیم و او نه در مقام یک مدیرعامل بلکه در 
قامت فردی كه دغدغه نوآوری در قالب تنوع دارد، با خلق وخویی گشاده درباره مسیر متفاوت بیمه تعاون 

با ما به گفت و گو نشست.
ما امروز بیمه تعاون را به عنوان بیمه گر متفاوت می شناسیم؛ بیمه گری كه در فضای سنتی صنعت بیمه بعضاً 

با جسارت وارد رویکردهای مختلف می شود. این رویه جدید بیمه گری را چطور معنا می كنید؟
من اعتقادم بر این است كه وقتی یک شركت خصوصی تأسیس می شود، اگر همان كاری را انجام بدهد 
كه شركت های دیگر طی 90 سال انجام داده اند، طبیعتاً بیمه گزار و مشتری بالقوه ترجیح می دهد نیازش 
را از طریق همان شركت های كهنه كار برطرف كند؛ چراكه این شركت ها به خاطر فعالیت بلندمدت، آزمون 

خودشان را پس داده اند و اعتماد ایجاد كرده اند.
طبیعتاً شركتی كه وارد بازار می شود، باید دست به كارهای متفاوتی بزند تا هم توجه بازار را به سمت خودش 
جلب كند و هم این پیام را به مشتری برساند كه ما نسبت به دیگران متفاوت هستیم. این دقیقاً همان چیزی 

است كه ما به اسم بازاریابی جنجالی می شناسیم.
بازاریابی جنجالی مانند یک تیغ دولبه است. ممکن است همان قدر که در جلب توجه جامعه 

مخاطب مؤثر باشد، بازخورد منفی هم داشته باشد. از این نتیجه معکوس هراس ندارید؟
حقیقتاً ما برای انتخاب مسیر نه یک تیم بزرگ، بلکه گروه كوچک تصمیم گیرنده ای داریم كه با بررسی ابعاد 
مختلف وارد عمل می شویم. مسئله آن قدر هم پیچیده نیست و كار بوروكراتیک خاصی انجام نمی دهیم. اگر 

ایده ای درست باشد با تأیید مدیر ارشد حتماً اقدام می كنیم و پیش می رویم.
بیایید مشخصاً از جنجال بزرگ بیمه تعاون حرف بزنیم. از بیمه معده یک فودبالگر. چرا بیمه 

تعاون به این نتیجه رسید که معده یک سلبریتی را بیمه کند؟
ما در صنعت بیمه بیمه نامه ای داریم به اسم بیمه اعضای بدن كه معموالً برای سلبریتی ها تعریف می شود 
و مبنای آن هم بر اساس همان قانون جلب توجه در دنیای امروز است. یعنی نه فقط شركت بیمه، بلکه 

سلبریتی ها هم به دنبال جلب توجه عام هستند. اصاً اساس كار سلبریتی ها بر جلب توجه است.
تا پیش از این كمتر كسی در ایران به فکر استفاده از این ابزار برای جلب توجه افتاده بود؛ تا اینکه »حمید 
سپیدنام« به ما مراجعه كرد و این درخواست را داشت كه آیا امکان بیمه كردن معده برایش وجود دارد یا 
خیر؟ طبیعتاً قبول درخواست می توانست تبعات منفی زیادی برای بیمه تعاون داشته باشد، ولی ما قبول 
كردیم. با علم به یقین هم این كار را انجام دادیم. هرچند در روزهای اول هجمه زیادی به ما وارد شد، اما باید 
بگویم كه در بازه زمانی خاص آن دوران فروش بیمه نامه های ما افزایش قابل توجهی داشت. ما در همان دوران 

حنجره یک خواننده سنتی را هم بیمه كردیم، اما یک صدم این جریان هم جلب توجه نکرد!
آیا باید انتظار یک حرکت عجیب و جنجالی دیگر را از بیمه تعاون داشته باشیم؟

ما اوایل سال 1400 یک نظرسنجی انجام دادیم؛ با این سؤال كه آیا تابه حال نام بیمه تعاون به گوش تان 
خورده است؟ 80 درصد جواب شان منفی بود! در ابتدای 1401 دوباره این كار را انجام دادیم و این بار به 
جواب منفی60 درصد رسیدیم. یعنی 20 درصد بیشتر از گذشته این بار نام بیمه تعاون را شنیده بودند. ولی 
این درصد هنوز مطلوب ما نیست. باید به جایی برسیم كه نام بیمه تعاون به گوش تمام مردم رسیده باشد 

و البته حس خوبی داشته باشند.
ما برندهای زیادی داریم كه مردم با نام شان آشنا هستند، اما منفورند. پس برای توسعه یک برند، هم اسم 
برند را باید به گوش مخاطب رساند و هم حس خوبی در او ایجاد كرد. البته در این راستا باید اقداماتی هم 
انجام بدهیم. هزینه تبلیغات محیطی یا صداوسیما برای ما بسیار سنگین است، به همین دلیل باید به سمت 

استفاده از فضای مجازی روی بیاوریم تا هم برندی نام آشنا باشیم، هم خوش نام.
آیا این برندسازی را نمی شود در قالب مسئولیت های اجتماعی تعریف کرد؟ مثالً اقدام برای بیمه 

معلوالن؛ نقدی که زیاد به شما وارد بوده و هست!
بگذارید واضح و شفاف صحبت كنم. چرا در زمان كرونا كه بیمه تعاون مانع بسته شدن پنج هزار واحد 
كسب وكار شد، كسی صحبتی نکرد؟ نجات آن پنج هزار واحد كسب وكار یک هزارم قضیه بیمه معده دیده 
نشد. می دانید، ما فقط سنگ انداختن بلد هستیم. آیا كسی كه به ما برای بیمه معده نقد داشت، یک بار گفت 
كه ما در دورترین نقاط ایران جلوی بسته شدن كسب وكارهای كوچک را گرفتیم؟ چه كسی از ما حرف زد؟
متأسفانه ما همیشه درباره كسانی كه مانند ما فکر نمی كنند، دچار قضاوت هستیم. من باید نکته ای را روشن 
كنم. هر شهروندی می تواند برای خرید بیمه اعضا به ما مراجعه كند. این درخواست همیشه از سمت بیمه گزار 

است، نه بیمه گر؛ حتی اگر پای سلبریتی ها در میان باشد.

