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مهندس هادی عبادی : مدیرعامل شركت موتوژن
مهندس هادی عبادی متولد شهر تبریز از دیار آزادیخواهان بزرگی ایران زمین ستارخان و باقرخان  میباشد كه در عین جوانی 

از تجربیات بسیار ارزشمندی در حوزه صنعت و شركت های تولیدی برخوردار است . 
مشارالیه با داشتن مدرک مهندسی مکانیک و كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از بهترین دانشگاه های كشور با باالترین نمرات 
و رزومه درخشان تحصیلی- تحقیقی ازمدیران با سابقه و خوشنام شركت موتوژن  به شمار می رود كه دیدگاه های ارزشمندی 
در جهت بسط و توسعه فعالیت های این مجموعه بی بدیل داشته و دارد . مسلما وی بواسطه حضور اثر گذارش دراین مجموعه 
در سالیان گذشته به طور كامل با نقاط ضعف و قدرت موتوژن آشنا بوده و می داند تهدید را به فرصت تبدیل ساختن با توجه 
به پتانسیل موجود چگونه امکان پذیر است . رابطه بسیار خوب و قابل الگو گیری وی درارتباط صمیمی و تعاملی با پرسنل 
این شركت تولیدی و باورمداری كه مهندس عبادی به منابع انسانی به عنوان با ارزش ترین دارایی های سازمانی دارد توانسته 
در طول بازه زمانی كمی كه بر سکانداری نشسته است نوید بخش حركت جهشی موتوژن در سایه یک همدلی در عملیاتی 
ساختن راهبردهای نوین مدیرتی رو به سمت تعالی سازمانی همه جانبه برای موتوژن باشد . مهندس هادی عبادی دركارنامه 
فعالیت های قبلی خود در قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء ، شركتهای مختلف صنعتی و بورسی علی الخصوص شركت های 
ایفاگر نقش سکانداری را ایفاء كرده است كه با درک درست از شرایط مجموعه ها و توان تولیدی و سازندگی آنها دستورالعمل 
ها ، برنامه ها و نسخه هایی را تبیین ، تدوین و اجرایی ساخته كه در سه  بازه زمانی كوتاه مدت - میان مدت و بلند مدت آن 

سازمان و شركت را در مسیر پرشتاب صعودی توسعه و پیشرفت قرار داده است .
یادآور می شود شركت موتوژن به عنوان بزرگترین تولید كننده الکتروموتورهای روز درمنطقه با اتکا به نیم قرن تجربه، تکنولوژی 
مدرن، پرسنل مجرب و توانمندی های تولیدی خود قادر است كه طیف وسیعی از انواع الکتروموتورهای سه فاز، تک فاز و 
الکتروموتور های خاص را بنا به درخواست مشتری طراحی وتولید كند. همچنین شركت موتوژن عاوه بر تامین نیاز بازار داخلی 

ایران، محصوالت خود را به كشورهای دیگر صادر می كند.
این مجموعه بزرگ با مدیریت نخبه و پتانسیلی كه دارد والبته رزومه شایسته مهندس عبادی كه خود بهترین گواه برای تایید 
یک مدیر جهادی می باشد اسب خود را برای تاختن در مسیر رشد و بالندگی زین كرده است تا با افزایش تولید، ارایه محصوالت 
جدید ، ارتقاء فروش ، باالبردن سهم بازار و رشد سود آوری یکی ازبهترین سالهای عملکردی خود را در طول حدود 50 سال 
كاری حیاتش كسب كند . بی شک از دل این انتصاب فرخنده و حضور مدیرانی كاردان و كاربلد در هیات مدیره منتظر خبرهای 
خوب و دلگرم كننده فراوانی در آتیه نزدیک بوده و شاهد حصول افتخار و ارزش آفرینی برای این شركت و كشورمان در سال 

جاری به صورت توامان خواهیم گشت . 
سوابق

-عضو موظف هئیت مدیره شركت موتوژن 
-معاون تولید و فنی شركت موتوژن 

-معاون بازرگانی شركت موتوژن
همچنین ایشان سابقه كاری در مجموعه های قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء سپاه پاسداران انقاب اسامی و شركت های 

خودروسازی را در كارنامه خود دارند.

شرح عکس جلد

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

پایدارتر كنند.
 رشد اقتصادي حقیقي در گرو تولید ثروت از طریق دانش و علم می باشد و  اگر شركتهاي دانش بنیان جدي گرفته شوند و 
از توسعه كمي و كیفي آنها حمایت شود، بواسطه ثروت آفریني از طریق علم، اقتصاد كشور به شکوفایي حقیقي خواهد رسید.
 تولید ثروت از طریق منابع تمام شدني همچون نفت ، خود فریبي خطرناكی بوده و خام فروشي دامي است كه میراث سال 
هاي متمادي قبل از انقاب است و متأسفانه كشور گرفتار آن گردیده و باید تاش شود كه ملت ایران از این تله نجات پیدا كند.

رسیدن به باور و موقعیت بستن اختیاري درِ چاههاي نفت و توقف خام فروشي مواد خام و معدني بسیار مهم بوده و این موضوع 
با تکیه بر علم و از طریق شركتهاي دانش بنیان امکان پذیر است هرچند در برخي نقاط ضعف و مشکات نیز وجود دارد كه 

باید شناسایي و سریعاً برطرف شوند.
 سیستم هاي سنتي و قدیمي اعتبار سنجي از طرف بانکها و مؤسسات پولي، و نبود بیمه هاي خاص بمنظور حمایت از خطر 
پذیري شركت هاي دانش بنیان از جمله این ضعف ها هستند كه در این موارد باید دستگاههاي دولتي باید با رصد اختراعات 

و شناسایي نخبگان فکري و حمایت از آنها، زمینه ایجاد شركتهاي دانش بنیان جدید را بوجود آورند.
یکي دیگر از مسائلي كه در زمینه شركتهاي دانش بنیان وجود دارد، اجرایي نشدن قانون حمایت از این شركتها است كه آیین 

نامه اجرایي آن باید هرچه زودتر اباغ شود.
تشکیل بانک اطاعات براي شناسایي توانایي هاي علمي كشور و همچنین كاستي ها، گسترش عرصه فعالیت شركتهاي دانش 

بنیان و تقویت بخش خصوصي در شركتهاي دانش بنیان از نکات دیگري است كه باید به آن توجه  جدی صورت پذیرد .
 پایه گذاري اقتصاد كشور بر تولید ثروت از طریق شركتهاي دانش بنیان زمینه ساز رسیدن به قدرت واقعي اقتصادي و همچنین 
تقویت روحیه خودباوري، خوداتکایي و هویت ملي و در نهایت قدرت سیاسي می باشد و  باید با ایجاد زمینه هاي الزم و هموار 

كردن مسیر، نخبگان و زبدگان و اهل علم و صاحبان سرمایه را به تشکیل شركتهاي دانش بنیان تشویق كرد.

کالم رهبری

جناب آقای میثم سعیدی 

جناب آقای دکتر سید بابک ابراهیمی 

انتصـاب شایسـته حضرتعالـی به سـمت مدیریت روابط عمومی شـركت السـتیک بـارز را تبریک عرض 
مـی نمایـم رجـاء واثـق داردحضـور شـما در ایـن مسـئولیت بعنـوان مدیـری كاردان بـا كوله بـاری از 

تجربـه، نویدبخـش عصـری تـازه در تعامـل بیـن بانک و رسـانه هـا خواهد بود

انتخـاب ارزنـده و شایسـته جنابعالـی به عنوان سرپرسـت شـركت گروه مدیریت سـرمایه گـذاری امید 
را صمیمانـه تبریـک عـرض مـی نماییم. قطعا نظر بـه توانمندی های ارزنده شـما، ایـن انتخاب موجب 
رشـد و توسـعه بیشـتر صنعـت و خانواده بزرگ گـروه امید را فراهـم خواهد كرد. از خداونـد منان برای 

حضرتعالی سـربلندی و توفیق روزافزون خواسـتاریم.

امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای مهندس علی پور معصومی

جناب آقای مهندس علیرضا یزدان دوست 

انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان مدیرعامل شركت جهان فوالد سیرجان را تبریک عرض می نماید 
بی شک حضور مدیر جهادی در صنعت همچون جنابعالی مایه خیر و بركت برای كشور خواهد بود.

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت مدیرعامل شركت بیمه ملت را تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد 
منان ، سربلندی و توفیق روزافزون شما را آرزومندیم.

امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه
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دولت احمدی نژاد و روحانی و هاشمی و خاتمی ندارد. »آمار« ها در اقتصاد ایران »محرمانه«اند. 
از نقطه ای در تاریخ به بعد همه اعداد و ارقام محرمانه تشخیص داده شده اند و این قصه همچنان 

ادامه پیدا كرده است.

آمار؟
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فاز  سه  ؛الکتروموتورهای  منجمله  فردی  به  منحصر  محصوالت  انواع  سازنده  موتوژن  شركت 
الکتروموتورهای   ، فاز  تک  های  ،الکتروموتور  ،الکتروپمپ  خانگی  ،الکتروموتورهای  صنعتی 
ضدانفجار ، الکتروموتورهای فوق سنگین از توان 630 كیلووات تا توان 1 مگاوات با سایز فریم 
ازتامین  درصدی  كه سهم 30  میباشد  و...  گازوئیلی  و  گازی  الکتروموتورهای مشعل   ،  450

كشورهای  بازارهای  از  خور  در  سهمی  و  كشور  بازار 
همسایه ، منطقه ، آسیایی و اروپایی را بخود اختصاص 
داه است كه بواسط كیفیت ، تنوع محصول می طلبید 
كه با یک مدیریت آگاه از توان این مجموعه در كسب 
سهم بیشتر از بازارها و فزونی فروش بهره گرفته شود . 
حضور مدیرانی بازارشناس ، كاربلد و آشنا به توان خود 
مجموعه موتوژن در هیات مدیره شركت شاید همان 
حلقه مفقوده و گمشده ای بود كه موتوژن الزم داشت 
تا با اعتماد به آن بتواند بال بگشاید و سطح وسیع تری 
را به زیر گستره و پوشش خود قرار دهد . حضورجنابان 
كنارمهندس  در  صادقی  اله  حشمت  و  غفورخرامهر 
عبادی و دكتر شریفی و رابرد و راهکارهایی كه این تیم 
و سودآوری  فروش  تولید-  توسعه  برای  مدیرت خبره 
در  جهش  بخش  نوید  اند  داده  قرار  مدنظر  موتوژن 

عطفی  نقطه  بخش  تجلی  و  شركت  كاری  كارنامه 
درعملکرد موتوژن خواهد بود . 

شركت  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
تاریخ 1401/09/19 در محل  موتوژن )سهامی  عام( در 

هتل سیمرغ تشکیل شد. 
با حضور 58/16 درصدی سهامداران  این مجمع كه  در 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
برگزار  قانونی  بازرس  و  بهادار، حسابرس  اوراق  و  بورس 
ابوتراب فاضل  گردید، ریاست مجمع برعهده آقای سید 
بود، كه جنابان طاهر رحیمي و سعید داراب ملک آبادي 
در مقام نظار اول و دوم و آقای  هادي عبادي 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 
و  گزارش حسابرس  استماع  از  و پس  به 1401/06/31 
بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
ماده  مشمول  معامات  تنفیذ  و  مالی  تصویب صورتهای 
129 و با تقسیم سود 280 ریال به كار خود پایان دادند.
با  خود  جامع  گزارش  ابتدای  در  عابدی  هادی  مهندس 
تشریح تاریخچه و تركیب سهامداران شركت خاطرنشان 
معتبرترین  از  یکی  عنوان  به  موتوژن  شركت  كه  كرد 
منطقه  در  الکتروموتور  كننده  تولید  های  شركت 
تاسیس  الکتریک  گلد  نام  با   1352 سال  در  خاورمیانه 

شد و در سال 1354 به موتوژن تغییر نام داد و در حال حاضر بیش از 2 میلیون دستگاه انواع 
با استانداردهای  با كاربردهای صنعتی و خانگی را مطابق  الکتروموتورهای تک فاز و سه فاز 

جهانی نظیر IEC و NEMA و DIN تولید و به بازارهای مصرف عرضه می كند.

مدیرعامل خوشفکر  مجموعه با بیان اینکه این شركت با اتکا به نیم قرن تجربه، تکنولوژی مدرن، 
پرسنل مجرب و توانمندیهای تولیدی خود قادر است كه طیف وسیعی از انواع الکتروموتورهای 
سه فاز، تک فاز و الکتروموتور های خاص را بنا به درخواست مشتری طراحی وتولید كند افزود: 
شركت موتوژن عاوه بر تامین نیاز بازار داخلی ایران، محصوالت خود را به كشورهای همجوار، 

منطقه، اروپا و آفریقا صادر می كند.
با  و  كارشناسان  ترین  برجسته  از  كه  عبادی  مهندس 
تجربه های صنعت الکتروموتور كشور می باشد در ادامه 
با تصریح اینکه مدیریت و كاركنان شركت موتوژن تمام 
تاش خود را به كار گرفته اند تا با ارائه بهترین كیفیت 
ممکن رضایت حداكثری مشتریان خود را تامین كنند 
پیشنهادات  و  نظرات  نقطه  شک  بدون  كرد:  اضافه 
را هموار  این هدف  به  كلیه سهامداران مسیر رسیدن 
خواهد كرد. این مدیر موفق در ادامه گزارش مبسوط 
دوره  در  كه  نوینی  رویکردهای  كه  داشت  اظهار  خود 
افزایش  و  جدید  محصوالت  تولید  در  مدیریت  جدید 
درآمدها  فروش،  داریم مطمئنا  قرار  بازار مدنظر  سهم 
مالی جاری علیرغم  را در سال  و سود خالص شركت 
افزایش خواهد  رو  تمام معضات و چالش های پیش 
داد. سکاندار شركت موتوژن كه بواسطه حضور چندین 
و چند ساله در پست های مختلف مدیریتی در شركت 
موتوژن با نقاط قوت و ضعف مجموعه آشناست در ادامه 
این  كه  است  آن  موتوژن  موفقیت  راز  كه  كرد  تاكید 
شركت همواره سعی داشته به عنوان یک شركت فعال 
تولیدی ، نوآور، با تکیه بر دانش و نیروی انسانی مستعد 
شركت  با  موثر  افزایی  هم  و  تعامل  طریق  از  كارآمد  و 
های زیر مجموعه و كلیه ذینفعان، همسو با شركت های 
تمامی  در  الکتروموتورسازی  صنعت  المللی  بین  معتبر 
عرصه های ملی شناخته شود و با نگاه به آینده، مسیر 
خود را مشخص و خود را با اهداف عالی سهامداران بیش 

از پیش هماهنگ نماید. 
به گفته وی آینده موتوژن بسیار روشن می باشد و درست 
بزرگترین  به جایگاه  به همین دلیل است كه »رسیدن 
و معتبرترین سازنده و تامین كننده الکتروموتور منطبق 
المللی در خاور میانه » به عنوان  با استانداردهای بین 
»چشم انداز موتوژن« انتخاب گردیده است. مدیر مدبر 
مجموعه در بخش دیگری از گزارش خود اظهار داشت 
كه »ماموریت موتوژن«  تامین و پاسخگویی به نیازهای 
محصوالت  حوزه  در  كشور  الکتروموتور  صنعت  بازار 
قیمت  و  كیفیت خوب  با  خانگی، صنعتی، ضدانفجاری 
رقابتی و با در نظر گرفتن ارزش ها و انتظارات تعریف 
بر  و  بوده  جامعه  و  كاركنان  سهامداران،  شركت،  شده 
همین اساس تمام تاش خود را برای حضور فعال در بازارهای جهانی با ارتقای تکنولوژی و 

فناوری در بخش تولید و گسترش سبد محصوالت صادراتی« معطوف ساخته ایم. 
بنا بر اعام مهندس عبادی از همین رو و با هدف تحقق انتظارات سهامداران درخصوص بازده 

آینده روشن موتوژن
برنامه های نوین مدیریتی مهندس هادی عبادی برای توسعه و تعالی مجموعه

ــغ 14/968/897  ــرکت از مبل ــص ش ــروش خال ــش ف افزای
ــغ  ــه مبل ــه 1401/06/31 ب ــی ب ــی منته ــال مال ــاردی س میلی
18/218/642 میلیــون ســال مالــی منتهــی بــه 1401/06/31 و 
کســب ســود عملیاتــی 7/012/115 میلیــاردی و ســود خالــص 
4/392/253 میلیــاردی گوشــه ای از عملکــرد شــرکت 

ــت. ــوده اس ــزارش ب ــورد گ ــی م ــال مال ــوژن در س موت
ــدی  ــاالن کلی ــی از فع ــوان یک ــه عن ــوژن ب ــه موت مجموع
ــت  ــا مدیری ــور ب ــور کش ــد الکتروموت ــره ارزش تولی در زنجی
ــتراتژیک  ــه اس ــن برنام ــا تدوی ــود و ب ــادی خ ــد و جه جدی
نویــن و اجــرای آن در تــالش اســت ســهم ملــی و منطقــه ای 

ــد.  ــش ده ــور افزای ــواع الکتروموت ــد ان ــود را در تولی خ
بالشــک بواســطه حضــور مهنــدس هــادی عبــادی در 
ــی  ــدی و ب ــم تولی ــگاه نظ ــن بن ــی ای ــوت مدیرعامل کس
بدیــل کشــور کــه در تولیــد الکتروموتــور محصــوالت رتبــه 
ــازار داخلــی و ســهمی شایســته از  اول ســهم عمــده ای از ب
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــی را ب ــه ای و جهان ــای منطق بازاره
ــوت  ــف و ق ــاط ضع ــر نق ــارالیه ب ــه مش ــرافی ک ــت و اش اس
مجموعــه دارد بشــارت دهنــده آن اســت کــه ایــن مجموعــه 
ــتر و  ــد بیش ــوی تلی ــه س ــش ب ــت پی ــات و صالب ــا خدم ب
ســودآوری فزونتــر و کســب ســهم بهتــر از بازارهــای داخلــی 