این بیمه نامه در زیرگروه بیمه حوادث و درمان تعریف شده و هر كدام از 80 میلیون نفر جمعیت كشور 
می توانند با پرداخت حق بیمه برای خودشان بیمه نامه بخرند!

برویم سراغ بحث نوآوری در بیمه. به گفته خود شما امروز استارتاپ های بیمه ای فقط پنج درصد 
سهم بازار را در اختیار دارند و 95 درصد فروش هنوز به صورت چهره به چهره است. آیا این سهم 

اندک نقطه ضعف صنعت بیمه ما محسوب نمی شود؟
من بر خاف شما این سهم را نقطه قوت می دانم كه می توانیم از دو جنبه متفاوت به آن نگاه كنیم؛ هم 
از بابت حركت نوآورانه روبه رشدی كه در صنعت بیمه كشور شاهد هستیم و هم از بابت موضوعی برای 
كاهش نگرانی شبکه بزرگ نمایندگان فروش كه همیشه استارتاپ های بیمه را برهم زننده ای بزرگ می بینند.
ما در بعضی رشته ها اصاً فروش آناین نداریم؛ مثاً بیمه های زندگی. این موضوع می تواند برای شبکه فروش 

ما نقطه مثبتی جهت پیشرفت باشد. بستگی دارد كه چطور به قضیه نگاه كنیم.
استارتاپ های بیمه ای با همین سهم ناچیز، امروز چالش های بزرگی با نهاد ناظر دارند. از قضیه مجوز تا سوئیچ 
و… اگر واقعاً سهم آنها از بازار پنج درصد یا حتی كمتر است، این نگاه نظارتی رگوالتور به استارتاپ ها را 

چطور می توان توجیه كرد؟
طبیعتاً زمین بازی تغییر كرده و رگوالتور نیز این موضوع را فهمیده، ولی به نظر من، استارتاپ های فروش 
آناین بیمه یک كانال توزیع جدید هستند، البته به اندازه همان سهم پنج درصدی شان. هنوز عمده فعالیت 

بیمه گری از سوی نماینده های فروش است و شاید عمده ترین دغدغه ها هم در سمت آنها باشد.
شما برای 5 تا 10 سال آینده چه دورنمایی جهت فعالیت استارتاپ های بیمه ای متصور هستید؟

در دنیا استارتاپ های بیمه در زمینه های مختلفی فعالیت دارند، ولی ما در ایران فعاً اگریگیتورها را بیشتر 
می شناسیم. به نظر من استارتاپ های بیمه همچنان می توانند در زمینه فروش بیمه نامه های B2C اجباری 
سهل الفروش مانند ثالث یا بدنه فعالیت داشته باشند. شرایط صنعت بیمه ما به گونه ای است كه همچنان در 
زمینه بیمه زندگی، مسئولیت، حمل ونقل، مهندسی و درمان، به خصوص درمان گروهی و انواع بیمه نامه هایی 

كه به صورت B2B انجام می شود، این نماینده های بیمه هستند كه عهده دار فروش خواهند بود.
به نظر شما چرا حرکت در زمینه نوآوری در بیمه تا این اندازه ُکند است؟

نوآوری در فروش؟
دقیقاً نکته اینجاست كه ما همه چیز بیمه را در فروش می بینیم. خب شاید راحت ترین جایی است كه 
می شود از فناوری اطاعات استفاده كرد. البته اكنون در دنیا اینشورتک ها كارهای زیادی انجام می دهند؛ از 
ارزیابی خسارت تا روش های پرداخت و…، ولی امروز در ایران فروش اینترنتی و مقایسه ای بیمه آن هم در 
بیمه شخص ثالث آسان ترین كاری است كه می شود با استفاده از فناوری اطاعات انجام داد، هرچند شاید 
در آینده كارهای دیگری هم توسعه پیدا كند. البته شركت های بیمه به فراخور نیاز حركت هایی انجام داده اند.
ما در بیمه تعاون در بخش بیمه های درمانی، بیمه درمان پاراكلینیکی را از طریق اپلیکیشن انجام می دهیم، 
به طوری كه دیگر مراجعه حضوری تقریباً حذف شده و بیمه گزار همه امور مربوط به ارسال مدارک و 
اطاع رسانی و… را از طریق اپلیکیشن انجام می دهد. یا اپلیکیشن دیگری داریم برای بازدید بیمه بدنه كه 
در آینده نزدیک به نقطه ای می رسد كه بیمه گزار بازدید از خودرو را خودش انجام دهد و نیازی به ارسال 

كارشناس نباشد.
صحبت از نمایندگان فروش سنتی شد. به نظر شما چطور می توان نمایندگان فروش را به ابزاری 
مجهز کرد که هم نگرانی های امروزشان برطرف شود و هم توان همراهی با موج نوآوری جدید 

را داشته باشند؟
طبیعتاً مدل كسب وكار در فروش آناین و چهره به چهره با هم متفاوت است و هر كدام شرایط خاص 
خودشان را دارند. اما باید بپذیریم كه ظهور استارتاپ ها یک واقعیت است و نمی شود كتمان كرد. البته این به 
معنای پایان كار نماینده های فروش در آینده نیست. نماینده های فروش اگر بخواهند به روال سابق به فعالیت 
خودشان ادامه بدهند، باید به توسعه حوزه فعالیت شان فکر كنند، یعنی اگر كسی تا دیروز فقط بیمه شخص 
ثالث می فروخت، االن می تواند بیمه مسئولیت یا بیمه زندگی را نیز كه هنوز در آن بازار رقابتی وجود ندارد، 

به مجموعه فعالیت هایش اضافه كند.
ما باید خودمان را آماده تحول بکنیم؛ اینکه وقتی فناوری وارد رویکردهای مختلف زندگی می شود، ممکن 
است مشاغلی دچار تغیر شوند، البته حذف نمی شوند، بلکه مدل كسب وكارشان تغییر می كند. زمانی فقط 
آژانس های حمل ونقل داشتیم و ورود اسنپ چالش بزرگی به نظر می آمد، اما در حال حاضر رانندگانی داریم 
كه هم در آژانس ها شغل خودشان را دارند و هم در مسیر مازاد رفت وبرگشت به فعالیت در اسنپ مشغول اند. 