ــت. ــم رف ــش خواهی ــی پی و خارج

لج
 خ

دی
مه
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فروش محصوالت به داخل و خارج كشور و... همگی حاكی از ان است با آمدن مدیریت جدید 
و با توجه به راهکار و سیاستهای مدیران ارشد امسال مجموعه روندی صعودی در سودآوری 
و تولید خواهد داشت. همچنین برنامه ریزی برای فروش باالی 950 هزار دستگاه الکتروموتور 
یکی از اهداف مدیران ارشد می باشد تا این مجموعه در كنار افزایش سهم فروش داخلی، سهم 
كه  افزایش دهد  آفریقایی  و  اروپایی  و  آسیایی  منطقه،  بازارهای كشورهای همسایه،  را  خود 
حضور پر قدرت مدیران كاردان و كاربلدی چون مهندس هادی عبادی و دكتر احمد شریفی و 

دیگر اعضای برجسته هیات مدیره به طور یقین این مهم را امکان پذیر خواهد كرد.
محصوالت  فروش  و  بازرگانی  نوین  راهبردهای  اتخاذ  بر  مبنی  مجمع  ریاست  تاکید 
اقتصادی  سخت  سال  در  مجموعه  توفیقات  و  دستاوردها  از  جامع  گزارش  جدید، 
کارکنان  و  جدید  مدیریت  جهادی  عملکرد  از  مجمع  ریاست  ویژه  تقدیر   ، گذشته 
تالشگر و خدوم موتوژن، تایید حسابهای پاک و شفاف معاونت پاکدست و مالی توسط 
حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی مورد گزارش ، تکریم و نهایت تعامل با 
اصحاب رسانه توسط کلیه مدیران ارشد و االخص جناب هنرمند در کسوت مدیریت 
آتی  های  برنامه  تشریح  مجمع،  خبر  بازنشر  در  مجموعه  کوشای  عمومی  روابط 
موتوژن برای توسعه روزافزون عملکرد شرکت پاسخگویی صادقانه و شفاف به کلیه 
سواالت سهامداران و ذینفعان توسط مدیرعامل و معاون ارزشی شرکت ، خوشحالی 
سهامداران حاضر در مجمع از حضور توام مهندس هادی عبادی در مقام مدیرعامل و 
جناب شریفی که سالها در مقام مرد شماره یک مالی شرکت در موتوژن حضور داشته 
از موتوژن دارند و  در ترکیب هیات مدیره این مجموعه بواسطه شناخت مکفی که 
تاکید بر اینکه این موضوع باعث خواهد شد که این شرکت تولیدی بزرگ و بی بدیل 
از دیار سرداران پر آوازه ایران که برای آبادانی و آز قیام کردند بانی آن خواهد بود 
که موتوژن با شتاب رو به پیشرفت و توسعه آنچنان خواهد خرامید و قدم برخواهد 
داشت که در سال بعد هم سهامدار عمده و هم سهامدار جزء به خود برای داشتن 
سهم این شرکت و وجود مدیران خبره اش تبریک گویند از نکات خواندنی مجمع بود 

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

حمد و سپاس بیکران ایزد منان را كه با الطافش در سال مالي 1401توفیق خدمتگزاري شما 
عزیزان و جامعه را به ما عطا فرمود تا بتوانیم با تکیه بر عزم راسخ كلیه كاركنان متخصص و 
از تحریم هاي  اعتماد شما سهامداران محترم به زعم وجود تنگناهاي شدید ناشي  متعهد و 
تحریم  از  ناشي  محدودیتهاي  تداوم   1401 سال  در  باشیم.  خدمتگزار  اقتصادي  المللي  بین 
بوده  روبرو  اقتصادي  ركود  با  بازار  بیماري كرونا، همچنان  و دوران همه گیري  فزاینده  هاي 
بطوریکه در این دوره باتوجه به افزایش سرسام آور نرخ ارز هزینه هاي دستمزد و سربار و ... 
نرخ فروش محصوالت نسبت به سال قبل حدود 15% )میانگین نرخ خمه محصوالت( افزایش 
داشته و ناگزیر به فروش اعتباری در بخش محصوالت صنعتي بوده و به دلیل وجود رقبا در 
بخش محصوالت كولري همچنان سیاست فروش اعتباري اعمال شده است. به لحاظ وضعیت 
نامساعد فروش و ركود اقتصادي حاكم بر بازار شركت ناگزیر شد طي سال برنامه تولید خود 
را حدود 10% تعدیل نماید تا از افزایش بي رویه موجودي محصوالت ساخته شده در انبارها 
و ركود سرمایه و نقدینگي جلوگیري نماید. هیات مدیره امیدوار است درسال مالي 1402 با 
پیگیري برنامه هاي بلندمدت خود شرایط مطلوبتري نسبت به گذشته ایجاد نماید و همچنان 
 ، سهامداران  منافع  و  منابع شركت  از  صیانت  در  بتواند  سهامداران  اعتماد  از  مندي  بهره  با 

گامهاي موثري بردارد.
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت الکتروموتور در سال مالی مورد گزارش

و  كشور  در  و صنعتی  خانگی  الکتروموتورهای  تولیدكننده  بزرگترین  بعنوان  موتوژن  شركت 
خاورمیانه در حال حاضر انواع مختلف الکتروموتورهای صنعتی و خانگی را در دورها و توانهای 
مختلف از 63% تا 630 كیلووات با بهره گیری از تکنولوژی روز تولید به بازارهای مصرف اعم 

مورد انتظار، پرداخت سود نقدی در زمان مناسب و كسب باالترین بازده ممکن با بکارگیری 
تمام توان و استعداد به منظور بهبود ارزش منابع در اختیار اجرائی گردید. سکاندار مجموعه 
همچنین اضافه كرد كه عملکرد موتوژن در سال 1400 - 1401 گواهی بر تحقق اهداف فوق 
می باشد. مهندس عبادی تاكید نمود كه با این وصف اما ایمان داریم با توجه به پتانسیل موجود 
خود شركت اعم از منابع انسانی، منابع مادی و توان تولیدی می تواند با بهره وری بیشتر باعث 
بازارهای داخلی - خارجی و سودآوری كردیم كه در  فزونتر در كسب سهم  توفیقات  كسب 
همین راستا برای باالبردن راندمان كاری موتوژن برنامه های خوب راهبردی را با كمک اعضای 

هیات مدیره و كارشناسان متبحر و متخصص تدوین نموده ایم. 
قابل  انباشت  با  همراه   ،1402 سال  تا  موتوژن  استراتزی  تدوین  جهادی  مدیر  این  گفته  به 
ماحظه دانش در شركت موتوژن با سرمایه ثبت شده 14/288 میلیارد ریال، تکمیل پروژه 
های در دست اجرای شركت شامل پروژه بازسازی و نوسازی خطوط تولید، توسعه واحد تحقیق 
و توسعه در جهت تولید محصوالت جدید و با كیفیت، توسعه كارخانه الکتروموتورهای فوق 
تولید  به عنوان پیشرو در صنعت  باشد. شایان ذكر است موتوژن  سنگین و ضدانفجاری می 
الکتروموتور، با نزدیک به نیم قرن سابقه تولید و كسب افتخارات متعدد منجمله كسب واحد 
برتر  برند   ، صادراتی  نمونه  واحد   ، كشور  نمونه  اقتصادی  نوآور  واحد   ، كشور  نمونه  صنعتی 
خانگی-  محصوالت  حوزه  در  كشور  الکتروموتور  صنعت  بازار  نیازهای  تامین  و  پاسخگویی   ،
صنعتی- ضدانفجاری با كیفیت خوب و قیمت رقابتی با آزمایشگاههای مدرن، دقیق و مجهز 
صنعتی و اجرای سیستم مدیریت كیفیت كه موفق به اخذ گواهی ISO 9001 - 2008 یا 
از مؤسسه SGS سوئیس گردیده، توانسته است در سایه توجهات خداوند متعال و تاش بی 
وقفه ابواب جمعی به عنوان معتبرترین برند تولید كننده و تامین كننده كلیه الکتروموتورها و 
مولدهای انرژی الکتریکی در ایران دست یابد و مطمئنا با استمرار روند رو به رشد این توفیقات 

و دستاوردها در سال های آتی بیتشر و بیشتر خواهد شد.  
مهندس عبادی در بخش دیگری از گزارش مبسط خود با اشاره به اینکه شركت موتوژن با نصب 
و راه اندازی برخی از ماشین آالت به توسعه محصوالت جاری خود پرداخته كه این مهم در كنار 
باال بودن راندمان الکتروموتورهای تولیدی این شركت باعث استقبال مصرف كنندگان داخلی 
گردیده است افزود: درخصوص الکتروموتورهای كولری می توان گفت با وجود رقبای سرسخت 
داخلی و نیز واردكنندگان كاالی چینی، موتوژن سهم كنونی خود را همچنان حفظ نموده و در 
الکتروموتورهای صنعتی با برنامه توسعه ای تولیدی كه انجام می دهد سهم خود را افزایش داده 
است، بطوریکه امروزه بیش از 30درصد بازار الکتروموتورهای صنعتی متعلق به موتوژن است.

 به گفته وی همچنین این مجوعه پرافتخار تولید الکتروموتورهای چدنی را از 1/1 تا 630 كیلو 
وات بصورت انبوه انجام داده است كه بخشی از نیاز بازار داخلی به این نوع محصوالت تامین می 
شود. سکاندار مجموعه در ادامه خاطرنشان ساخت كه بدین ترتیب با توجه به توسعه كارگاهی 
و سرمایه گذاری انجام شده و نیز توسعه ماشین آالت جهت افزایش سبد محصوالت، از نظر 
كمیت و كیفیت گام های موثری برداشته شده است و میزان تیراژ محصوالت نیز با توجه به 

تقاضای زیاد بازارافزایش یافته است.
مهندس عبادی با اشاره به اینکه این شركت در سال مالی مورد گزارش توانست تولید برخی 
از تیپ های الکتروموتورهای ضد انفجار را آغاز نماید كه گامی بسیار مهم در جهت افزایش 
ظرفیت تولید و ورود به بازار این نوع الکتروموتورها می باشد اضافه كرد: در حال حاضر نیاز 
سالیانه بیش از 120 هزار دستگاهی در این حوزه نشان از گسترده گی و اهمیت فعالیت در 

این موضوع می باشد.
رقم 500  به  رسیدن  موتوژن،  بازاریابی  تیم  تقویت  به  اهتمام جدی  و  فروش  تغییر ساختار 
میلیارد تومانی فروش در 90 روز كاری سال جدید مالی كه حاكی از رشد مقداری و تعدادی 
از لحاظ ارزش ریالی فروش محصوالت به نسبت رقم 388 میلیاردی 3 ماه اول سال گذشته 
بوده است، تاكید مدیرعامل مبنی بر اعمال روش های متعدد و از جمله فروش به سازمانها و 
شركت - فروش اینترنتی و برنامه ریزی دقیق جهت تولید محصوالت جدید، عقد قرارداد جهت 
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از بازارهای داخلی و خارجی عرضه می كند در سال مالی گذشته افزایش نرخ ارز و كاهش 
رونق در بازار به دلیل مشکات اقتصادی، افزایش رقبا در تولید محصوالت كولری، باعث ایجاد 
مشکات عدیده ای برای شركت شد، كه با همت و تاش هیات مدیره ، مدیران و مجموعه 
دیگر  و  عمده(  غدیر)سهامدار  گذاری  سرمایه  شركت  دریغ  بی  حمایتهای  و  شركت  پرسنل 
سهامداران گرامی، شركت توانست از شرایط سخت عبور نماید. امید است با رفع موانع بیرونی 

و با حمایتهای سهامداران محترم، شاهد افزایش بهره وری و موفقیت های روزافزون باشیم.
بیان برنامه ها و چشم اندازهاي شرکت براي سال مالي آتي :

1. خرید بخشی از ماشین آالت و قالب های مربوط به محصوالت فوق سنگین براي افزایش 
تیراژ تولید این محصوالت انجام گرفته است سفارش خرید ماشین آالت و قالب های مربوط 

به محصوالت ضد انفجار
2. در اولویت قرار دادن توسعه بازارهاي صادراتي.

3. سرمایه گذاري درخصوص توسعه تولیدات شركت باتوجه به خاء موجود در بازار و افزایش 
سهم بازارداخلي.

4. برنامه ریزي در خصوص تسریع در اجراي پروژه هاي در دست اقدام بمنظور حضور فعال 
در بازار.

5. شناساندن برند موتوژن و نفوذ در صنایع مختلف بمنظور رفع تنگناهاي تولیدات داخلي.
به محدودیت  باتوجه  داخلي  نیازهاي  به  پاسخگویي  موتورهاي خاص جهت  تولید  توسعه   .6

هاي موجود.
برنامه هاي استراتژیک و هم  اندازها و  7. توجه به سیاستهاي كان دولت درخصوص چشم 

آهنگ شدن با آن همگام با تکنولوژي های روز دنیا
8. سیاست گذاري درخصوص بروز نگهداشتن تکنولوژي محصوالت و امکانات شركت در جهت 

افزایش ارزش افزوده تولیدات.
9. افزایش ظرفیت تولید الکتروموتورهاي ضد انفجاري تشکیل كمیته بومی سازی خریدهای 

خارجی در شركت، كه به لطف پروردگار منان در اكثر موارد موفق شده ایم 
10. توسعه خدمات پس از فروش محصوالت صنعتی

BLDC 11. آغاز تولید الکتروموتورهای
12. برنامه ریزی جهت تولید الکتروموتورهای لباسشویی

بیان استراتژی شرکت:
استراتژی شركت براساس افزایش سهم بازار با توسعه محصوالت و مشتریان، افزایش بهره وری 
فرایندهای داخلی، بهینه سازی و توسعه استعدادهای منابع انسانی، نوآوری، كنترل بهای تمام 
شده، تامین منافع و رضایت كلیه ذینفعان اعم از سهامداران و مشتریان اتخاذ راهبرد و برنامه 

های اجرایی مناسب در امر صادرات تبیین و اجرا می گردد و اهم آنها بشرح زیر است:
13. شناسایی نیازهای صنعتی كشور در بخش الکتروموتور و تولید محصوالت جدید با برندهای 

معتبر و با ارزش افزوده باال.
14. توسعه و تنوع محصوالت جاری با توجه به نیاز صنعت كشور

15. بررسی كارشناسانه روشهای افایش تولید و استفاده از حداكثر ظرفیتهای موجود
16. بهینه سازی و نوسازی خطوط تولید

17. افزایش كمیت تولید و بهره كیفیت سبد محصوالت كه منجر به افزایش بهره وری می 
گردد.

كاهش ضایعاتو  به  منجر  كه  تولید  پروسه  یکنواختی  و  تولید  توقفات خط  از  18. جلوگیری 
افزایش تیراژ تولید می گردد.

19. تداوم اصاح ساختار سازمانی و نیروی انسانی.
20. توسعه بازار و افزایش سهم فروش انسانی.

21. توسعه صادرات از طریق مطالعه بازار صادراتی با توجه به مقتضیات بازارهای خارجی.
22. تداوم استقرار مدیریت چرخه بهره وری و توسعه سیاستهای برون سپاری
23. تعریف پروژه های جدید و اخذ پروانه بهره برداری برای پروژه های جاری.

24. شناسایی الزامات استانداردهای جهانی و جاری نمودن روش و دستورالعمل های مربوطه.
25. شناسایی منابع مالی جدید.

26. ارتقاء كیفیت محصوالت شركت با استفاده از روشها، دستورالعمل ها، تکنولوژیهای جدید 
و بروز و نوسازی و بهبود خطوط تولید.

27. بررسی كارشناسانه درخصوص سرمایه گذاری و ایجاد خطوط مونتاژ در كشورهای خارجی.

28. پیروی از سیاستهای سازمان بهره وری انرژی درخصوص تولید الکتروموتورهای كم مصرف.
29. استقرار استانداردهای زیست محیطی و سیستم های مدیریت كیفیت در سطوح مختلف 

سازمانی.
بیانیه ماموریت

تامیـن و پاسـخگویی به نیازهـای بازار صنعت الکتروموتور كشـور در حـوزه محصوالت خانگی، 
صنعتـی، ضدانفجـاری بـا كیفیـت خـوب و قیمـت رقابتـی و بـا درنظـر گرفتـن ارزش هـا و 
انتظـارات تعریـف شـده شـركت، سـهامداران، كاركنان و جامعـه و تاش برای حضـور فعال در 
بازارهـای جهانـی بـا ارتقـای تکنولـوژی و فناوری در بخش تولید و گسـترش سـبد محصوالت 

صادراتی.
مرور كلی بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش 

شركت موتوژه با حدود 47 سال سابقه فعالیت در زمینه تولید انواع الکتروموتورهای خانگی 
و صنعتی از خوشنام ترن شركت های فعال در این صنعت می باشد كه همواره تاش نموده 
است محصوالت مورد نیاز بازار را با بهترین كیفیتو مناسب ترین قیمت عرضه نماید. با توجه به 
سیاستهای استراتژیکی و اتخاذی برای سال مالی جاری و به استناد بررسی های بازارهای هدف 
صادراتی برای انواع محصوالت تولیدی كولری و صنعتی با نگرش به تداوم كیفیت محصوالت 
تولیدی و تکمیل سبد محصوالت كولری از نظر تیپ و با حضور در نمایشگاه های مرتبط بین 
المللی شاهد درصدد حفظ موقعیت شركت بوده ایم كه این امر موجب گردید در سال مالی 
آتی ضمن حفظ بازارهای قبلی خود و با ارائه خدمات پس از فروش سریع و مناسب و تبلیغات 
گسترده رشد بیشتری را انتظار داشته باشیم. درخصوص الکتروموتورهای كولری می توان گفت 
با وجود رقبای سرسخت داخلی و نیز واردكنندگان كاالی چینی، موتوژن سهم كنونی خود 
را همچنان حفظ نمود و در الکتروموتورهای صنعتی با برنامه توسعه ای تولیدی كه انجام می 
دهد سهم خود را افزایش داده است، بطوریکه امروزه بیش از 30% بازار الکتروموتورهای صنعتی 
بازار را در اختیار دارند و بقیه نیازهای  متعلق به موتوژن است. رقبای داخلی حداكثر %15 
صنایع وارداتی می باشد امیدواریم در آینده نزدیک موتوژن سهم بیشتری از بازارهای داخلی را 
به خود اختصاص دهد. در حال حاضر شركت شركت موتوژن با ماموریت تامین و پاسخگویی 
الکتروموتور كشور در حوزه محصوالت خانگی، صنعتی، ضدانفجاری  بازار صنعت  نیازهای  به 
با كیفیت خوب و قیمت رقابتی و با در نظر گرفتن ارزش ها و انتظارات تعریف شده شركتف 
سهامداران، كاركنان و جامعه و تاش برای حضور فعال در بازارهای جهانی با ارتقای تکنولوژی 
و فناوری در بخش تولد و گسترش سبد محصوالت صادراتی و با چشم انداز رسیدن به جایگاه 
بزرگترین و معتبرترین سازنده و تامین كننده الکتروموتور منطبق با استانداردهای بین المللی 
در خاورمیانه به سرعت با تجهیز ماشین االت و خرید تجهیزات جدید و ارتقاء تکنولوژی درصدد 

افزایش سهم بازار موتورهای صنعتی می باشد.
برنامه های آتی و در حال جریان

ورود به لیست تامین كنندگان موسسات قرارگاه خاتم االنبیا.
ورود به لیست تامین كنندگان وزارت نیرو )انتقال آب(.

ورود به لیست تامین كنندگان وزارت نفت )پروژه های نفت و گاز(.
افزایش تولید الکتروموتور ها با بدنه چدن از 75 تا 630 كیلووات.

برنامه  و  محصول  سبد  به  بشقابی  و  جتی  اسب   1 خانگی  آب  الکتروپمپ  محصول  افزودن 
افزایش توان.

برنامه ریزی و توسعه توان های تولیدی انواع الکتروموتور های ضد انفجار از 7.5 تا 45 كیلووات 
در تیپ های متفاوت.

IE3  و IE2 به IE1 افزایش گرید استاندارد تولید الکتروموتور های صنعتی از
تجهیز شركت به ژنراتور تولید برق تا 3 مگاوات برای حذف تاثیر كمبود برق بر تولید.

ـــتان  ـــتان، ارمنس ـــودان، ازبکس ـــوالت س ـــادرات محص ـــوزه ص ـــت در ح ـــزی و فعالی ـــه ری برنام
ـــیه. ـــیون روس و فدراس
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مجمـع عمومـی فـوق العاده شـركت گـروه تولیـدی مهـرام )سـهامی عـام( مـورخ 1401/09/23 
در محـل خیابـان طالقانـي - نبـش خیابـان فرصـت - اتـاق بازرگانـي و صنایـع و معادن ایـران - 

سـاختمان جدیـد- شـماره 2  تشـکیل گردید.
در ایـن مجمـع كه بـا حضور 66/79 درصد از سـهامداران حقیقی و حقوقی، اعضـای هیات مدیره، 
نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونـی برگزار شـد، ریاسـت مجمع 
برعهـده آقـای پیـروز ملـک زاده بـود كه جنابان حسـین حسـني و علیرضا محمـدي درمقام نظار 

اول و دوم و آقـای شـهاب گـودرزي بـه عنـوان دبیر مجمع انتخاب شـدند.
در ادامـه و بـا قرائـت گـزارش توجیهـی هیـات مدیـره مبنـی بـر لـزوم افزایـش سـرمایه توسـط 
مدیرعامـل محتـرم و پس از اسـتماع گزارش حسـابرس و بـازرس قانونی مجمع نشـینان با طنین 
صلـوات خـود ضمن تصویب افزایش سـرمایه شـركت به تغییر بند اساسـنامه مربوطـه رای مثبت 

دادند.
اسـتقبال پرشـور سـهامداران از مجمـع، تشـریح علـت اصلـی افزایش سـرمایه که 
جهـت اصالح سـاختار مالی و خـروج نقدینگی با تصمیـم هیات مدیره بـرای افزایش 
حجـم تولیـدی عملیاتی و رشـد صعـودی سـودآوری اجرائی مـی گردد، اعـالم بهره 
بـردن از معافیـت مالـی با اجرائی شـدن این افزایش سـرمایه از محل سـود انباشـته، 
نهایـت لطـف و تعامـل جناب دکتـر پـروز ملک زاده ریاسـت هیـات مدیره شـرکت 
نسـبت بـه اصحاب رسـانه و اهالـی قلـم، و توضیحـات مبسـوط مشـارالیه پیرامون 
عملکـرد اوضـاع شـرکت و برنامه هـای آتی مهـرام قرائت نسـبت های سـودآوری و 
بازدهـی طـرح افزایش سـرمایه در صـورت تصویـب آن توسـط دبیر مجمـع وتاکید 
ریاسـت هیـات مدیره کـه افزایـش 500 درصدی بخـش اعظمـی از مواد اولیـه باعث 
افزایـش حـدود 1500 درصـدی قیمـت تمام شـده محصول اسـت، اعـالم اینکه ظرف 
کمتر از 4 سـال و از اسـفند مـاه 1397 تا آذرماه 1401 شـرکت چندیـن مرحله افزایش 
سـرمایه داشـته اسـت، تبیین رشـد شـاخص های سـودآوری طی سـالهای متوالی، 
تصریـح اینکـه علیرغـم افت شـاخص بـورس و صنعت غذایی طی دو سـال گذشـته 
بـا حمایـت سـهامداران عمده این آفت هـا کمترین ضـرر را به سـهامداران و ذینفعان 
مهرام تحمیل کرده اسـت، پاسـخگویی دقیق مهنـدس نصرت اهلل منـزوي مدیرعامل 
برجسـته شـرکت بـه سـواالت سـهامداران، اصـالح بنـد اساسـنامه میـزان افزایش 
سـرمایه و اصـالح بندهایی از اساسـنامه شـرکت با اساسـنامه مـورد تایید سـازمان 
بـورس و همـکاری صمیمانه کلیـه ارکان مجموعه بـا خبرنگاران جهت پوشـش خبری 

از نـکات خواندنـی این مجمـع بود.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه تولیدی مهرام)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گـزارش توجیهـی مـورخ 20 مهـر مـاه 1401 هیـات مدیـره شـركت گـروه تولیـدی مهـرام 
)سـهامي عام( درخصوص افزایش سـرمایه آن شـركت از مبلغ 1/000/000 میلیون ریال به مبلغ 
1/900/000 میلیـون ریـال )جمعـا معـادل 900/000 میلیون ریال افزایش سـرمایه(، مشـتمل بر 
اطاعات مالی فرضی كه پیوسـت می باشـد، طبق اسـتاندارد حسابرسـی »رسـیدگی به اطاعات 
مالـی آتـی« مـورد رسـیدگی این موسسـه قرار گرفته اسـت. مسـئولیت گزارش توجیهـی مزبور و 

مفروضـات مبنـای تهیـه آن با هیات مدیره شـركت اسـت.
2- گـزارش مزبـور در اجـراي تبصـره 2 مـاده 161اصاحیـه قانـون تجـارت و بـا هـدف توجیـه 
افزایش سـرمایه شـركت از محل سـود انباشـته تهیه شـده اسـت. این گزارش توجیهی بر اسـاس 
مفروضاتـی مشـتمل بـر مفروضـات ذهنی دربـاره رویدادهـای آتـی و اقدامات مدیریت تهیه شـده 
اسـت كـه انتظـار نمـی رود لزومـا به وقـوع بپیونـدد. در نتیجـه، به اسـتفاده كنندگان توجـه داده 
مـی شـود كـه این گـزارش توجیهـی ممکن اسـت برای هـدف هایی جز هـدف توصیف شـده در 

نباشد. باال مناسـب 
3- براسـاس رسـیدگي به شـواهد پشـتوانه مفروضـات و با فـرض تحقق مفروضـات ذهنی مندرج 
در گـزارش توجیهـی، ایـن موسسـه به مـواردی برخورد نکرده اسـت كـه متقاعد شـود مفروضات 
مزبـور، مبنایـي معقـول براي گـزارش توجیهـي فراهم نمي كنـد. به عـاوه، به نظر این موسسـه، 
گـزارش توجیهـی یاد شـده، براسـاس مفروضات بـه گونه ای مناسـب تهیه و طبق اسـتانداردهای 

حسـابداری ارائه شـده است.
4- حتـي اگـر رویدادهـاي پیـش بینـي شـده طبـق مفروضـات ذهنـي توصیف شـده در بـاال رخ 
دهـد، نتایـج واقعـي احتمـاال متفـاوت با پیش بینـي ها خواهد بـود. زیـرا رویدادهـاي پیش بیني 
شـده اغلـب بـه گونـه اي مورد انتظـار رخ نمي دهـد وتفاوتهاي حاصـل مي تواند با اهمیت باشـد.

5- افزایـش سـرمایه حاضـر از محـل سـود انباشـته، با هدف اصـاح سـاختار مالـی، جلوگیری از 
خـروج وجـه نقـد بـه منظـور افزایـش حجـم فعالیـت عملیاتی، رشـد صعـودی سـودآوری و بهره 
منـدی از معافیـت مالیاتـی مقـرر در بنـد )ف( تبصـره 2 قانـون بودجـه سـال 1401 كل كشـور 
پیشـنهاد شـده اسـت و از ایـن لحـاظ تنهـا از طریـق كاهـش هزینه هـای مالی بر نتایـج عملکرد 

شـركت موثـر بوده اسـت.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سـرمایه قبلی شـركت از مبلغ 204/058 میلیون ریال به  مبلغ 1/000/000 میلیون ریال 
از محـل سـود انباشـته بوده كه به منظور اصاح سـاختار مالـی صورت گرفته اسـت. نتایج حاصل 
از افزایـش سـرمایه مزبـور كـه  طی تصمیمـات مجمع عمومـی فوق العـادة مـورخ 1400/08/25 

تصویب شـده و در تاریخ 1400/09/22 نزد مرجع ثبت شـركتها به ثبت رسـیده اسـت.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هـدف شـركت گـروه تولیـدی مهرام )سـهامی عـام(، از افزایـش سـرمایه موضوع ایـن بیانیه ثبت، 
بـه شـرح زیر می باشـد. 

هـدف شـركت گروه تولیـدی مهرام)سـهامی عـام( از افزایش سـرمایه موضوع این گـزارش اصاح 
سـاختار مالـی، جلوگیـری از خـروج وجـه نقـد بـه منظـور افزایش حجـم فعالیت عملیاتی، رشـد 
صعـودی سـودآوری و بهـره منـدی از معافیـت مالیاتی مقـرر در بنـد )ف( تبصره 2 قانـون بودجه 

سـال 1401 كل كشـور می باشـد.
الف( اصالح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد:

افزایـش سـرمایه از محـل سـود انباشـته ضمـن اصـاح سـاختار مالـی، بـا جلوگیـری از خـروج 
نقدینگی)جهـت توزیع سـود( سـبب اختصـاص و بهره بـرداری منابع مالی جهت گسـترش حجم 

عملیـات تولیـد مـی گـردد كـه نهایتا رشـد سـودآوری در پـی خواهد داشـت.
وجود سـود انباشـته متورم در تاریخ صورت وضعیت مالی و احتسـاب آن در سـود قابل تقسـیم در 
مجامع عمومی عادی سـالیانه و همچنین احتمال تقسـیم آن همواره باعث ایجاد ریسـک كسـری 
نقدینگـی و كسـری سـرمایه در گـردش بـرای شـركت خواهد شـد افزایـش سـرمایه از این محل 

باعـث كاهش ریسـک مذكـور و افزایش حجـم فعالیت عملیاتی شـركت می گردد.
بـا افزایـش سـرمایه ضمن حفظ نقدینگی و باال نگه داشـتن حقوق مالکانه، سـبب امـکان افزایش 
حجـم تسـهیات ، حجـم تسـهیات اعطایـی بـه مشـتریان بخصـوص اشـخاص حقوقـی بـزرگ 
)ریسـک كمتـر وصول اقسـاط نسـبت به سـایر مشـتریان( بـا هـدف افزایـش سـودآوری و نهایتا 

دسـتیابی بـه سـاختار مالی مناسـب مـی گردد.
ب( بهـره منـدی از معافیـت مالیاتـی مقرر در بنـد )ف( تبصـره 2 قانون بودجه سـال 
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طبـق مفـاد بنـد )ف( تبصـره 2 قانون بودجه سـال 1401 كل كشـور، به منظور تشـویق سـرمایه 
گـذاری در شـركت هـای پذیرفته شـده در بورس و فرابـورس و ترغیب آنها به عدم تقسـیم بخش 
بیشـتری از سـود اكتسـابی و اسـتفاده از منابـع حاصل بـرای افزایش سـرمایه و در نتیجه توسـعه 
بخـش هـای تولیـدی و ایجـاد فرصـت هـای جدید شـغلی در سـال 1401، مالیـات بـر درآمد آن 
بخش از سـود تقسـیم نشـده شـركت های مذكور كه به حسـاب سـرمایه انتقال می یابد)موضوع 
مـاده 105 قانـون مالیاتـی هـای مسـتقیم( مشـمول نرخ صفـر مالیاتی اسـت. لذا شـركت در نظر 
دارد تـا بـا افزایـش سـرمایه بـه میـزان 900/000 میلیون ریـال از محل سـود انباشـته از معافیت 
مالیاتـی مقـرر اسـتفاده نمایـد كه بـا توجه ه نـرخ موثر مالیات شناسـایی شـده درآمـد انتقالی به 
سـود انباشـته ، بـا افزایش سـرمایه موجب صرفه جویـی مالیاتی بالـغ بـر 108/000 میلیون ریال 
مـی گـردد كـه منابع حاصل شـده در راسـتای فعالیت های عملیاتی شـركت قـرار خواهد گرفت.

وضعیـت ایـن روزهـای بـازار مـواد غذایی، نوسـانات نرخ مـواد اولیه و سـایر نهـاده هـای تولیدی، 
مشـکات عدیـده ای را بـرای تولیدكننـدگان ایجـاد نموده اسـت. عـدم تطابـق در جریانات نقدی 
ورودی ناشـی از فـروش محصـوالت و خـروج ناشـی از خریـد مواد اولیـه در این صنعـت موجبات 
تضعیـف قـدرت رقابت و كاهش سـهم بازار را برای برخی شـركت های فعـال در این صنعت ایجاد 
نمـوده اسـت. انجـام ایـن طرح )افزایش سـرمایه(، بهبـود وضعیت نقدینگـی و اعتباری شـركت را 
در سـال هـای آتـی فراهـم خواهد نمـود. فلذا در صورت بهبود شـرایط سـرمایه در گـردش امکان 

توسـعه حجـم و نـوع محصـوالت در آینده مهیـا خواهد بود. 
مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

بـا توج به برنامه ارائه شـده، شـركت گـروه تولیدی مهرام )سـهامی عام( در نظر دارد سـرمایه خود 
را از مبلـغ 1/000/000 میلیـون ریـال بـه مبلغ 1/900/000 میلیون ریال، از محل سـود انباشـته 

به شـرح زیر افزایـش دهد.
مبلغ 900/000 میلیون ریال )معادل 90 درصد( از محل سود انباشته، 

رشد شاخص های سودآوری طی سال های متوالی در مهرام
تصویب افزایش سرمایه 90 درصدی
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سیمان دشتستان و کسب کارنامه ای درخشان در عملکرد با مدیریتی جهادی

ـــتان  ـــیمان دشتس ـــع س ـــركت صنای ـــهام ش ـــان س ـــالیانه صاحب ـــادی س ـــی ع ـــع عموم مجم
)ســـهامی عام( مـــورخ 1401/08/21 در محـــل ســـالن نگیـــن هتـــل ارم تهـــران برگـــزار 

ـــد. گردی
ـــاء  ـــی ، اعض ـــی و حقوق ـــهامداران حقیق ـــد س ـــور 98/8 درص ـــا حض ـــه ب ـــع ك ـــن مجم در ای
ـــی  ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــادار، حس ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــده س ـــره، نماین ـــات مدی هی
ـــان  ـــه جناب ـــود، ك ـــه ب ـــه زنگن ـــزت ال ـــای ع ـــده آق ـــع برعه ـــت مجم ـــد، ریاس ـــزار گردی برگ
ـــرج  ـــای  ای ـــار اول و دوم و آق ـــام نظ ـــوري در مق ـــه سلحش ـــده و  روح ال ـــي جیرن ـــام كریم س

ـــد. ـــاب گردیدن ـــع انتخ ـــر مجم ـــوان دبی ـــه عن ـــوي ب موس
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 1401/06/31 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

ـــد. ـــان دادن ـــود پای ـــه كار خ ـــهم ب ـــر س ـــه ازای ه ـــال ب 1/960 ری
مهنـــدس موســـوی در ابتـــدای گـــزارش خـــود بـــا تشـــریح تاریخچـــه ای از شـــركت و 