در واقع فناوری نه تنها مشاغل را حذف نمی كند، بلکه مشاغل جدیدی را نیز به وجود می آورد.
در رابطه با قانون گذاری در بیمه صحبت کنیم. قانون بیمه در کشور ما قانونی قدیمی است؛ قانونی 
با عمری باالتر از نیم قرن و خیلی بیشتر. به نظر شما به عنوان عضوی از شورای عالی بیمه، آیا 

الزم است قوانین بیمه گری ما بازبینی شوند؟
باید به یک نکته مهم اشاره كنم. درست است قانون بیمه ما مصوب سال 1316 است، ولی به نظر من یکی از 
قوانین مترقی در زمان خودش و حتی اكنون است. نکته دیگر این است كه صنعت بیمه طبق قانون مصوب 
سال 1316 اداره نمی شود؛ زیرا طی این سال ها بیش از 100 آیین نامه توسط شورای عالی بیمه تصویب شده 
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یا قانون بیمه شخص ثالث كه در سال 1395 به تصویب رسیده است. 40 درصد سهم بازار صنعت بیمه 
همین بیمه شخص ثالث است كه قانون آن عمری شش ساله دارد.

از طرف دیگر سایر بیمه ها هم به مرور زمان، مدام از سوی شورای عالی بیمه بازنگری می شوند. نکته ای وجود 
دارد كه استادان حقوق به آن قائل هستند، با این مضمون كه هر وقت قانونی را دستکاری كردیم، خراب 
شده است. به همین خاطر، یک نگرانی در اهالی صنعت بیمه وجود دارد كه تغییر قانون ممکن است رویکرد 
مناسبی نداشته باشد و حتی به بدتر شدن شرایط هم منجر شود. به همین سبب شاید بازنگری آیین نامه ها 

روش مناسب تری باشد.
مسئله اینجاست که این اصالح آیین نامه ها بعضاً بدون توجه به تحوالت روز و مدل های کسب وکاری 
جدید انجام می شود. مانند چالشی که امروز استارتاپ های بیمه ای بر سر جریان آیین نامه 92/2 دارند.

در بحث مقررات حوزه بیمه تعداد زیادی ذی نفع وجود دارد. گروهی از ذی نفعان بیمه گران هستند و گروهی 
بیمه گزاران. گروهی واسطه های بیمه گری مانند نماینده ها و… هستند و گروهی نیز دولت و نهاد نظارتی. 

به هرحال در زمان تدوین آیین نامه ها، هر كدام از این ذی نفعان به طریقی اعمال قدرت دارند.
مسئله این است كه آیین نامه ای كه در شورای عالی بیمه تصویب می شود، برآیندی از مجموع این نیروهاست. 
شاید در سالی كه آیین نامه 92/2 تصویب شد، استارتاپ های فروش بیمه حضور و قدرت چندانی نداشتند. 
یعنی در واقع در برآیند نیروها، نیرویی از سوی آنها وجود نداشت و طبیعتاً در بازنگری های بعدی، به طور 
ناخودآگاه از كمک و نیروی آنها نیز استفاده خواهد شد. نهاد قانون گذار مجبور است از نظر همه ذی نفعان 

صنعت استفاده كند.
بیمه تعاون در مسیر تعالی

بیمه تعاون، همواره موفق شده تا در كسب عناوین درخشان در صنعت متمایز عمل كرده و جامعه خبرگانی 
خود را در شركت تقویت كند. این مطلب بناست به این جامعه بپردازد.

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، این شركت همواره در تاش بوده تا بتواند دامنه خدمت گزاران خبره 
خود را افزایش داده و گامی در راستای توسعه متخصصین توانمند در صنعت بردارد.

رموز موفقیت مدیرعامل
یونس مظلومی، مدیرعامل شركت بیمه تعاون، به عنوان فردی تحصیل كرده و متخصص در صنعت بیمه 
شناخته شده و همواره در تاش است تا خدمات نوینی را برای شركت تحت مدیریت خود و نیز صنعت 

بیمه فراهم كند.
او نیز به دلیل تخصص ها و شایستگی های خود به جایگاه هایی حقیقی یا حقوقی دست پیدا كرده كه در 

نهایت جزو افتخارات برای شركت بیمه تعاون تلقی می شود.
مظلومی در آبان 1397 با كسب بیشترین آراء به عنوان عضو هیئت رئیسه كمیسیون بانک و بیمه اتاق 

مشترک بازرگانی ایران و عراق انتخاب شد.
او همچنین با توجه به سوابق علمی و آموزشی خود، با حکم رئیس كل بیمه مركزی در دی ماه 1398 
به عضویت شورای سیاست گذاری امور آموزش در صنعت بیمه و در تیر 1400 به عضویت شورای 

سیاستگذاری همایش بیمه و توسعه درآمد.
مدیرعامل بیمه تعاون در مرداد 1400 نیز با رأی مدیران عامل شركت های بیمه به عنوان نماینده موسسات 

بیمه عضو سندیکای بیمه گران ایران در شورای عالی بیمه انتخاب شد.
مظلومی در دی ماه 1400 نیز با حکم رئیس پژوهشکده بیمه به عضویت شورای پژوهشی پژوهشکده 

بیمه درآمد.
مدیران خبره

در گام بعدی، باید به دستاوردهای حاصل شده از سوی مدیران ستادی و فنی شركت بیمه تعاون اشاره 
داشت؛ آن ها نیز با توانمندی علمی و اجرایی خود توانستند تا به جایگاه هایی دست پیدا كنند كه در ادامه 

به آن اشاره می شود.
آبان 1399، زمانی بود كه قائم مقام رئیس كل بیمه مركزی ایران، در حکمی مریم سلماسی، مدیر ریسک 

بیمه تعاون را به عنوان عضو و دبیر كمیته برنامه ریزی آموزش صنعت بیمه منصوب كرد.
سمیه محمدی، مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بیمه تعاون نیز در تیرماه 1400 با حکم دبیركل 
سندیکای بیمه گران ایران به عنوان عضو شورای سیاستگذاری پنل های سندیکای بیمه گران ایران در 

همایش بیمه و توسعه معرفی شد.
او همچنین در فروردین 1401 نیز با حکم رئیس شورای سیاستگذاری هفته روابط عمومی به عضویت 

این شورا درآمد.
عسل اشتری، سرپرست بیمه های مسئولیت شركت بیمه تعاون هم در خرداد 1401 موفق شد با رأی 

مدیران شركت های صنعت بیمه به عنوان دبیردوم كارگروه مسئولیت سندیکای بیمه گران انتخاب شود.