تشـــکر از پیـــاده ســـازی برنامـــه هـــای مدنظـــر از 
ــه  ــش كـ ــنل زحمتکـ ــن و پرسـ ــران ، معاونیـ مدیـ
ـــب  ـــث كس ـــی باع ـــال زدن ـــی مث ـــا همت ـــتند ب توانس
ـــرای  ـــاری ب ـــی ج ـــال مال ـــان در س ـــات درخش توفیق
ـــی  ـــال مال ـــه در س ـــزود: بحمدال ـــد اف ـــه گردن مجموع
مـــورد گـــزارش بـــا ســـاخت قطعـــات مـــورد نیـــاز 
ــی  ــش بومـ ــردن از دانـ ــره بـ ــا بهـ ــه بـ در كارخانـ
ــل  ــاردی را حاصـ ــی 100 میلیـ ــه جویـ ــه صرفـ كـ
ـــر،  ـــیمان و كلینک ـــد س ـــکنی در تولی ساخت،ركوردش
كاهـــش توقفـــات خـــط تولیـــد، افزایـــش میـــزان 
فـــروش و ... توانســـتیم یـــک عملکـــرد و كارنامـــه 
ــه  ــان بـ ــهامداران و ذینفعـ ــرای سـ ــان را بـ درخشـ

ارمغـــان بیاوریـــم.
مهنـــدس موســـوی همچنیـــن در مـــورد عملکـــرد 

ــک  ــه در یـ ــرد كـ ــح كـ ــز تصریـ ــركت نیـ ــی شـ مالـ
ــغ  ــی از مبلـ ــود عملیاتـ ــوب سـ ــیار خـ ــش بسـ جهـ
ـــغ 1/265/302  ـــه مبل ـــال 99 ب ـــون س 318/363 میلی
میلیـــاردی در ســـال مالـــی مـــورد گـــزارش ارتقـــاء 
ـــغ 1/562/548  ـــه مبل ـــركت ب ـــی ش ـــود اصل ـــت و س یاف

رســـید.
ــازده  ــد بـ ــش درصـ ــن افزایـ ــه وی همچنیـ ــه گفتـ بـ
ــان  ــد در پایـ ــهام از 52 درصـ ــان سـ ــوق صاحبـ حقـ
شـــهریور مـــاه 1400 كـــه بـــه 63 درصـــد در پایـــان 
ـــدی  ـــق 96 درص ـــیده و تحق ـــاه 1401 رس ـــهریور م ش
تعهـــدات ارزی ســـر رســـیده شـــده بـــه مبلـــغ  
9/294/268 دالری كـــه تحویـــل داده شـــده اســـت را 
ـــده در  ـــار حاصـــل ش ـــن افتخ ـــای زری ـــرگ ه ـــر ب از دیگ

ســـال مالـــی مـــورد گـــزارش  بـــرای ســـیمان دشتســـتان اعـــام نمـــود.
ـــوع  ـــه : از مجم ـــح اینک ـــا تصری ـــود ب ـــزارش خ ـــری از گ ـــش دیگ ـــوی در بخ ـــدس موس مهن
مقادیـــر تولیـــد شـــده محصـــوالت مختلـــف، مقـــدار 777.679 تـــن ســـیمان و مقـــدار 
ـــزود: در  ـــت اف ـــده اس ـــل ش ـــی تحوی ـــی و خارج ـــتریان داخل ـــه مش ـــر ب ـــن كلینک 58.699 ت
ـــر در  ـــن كلینک ـــدار 928.728 ت ـــهریور 1401 مق ـــه 31 ش ـــی ب ـــی منته ـــال مال ـــول س ط
ـــه  ـــا توج ـــدت ب ـــن م ـــی ای ـــن ط ـــت و همچنی ـــده اس ـــد ش ـــپ 5 تولی ـــپ 2 و تی ـــوع تی دو ن
ـــپ  ـــیمان در تی ـــن س ـــوع 784.355 ت ـــی در مجم ـــتری صادرات ـــازار و مش ـــاز ب ـــزان نی ـــه می ب

ـــت. ـــده اس ـــد ش ـــف تولی ـــای مختل ه
ـــل 63 درصـــد  ـــه ســـال قب ـــروش در ســـال جـــاری نســـبت ب ـــغ ف ـــش مبل ـــه وی افزای ـــه گفت ب
ـــدی  ـــش 5 درص ـــروش و افزای ـــرخ ف ـــدی ن ـــش 55 درص ـــی از افزای ـــا ناش ـــه عمدت ـــت ك اس

ـــت. ـــوده اس ـــیمان ب ـــروش س ـــدار ف مق
ـــی گـــزارش خـــود خاطرنشـــان كـــرد كـــه بازنگـــری نظـــام  مهنـــدس موســـوی در بخـــش پایان
ـــی  ـــتریان، بازاریاب ـــنجی مش ـــت س ـــام رضای ـــردن نظ ـــدا ك ـــتریان، ج ـــنجی مش ـــت س رضای
كشـــور هـــای حـــوزه خلیـــج فـــارس و بازنگـــری ســـاز و كار تحقـــق بـــازار و بازاریابـــی 
ــی و  ــای داخلـ ــازار هـ ــه بـ ــركت در زمینـ ــتراتژیک شـ ــات اسـ ــه اقدامـ ــی از جملـ داخلـ

صادراتـــی خواهـــد بـــود.
تولیـــد پایـــدار ســـیمان و ســـیمان مـــورد نیـــاز اســـتان- اســـتفاده از دانـــش بومـــی و 
ـــات  ـــش توقف ـــی ارزی ، كاه ـــه جوی ـــاز و صرف ـــورد نی ـــات م ـــاخت قطع ـــت س ـــی جه داخل
ـــد از  ـــر بع ـــن كلینک ـــزار ت ـــد 94 ه ـــر، تولی ـــدی كلینک ـــدی تولی ـــش 13 درص ـــد ، افزای تولی
ـــزار  ـــری 500 ه ـــی ، بارگی ـــر صادرات ـــه مدنظ ـــل بودج ـــق كام ـــاه، تحق ـــک م ـــی ی ـــال ط 8 س
تـــن ســـیمان در اســـکله مرجـــان، شکســـتن ركـــورد فـــروش ، كســـب باالتریـــن ســـود 
ـــال  ـــی س ـــرگ مالیات ـــذ ب ـــا اخ ـــع كاره ـــون، تجمی ـــركت تاكن ـــیس ش ـــخ تاس ـــه از تاری ماهیان
ـــاب  ـــه انتخ ـــیمانی ب ـــای س ـــركت برتره ـــام ش ـــن تم ـــه 8 در بی ـــذ رتب ـــا 99 - اخ ـــای 96 ت ه
ـــق تولیدمحصـــوالت  ـــت تحق ـــی و دانشـــگاهی جه ـــز علم ـــا مراك ـــرارداد ب ـــد ق IMI100 ، عق
ـــا  ـــركت ب ـــتاوردهای ش ـــر دس ـــان از دیگ ـــش بنی دان
ــال  ــوی در سـ ــرج موسـ ــدس ایـ ــکانداری مهنـ سـ

ـــت. ـــوده اس ـــزارش ب ـــورد گ ـــی م مال
ــع  ــركت صنایـ ــل شـ ــر عامـ ــوی، مدیـ ــرج موسـ ایـ
ـــركت  ـــش روی ش ـــتراتژی پی ـــتان اس ـــیمان دشتس س

را بـــه شـــرح زیـــر بیـــان كـــرد:
*كسب بازده برتر در كشور.
*كسب راندمان برتر كشور.

*كسب برند برتر كشور.
*كسب مقام صادر كننده برتر كشور.

ـــایر  ـــا س ـــه ب ـــوالت در مقایس ـــر محص ـــت برت *كیفی
ـــا. رقب

ــی  ــه مهندسـ ــی در زمینـ ــات اجرایـ اقدامـ
فـــروش

*ایجـــاد ســـاختار مهندســـی فـــروش در شـــركت و 
ــه. ــال و روش كاری مربوطـ ــن رویـ تدویـ

ـــروش  ـــد ف ـــتراتژیک واح ـــه اس ـــن برنام ـــه و تدوی *تهی
ـــد. ـــی جدی ـــال مال ـــرای س ـــروش ب ـــی ف و مهندس

ــی  ــتریان و ارزیابـ ــکایات مشـ ــم شـ ــری منظـ *پیگیـ
ــا. رضایتمنـــدی آنهـ

ــک  ــزار و بانـ ــرم افـ ــازی نـ ــاده سـ ــی و پیـ *طراحـ
.)CRM( مشـــتریان  اطاعاتـــی 

افـــزار  نـــرم  ســـاخت  و  طراحـــی  *درخواســـت 
ـــای  ـــه ه ـــروش محمول ـــد ف ـــرل و رص ـــگ كنت مانیتورین

ــی. صادراتـ
ـــع  ـــن مجم ـــته اولی ـــی شایس ـــزاری میزبان برگ
ــگ  ــه هلدینـ ــای تابعـ ــرکت هـ ــاالنه شـ سـ
ـــک  ـــش ی ـــتان، پخ ـــیمان دشتس ـــط س ـــاری توس ـــال ج ـــر در س ـــیمان غدی س
ـــدی  ـــی توانمن ـــه و در آن بخوب ـــی تهی ـــط عموم ـــت رواب ـــه هم ـــه ب ـــپ ک کلی
و دســـتاوردهای شـــرکت بـــه ســـمع و نظـــر ســـهامداران رســـید، ارائـــه 
ـــرد  ـــون عملک ـــوی پیرام ـــرج موس ـــدس ای ـــوط مهن ـــزارش مبس ـــات و گ توضیح
ــاب  ــن جنـ ــفاف و کلیـ ــابهای شـ ــد حسـ ــرکت، تاییـ ــای شـ ــه هـ و برنامـ
ـــازرس  ـــابرس و ب ـــط حس ـــه توس ـــت مجموع ـــی پاکدس ـــاون مال ـــژاد مع محمدن
قانونـــی شـــرکت، پاســـخگویی دقیـــق بـــه ســـواالت ســـهامداران حاضـــر 
ـــع از  ـــس مجم ـــژه رئی ـــر وی ـــط ، تقدی ـــورت برخ ـــه ص ـــر ب ـــع و ناظ در مجم
ـــکنی در  ـــودآوری و رکوردش ـــاء س ـــت در ارتق ـــم مدیری ـــادی تی ـــرد جه عملک
ـــت  ـــه مدیری ـــرکت منجمل ـــه ارکان ش ـــل کلی ـــت تعام ـــروش ، نهای ـــد و ف تولی

مهندس ایرج موسوی مدیر خوشفکر شرکت، در بخش دیگری از 
گزارش خود ارتقای نظام مالی و دستیابی به باالترین سود ماهیانه 
)270 میلیارد ریال(، اخذ برگ قطعی مالیاتی سال های 98-96-95-

، تجمیع فعالیت های پیمانکاری در شرکت دامون در راستای   99
افزایش سودآوری ، تولید 94200 تن کلینکر دربازه یکماهه بعد از 8 
سال، کاهش توقفات خط تولید ، افزایش 13 درصد در تولید کلینکر و 
دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سال مالی جاری تنها در 5 ماه، 
را از دیگر توفیقات شرکت برشمرد و تاکید کرد این دستاوردها بدون 
حمایت همه جانبه مدیران ارشد هلدینگ از مجموعه سیمان دشتستان 
و برنامه های ما میسر و ممکن نبود و من وظیفه خود می دانم که در 
همین جا از یاری و مساعدت همه جانبه مدیران هلدینگ سیمان عزیز 

نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

رکورد شکنی در تولید و سودآوری
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ـــری  ـــش خب ـــت پوش ـــانه در جه ـــاب رس ـــا اصح ـــه ب ـــی فرهیخت ـــط عموم رواب
مجمـــع و برگـــزاری مجمـــع فـــوق العـــاده جهـــت انطبـــاق بندهایـــی از 
اساســـنامه ســـیمان دشتســـتان بـــا اساســـنامه مـــورد تاییـــد ســـازمان 

بـــورس و اوراق بهـــادار از نـــکات خواندنـــی ایـــن مجمـــع بـــود. 
پیام هیات مدیره:

هیـــات مدیـــره و مدیریـــت شـــركت معتقـــد اســـت كـــه حافـــظ و امانتـــدار ســـهامداران 
ـــه  ـــا، وظیف ـــه آنه ـــده ب ـــذار ش ـــت واگ ـــا امان ـــت و ارتق ـــور حراس ـــه منظ ـــوده و ب ـــرم ب محت
خـــود مـــی دانـــد كـــه از انجـــام هیـــچ تـــاش و كوششـــی دریـــغ نـــورزد . مدیریـــت 
ـــی  ـــد پویای ـــه رون ـــه ادام ـــخ ب ـــادي راس ـــا اعتق ـــدف و ب ـــن ه ـــق ای ـــتاي تحق ـــركت در راس ش
ـــی و  ـــطح كیف ـــاء س ـــت ارتق ـــزارش در جه ـــورد گ ـــی م ـــال مال ـــركت، در س ـــت ش و موفقی
كمـــی شـــاخص هـــاي اصلـــی ایـــن صنعـــت ، كاهـــش و رفـــع موانـــع و گلـــوگاه هـــاي 
ـــن  ـــته و همچنی ـــد گذش ـــاي ناكارآم ـــی ه ـــط مش ـــی خ ـــاح و بازبین ـــته ، اص ـــنوات گذش س
اســـتفاده بهینـــه از موقعیتهـــاي بـــازار ســـرمایه، اقدامـــات اساســـی بـــه عمـــل آورده و 
ـــاي  ـــظ و ارتق ـــهامداران و حف ـــدي س ـــاي رضایتمن ـــر مبن ـــود را ب ـــاي خ ـــزی ه ـــه ری برنام
ـــم  ـــده اه ـــر در برگیرن ـــزارش حاض ـــاس گ ـــن اس ـــر ای ـــت. ب ـــاده اس ـــا نه ـــان بن ـــع ایش مناف
ـــأت  ـــاي شـــركت اســـت. هی ـــداف و اســـتراتژي ه ـــه اه ـــل ب ـــت نی ـــاي شـــركت در جه فعالیته
ـــده،  ـــاي كســـب ش ـــارات و موفقیته ـــی افتخ ـــد اســـت تمام ـــركت معتق ـــت ش ـــره و مدیری مدی
در ســـایه حمایتهـــاي بـــی دریـــغ و بـــا پشـــتوانه ســـهامداران محتـــرم حاصـــل گردیـــده 
اســـت. تعامـــل مطلـــوب و اســـتفاده از نظـــرات و انتقـــادات ســـازنده شـــما ســـهامداران 
ـــتا  ـــن راس ـــت. در ای ـــوده و هس ـــده ب ـــال و آین ـــته، ح ـــراغ راه گذش ـــک چ ـــی ش ـــرم ب محت
ـــه  ـــاده و آن را بســـتري یگان ـــزان را ارج نه ـــدي از نظـــرات و رهنمودهـــاي شـــما عزی ـــره من به
ـــی  ـــود م ـــزي خ ـــه ری ـــري و برنام ـــم گی ـــاي تصمی ـــود فرآینده ـــتاي بهب ـــی در راس و حیات
دانیـــم . خـــداي بـــزرگ را ســـپاس كـــه بـــا توفیقـــات و توجهاتـــش در ســـال »تولیـــد، 
ـــا  ـــوده و ب ـــاش نم ـــات ت ـــوان و امکان ـــع ت ـــد وس ـــن » در ح ـــتغال آفری ـــان، اش ـــش بنی دان
ـــران  ـــم از مدی ـــکاران اع ـــه هم ـــاش مجموع ـــت و ت ـــی و جدی ـــق تعال ـــرت ح ـــات حض عنای
ـــه  ـــداف برنام ـــه اه ـــتیابی ب ـــن دس ـــش ، ضم ـــران زحمتک ـــان و كارگ ـــان و كاركن ، كارشناس
ـــاد  ـــان و اعتم ـــیله اطمین ـــه بوس ـــه ب ـــی را ك ـــن و امانت ـــال 1401، دی ـــه س ـــردي و بودج راهب
ســـهامداران محتـــرم بـــر عهـــده بـــود ، صادقانـــه پـــاس و مجدانـــه ادا نماییـــم . قطعـــاً 
ـــرد و  ـــد ك ـــنده نخواه ـــده بس ـــل ش ـــات حاص ـــن توفیق ـــه ای ـــركت ، ب ـــت ش ـــه مدیری مجموع
ـــان  ـــه در ش ـــی واال ك ـــه اهداف ـــی ب ـــر و دسترس ـــاي بلندت ـــتن گام ه ـــراي برداش ـــا ب ـــزم م ع
نـــام و ظرفیـــت ایـــن شـــركت باشـــد جـــزم تـــر خواهـــد شـــد . اســـاس موفقیـــت مـــا، 
ـــت  ـــط زیس ـــت محی ـــی و بهداش ـــول ایمن ـــت اص ـــدت و رعای ـــد م ـــداز بلن ـــم ان ـــتن چش داش
ـــی و  ـــخت كوش ـــدات، س ـــاي تعه ـــه ایف ـــی ب ـــزام عمل ـــه الت ـــتوارمان از جمل ـــهاي اس و ارزش
ـــع  ـــتمر مناب ـــعه مس ـــه اي و توس ـــاق حرف ـــول اخ ـــت اص ـــی، رعای ـــل گرای ـــز از تجم پرهی

ـــد. ـــی میباش ـــزات اجرای ـــات و تجهی ـــانی، امکان انس
ـــه  ـــت ك ـــه اس ـــادي جامع ـــی اقتص ـــعه و تعال ـــاي توس ـــن ابزاره ـــی از موثرتری ـــی یک كارآفرین
ـــن  ـــرفت ف ـــتگی و پیش ـــع وابس ـــادي ، قط ـــکوفایی اقتص ـــر ش ـــگرفی ب ـــار ش ـــج آن آث تروی
آوري دارد. متقابـــًا، مهـــم تریـــن دســـتاورد فرآینـــد كارآفرینـــی یعنـــی ایجـــاد مشـــاغل 
ـــی  ـــه زندگ ـــد ب ـــاخص امی ـــی و ش ـــاط اجتماع ـــل از آن، نش ـــی حاص ـــاه اجتماع ـــد و رف جدی
ـــی و  ـــی فرهنگ ـــه پویای ـــی ب ـــک بزرگ ـــذر كم ـــن رهگ ـــاء داده و از ای ـــردم را ارتق ـــن م در بی
ـــا و  ـــم ه ـــب تی ـــري ودرک مناس ـــاف پذی ـــص، انعط ـــود. تخص ـــد نم ـــه خواه ـــی جامع اخاق
ـــوآوري،  ـــی و ن ـــخت كوش ـــود و س ـــرایط موج ـــركت از ش ـــن ش ـــی ای ـــوع فن ـــاي متن ـــروه ه گ
ـــی  ـــد م ـــن را نوی ـــده اي مطمئ ـــن وآین ـــداز روش ـــم ان ـــه چش ـــتند ك ـــی هس ـــن عوامل مهمتری

ـــد. دهن
پروژه ها و برنامه های توسعه شرکت

شـــرکت ســـیمان منددشـــتی: ایـــن شـــركت بـــا ســـرمایه حـــال حاضـــر 1.549 

ـــاری  ـــای تج ـــزو واحد ه ـــیده و ج ـــت رس ـــه ثب ـــوج ب ـــتان خورم ـــی در شهرس ـــارد ریال میلی
ـــه  ـــق ب ـــهام آن متعل ـــد س ـــش از 57.96 درص ـــه بی ـــد ك ـــتان می باش ـــیمان دشتس ـــی س فرع

شـــركت ســـیمان دشتســـتان می باشـــد.
ـــود را  ـــت خ ـــركت فعالی ـــن ش ـــون: ای ـــعه دام ـــتان توس ـــی دشتس ـــرکت بازرگان ش
ـــركت های  ـــه ش ـــل اینک ـــه دلی ـــت ب ـــروع فعالی ـــت. در ش ـــرده اس ـــروع ك ـــال 1390 ش از س
ـــف در  ـــات مختل ـــه دفع ـــرخ ب ـــش ن ـــزایی در افزای ـــه س ـــش ب ـــه نق ـــتقر در منطق ـــری مس بارب
ـــری  ـــب جلوگی ـــد. مرات ـــت می نمودن ـــتقیم فعالی ـــورت مس ـــه ص ـــی ب ـــل و جابجای ـــور حم ام
ــوص  ــک در خصـ ــای در تملـ ــش تریلر هـ ــق نقـ ــن از طریـ ــرخ و تحصـ ــردن نـ ــاال بـ از بـ
بـــار رســـانی مســـتمر واقـــع گردیـــد و هیچگونـــه افزایـــش نرخـــی در خصـــوص امـــور 
ـــت عـــادی  ـــه حال ـــاری ب ـــره و ج ـــه فعالیت هـــای روزم ـــد و كلی ـــع نگردی ـــر واق ـــورد نظ م
ـــرای  ـــركت ب ـــران ش ـــر مدی ـــل مدنظ ـــن عام ـــن و اصلی تری ـــه مهمتری ـــد ك ـــده ش بازگردانی
ـــا  ـــه از تریلر ه ـــد حاصل ـــد. از درآم ـــق گردی ـــل محق ـــه حم ـــرخ كرای ـــش ن ـــری از افزای جلوگی
ـــورت  ـــنل ص ـــی پرس ـــت جابجای ـــوس جه ـــی ب ـــتگاه مین ـــد 8 دس ـــه خری ـــدام ب ـــركت اق ش
ـــركت  ـــد ش ـــه خری ـــدام ب ـــون اق ـــركت دام ـــای ش ـــن از درآمد ه ـــم چنی ـــركت ه ـــت. ش گرف
ـــه  ـــتان ب ـــیمان دشتس ـــق س ـــا از طری ـــه تریلر ه ـــوده و كلی ـــار نم ـــاد ب ـــل می ـــل و نق حم

ـــت. ـــده اس ـــار درآم ـــاد ب ـــركت می ـــاره ش اج
عملکرد مالی شرکت

ـــا  ـــه عمدت ـــته ك ـــد داش ـــد رش ـــل 63 درص ـــال قب ـــه س ـــبت ب ـــاری نس ـــال ج ـــركت در س ش
ـــروش  ـــدار ف ـــدی در مق ـــش 5 درص ـــروش و افزای ـــرخ ف ـــدی ن ـــش 55 درص ـــه افزای ـــوط ب مرب
بـــوده. در مجمـــوع داخلـــی و صادراتـــی فـــروش 4.873 میلیـــارد ریالـــی را بـــه ثبـــت 
ـــه  ـــدی را تجرب ـــدی 34 درص ـــركت رش ـــده ش ـــام ش ـــای تم ـــش به ـــت. در بخ ـــانده اس رس
ـــوع در  ـــی شـــده اســـت. در مجم ـــارد ریال ـــص 2.087 میلی ـــه ســـود ناخال ـــه منجـــر ب ـــرده ك ك
ـــارد  ـــص 2.575 میلی ـــود خال ـــه س ـــرده و ب ـــه ك ـــدی 65 را تجرب ـــركت رش ـــص ش ـــود خال س

ـــت. ـــه اس ـــت یافت ـــی دس ریال
عملکرد عملیاتی شرکت

در بخـــش تولیـــد در كلینکـــر شـــركت رشـــدی 13 درصـــدی و در ســـیمان رشـــدی 40 
ـــروش  ـــش ف ـــا كاه ـــركت ب ـــر ش ـــز در كلینک ـــروش نی ـــش ف ـــت. در بخ ـــته اس ـــد داش درص
ـــد  ـــد رش ـــا 13 درص ـــی ب ـــیمان پاكت ـــد و در س ـــه 58 درص ـــیمان فل ـــا در س ـــوده، ام ـــرو ب روب

ـــت. ـــوده اس ـــرو ب روب
شیوه های تامین مالی

ـــی  ـــد عملیات ـــود فرآین ـــت بهب ـــذاری جه ـــرمایه گ ـــای س ـــروژه ه ـــرای پ ـــرای اج ـــركت ب ش
بـــا توجـــه بـــه مصوبـــات مجمـــع عمومـــی صاحبـــان ســـهام مبنـــی بـــر تقســـیم ســـود 
ـــای  ـــروش داراییه ـــر اســـتهاک، ف ـــدی در نظـــر دارد از محـــل ســـود تقســـیم نشـــده، ذخائ نق
غیرمولـــد و همچنیـــن دریافـــت تســـهیات از سیســـتم هـــای بانکـــی اســـتفاده نمایـــد. 
برخـــی از اقـــام و تجهیـــزات ماشـــین آالت ، قطعـــات یدكـــی مـــورد نیـــاز بـــه صـــورت 

ـــردد. ـــی گ ـــداری م ـــدگان خری ـــن كنن ـــاری از تامی اعتب
سایر اقدامات:

1- پیگیری تامین منابع مالی برای اجرای طرح در دست اجرا 
2- تهیه گزارشات ماهیانه مدیریت و بهینه نمودن هزینه ها

3- تهیه صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده و پایان سال مالی
4- ارائه گزارشات به سازمان بورس و اوراق بهادار در مقاطع مختلف سال

5- پیگیری رفع تکالیف مجمع تا سرحد امکان
ـــات  ـــف مالی ـــن تکلی ـــرای تعیی ـــركت ب ـــی ش ـــور مال ـــد ام ـــرف واح ـــری مســـتمر از ط 6- پیگی
ـــی 98  ـــی 1397 ال ـــالهای 1395 ال ـــزوده س ـــات ارزش اف ـــی 97 و مالی ـــال 95 ال ـــرد س عملک

ـــی. ـــه نهای ـــول نتیج ـــا حص ت
7- تشکیل جلسات كمیته حسابرسی داخلی
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برنامه ریزی

مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنعتي جام دارو 
)سهامی عام( مورخ 1401/09/21 در محل خیابان گاندي جنوبي -کوچه 

یکم -پالک 14-طبقه چهارم برگزار گردید.
در این مجمع که با حضور 42/43 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مجید حاجي 
ابراهیم زرگر بود، که جنابان محمدرضا تقي گنجي و جالل اماني  در 
مقام نظار اول و دوم و آقای عبداله امیرصادقي 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 شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.

شیشه 

ش
خو

سر
قه 

دی
ص

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

در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گـزارش توجیهـی مـورخ مهـر ماه 1401 هیـات مدیره شـركت صنعتی جام دارو )سـهامي 
عـام( درخصـوص افزایـش سـرمایه آن شـركت از مبلـغ 800 میلیـارد ریـال بـه مبلـغ 900 
میلیـارد ریـال ، مشـتمل بـر صـورت وضعیـت مالـی ، صـورت سـود و یـان و یادداشـتهای 
همـراه فرضـی كـه پیوسـت مـی باشـد، طبـق اسـتاندارد حسابرسی«رسـیدگی بـه اطاعـات 
مالـی آتـی« مـورد رسـیدگی ایـن موسسـه قـرار گرفتـه اسـت. مسـئولیت گـزارش توجیهـی 

مذبـور و مفروضـات مبنـای تهیـه آن بـا هیـات مدیره 
است.  شـركت 

2- گـزارش مزبـور در اجـرای تبصـره 2 مـاده 161 
اصاحیـه قانـون تجـارت و بـا هـدف توجیـه افزایـش 
سـرمایه شـركت از محـل سـود انباشـته و از طریـق 
و  مالـی  سـاختار  اصـاح  هـدف  بـا  و  سـهام  تعـداد 
جلوگیـری از خـروج نقدینگـی در جهـت برخـورداری 
از معافیـت مالیاتی شـركت های بورسـی و فرابورسـی 
سـال  بودجـه  قانـون   2 تبصـره  »ف«  بنـد  موضـوع 
1401 كشـور تهیه شـده اسـت. این گـزارش توجیهی 
براسـاس مفروضاتـی مشـتمل بـر مفروضـات ذهنـی 
دربـاره رویدادهـای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شـده 
اسـت كـه انتظار نمـی رود لزوما بـه وقـوع بپیوندد. در 
نتیجـه بـه اسـتفاده كننـدگان توجه داده می شـود كه 

ایـن گـزارش توجیهـی ممکـن اسـت بـرای هـدف هایی 
جـز هـدف توصیـف شـده در بـاال مناسـب نباشـد.

3- براسـاس رسـیدگی بـه شـواهد پشـتوانه مفروضات و 
بـا فـرض تحقـق مفروضات منـدرج در گـزارش توجیهی 
هیـات مدیـره، ایـن موسسـه به مـواردی برخـورد نکرده 
اسـت كه متقاعد شـود مفروضـات مزبـور مبنایی معقول 
بـرای تهیه گـزارش توجیهـی فراهم نمی كنـد. به عاوه 
بـه نظـر ایـن موسسـه، گـزارش توجیهـی یـاد شـده ، 
براسـاس مفروضـات مزبـور بـه گونـه ای مناسـب تهیه و 

طبق اسـتانداردهای حسـابداری ارائه شـده اسـت.
طبـق  شـده  بینـی  پیـش  رویدادهـای  اگـر  حتـی   -4
مفروضـات ذهنـی توصیـف شـده در باال رخ دهـد، نتایج 
واقعـی احتمـاال متفـاوت از پیـش بینـی ها خواهـد بود، 
زیـرا رویدادهـای پیـش بینـی شـده اغلـب بـه گونـه ای 

مـورد انتظـار رخ نمـی دهـد و تفاوتهـای حاصـل می تواند بـا اهمیت باشـد. ضمنا اسـتفاده از 
مزایـای معافیـت مالیاتی شـركت های بورسـی و فرابورسـی موضوع بند »ف« تبصـره 2 قانون 

بودجـه سـال 1401 كشـور منـوط بـه نظـر نهایـی سـازمان امـور مالیاتـی می باشـد.
5- كسـب موفقیـت »سـازمان بـورس و اوراق بهـادار« در راسـتای افزایـش سـرمایه شـركت 

صنعتـی جـام دارو )سـهامی عـام( ضـروری مـی باشـد.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایـش سـرمایه قبلـی شـركت از مبلـغ 660/000 میلیون ریال بـه مبلـغ 800/000 میلیون 
بـه  كـه  بـوده  انباشـته  سـود  از  ریـال 
منظـور اصـاح سـاختار مالـی صـورت 
گرفتـه اسـت. نتایـج حاصـل از افزایـش 
تصمیمـات  طـی  كـه  مزبـور  سـرمایه 
مـورخ  العـاده  فـوق  عمومـی  مجمـع 
1400/08/26 تصویـب شـده و در تاریخ 
1400/10/08 نـزد مرجع ثبت شـركت 

هـا بـه ثبـت رسـیده اسـت
هدف از انجام افزایش سرمایه 

هـدف شـركت صنعتـی جام دارو )سـهامی عـام(، از افزایش سـرمایه موضوع این بیانـیٔە ثبت، 
به شـرح زیر می باشـد: 

1- تقویت بنیه مالی، كاهش اتکاپذیری به تسهیات بانکی و كاهش هزینه های مالی
2- اصـاح سـاختار مالـی از طریـق جلوگیـری از خـروج وجـه نقد بابت پرداخت سـود سـهام 

بـه صاحبان سـرمایه
3- برخورداری از معافیت مالیاتی شـركت های بورسـی و فرابورسـی موضوع بند »ف« تبصره 

2 قانون بودجه سـال 1401 كشـور
ـــر دارد  ـــام( در نظ ـــهامی ع ـــام دارو )س ـــی ج ـــركت صنعت ـــوق، ش ـــوارد ف ـــه م ـــه ب ـــا توج ب
بـــه منظـــور تقویـــت بنیـــه مالـــی، تقلیـــل میـــزان 
ــتفاده از  ــا، اسـ ــک هـ ــی از بانـ ــهیات دریافتـ تسـ
معافیـــت مالیاتـــی و اصـــاح ســـاختار مالـــی از 
ــت  ــد بابـ ــه نقـ ــروج وجـ ــری از خـ ــق جلوگیـ طریـ
ـــدام  ـــرمایه اق ـــان س ـــه صاحب ـــهام ب پرداخـــت ســـود س
بـــه افزایـــش ســـرمایه از مبلـــغ 800/000 میلیـــون 
ـــد. ـــال نمای ـــون ری ـــغ 900/000 میلی ـــه مبل ـــال ب ری
ــل  ــنهادی و مح ــرمایة پیش ــش س ــغ افزای مبل

ــن آن  تأمی
بـا توجـه بـه برنـامٔە ارائه شـده، شـركت صنعتـی جام 
دارو در نظـر دارد سـرمائە خـود را از مبلغ 800/000 
میلیـون ریـال بـه مبلـغ 900/000 میلیـون ریـال ، از 

محـل »سـود انباشـته« به شـرح زیـر افزایـش دهد.
مبلـغ 100/000 میلیـون ریـال )معـادل 12/5 درصد( 

از محل سـود انباشـته
تشریح جزییات طرح

جزییـات طـرح موضـوع افزایش سـرمایه پیشـنهادی به 
شـرح زیر می باشـد:

و  تامین سرمایه در گردش   ، مالی  اصالح ساختار 
جبران مخارج انجام شده

بـا توجـه بـه اینکـه اغلـب پرداختهـا بابـت اقـام بهای 
تمـام شـده كاالی تولیـدی بطـور نقـدی صـورت مـی 
سـود  گرفتـه  صـورت  ریـزی  برنامـه  طبـق  و  گیـرد 
بایسـتی  مـی  زمانبنـدی  براسـاس  نیـز  سـهامداران 
تورمـی در  لحـاظ شـرایط  بـه  لکـن،  پرداخـت گـردد 
سـنوات اخیـر و نیـز افزایـش در قیمت های مـواد اولیه 
مـورد نیـاز و حقـوق و دسـتمزد سـالیانه و نیز بـه دلیل 
شـرایط رقابتـی حاكـم بـر بـازار، فـروش محصـوالت به 
مشـتریان و شـركتهای طـرف قـرارداد بـه صورت اعتبـاری صورت مـی گیرد، لذا شـركت قادر 
بـه تامیـن سـرمایه در گـردش از طریـق فعالیتهـای عملیاتـی خـود نمـی باشـد. بـا توجـه به 
مـوارد فـوق، شـركت صنعتـی جـام دارو )سـهامی عـام( در نظر دارد بـه منظور بهبود سـرمایه 
در گـردش و اصـاح سـاختار مالـی كـه منجـر بـه افزایـش تـوان مالی شـركت خواهد شـد و 
همچنیـن برخـورداری از معافیـت مالیاتـی موضـوع بنـد »ف« تبصـره 2 قانـون بودجـه سـال 
1401 كشـور، از محـل سـود انباشـته اقـدام بـه افزایـش سـرمایه نمایـد. الزم بـه ذكـر اسـت 
میـزان معافیـت مالیاتی قابل اسـتفاده در سـال 1401 مبلـغ 19/000 میلیون ریال می باشـد.
صـورت  در  شـرکت  هـای  برنامـه 
سـرمایه افزایـش  نشـدن  عملـی 

موجب  سرمایه  افزایش  نشدن  عملی 
نقدینگی  مشکل  با  شركت  شد  خواهد 
مواجه شده و برای تامین منابع مالی از 
كه  نماید  اقدام  بانکی  تسهیات  طریق 
در این صورت هزینه های تامین مالی و 
بدهی شركت از بابت تسهیات افزایش 