سهیا شرفی، مدیر بیمه های باربری، كشتی و هواپیما بیمه تعاون، دیگر مدیری بود كه در تیرماه 1401 
موفق شد با رأی مدیران صنعت بیمه، به عنوان دبیر كارگروه باربری سندیکای بیمه گران انتخاب شود.

مدیران شعبه توانمند
گام سوم هدف این نوشتار، مدیران شعب شركت بیمه تعاون را در بر می گیرد. آن ها نیز با تاش های علمی 
و عملی خود موفق به دستاوردهای قابل توجهی شده اندكه به رشد نظام هویت شركت نیز كمک كرده است.
فرهاد رهاوی عزآبادی، مدیر شعبه یزد شركت بیمه تعاون با حکم رئیس شورای هماهنگی بیمه های استان 

یزد به عنوان »دبیر كارگروه مناقصات شورای هماهنگی بیمه های استان یزد« منصوب شد.
كیانوش بیات نژاد، مدیر شعبه همدان شركت بیمه تعاون، دیگر مدیر توانمندی بود كه با حکم رئیس 
شورای هماهنگی شركت های بیمه استان همدان، به عنوان نماینده شورای هماهنگی شركت های بیمه 
در هیأت های حل اختاف مالیاتی و صیانت از حق شركت ها و نمایندگان صنعت بیمه استان همدان 

انتخاب شد.
حسین زاهدی، مدیر شعبه مازندران بیمه تعاون نیز با تکیه بر توانمندی های علمی و اجرایی خود، با حکم 
مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی مازندران به عنوان »عضو كارگروه علمی - اجرایی راهبری برگزاری 

جشنواره تعاونی های برتر« معرفی شد.
نمایندگان خبره

نمایندگان بیمه تعاون، از زمره متخصصین حوزه های تخصصی خود بوده و توانستند در خال دستیابی به 
افتخارات ارزشمند خود، شركت بیمه تعاون را نیز از تجارب و اندیشه هایشان بهره مند سازند.

در تیر ماه 1394 بود كه مهدی حرمتی، نماینده شركت بیمه تعاون موفق به اخذ دكترای افتخاری مدیریت 
كسب و كار دانشگاه Golden State روسیه به دلیل احراز صاحیت در قالب الزامات 6گانه مبنی بر 

موفقیت چشمگیر در حوزه كسب و كار و مسئولیت های اجتماعی در جهت كارآفرینی پایدار شد.
»حسین مهدی نژاد« دیگر نماینده شركت بیمه تعاون بود كه به عنوان عضو كمیسیون نظارت بر تشکل 
های صنفی در وزارت صمت فعالیت كرد و در اسفند 1400، مورد تقدیر رئیس این كمیسیون نیز قرار گرفت.

»سرآمد صنعت بیمه« در سرعت رسیدگی به شکایات
اطاعات دریافتی از »شکایات علیه شركت بیمه تعاون در سال 1399« نشان می دهد كه در این سال تنها 
27 مورد شکایت از این شركت در سامانه بیمه مركزی ثبت شده است. این عدد زمانی قابل توجه است 
كه بدانیم تعداد شکایات ثبت شده علیه این شركت در سال 1399 نسبت به سال پیش از آن 34 درصد 

كاهش یافته است.
از سوی دیگر، 55 درصد شکایات ثبت شده مربوط به رشته »پر شکایت« بیمه های اتومبیل است، به طوری 
كه رشته های زندگی، حوادث، مهندسی و حوادث راننده، هر كدام فقط یک مورد شکایت داشته اند. سهم 

شركت بیمه تعاون از كل شکایات ثبت شده در صنعت بیمه كمتر از یک درصد است.
مهمترین بخش گزارش بیمه مركزی از شاخص »شکایات« در بیمه تعاون، مربوط به سرعت رسیدگی به 
شکایات است. آن طور كه گزارش حکایت می كند، شركت بیمه تعاون در سال 1399 به طور متوسط ظرف 
»یک روز« به شکایات واصله رسیدگی و نتیجه آن را اعام كرده است،  در حالی كه این زمان در سال قبل 
آن 9 روز بوده است. كاهش 8 روزه زمان رسیدگی به شکایات و رساندن آن به كمترین میزان ممکن،  باعث 

شده است این شركت در شاخص مذكور وضعیت »بسیار مطلوب« را شاهد باشد.
رضایت بخش ترین در میزان خسارت دریافتی

بنا بر بررسی های صورت گرفته شده »سطح رضایت كاربران بیمه از مبلغ خسارت دریافتی در سال گذشته، 
معادل 3/388 از 5 بوده است. این درصِد پایین، نشان دهنده آن است كه با وجود اهمیت رضایت مالی نسبت 

به دیگر فاكتورها، بسیاری از شركت های بیمه رفتاری غیرمنصفانه در این باره دارند«
همچنین این گزارش به این نتیجه رسیده است كه كاربران »اگر به دنبال خرید بیمه شخص ثالث یا بیمه های 
حوادث طبیعی هستند، بیمه تعاون با بیش از 31 مركز پرداخت خسارت و 701 نمایندگی در سراسر كشور، 

صدرنشین جدول رضایت بخش ترین بیمه ها در زمینه پرداخت خسارت است«.
تعاون در مدار صعودی