قابل ماحظه ای خواهد یافت.
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افزایش سرمایه بانک سامان مصوب مجمع گرفت

مورخ  )سهامی عام(  سامان  بانک  شركت  سهام  صاحبان  العاده  فوق  عادی  عمومی  مجمع 
1401/08/28 در محل مجموعه فرهنگي ورزشي و تفریحي تاش برگزار گردید

در این مجمع كه با حضور 58/81 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای احمد مجتهد بود، كه جنابان محمرضا حسن پور و محمود عبدالهي نمین در مقام 

نظار اول و دوم و آقای حمید تهمتن به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل 
با طنین صلوات  قانونی، مجمع نشینان  بازرس  از استماع گزارش حسابرس و  محترم و پس 

خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

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

)سهامي  بانک سامان  مدیره شركت  هیات  ماه 1400  مورخ 7 شهریور  توجیهی  گزارش   -1
عام( – )»بانک«( درخصوص افزایش سرمایه آن بانک از مبلغ 11/500 میلیارد ریال به مبلغ 
51/500 میلیارد ریال شامل مبلغ 24/000 میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای 
ثابت براساس مفاد ماده 14 حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی 
ایرانی مصوب 1398/02/15 و نیز در چارچوب مفاد تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های 
مستقیم و آئین نامه اجرایی آن، مبلغ 8/000 میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مبلغ 8/000 
باشد، طبق  می  پیوست  فرضی  اطاعات  بر  كه مشتمل  انباشته،  از محل سود  ریال  میلیارد 
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 )»قانون تجارت«( و با 
هدف اصاح ساختار مالی و توسعه و گسترش فعالیت های بانک و در نظر گرفتن الزامات بانک 
مركزی جمهوری اسامی ایران، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ثابت با توجه به معافیت 
مالیاتی مقر رد رمقررات قانونی فوق الذكر، آورده نقدی سهامداران و همچنین سود انباشته 
تهیه شده است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره 
رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. 
در نتیجه به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش توجیهی ممکن است برای 

هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- طبق پیش بینی های انجام شده در گزارش پیوست، بخشی از افزایش سرمایه پیشنهادی 
پایه، بهبود  باعث بهبود سرمایه  باشد، عمدتا  ثابت می  ارزیابی داراییهای  از محل تجدید  كه 

ساختار مالی بانک ، و در نتیجه افزایش حجم فعالیت های عملیاتی آن خواهد گردید.
4- یکی از مفروضات ارزیابی مالی گزارش توجیهی پیوست، استفاده از نرخ سود 16% بعنوان 
نرخ سود مورد انتظار جهت تنزیل جریانات نقدی اتی می باشد كه از نرخ بازده بدون ریسک 

)حداقل 18%( كمتر می باشد.
5- بانک مركزی ج.ا.ا. طی نامه شماره 99/346835 مورخ 1399/10/30، افزایش سرمایه بانک 

را به میزان حداقل صد در صد و به روش نقدی الزام اور دانسته است.
سهام،  صاحبان  العاده  فوق  عمومی  مجمع   1399/07/12 مورخ  صورتجلسه  مصوبه  باستناد 
اندوخته  از محل سایر  به مبلغ 11/500 میلیارد  ریال  از مبلغ 8/000 میلیارد  بانک  سرمایه 
ها افزایش یافته است. همچنین طبق مصوبه مذكور، افزایش سرمایه بانک از مبلغ 11/500 
میلیارد ریال به مبلغ 16/000 میلیارد ریال از محل آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفته و 
اختیار عملی نمودن آن طی مدت دو سال به هیات مدیره بانک تفویض گردیده كه این افزایش 

تاكنون عملی نشده است.

با عنایت به مراتب فوق و در جهت رعایت مقررات ماده 165 قانون تجارت، هیات مدیره بانک 
در صفحه 17 گزارش توجیهی پیوست پیشنهاد انصراف از عملی ساختن مابقی مبلغ افزایش 
سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/12 به میزان 4/500 میلیارد ریال را 
نموده است. در نتیجه افزایش سرمایه پیشنهادی پیوست موكول به تصویب انصراف فوق توسط 

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می باشد.
6- براســاس رســیدگی بــه شــواهد پشــتوانه مفروضــات و بــا فــرض تحقــق مفروضــات مندرج 
در بخــش مفروضــات پیــش بینــی صــورت هــای مالــی آتــی گــزارش توجیهــی پیوســت، بــه 
اســتثنای مــورد منــدرج در بنــد 4 فــوق، ایــن موسســه بــه مــواردی برخــورد نکــرده اســت 
كــه متقاعــد شــود مفروضــات مزبــور، مبنایــی معقــول بــرای تهیــه گــزارش توجیهــی فراهــم 
ــاس  ــده ، براس ــاد ش ــی ی ــزارش توجیه ــه گ ــن موسس ــر ای ــه نظ ــاوه ب ــه ع ــد. ب ــی كن نم
مفروضــات بــه گونــه ای مناســب تهیــه و طبــق اســتانداردهای حســابداری ارائــه شــده اســت. 
ــش  ــوق، افزای ــد 2 ف ــدرج در بن ــورد من ــه م ــا توجــه ب ــن موسســه، ب ــه نظــر ای ــن ب همچنی
ــدی و  ــوان تولی ــتفاده از ت ــر اس ــون حداكث ــاده 14 قان ــاد م ــرای مف ــک در اج ــرمایه بان س
خدماتــی كشــور و حمایــت از كاالی ایرانــی، بــه شــرط رعایــت مقــررات مــاده 165 قانــون 

تجــارت طبــق بنــد 5 فــوق بامانــع اســت.
7- 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.
بانک مركزی ج.ا.ا. و سازمان  از  افزایش سرمایه فوق منوط به دریافت مجوز قبلی  انجام   -8

بورس و اوراق بهادار می باشد.
هدف از انجام افزایش سرمایه 

هدف شركت بانک سامان )سهامی عام(، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح 
زیر میباشد: 

مورخ   98/92847 شماره  نامه  طی  ج.ا.ا.  مركزی  بانک  الزام  سرمایه  افزایش  از  بانک  هدف 
98/03/22 مبنی بر افزایش سرما یه از محل سود ناشی از افزایش نرخ ارز و ایجاد زیرساخت 
رشد پایدار می باشد. عاوه برآن طبق قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانک ها، بخش عمده 
پایه آن  از مبلغ سرمایه  یا درصدهایی  و  بر حسب ضرایب  بانک  اصلی یک  فعالیتهای  از  ای 
فعالیت های  توسعه و گسترش  بانک جهت  افزایش سرمایه  بنابراین  تعیین می شود.   بانک 

بانک ضروری می باشد.
از جمله اهداف مهم مرتبط با افزایش سرمایه بشرح زیر است:

1-  اصاح ساختار مالی
2-  افزایش سهم بازار جهت حفظ قدرت رقابتی

3- بهینه كردن نسبت دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام
4-  بهینه كردن نسبت كفایت سرمایه
5-  افزایش سقف تسهیات پرداختی

6- افزایش سقف سرمایه گذاری در اوراق بهادار
7-  بهینه كردن وضعیت باز ارزی

8- حضور موثر و بهبود رتبه اعتباری بانک در بازارهای مالی بین المللی
 مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادی و محل تأمین آن 

با توجه به برنامه ارائه شده، شركت بانک سامان )سهامی عام( در نظر دارد سرمایه خود را از 
مبلغ 34/270 میلیون ریال به مبلغ 48/270 میلیون ریال در یک مرحله طی یک سال، از 

محل سود انباشته و آورده نقدی سهامداران افزایش دهد.
- مرحله اول، مبلغ 14/000 میلیون ریال از محل سود انباشته و آورده نقدی سهامداران

بانک اولین ها

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ



| آذر 1401 | شــماره 144  | ماهنامــه اقتصــاد و بیمــه  | پرتیراژتریــن نشــریه اقتصــادی کشــور   16

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سیمان شرق )سهامی عام( مورخ 1401/08/25 در محل 
هتل بزرگ ارم سالن نگین هتل ارم تهران  تشکیل گردید. 

اعضاء هیات مدیره،   ، با حضور 63/6 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی  این مجمع كه  در 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده بیمه مركزی ج.ا.ا 
برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای عزت اله زنگنه بود، كه جنابان سام كریمي جیرنده 
و  احسان حاجي حسن معمار در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد مهدي ابراهیمي به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
مالی  سال  طی  در  پذیرفته  صورت  فعالیتهای  اهم  به 
گزارش  استماع  از  پس  و   1401/06/31 به  منتهی 
طنین  با  نشینان  مجمع  قانونی،  بازرس  و  حسابرس 
تنفیذ  و  مالی  صورتهای  تصویب  ضمن   خود  صلوات 
با تقسیم سود 1/380  و  معامات مشمول ماده 129 

ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
گزارش  ابتدای  در  ابراهیمی  مهدی  محمد  مهندس 
شركت  این  از  ای  تاریخچه  تشریح  با  خود  مبسوط 
قدیمی با بیش از 70 سال سابقه و شركت های تابعه 
آن اعام داشت كه در سایه تمهیدات اندیشیده شده 
مدیریت و لطف باریتعالی و جهاد پرسنل خود علی رغم 
همه دشواریها و معضات در سال مالی منتهی به پایان 

شهریور 1401 توانستیم بیش از 57 درصد سود خالص 
خود را افزایش دهیم.

مدیرعامل سیمان شرق در ادامه با اشاره به فروش داخلی 
1/424/457 تن محصول در بازار داخلی و 144/352 تن 
فروش محصول در بازارهای خارجی و در جمع بیش از 
فروش  تن  پانصد و شصت و هشت هزار  و  میلیون  یک 
قطعی  مانند  علیرغم مشکاتی  افزود  مجموعه  تجمیعی 
معضات  و  افغانستان  در  طالبان  ، حاكمیت  گاز  و  برق 
چشمگیر  و  موفق  عملکردی  خارجی،  فروش  به  مربوط 

را رقم زده است. 
صنعت  داخلی  بازار  از  شرق  سیمان  سهم  وی  گفته  به 
توانسته  مجموعه  و  بوده  درصد   2/5 حدود  در  سیمان 
تولید سیمان  كل  از  درصدی  داشتن سهم 22  با  است 
بحث  در  و  زیرمجموعه  های  در شركت  بزرگ  خراسان 
فروش در شركت سیمان شرق 25 درصد، شركت سیمان 
 54 شرق  سنگ  زغال  معادن  درصد،   48 شرق  سفید 
درصد، فرآورده های سیمان شرق 6 درصد و در شركت 
حمل و نقل سپهر سیمان مشهد 32 درصد رشد داشته 
نیز شركت سیمان شرق 848  باشد. در بخش صادرات 
میلیارد ریال صادرات داشته و در شركت سیمان سفید 
شرق با فروش خارجی 1.674 میلیارد ریالی كه نسبت به 
سال گذشته با 11 درصد رشد داشته است توانسته است 

علیرغم تمام معضات و مشکات حاكم بر صنعت سیمان در حوزه فروش خارجی عملکردی 
شایسته داشته باشد.

از فروش خارجی كشور این مجموعه  افزایش 11 درصدی و داشتن سهم مناسب  در نتیجه 
توانسته است در سایه تمهیدات مدیریتی با افزایش درآمدهای عملیاتی از مبلغ 5/768/064 
میلیارد سال 1400 به مبلغ 7/182/656 میلیارد در سال 1401 به میزان قابل توجه درآمدهای 
خود را افزایش داده و با كسب سود عملیاتی به مبلغ 2/143/264میلیارد كه نسبت به مبلغ 
یک سود خوب  است  داشته  رشدی چشمگیر  گذشته  مالی  سال  در  میلیاردی   1/752/190

40/073/916 میلیاردی را نصیب سهامداران و ذینفعان خود سازد.
مدیرعامل موفق شركت در بخش دیگری از گزارش خود خاطرنشان كرد كه كیفیت محصوالت 
تولیدی چه در سیمان خاكستری و سیمان سفید در كنار آزمایشگاه های مرجع باعث شده 
این مجموعه در شرق كشور  تولیدی  با محصوالت  از پروژه های بزرگ خراسان  كه بسیاری 
به بهره برداری رسیده و خودنمایی كند كه از آن جمله اند؛ پروژه های ساختمانی بزرگ در 
شركت  توسط  محصول  تنوع  در  نمونه  صادركننده  مقام  كسب  و  ها  بزرگراه  مقدس،  مشهد 

سیمان سفید شرق.
و  اقدامات  كنار  در  ابراهیمی  مهندس  گفته  به 
فروش  و  تولید  جهت  شده  عملیاتی  راهبردهای 
سهام  سود  پرداخت  كیفیت  با  و  متنوع  محصوالت 
سهامداران ظرف موعد مقرر، ارزشگذاری سهام شركت 
سیمان سفید شرق و آمادگی عرضه سهام آن در بازار 
درصدی   20 سهم  كسب   ، تركمنستان  كشور  به   G
و  بازاریابی   ، افغانستان  به  صادرات سیمان كل كشور 
صادرات سیمان به كشور روسیه ، افزایش 24 درصدی 
فروش نسبت به دوره مالی قبل، افزایش تولید كلینکر 
تولید  روزانه  ریزی  برنامه  قبل،  مالی  سال  به  نسبت 
منطقه  در  برق  و  گاز  تشدید محدودیت های  علیرغم 
خراسان ، احیای شركت آهک صنعتی سیمان شرق و 
توسعه عملیات آن از سال 1401 از جمله فعالیت های 

انجام شده در »سشرق« بوده است.
روزهای  در  شركت  فعالیت  تداوم  جهت  در  همچنین 
با  شود  می  روز   100 بر  بالغ  سال  در  كه  گاز  قطعی 
دستور مدیریت با توجه به امکان ذخیره سازی مازوت، 
30 میلیون لیتر مازوت خریداری و ذخیره گردیده است 
و با توجه به فاصله نزدیک ترین مركز خرید مازوت برای 
مجموعه كه بیش از هزار كیلومتر و در شهر ری است و 
هزینه حمل باالی آن قرار است از یک مركز نزدیکتر در 
ابراهیمی  خراسان خرید مازوت صورت پذیرد. مهندس 
در بخش دیگری از گزارش خود از صادرات 50 درصدی 
محصوالت سیمان سفید شرق خبر داد و افزود: مفتخرا 
اعام می داریم بازار روسیه در این زمینه بطور انحصاری 

در اختیار شركت سیمان سفید قرار دارد.
خود  گزارش  پایانی  بخش  در  مجموعه  عامل  مدیر 
دست  از  افغانستان  بازار  چند  هر  كه  كرد  خاطرنشان 
رفته است و آن مقدار صادرات به داخل برگشته است 
ولی خوشبختانه با بازاریابی مناسب  90 درصد صادرات 
سیمان  شركت  طریق  از  تركمنستان  به  كشور  سیمان 

شرق صورت پذیرفته است. 
راه  از  خود  گزارش  پایانی  بخش  در  ابراهیمی  مهندس 
اندازی شركت آهک سیمان شرق از ابتدای مهرماه سال 
جاری خبر داد و اضافه كرد شركت طرح توسعه زیادی 
را درخصوص این موضوع در نظر دارد. وی افزود: ما مصمم هستیم تا این فروش 10 الی 15 
درصدی در فروش بازاری آهک را افزایش دهیم كه در همین راستا بازار فروش آهک خود را 

تا كرمان رسانده ایم.
روند عملکرد و آماری سیمان شرق در طی بازه پایان شهریور 97 تا پایان شهریور 1401 رشدی 
اعجاب انگیز داشته است و هر ساله در تداوم روند صعودی این تیم مدیریت توانسته یک جهش 

عملکرد و سودآوری بسیار مطلوب را برای سهامداران و ذینفعان خود ارمغان بیاورد.
میزبانی شایسته کلیه ارکان شرکت از سهامداران و اصحاب رسانه ، پخش یک کلیپ 

افزایش 57 درصدی سود خالص
سیمان شرق پیشرو در صنعت سیمان کشور و آبادانی میهن

شرکت سیمان شرق با دارا بودن چندین شرکت تابعه که در تکمیل 
زنجیره ارزش مجموعه نقش بسزایی دارند با 4 خط تولیدی سیمان 
، دارا بودن معادن غنی و داشتن شرکت حمل و نقل توانسته است با 
محصوالت متنوع و با کیفیت خود به عنوان یک شرکت عظیم سیمانی 

و ممتاز و پیشرو در صنعت سیمان کشور مطرح باشد.
شرکت با تولید حدود یک میلیون و پانصد هزار تن محصول در سال 
مالی منتهی به پایان شهریور ماه 1401 علیرغم محدودیت استفاده از 
برق در تابستان ، از دست دادن بخش عمده ای از بازار سنتی افغانستان 
به دلیل حضور طالبان و وضع مالیات برای سیمان صادراتی و ... توانست 
در سایه برنامه ریزی و راهبردهای مهندس محمدمهدی ابراهیمی 
مدیریت عامل موفق مجموعه و مدیر برجسته صنعت سیمان کشور 
عملکردی مقبول داشته باشد و با اختیار داشتن سهم 2/4 درصد از 
تولید کلینکر کشور و سهم 2/3 درصدی در تولید سیمان با بیش از 144 
هزار تن صادرات سهم 3/9 درصد از کل سهم صادرات صنعت سیمان 

را به خود اختصاص دهد.
کارگران خدوم و پرتالش، کارشناسان قابل ، مدیریت کاردان و کاربلد 
همراه با معاونین متعهد و متخصص و یک هیات مدیره قوی و شناخته 
شده باعث شده که در کوران جنگ اقتصادی ، سربازان و سرداران 
جبهه تولید سیمان شرق در دیار خراسان و شمس الشموس با شکست 
معضالت و مشکالت تحمیلی بر صنعت و تولید، یک الگوی موفق در 

تولید- ارزش آفرینی و سودآوری باشند.
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زیبا و جامع که به همت روابط عمومی تهیه و در آن تاریخچه و توانمندی های شرکت 
و دستاوردهای مجموعه به سمع و نظر سهامداران رسید، ارائه توضیحات مبسوط و 
تبیین برنامه های خوب مهندس ابراهیمی در جهت توسعه و تعالی مجموعه، حضور 
مدیران ارشد شرکت های تابعه و دیگر مدیران شرکت های سیمانی عضو هلدینگ 
سیمان غدیر ، تقدیر ویژه جناب زنگنه ریاست مجمع از عملکرد درخشان و درایت 
مهندس ابراهیمی در جهت افزایش سودآوری و ارزش آفرینی مجموعه سیمان شرق، 
تایید حسابهای شفاف و کلین معمار مالیه پاکدست مجموعه جناب روشن دل توسط 
حسابرس وبازرس قانونی ، پاسخگویی دقیق و مستند به سواالت سهامداران حاضر 
در مجمع و ناظر به صورت برخط توسط مدیران شرکت ، تقسیم 90 درصد از سود 
حاصل شده بین سهامداران، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با حضور بیش از 67 
سازمان  تایید  مورد  اساسنامه  با  اساسنامه شرکت  انطباق  درصد سهامداران جهت 
بورس و نهایت تعامل و همکاری بچه های خوب شرکت از روابط عمومی تا امور سهام 
که به گرمی میزبان خبرنگاران بود و در تهیه و تنظیم گزارش صمیمانه ما را یاری 
رساندند از نکات خواندنی این مجمع بود که حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود.

پیام هیات مدیره
با عرض سام و خیر مقدم حضور سهامداران گرانقدر و حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادي 
سالیانه شركت سیمان شرق.  خداوند را شاكریم بخاطر همه الطافش، بخاطر توفیقی كه اعطا 
نمود در شرایط بد اقتصادي حاصل از همه گیري بیماري كرونا از یک سو و اعمال تحریمهاي 
ظالمانه بین المللی از سوي دیگر شاهد درخشش جوانان شایسته و الیق این مرز و بوم باشیم 
كه حاصل پشتکار، اراده و توكل ایشان است. افزایش 57% سود خالص تلفیقی شركت نسبت 
به سال گذشته در چنین شرایطی را ، تنها از جوانان دلیر این مرز و بوم سراغ داریم كه در سایه 
اتکال و نبوغ ایشان و اعتماد شما سهامداران گرامی كسب شده است. شركت سیمان شرق 
براي خدمت رسانی در عرصه ساخت و ساز و آبادانی كشور عزیزمان ایران با رعایت اصول و 
استانداردهاي بین المللی كیفی، فنی، ایمنی و حفظ محیط زیست، طی مدت 70 سال فعالیت 
خود با سابقه درخشانی كه در عرصه ساخت و ساز در حریم رضوي شهر مشهد و شرق كشور 
داشته است موفق گردیده با جلب رضایت مشتریان، به جایگاهی شایسته در میان شركتهاي 
معتبر و بزرگ فعال در این عرصه دست یابد.  بی شک یکی از مهمترین اهداف بلند مدت 
مدیران این شركت ، ایجاد رضایتمندي همه سهامداران و ذینفعان ، اشتغال و خدمت رسانی 
در جهت پیشرفت و آبادانی كشور عزیزمان ایران می باشد و این مهم محقق نمی گردد مگر با 
بکارگیري نیروي انسانی مجرب ، توانمند ، دلسوز، متعهد و همچنین مشتري مداري و جلب 
رضایت مصرف كنندگان. امید است با تصویب عملکرد سال مالی منتهی به 1401/06/31 این 
شركت همچون گذشته از رهنمودهاي ارزشمند و تصمیمات قاطع سهامداران محترم بهره مند 
گردد و بتواند به عنوان یک برند معتبر در صنعت ساخت و ساز در سطح كشور و عرصه هاي 
بین المللی به فعالیت هاي خود با افتخار ادامه دهد. هیات مدیره از خداوند متعال براي شما 

سهامداران عزیز و محترم آرزوي توفیق و سامتی می نماید.
اهم اقدامات صورت گرفته

پرداخت سود سهامداران به میزان 2.113.092 ریال در موعد مقرر.
با  بازار سرمایه  در  آن شركت  عرضه سهام  آمادگی  و  ارزشگذاری سهام سیمان سفید شرق 

نماد سفید.
كسب عنوان صادر كننده نمونه استانی.

كسب رتبه 255 توسط شركت سیمان شرق و 471 توسط شركت فرآورده های سیمان شرق.

.CIS صادر كننده برتر به كشور های حوزه
بازاریابی و صادرات سیمان كا G به كشور تركمنستان.

سهم 20 درصدی صادرات سیمان كل كشور به افغانستان از طریق مرز دوغارون.
بازاریابی و صادرات سیمان به كشور روسیه.

افزایش 24 درصدی فروش نسبت به دوره مالی قبل.
افزایش تولید كلینکر نسبت به سال قبل.

احیای شركت آهک سیمان شرق و توسعه عملیات آن از سال 1401.
برنامه های آتی شرکت

- مدیریت هزینه ها در راستای افزایش بهره وری و سودآوری سازمان
- استراتژی تامین قطعات، لوازم یدكی و مواد اولیه مورد نیاز در قالب برنامه كان »مدیریت 

زنجیره«.
- برنامه حفظ ذخیره استراتژیک جهت موجودی های مواد خام و كاالی در جریان ساخت

- اصاح و بهبود سیاست های فروش به منظور حفظ و توسعه سهم بازار با توجه به تغییرات 
محیط كسب و كار و تشدید فضای رقابتی بخصوص در شرق كشور

- استراتژی حفظ محیط زیست و دستیابی به »صنعت سبز«.
- عرضه سهام شركت سیمان سفید شرق

- استراتژی توسعه تنوع محصول و خدمات
- استراتژی ارتقاء سطح مهارت و سامت سرمایه انسانی

اهم فعالیت های شرکت:
- پرداخت سود سهام سهامداران به میزان 2/113/092 ریال ظرف موعد مقرر.

- ارزش گذاری سهام شركت سیمان سفید شرق و آمادگی عرضه سهام آن در بازار سرمایه 
با »نماد سفید«.

- كسب عنوان صادركننده نمونه استانی در سال 1400
- كسب رتبه 255 توسط شركت سیمان شرق و 471 توسط شركت فرآورده های سیمان شرق 

در رتبه بندی شركت های برتر IMI 100 ایران
- صادركننده برتر به كشورهای حوزه CIS در موضوع سیمان

- بازاریابی و صادرات سیمان كاس G )چاه نفت( به كشور تركمنستان
- سهم 20 درصدی صادرات سیمان كل كشور به افغانستان از طریق مرز دوغارون

- بازاریابی و صادرات سیمان به كشور روسیه
- افزایش 24 درصدی فروش نسبت به دوره مالی قبل.

- افزایش تولید كلینکر نسبت به سال مالی قبل با برنامه ریزی روزانه تولید علی رغم تشدید 
محدودیت های گاز و برق در منطقه خراسان

- احیای شركت سیمان شرق و توسعه عملیات آن از سال 1401
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افزایش سرمایه 49/38 درصدی
سبحان دارو؛ برترین شرکت تولیدکننده دارو از لحاظ عددی در کشور

مجمـع عمومـی عـادی فـوق العـاده صاحبـان سـهام شـركت سـبحان دارو )سـهامی عام( مـورخ 
1401/09/22 در محـل خیابـان شـیخ بهایي جنوبي-شـهرک والفجر-انتهاي خیابان ایران شناسـي-

میـدان شـهداي دانشـجو-خیابان نهـم- پـاک 6 برگـزار گردید.
در ایـن مجمـع كه با حضور 84/36 درصد سـهامداران حقیقـی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاسـت مجمـع برعهده آقای 
سـید مهـدي ناصـري بود، كه جنابـان علي فاح پور و سـید مهدي رضوي در مقـام نظـار اول و دوم و 

آقـای علي پیـرزادي به عنوان دبیر مجمع انتخـاب گردیدند.
در ادامـه و بـا قرائـت گـزارش توجیهی هیـات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سـرمایه توسـط مدیرعامل 
محتـرم و پـس از اسـتماع گـزارش حسـابرس و بازرس قانونی، مجمع نشـینان با طنین صلـوات خود 

ضمـن تصویـب افزایش سـرمایه شـركت به تغییر بند اساسـنامه مربوطه رای مثبـت دادند.
مهنـدس علی مرتضـوی در ابتدای گزارش خود با تشـریح 
تاریخچـه ای از »دسـبحا« و تركیـب سـهامداران عمـده، 
پیرامـون افزایش سـرمایه شـركت گفت: با عملیاتی شـدن 
ایـن افزایـش سـرمایه 120 میلیـاردی كـه از محـل سـود 
انباشـته صـورت مـی پذیرد به جدیـت به دنبال سـاخت و 
تکمیـل انبار مركـزی جهت ذخیـره مواد اولیـه و محصول 

می باشـیم.
سـکاندار خوشـفکر و با تجربه شـركت در ادامه با اشـاره به 
اینکه علیرغم تحریم های بین المللی، مشـکات نقدینگی 
متاثـر از حذف نرخ ارز ترجیحی ، تاخیر در وصول مطالبات 
شـركت هـای پخـش ، تحمیل هزینه هـای مالـی متاثر از 
تامین مالی از سیسـتم بانکی، انتشار اوراق و ریسک كاهش 
تـوان تولیـد و كاهش سـودآوری از مهمتریـن چالش های 
صنعت دارو می باشـد كه مشـکات عمده ای را به شـركت 

هـای تولیـدی صنعـت دارو تحمیل كرده اسـت اضافـه كرد: 
خوشـبختانه با درک درسـتی كه از شـرایط پیش رو داشتیم 
و بـا راهبردهـا و برنامـه ریزی های كه مدنظر قـرار داده بودیم 
توانسـتیم این ریسـک هـای تحمیلـی را بطور چشـمگیری 
كاهـش دهیـم . بـه گفته وی بـا حداقل مخاطرات نسـبت به 
شـركت های دیگر در سـال مالی 1401 توانسـتیم به فعالیت 
بپردازیم كه در نتیجه آن توانسـتیم طی 8 ماه گذشـته درآمد 
عملیاتـی، سـود عملیاتی و سـود خالص خود را نسـبت به 8 
ماه سـال گذشته به طور چشـمگیری ارتقاء دهیم و این مهم 
حاكی از آن اسـت كه در عملکرد 8 ماه سـال جاری توانسـته 
ایم نسـبت به 12 ماه سـال گذشـته كارنامه ای درخشان تر و 

بهتر در سـودآوری و فروش كسـب كنیم.
رای گیـری جهـت تصویـب بندهـای مطـرح شـده 
بصـورت الکترونیک، حضور پرشـمار مدیران ارشـد 
هلدینـگ برکت و سـرمایه گـذاری البـرز در مجمع، 
از برگـزاری مجمـع،  اسـتقبال خـوب سـهامداران 
توضیحات مفصل و جامع مهنـدس مرتضوی پیرامون 
چالش و فرصـت های صنعت دارو و همچنین عملکرد 
کاری و علت افزایش سـرمایه کنونی، تصویب افزایش 

از مبلـغ 2/430 میلیون به مبلغ 3/630 میلیون، تغییر بند اساسـنامه شـرکت در موضوع 
افزایش سـرمایه با تاییـد سـهامداران و ذینفعان، پاسـخگویی دقیق و صادقانـه مدیران 
ارشـد شـرکت به کلیه سـواالت سـهامداران حاضـر در مجمـع و ناظر به صـورت برخط، 
نهایـت همکاری کلیـه ارکان مجموعه و تعامل سـتودنی دکتر پیرزادی با اصحاب رسـانه 

جهت بازنشـر گـزارش مجمـع از نـکات خواندنی این مجمـع بود.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

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

1- گـزارش توجیهـی مورخ 15 شـهریور ماه 1401 هیات مدیره شـركت سـبحان دارو )سـهامي عام( 
درخصـوص افزایـش سـرمایه آن شـركت از مبلغ 2/430 میلیـارد ریال به مبلغ 3/630 میلیـارد ریال ، 
مشـتمل بـر اطاعات مالـی فرضی كه پیوسـت می باشـد، طبق اسـتاندارد حسابرسی«رسـیدگی به 

اطاعات مالی آتی« مورد رسـیدگی این موسسـه قرار گرفته اسـت. مسـئولیت گزارش توجیهی مذبور 
و مفروضـات مبنـای تهیه آن با هیات مدیره شـركت اسـت. 

2- گـزارش مزبـور در اجـرای تبصـره 2 مـاده 161 اصاحیـه قانون تجـارت و با هدف توجیـه افزایش 
سـرمایه شـركت از محل سـود انباشـته تهیه شـده اسـت. این گزارش توجیهی براسـاس مفروضاتی 
مشـتمل بـر مفروضـات ذهنی دربـاره رویدادهای آتـی و اقدامات مدیریت تهیه شـده اسـت كه انتظار 
نمـی رود لزومـا بـه وقوع بپیوندد. در نتیجه به اسـتفاده كنندگان توجه داده می شـود كـه این گزارش 

توجیهـی ممکـن اسـت برای هـدف هایی جز هدف توصیف شـده در باال مناسـب نباشـد.
3- براسـاس رسـیدگی به شـواهد پشـتوانه مفروضات و با فرض تحقـق مفروضات منـدرج در گزارش 
توجیهـی مذكـور، ایـن موسسـه به مـواردی برخـورد نکرده اسـت كه متقاعد شـود مفروضـات مزبور، 
مبنایـی معقـول برای تهیـه گزارش توجیهی فراهـم نمی كند. به عـاوه به نظر این موسسـه، گزارش 
توجیهی یاد شـده ، براسـاس مفروضات به گونه ای مناسب 

تهیه و طبق اسـتانداردهای حسـابداری ارائه شـده است.
4- حتـی اگر رویدادهای پیش بینی شـده طبق مفروضات 
ذهنـی توصیف شـده در باال رخ دهد، نتایـج واقعی احتماال 
متفـاوت از پیـش بینـی هـا خواهـد بـود، زیـرا رویدادهای 
پیـش بینی شـده اغلب بـه گونه ای مـورد انتظـار رخ نمی 

دهـد و تفاوتهـای حاصل مـی تواند با اهمیت باشـد. 
5- بـا توجـه بـه اظهارنظـر مقبـول ایـن موسسـه نسـبت 
بـه صورتهـای مالی سـال مالـی منتهـی بـه 1400/12/29 
شـركت، مانـده سـود انباشـته منـدرج در صورتهـای مالی 
مذكـور، بـرای تامین افزایش سـرمایه پیش بینی شـده در 
گـزارش توجیهـی هیـات مدیـره از كفایـت الزم برخـوردار 

است.
هدف از انجام افزایش سرمایه 

هدف شـركت سبحان دارو )سـهامی عام(، از افزایش سرمایه 
موضوع این بیانیه ثبت، به شـرح زیر میباشـد: 

تأمیـن مالـی سـاخت انبار مـواد اولیـه و محصول بـه منظور 
الزامـات GMP معاونـت غـذا و دارو می باشـد.

بـه منظـور تولید داروهای با كیفیت باال، همگام بـا روند رو به 
رشـد تکنولوژی در صنایع داروسـازی دنیا، اسـتقرار سیستم 
مدیریـت كیفیت جهـت طراحی و اجـرای نظام منـد اصول 
عملیـات خوب سـاخت )GMP( امری اجتنـاب ناپذیر می 
باشـد در كشـور مـا نیز بـه تبع سـایر كشـورهای صنعتی و 
توسـعه یافتـه جهـان، اجـرای سیسـتم مدیریـت كیفیت و 
تضمیـن كیفیـت از الزامات سـازمان غـذا و دارو بـوده و كلیه 
شـركت های داروسـازی موظفنـد اصـول GMP را در كلیه 

مراحل سـاخت محصـوالت خود رعایـت نمایند.
مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادی و محل تأمین آن 

بـا توجـه بـه برنامه ارائه شـده، شـركت سـبحان دارو در نظر 
دارد سـرمایه خـود را از مبلـغ 2/430/000 میلیـون ریـال به 
مبلـغ 3/630/000 میلیـون ریـال، از محل مطالبـات و آورده 

نقـدی سـهامداران به شـرح زیر افزایـش دهد.
1/200/000 میلیـون ریـال )معـادل 49/38 درصد( از سـود 

انباشته
تشریح جزییات طرح 

- اجراي طرح توسعه :
مصارف برنامه ریزي شده بابت اجراي طرح توسعه / بهسازي 

مصارف برنامه ریزي شركت بابت اجراي طرح توسعه / بازسازي به شرح جدول زیر مي باشد : 
 GMP ساخت انبار مواد اولیه و محصول مطابق الزامات -

شـركت سـبحان دارو با توجه به الزامات GMP سـازمان غذا و دارو در خصوص شـرایط نگهداري مواد 
موثـره ، مـواد اولیـه جانبي و محصول و همچنین توسـعه و افزایش حجم تولید و فـروش فعلي و ارتقاء 
جایـگاه خـود در صنعت ، نیاز به سـاخت انبار جدید و متناسـب بـا اسـتانداردهاي روز بمنظور انبارش 
بیشـتر موجـودي هـا و همچنیـن رعایت الزامـات معاونت غذا و دارو جهت اسـتمرار و توسـعه فعالیت 

فعلي و روند سـودآوري آتي شـركت مي باشـد.