میزان درآمد تجمیعی این شركت بیمه ای طی این دوره ماهانه با افزایش 16 درصدی نسبت به سال گذشته 
همراه بود، به گونه ای كه از مبلغ 294 میلیارد تومان به 457 میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از بورس نیوز، شركت بیمه تعاون در گزارش فعالیت ماهانه خود 
طی دوره منتهی به مردادماه سال 1401 از فروش حق بیمه به بیمه شدگان تحت پوشش خود درآمدی كه 
شناسایی كرد مبلغی بالغ بر 92 میلیارد تومان بود و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه مجموع 
درآمد ی كه حاصل از فروش حق بیمه در بخش های مختلف بود را مبلغی برابر با 457 میلیارد تومان اعام 

كرده است.
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مدیرعاملشرکتکویرتایر:کارآفرینیعشقمیخواهد

مدیرعاملشرکتکویرتایر:خصوصیتبرجستهبانکرفاهدرتعامالتباکویرتایر،
شجاعتدرتصمیمگیریاست

مدیرعامـل شـركت كویرتایر گفت:كارآفرینی عشـق میخواهـد و به زعم من از عشـق باالتر، جنون 
میخواهد.

مهنـدس زینلـی در جمـع اعضای سـمن سـپهر ماندگار سـپیددار كه بـه صورت ویدئـو كنفرانس 
حضـور یافتـه بـود اظهـار داشـت: در كارآفرینی،كمیت مهم نیسـت بلکـه مهم تبدیل ایـده به فن 

آوری و فـن آوری بـه صنعت و محصول اسـت.
وی بـا اشـاره به بیانات مقـام معظم رهبری)مدظلـه( در حوزه اقتصاد،تولیـد و صنعت گفت:بیانات 
رهبـری معظـم را تابلـو كنیـد و در خانه و محـل كارتان نصب نمایید ،چراكه بنـده با مطالعه كتب 
مختلـف بـه ویـژه در زمینـه كار،كارآفرینی و مدیریت اقـرار می كنم كه جوهره مطالب و سـخنان 

ایشـان را در هیـچ یـک از كتب نویسـندگان داخل و خارج نمـی توان یافت.
مدیرعامـل شـركت كویرتایر با اشـاره به لـزوم الگوسـازی در حیطه كارآفرینی گفـت: باید همانند 
وضعیـت  فـردی  كـه در محاصـره كامل قـرار دارد و تنها راه او برای شکسـتن ایـن حصار تکیه بر 
توانمنـدی و خوداتکایـی خـود باشـد و اینگونه اراده آهنین در او شـکل می گیرد كه پایه و اسـاس 

موفقیتهای بعـدی او خواهد بود.
مهنـدس زینلـی در خصـوص خلـق سـرمایه و كارگروهی خاطرنشـان كرد: شـرط ایجـاد كارهای 
بزرگ،اتحـاد و پیوسـتگی اجتماعـی اسـت كـه بـا وضعیت فعلـی كشـور و همسـویی و همگرایی 
قـوای سـه گانـه فرصتـی تاریخی و مغتنم بدسـت آمده تا گسسـت اجتماعی إحیـا و اعتماد مردم 

جلب شـود.
معـاون تشـکل ها و مشـاركت های اجتماعـی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اسـتانداری خراسـان 
جنوبـی هـم در ایـم نشسـت با بیـان اینکـه كویرتایر جـزو اولین ها در كشـور  ومایه افتخار اسـت 

گفـت: مهنـدس زینلـی بـه واقع ، الگوی شـعار » ما می توانیم« در اسـتان و كشـور  اسـت.
مـژگان شـریفی اظهـار داشـت: امـروز باحضـور در كارخانـه كویرتایـر آمده ایـم تا جوانان مشـتاق 
كارآفرینـی از پیشکسـوت نـام آشـنای صنعـت كشـور الگـو بگیرنـد و بایـد  بـزرگ مردانـی چون 

مهنـدس زینلـی در كشـور  تکثیر شـوند.
وی بـا بیـان اینکـه امـروز رویـداد بزرگـی در كویرتایـر در حـال رقم خوردن اسـت گفـت: اعضای 
شـركت كننـده در ایـن نشسـت جوانانی هسـتند بـا بهره هـوش باال،دغدغـه مند و نگـران جامعه 
پیرامـون خـود كـه به مـدد فضای مجازی و نشسـت 2 سـاعته با آقـای مهندس زینلی توانسـتند 

از نصایـح و نـکات كلیـدی الگـوی بی بدیل كارآفرینی اسـتان بهـره گیرند،واین چراغ راهشـان در 
ادامه مسـیر باشد.

 اراده، توكل و كار تیمی، سه اصل كارآفرینِی موفق در كویرتایر مشهود است
خانـم دكتـر فیروزفـرد نماینـده رئیس مجلس شـورای اسـامی در حـوزه معاونت زنـان و خانواده 
ریاسـت جمهوری گفت: اراده،توكل و كار تیمی، سـه اصل كارآفرینِی موفق و بهینه را در كویرتایر 

دیـدم و همـه جوانـان فعـال در حوزه كارآفرینـی را همواره به این سـه اصل توصیـه می كنیم.
ایـن بازدیـد بـه همـت اداره كل ورزش و جوانـان بـا حضـور 115 نفـر اعضای سـازمان مـردم نهاد 
سـپهر ماندگار سـپیددار با هدف آشـنایی با كسـب و كار موفق و نشسـت با كارآفرینان برجسـته  
در سـالن كنفرانس اداری به صورت ویدیو كنفرانس برگزار شـد و در پایان میهمانان از نمایشـگاه 

داخلـی سـازی و خـط تولید و طـرح های در حال توسـعه بازدیـد كردند.

داشت:  اظهار  رفاه خراسان جنوبی  بانک  مدیر شعب  بازدید  جریان  در  زینلی  مهندس  آقای 
این بانک پس از بانک سپه اولین بانکی بود كه منابع مالی این شركت را تامین و در تعامات 

دو طرفه شجاعانه عمل و در كویر تایر سرمایه گزاری كرد و راه را برای دیگر بانکها  گشود.
وی  با یادآوری روزهای سختی كه پروژه های درحال توسعه برای كویرتایر تعریف نشده بود 
خاطرنشان كرد: این كارخانه از نظر ظرفیت تولید به نقطه سربه سر رسیده بود كه بانک رفاه 

پیشنهاد تامین منابع اجرای پروژه را به ما داد و این دلگرمی، خاطرات خوشی را رقم زد.
مدیرعامل شركت كویرتایر افزود؛بانک رفاه آینده خوبی را در پیش دارد  به خصوص  اینکه 
مدیریت كنسرسیوم  راه آهن شرق كشور  كه از زمان اوایل انقاب در دستور كار بوده را كلید 

زده است كه باید به مسئوالن این بانک تبریک گفت.
آقای زینلی درخصوص تعامات پیش رو با بانک رفاه افزود : فرصت خوبی برای بانک رفاه است  
كه در مصوبات آتی شركت به ویژه  طرح 50 هزار تنی كه نیازمند سرمایه گذاری بیش از هشت 

هزار میلیارد تومان است منابع مالی الزم را تامین نماید.
داشتن شركای تجاری چون كویرتایر از افتخارات بانک رفاه است

مدیرامور شعب بانک رفاه خراسان جنوبی گفت: درایت و پشتکار آقای مهندس زینلی باعث 
افتخارات زیادی برای كویر تایر شده و اگر بانک رفاه تبدیل به بانک بزرگ تجاری شده به پاس 

داشتن شركای تجاری چون كویرتایر است.
آقای رحمانی افزود: ما به داشتن شركاء اجتماعی چون شما به خود می بالیم و متقابا همه 
كاركنان بانک رفاه كه به استان ، شهرشان و بخصوص كویرتایر ِعرق و تعصب خاصی دارند، 

تمام توان و تاش خود را به امر توسعه این شركت به كار می گیرند.

مدیر امور شعب بانک رفاه استان خراسان جنوبی  با اعتراف به این مطلب كه جذب منابع مالی 
تأخیراتی را در پی دارد،اذعان نمود: همواره سعی ما بر این است كه تزریق منابع در كوتاهترین 
زمان صورت پذیرد ولی این تأخیر فرا استانی است و بدلیل نظارت سخت گیرانه سازمانهای 

نظارتی كه عملکرد بانکها را مورد رصد قرار می دهند انجام می گیرد.
وی درخصوص تعامات پیش رو با شركت كویرتایر افزود:در حال حاضر شاید بانکها شرایط 
مالی و منابعشان اجازه ندهد بصورت كامل از طرحهای اقتصادی حمایت كنند،ولی بانک رفاه 
این اطمینان را میدهد كه در قالب كنسرسیوم ؛بازارهای تامین سرمایه و اوراق ،طرحهای در 

حال توسعه كویرتایر را تامین منابع مالی نماید.
معاون مدیرشعب بانک رفاه خراسان جنوبی هم در این بازدید گفت: خوشحالیم كه به عنوان 

یکی از بانکهای عامل به مجموعه كویرتایر خدمت كنیم.
آقای تركانلو با اشاره به شعار بدو راه اندازی كویرتایر كه »خورشید در كویرتایر غروب نمی 
كند« گفت: نه تنها كویرتایر این شعار را به منصه ظهور رسانید، بلکه از مشرق دو خورشید 
طلوع می كند یکی خورشید عالم تاب و دیگری خورشید اراده همت و امید و تاشی كه در 

كویرتایر به عنوان واحد بزرگ صنعتی شرق كشور است.
در پایان اعضای شركت كننده در این مراسم ضمن بازدید از نمایشگاه داخلی سازی ،از خط 
قرار  تایر  تولید  نزدیک در جریان روند  از  و  بازدید  تولید و طرح های درحال توسعه شركت 

گرفتند.
در این بازدید جمعی از  مدیران شعب و كارشناسان مدیریت بانک رفاه خراسان جنوبی حضور 

داشتند.
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اعتمادبهدانشمتخصصانبومی،نشانازاجرایفرامینرهبرانقالبدرکویرتایراست

رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران از غرفه كویرتایر در نمایشگاه اقتصاد به توان مردم بازدید كرد.
سـردار سـرتیپ پاسـدار غامرضا سـلیمانی رئیس سـازمان بسـیج مسـتضعفین كشـور به همراه سـردار زهرایی رییس بسـیج سـازندگی كشـور ،سـردار ضیاالدین حزنی دبیر قرارگاه محرومیت 
زدایـی كل سـپاه، سـردار سـرتیپ پاسـدار محمدرضـا مهـدوی فرمانده  سـپاه انصارالرضـا )ع( از غرفـه كویرتایر درنمایشـگاه اسـتانی »اقتصاد به تـوان مردم« بازدیـد و زحمات شایسـته مدیریت 

و كارگـران این مجموعه را سـتود
 شـركت كویرتایـر بـه عنـوان اولیـن وتنهـا تایـر سـاز دانـش بنیـان كشـور در حـال حاضـر 20درصد از تایر سـواری كشـور بـه لحاظ وزنـی وبیـش از 19 درصد از تایر سـواری كشـور بـه لحاظ 

تعـدادی را تولیـد مـی كند.
 كویرتایر در این نمایشگاه آخرین دستاوردها ومحصوالت تولیدی خود را به نمایش گذاشته است.

نمایشگاه »اقتصاد به توان مردم« از جمله برنامه های جانبی اجاسیه ملی جهادگران در شهرستان فردوس است.

مشاور عالی و دستیار ویژه استاندار خراسان جنوبی گفت : اعتماد به دانش متخصصان بومی و التزام فکری 
و عملی به موضوع دانش بنیان، نشان از اجرای فرامین رهبر انقاب در ماموریتهای تعریف شده شركت 

كویرتایر است.
علی  اصغر دهقان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با مدیرعامل شركت كویرتایر دیدار كرد.

وی در این دیدار اظهار داشت : مدیران دیگر شركت ها ، الفبای مدیریت در صنعت را از مدیریت مهندس 
زینلی اقتباس كنند زیرا مدیریت ایشان به عنوان سردار جبهه اقتصادی، نه تنها در بخش صنعت بلکه در 
زمینه های مشاركتهای اجتماعی و عام المنفعه و پاسداشت آرمانهای انقاب همچون استخدام خانواده 
های شهدا و احداث یادمان شهید گمنام و فعالیت های بیشمار فرهنگی نمونه هایی برگرفته از مدیریت 

متصل به وحی است.
مشاور عالی و دستیار ویژه استاندار خراسان جنوبی بیان كرد: از نحوه شکل یابی تا وضعیت موجود شركت 
كویرتایر بسیار مشعوف شدم كه جا دارد به مهندس زینلی و همکارانشان در این مجموعه خداقوت بگویم.
وی با ارج نهادن به نوع نگاه مدیرعامل شركت كویرتایر بر دانش بنیان شدن گفت : نگاه به داخل، اعتماد به 
دانش متخصصان بومی و التزام فکری و عملی به موضوع دانش بنیان، نشان از اجرا و به منصه ظهور رساندن 

فرامین رهبر معظم انقاب در ماموریت های تعریف شده این شركت دارد.
دهقان مشاور عالی و دستیار ویژه استاندارخراسان جنوبی و براتی مشاور رسانه ای استاندار خراسان جنوبی 
پس از تماشای مستند شکل یابی و  استماع گزارش وضعیت موجود شركت، از خط تولید، نمایشگاه داخلی 
سازی و طرح های در حال توسعه كارخانه بازدید و ضمن عرض خداقوت ، اقدامات اجرایی وزیربنایی اجرا 

شده را تحسین كردند.

بازدیدرئیسسازمانبسیجازغرفهکویرتایردرنمایشگاهاقتصادبهتوانمردم

در ابتدای این دیدار مهندس زینلی مدیرعامل شركت كویر تایر ضمن عرض خیرمقدم، گزارشی از وضعیت 
موجود، طرح های توسعه كوتاه مدت وبلندمدت ، تولید محصوالت واقدامات اجرایی صورت گرفته در 

راستای اعتا و سربلندی كویرتایر ارائه كرد.

نمایشگاه  اقتصاد به توان مردم از جمله برنامه های جانبی اجاسیه ملی جهادگران در شهرستان فردوس است.
شركت كویرتایر به عنوان اولین وتنها  تایر ساز دانش بنیان كشور با حضور در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای خود را در زمینه تولید تایر به نمایش گذاشت.

كویرتایردر حال حاضر 20درصد از تایر سواری كشور به لحاظ وزنی و بیش از 19 درصد از تایر سواری كشور به لحاظ تعدادی را تولید می كند
حدود 80 غرفه این نمایشگاه، محصوالت تولیدی صنایع پیشران، واحد های فناور و دانش بنیان، صندوق های قرض الحسنه و مشاغل خرد و نیز طرح های راهبری شغلی عرضه شده است.

حضورکویرتایردرنمایشگاهاقتصادبهتوانمردمدرشهرستانفردوس
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت  بیمه میهن )سهامی عام( مورخ 1401/06/15 در محل 
خیابان شهید خالد اسامبولي نبش خیابان بیست و هشتم پاک 90 برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور بیش از60 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 فرهاد 
باقرپور بود، كه جنابان وحید احدپور و محمدجواد همتی در مقام نظار اول و دوم و آقای رسول آریان پور 

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 10 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان 

دادند.
انتخاب مؤسسه حسابرسی فاطر به عنوان حسابرس مستقل و 
بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
آزموده كاران به عنوان حسابرس علی البدل برای سال مالی 
1401و تعیین روزنامه های دنیای اقتصاد و اطاعات برای 
درج آگهی  های شركت، از دیگر مصوبات مجمع عمومی 
عادی سالیانه بیمه میهن بود. در ضمن انتخاب اكچوئر رسمی 

بیمه به انتخاب و تصویب هیئت مدیره واگذار گردید.
دكتر رسول آریان پور در فرازی از گزارش خود حق بیمه 
وصولی در سال 1400 را 525 میلیارد و خسارت پرداختی 

را 417 میلیارد تومان اعام كرد و گفت وصول عمده مطالبات 
سنواتی، پرداخت عمده خسارت های سنواتی و فروش اماک 
مازاد نیز از اهم فعالیت های این شركت در سال1400 بوده 
است. وی همچنین ارایه خدمات سریع و باكیفیت، پیاده سازی 
نظام جامع مدیریت ریسک و كنترل داخلی در سطح شعب و 
نمایندگی ها، توسعه و توانمند سازی شبکه فروش و پرداخت 
خسارت متوازن در سراسركشور، توسعه فروش محصوالت بیمه 
زندگی، بهینه سازی تركیب پرتفوی، اصاح ساختار سازمانی، 
اعمال حاكمیت شركتی با فعال ساختن كمیته های آن را از 

جمله برنامه های آتی شركت بیمه میهن عنوان كرد.
برنامه های آتی هیات مدیره : 

هیات مدیره شركت بیمه میهن به عنوان امانت دار سهامداران 
گرامی وبه منظور حفظ وحراست از ثروت سهامداران از یک 
سو و با درنظرگرفتن منافع بیمه گذاران وسایر ذینفعان از سوی 
دیگر ، مصمم است نسبت به اصاح وضعیت شركت و امورات 
آن برای توسعه فعالیت و جذب نقدینگی در كنار كسب سود 
منطقی اقدام نماید.در این راستا برنامه هایی برای سال 1401 
وسالهای بعدی در نظر گرفته شده است كه ضمن توسعه فعالیت 
بیمه ای وسرمایه گذاری با درنظر گرفتن اصول مدیریت ریسک 
ومنافع ومصالح شركت به نحوی اقدام شود كه ابتدا از تولید زیان 
جلوگیری شده وبه تدریج زیان انباشته شركت در سنوات آتی 

مستهلک گردد .برنامه ها به شرح ذیل از جمله برنامه های محوری هیات مدیره برای سال آینده هستند:
- ارایه خدمات سریع و باكیفیت)سرعت بخشیدن به فرآیند های صدور و پرداخت خسارت( به منظور 

افزایش ورسوب نقدینگی
- بهره گیری از روشهای نوین بازاریابی و تبلیغات اثر بخش در سطح كشور

- پیاده سازی نظام جامع مدیریت ریسک وكنترل داخلی در سطح شعب ونمایندگی های كشور 
- مدیریت دانش وآموزش كاركنان ونمایندگان 

-  جذب نمایندگی در سراسر كشور وانعقاد قرارداد با كارگزاران بیمه ای 

-  توسعه وتوانمند سازی شبکه فروش و پرداخت خسارت متوازن در سراسر كشور 
-  حضور فعال در كنسرسیوم های بیمه ای 

-  عقد قرارداد با شركتهای اتکایی مطرح 
-  توسعه فروش محصوالت بیمه زندگی 

-  احیای نام تجاری شركت در بازار كسب وكار بیمه 
-  بهینه سازی تركیب پرتفو وجذب بیمه نامه های سود آور 

-  ایجاد انگیزه و وفادار نمودن كاركنان و نمایندگان 
- ترویج فرهنگ مدیریت ریسک درشركت وسرلوحه قراردادن 

منافع بیمه ای درمعامات بیمه ای 
-  اصاح ساختار سازمانی شركت و تفکیک مدیریتهای فنی

- تهیه و تکمیل آیین نامه های مورد نیاز شركت در بخش 
های فنی ومدیریت

-  اصاح آیین نامه حدود اختیارات شعب و واحدهای فنی 
-  فعالیت بیشتر كمیته های حاكمیت شركتی موضوع آیین 
نامه 93 مصوب شورای عالی بیمه برای اعمال حاكمیت 

شركتی مناسب در شركت
-  تهیه برنامه استراتژی سه ساله شركت 

- تقویت واحد حقوقی برای استیفای حقوق شركت
-  تفویض اختیار صدور وخسارت به شعب ونمایندگی 

برای افزایش چاالكی شركت ورقابت موثر در بازار بیمه
عملکرد و اهم فعالیت های شرکت در سال 1400 

شركت بیمه میهن طی سال مورد گزارش در همه رشته های 
بیمه ای رایج در كشور فعال بوده است.

اهم فعالیتهای شرکت به شرح ذیل می باشد:
وصول عمده مطالبات سنواتی

با توجه به نیاز مبرم به نقدینگی برای تسویه خسارتهای معوق 
كمیته وصول مطالبات با حضور معاونین و مدیران ستادی 
تشکیل و مطالبات شركت كه عمدتا در حسابهای دریافتینی 
از بیمه گذاران متورم شده بود، وصول گردید و راهکارهای 
الزم برای جلوگیری از متورم شدن حساب بدهکاران بیمه ای 
به شعب ارائه گردید و مرتبا بر نحوه وصول مطالبات شركت 

نظارت گردد.
پرداخت عمده خسارتهای سنواتی:

پرداخت عمده خسارت ها به ویژه خسارتهای معوق رشته 
شخص ثالث یکی از مشکاتی است كه شركت درسنوات 
گذشته وسال 1400 با آن درگیر بوده است.درسال 1400 با 
توجه به حجم باالی ادعای خسارت در این رشته واحکام صادره 
از سوی مراجع قضائی سعی گردید خسارتهای بیمه گذاران 
اولویت بندی شده وبخش عمده ای از آنها در این سال پرداخت 
گرددكه موجبات افزایش نسبت وضریب خسارت رشته شخص 
ثالث را فراهم نموده است در این راستا سعی گردید ضمن 
پرداخت خسارت در سال 1400 وجلب رضایت زیان دیدگان 
ذخیره خسارت معوق وریسک منقضی نشده كافی در حسابها برای جبران باقی مانده خسارت زیان دیدگان 
در حسابهای شركت منظور گردد تا با برنامه ریزی وجذب نقدینگی در سال 1401 در مورد پرداخت آنها 
اقدام شود.پرداخت خسارت در سایر رشته های بیمه ای از جمله رشته درمان و مسئولیت از دیگر موارد 

مهم خسارتی شركت در سال 1400 می باشد.
- فروش امالک مازاد:

باتوجه به مصوبه هیات مدیره درمورد تامین نقدینگی از محل فروش اماک مازاد تعدادی از اماک شركت 
در شهرستانهای مختلف به فروش رفته است .

پیشبهسویموفقیت
بیمهمیهندرمسیرارائهخدماتمطلوببرایدستیابیبهرشدوتعالی

دکتر رسـول آریـان پور با تصریح اینکه براسـاس آخریـن آمار تولید 
حـق بیمه صنعت بیمه در سـال 1400 مبلـغ 1/151 هزار میلیـارد ریال 
می باشـد که سـهم شـرکت بیمه میهن در سـال مذکـور از کل بازار 
بیمـه کشـور حـدود 0/5 درصـد معـادل 5/220 میلیـارد ریـال بوده 
اسـت افـزود: مصمم هسـتیم که با پیـاده سـازی برنامه هـای مدون 
مدیریتـی کوتاه مـدت- میان مـدت و بلند مـدت بیمه میهـن را در 
مسـیر صعـودی در جـذب پرتفـوی و حـق بیمـه بیشـتر و کنترل 
و مدیریـت خسـارت پرداختـی رهنمـون سـازیم.مدیر رزومـه دار و 
توانمند صنعت بیمه کشـورمان همچنین خاطرنشـان کـرد که نقش 
شـعب و نماینـدگان در سـاختار شـرکت و اتخـاذ برنامه هـا و تدابیر 
مناسـب برای تغییر و تحول در پیشـبرد سیاسـت هـا و اهداف بیمه 
میهن بسـیار تاثیرگـذار بـوده و طبق برنامـه ریزی هـا و راهبردهای 
صورت گرفته از همه همکاران خواسـته شـده اسـت تا همـگام با این 
تغییرات و رویکردها در ارائه خدمات و رونق کسـب و کار این شـرکت 

اهتمام ویژه ای داشـته باشـند.
مدیرعامـل بیمـه میهن در بخـش دیگـری از اظهارات خـود اهمیت 
وصـول بموقـع حق بیمه و مطالبـات معوق را مـورد تأکید قـرار داد و 
گفـت بحث وصـول حق بیمه  و بعـد از جذب پرتفوی یکـی از اولویت 
هـای مهـم اسـت و در واقع امـکان عمل به تعهـدات بموقـع را برای 

مجموعـه در قبال مشـتریان فراهـم می کند.
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