مهندس علی مرتضوی، مدیرعامل سبحان دارو همچنین خاطرنشان 
ساخت که اخرین افزایش سرمایه صورت پذیرفته شرکت برای سال 
مالی قبل می باشد که به منظور نوسازی و تجهیز خطوط و خرید و 
جایگزینی ماشین االت و تجهیزات تولیدی و پشتیبانی به مبلغ 900/000 

میلیون ریال صورت گرفته است.
مدیر موفق و برجسته صنعت داروی کشورمان با تصریح اینکه پیش 
بینی می کنیم ساخت انبار مواد اولیه و محصول که هدف از انجام این 
افزایش سرمایه می باشد در سال 1402 به بهره برداری برسد اضافه کرد: 
دوره بازگشت سرمایه 44 ماه، نرخ بازده داخلی 40 درصد ، نرخ تنزیل 
در بازه دیگر انتظار معادل 25 درصد و خالص ارزش فعلی طرح بالغ 
بر 428/135 میلیون پیش بینی و تعیین گردیده است. بدین ترتیب 
شرکت سبحان دارو )سهامي عام ( در نظر دارد با تامین مالي افزایش 
مطالبات حال شده  و  نقدي  آورده   ، انباشته  از محل سود  سرمایه 
سهامداران ، ساخت انبار مواد اولیه و محصول که به واسطه رعایت 
انبارش منجر به حفظ ظرفیت  الزامات GMP و محدودیت فضاي 
فعلي تولید گردیده است ، از خروج نقدینگي و ایجاد خلل در انجام 

فرآیندهاي جاري و آتي جلوگیري نماید.
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افزایش سرمایه صنایع بهداشتی ساینا مصوب مجمع گرفت
برنامه های مدیریت توانمند مجموعه برای جهش تولید، ارائه محصوالت جدید و افزایش سودآوری

مجمـــع عمومـــی عـــادی فـــوق العـــاده صاحبـــان ســـهام شـــركت صنایـــع بهداشـــتي ســـاینا 
)ســـهامی عام( مـــورخ 1401/09/17 در  مجموعـــه فرهنگـــي ورزشـــي تـــاش وزارت كار برگـــزار 

ـــد گردی
ـــات  ـــاء هی ـــی ، اعض ـــی و حقوق ـــهامداران حقیق ـــد س ـــور 76/68 درص ـــا حض ـــه ب ـــع ك ـــن مجم در ای
ـــد،  ـــزار گردی ـــی برگ ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــادار، حس ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــده س ـــره، نماین مدی
ـــژوري و  ـــد ن ـــان مجی ـــه جناب ـــود، ك ـــادي ب ـــري ط ـــون باق ـــای همای ـــده آق ـــع برعه ـــت مجم ریاس
ـــع  ـــر مجم ـــوان دبی ـــه عن ـــي ب ـــعود مدن ـــای مس ـــار اول و دوم و آق ـــام نظ ـــري در مق ـــد مظف حمی

ـــد. ـــاب گردیدن انتخ
در ادامـــه و بـــا قرائـــت گـــزارش توجیهـــی هیـــات مدیـــره مبنـــی بـــر لـــزوم افزایـــش ســـرمایه توســـط 
ـــینان  ـــع نش ـــی، مجم ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــزارش حس ـــتماع گ ـــس از اس ـــرم و پ ـــل محت مدیرعام
ـــد اساســـنامه  ـــر بن ـــه تغیی ـــش ســـرمایه شـــركت ب ـــب افزای ـــوات خـــود ضمـــن تصوی ـــن صل ـــا طنی ب

ـــد. ـــت دادن مربوطـــه رای مثب
دكتـــر مســـعود مدنـــی در ابتـــدای گـــزارش خـــود بـــا 
ـــت  ـــت صنع ـــگ مدیری ـــت هلدین ـــژه از ریاس ـــر وی تقدی
شـــوینده و اعضـــای هیـــات مدیـــره كـــه در طـــول ده 
ـــن  ـــدر خـــود از ای ـــت گرانق ـــا حمای ـــاه تصـــدی ایشـــان ب م
شـــركت پشـــتیبانی كردنـــد تصریـــح نمـــود كـــه متاســـفانه 
ـــدی در  ـــای تولی ـــاده ه ـــه و نه ـــواد اولی ـــش قیمـــت م افزای
كنـــار عـــدم تناســـب بیـــن قیمـــت تمـــام شـــده  و قیمـــت 
قابـــل فـــروش باعـــث شـــد كـــه بســـیاری از شـــركت 
ـــی 1400  ـــع بهداشـــتی ســـال مال هـــای تولیـــدی در صنای

ـــانند. ـــام برس ـــه اتم ـــی ب ـــان ده ـــا زی و 1401 را ب
ـــبی  ـــش نس ـــب افزای ـــا تصوی ـــی ب ـــر مدن ـــه دكت ـــه گفت ب
قیمـــت طـــی یـــک مرحلـــه در خـــرداد مـــاه ســـبب 
ــزی  ــه ریـ ــه برنامـ ــی كـ ــركت هایـ ــه شـ ــد كـ گردیـ
ـــب  ـــی مناس ـــد و بازاریاب ـــش تولی ـــرای افزای ـــردی ب راهب

ـــاه دوم  ـــول در 6 م ـــل قب ـــردی قاب ـــد عملک ـــتند بتوانن داش
ـــند.  ـــته باش ـــاه داش ـــان آذرم ـــه پای ـــی ب ـــی منته ـــال مال س
ــتی  ــت بهداشـ ــه صنعـ ــا تجریـ ــه دار و بـ ــر رزومـ مدیـ
ـــاده ســـازی و  ـــا پی ـــن اینکـــه ب ـــا تبیی ـــه ب كشـــورمان در ادام
عملیاتـــی كـــردن برنامـــه ریـــزی هـــا و رویکردهـــای مدنظـــر 
در6 مـــاه دوم ســـال مالـــی خـــود توانســـتیم شـــركت را 
ـــاه  ـــازیم و در م ـــون س ـــودآوری رهنم ـــیر س ـــه مس ـــاره ب دوب
ـــش  ـــا افزای ـــی را ب ـــود خوب ـــاه س ـــان م ـــاه و آب ـــای مهرم ه
ـــی  ـــش بین ـــه پی ـــرد ك ـــان ك ـــم خاطرنش ـــم بزنی ـــد رق تولی
مـــی كنیـــم در پایـــان ســـال مالـــی بتوانیـــم بـــه ســـودی كـــه 
ـــی شـــده اســـت دســـت  ـــش بین ـــی پی ـــدای ســـال مال در ابت
یابیـــم .وی همچنیـــن اضافـــه كـــرد كـــه بـــا افزایـــش ظرفیـــت 
تولیـــد، تولیـــد محصـــوالت جدیـــد و بازاریابـــی دقیـــق 
ـــهم  ـــم س ـــی ه ـــی آت ـــال مال ـــه در س ـــتیم ك ـــم هس مصم
ـــرای  ـــاء داده و هـــم ســـود مناســـبی را ب ـــازار ارتق خـــود را از ب

ـــم. ـــان بیاوری ـــه ارمغ ـــود ب ـــان خ ذینفع
ســـکاندار شـــركت صنایـــع بهداشـــتی ســـانیا در بخـــش 

ـــته و  ـــیار شایس ـــردی بس ـــه راهب ـــره ارزش را در مجموع ـــل زنجی ـــود تکمی ـــزارش خ ـــری از گ دیگ
ـــای  ـــه نیازه ـــخگویی ب ـــار پاس ـــه در كن ـــتراتژی ك ـــن اس ـــه ای ـــزود ك ـــمرد و اف ـــت برش ـــز اهمی حائ
ـــی  ـــازار و ارزش آفرین ـــهم ب ـــش س ـــودآوری، افزای ـــاز س ـــه س ـــه زمین ـــن هزین ـــا كمتری ـــركت ب ش

ـــردد. ـــی گ ـــان م توام
ـــغ 100  ـــی از مبل ـــرمایه كنون ـــش س ـــود افزای ـــزاش خ ـــی گ ـــش پایان ـــی در بخ ـــعود مدن ـــر مس دكت
ـــه 250 میلیـــارد از محـــل ســـود انباشـــته را یـــک اقـــدام ارزشـــمند در ایـــن دوره فعالیـــت  میلیـــارد ب
ـــی،  ـــروه توســـعه مل ـــه گ ـــت و پشـــتیبانی همـــه جانب ـــه حمای ـــرد ك ـــح ك شـــركت برشـــمرد و تصری
هلدینـــگ مدیریـــت صنعـــت شـــوینده و مســـاعدت ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار موجـــب خواهـــد 
ـــی  ـــدی فرصت ـــاینا در مراحـــل بع ـــره س ـــات مدی ـــورد نظـــر هی ـــرمایه م ـــش س ـــا افزای ـــه ب گشـــت ك
مغتنـــم مهیـــا شـــود تـــا پـــروژه هـــای مـــورد تاییـــد جهـــت تکمیـــل زنجیـــره ارزش و تکمیـــل طـــرح 

ـــرداری برســـد.   ـــره ب ـــی شـــدن و به ـــه عملیات ـــه مرحل هـــای توســـعه ای هـــر چـــه ســـریعتر ب
دكتـــر شکورشـــمس مدیرعامـــل شـــركت مدیریـــت صنعـــت شـــوینده نیـــز در ایـــن مجمـــع بـــا ارائـــه 

ـــد  ـــروژه تولی ـــردن پ ـــی ك ـــاده ســـازی و عملیات ـــه در اجـــرای پی ـــون مشـــکاتی ك ـــی پیرام توضیحات
ـــن  ـــای بی ـــم ه ـــانات ارزی و تحری ـــه نوس ـــه ب ـــا توج ـــاینا ب ـــركت س ـــاز در ش ـــورد نی ـــه م ـــواد اولی م
ـــه  ـــا ك ـــه م ـــورد توج ـــن كاری م ـــه دكتری ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــت ك ـــام داش ـــود دارد؛ اع ـــی و ... وج الملل
ـــه معضـــات  ـــا توجـــه ب ـــم ب ـــم گرفتی ـــرار دارد؛ تصمی ـــان مدنظـــر ق ـــرای ذینفع ـــاء ســـودآوری ب ارتق
ـــر  ـــده میس ـــن ش ـــدی تعیی ـــان بن ـــه در زم ـــروژه را ك ـــوع پ ـــن ن ـــرداری از ای ـــره ب ـــه به ـــش رو ك پی
ـــد  ـــته و كلی ـــار گذاش ـــدارد كن ـــود ن ـــون وج ـــروژه اكن ـــن پ ـــاح ای ـــرای افتت ـــی ب ـــرد و توجیه ـــی ك نم
ـــود  ـــرر وج ـــد مق ـــاح در موع ـــکان افتت ـــه در آن ام ـــدی ك ـــدی بع ـــان بن ـــا زم ـــروژه را ت ـــن پ زدن ای

ـــم. ـــق بیاندازی ـــه تعوی دارد ب
ـــور  ـــع، حض ـــزاری مجم ـــد از برگ ـــاب جرای ـــهامداران و ارب ـــوب س ـــیار خ ـــتقبال بس اس
ـــه  ـــع ک ـــوینده در مجم ـــت ش ـــران صنع ـــرکت مدی ـــگ و ش ـــران هلدین ـــگ مدی پررن
ـــت آن  ـــاینا و مدیری ـــرکت س ـــه ش ـــران ب ـــن مدی ـــژه ای ـــگاه وی ـــده ن ـــان دهن نش
بـــود، ارائـــه توضیحـــات مبســـوط مهنـــدس 
ـــت  ـــل ، وضعی ـــت تحلی ـــون صنع ـــی پیرام مدن
ـــرکت،  ـــت ش ـــل وضعی ـــوینده و تحلی ـــت ش صنع
ـــمس  ـــکور ش ـــر ش ـــی دکت ـــات تکمیل توضیح
در جهـــت تعییـــن زمانبنـــدی جدیـــد بـــرای 
ـــید  ـــد اس ـــرح تولی ـــروژه ط ـــوردن پ ـــد خ کلی
ـــد  ـــاینا، تاکی ـــه س ـــود مجموع ـــولفونیک در خ س
ـــر  ـــی ب ـــری مبن ـــاب باق ـــع جن ـــت مجم ریاس
ـــهامداران و  ـــالح س ـــه و ص ـــت صرف ـــه رعای اینک
ـــز  ـــط قرم ـــدی و خ ـــه ج ـــورد توج ـــان م ذینفع
مدیـــران شـــرکت مـــی باشـــد ، پاســـخگویی 
ـــط  ـــهامداران توس ـــواالت س ـــه س ـــه کلی ـــق ب دقی
ـــی  ـــت مال ـــل و مدیری ـــع و مدیرعام ـــت مجم ریاس
ـــه  ـــکاری کلی ـــل و هم ـــت تعام ـــرکت و نهای ش
ارکان شـــرکت از نـــکات قـــوت ایـــن مجمـــع 

ـــود. ب
هدف از انجام افزایش سرمایه 

هـــدف شـــركت صنایـــع بهداشـــتي ســـاینا )ســـهامی عـــام(، 
از افزایـــش ســـرمایه موضـــوع ایـــن بیانیـــه ثبـــت ، بـــه شـــرح 

ـــر مـــی باشـــد. زی
ـــولفونیک  ـــید س ـــرح اس ـــی ط ـــادی و مال ـــزاری اقتص - برگ
ـــر  ـــن ب ـــای 2 ت ـــر مبن ـــولفات ب ـــر س ـــل ات ـــدیم لوری و س

ـــاعت. س
ـــل  ـــنهادی و مح ـــرمایة پیش ـــش س ـــغ افزای مبل

تأمیـــن آن 
بـــا توجـــه بـــه برنامـــه ارائـــه شـــده، شـــركت صنایـــع 
ـــغ  ـــود را از مبل ـــرمایه خ ـــر دارد س ـــاینا در نظ ـــتي س بهداش
ـــال از  ـــارد ری ـــغ 850  میلی ـــه مبل ـــال ب ـــارد  ری 100 میلی
ـــا ســـلب حـــق تقـــدم از ســـهامداران  محـــل صـــرف ســـهام ب
ـــد. ـــش ده ـــر افزای ـــرح زی ـــه ش ـــته ب ـــود انباش ـــی و س فعل

- 600 میلیـــارد  ریـــال )معـــادل 600 درصـــد( از محـــل 
ـــا ســـلب حـــق تقـــدم از ســـهامداران فعلـــی صـــرف ســـهام ب

- 150 میلیارد ریال )معادل 150 درصد( از محل سود انباشته.
درباره ساینا

ـــوینده  ـــت ش ـــت صنع ـــگ مدیری ـــه هلدین ـــر مجموع ـــه زی ـــاینا ك ـــتي س ـــع بهداش ـــركت صنای ش
ـــت  ـــماره 181802 در اداره ثب ـــت ش ـــن 1380 تح ـــد در 2 بهم ـــی باش ـــهر م ـــع بهش ـــعه صنای توس
شـــركتها و مالکیـــت صنعتـــی تهـــران بـــر مبنـــای توافقـــات و هماهنگـــی بـــه عمـــل آمـــده فیمابیـــن 
ـــه مســـاحت  ـــی ب ـــع بهشـــهر در زمین ـــروه توســـعه صنای ـــت گ ـــت شـــركت پاكســـان و مدیری مدیری
ـــیس  ـــروِه تاس ـــتای قِ ـــروی روس ـــر روب ـــتان ابه ـــی شهرس ـــه صنعت ـــع در ناحی ـــر مرب 59898/5 مت
گردیـــد. ایـــن شـــركت در مـــورخ 7 اردیبهشـــت 1394 از ســـهامی خـــاص بـــه ســـهامی عـــام تبدیـــل 
ـــواع مـــواد شـــوینده و پـــاک  ـــه تهیـــه و تولیـــد ان شـــد. موضـــوع شـــركت طبـــق مـــاده 2 اساســـنامه ب
ـــرمایه  ـــی، س ـــدی و بازرگان ـــای تولی ـــیمیایی و كاره ـــتی، ش ـــی، بهداش ـــوالت آرایش ـــده، محص كنن
ـــا  ـــتقیم ی ـــورت مس ـــه بص ـــی ك ـــات و معامات ـــوع عملی ـــر ن ـــام ه ـــی و واردات و انج ـــذاری، صادرات گ

ـــا موضـــوع شـــركت باشـــد. ـــط ب ـــر مســـتقیم مرتب غی

مدیرعامل مدبر شرکت ساینا با تبیین اینکه با تالش مجدانه مدیریت 
شرکت، مدیران هلدینگ و انجمن صنعت شوینده در جهت واقعی 
سازی نرخ فروش محصوالت ، قدمی ارزشمند در تایید و تصویب 
افزایش نرخ فروش محصوالت در پایان فصل بهار برداشته شد افزود: 
جهش چشمگیر قیمت تمام نهاده های تولید از جمله؛ حقوق پرسنل، 
مواد اولیه،قیمت برق و آب و گاز، عوارض و ... در سال های 1400 و 
1401 سبب گردید تا تمام شرکت های تولیدی محصوالت شوینده با 
مشکالت جدی در تولید و فروش محصول مواجه شده و قسمت عمده 

ای از محصوالت خود را با زیان وارد بازار سازند.
دکتر مسعود مدنی با اشاره به اینکه با توجه به قیمت تمام شده محصول 
برای قیمت  بایست  و حاشیه سود معقول در نظر گرفته شده می 
قابل فروش و نهایی تصمیم اتخاذ شده اظهار امیدواری کرد در سایه 
عملیاتی ساختن برنامه های مدیریتی با تاسیس واحدهای تولید کننده 
مواد اولیه در شرکت ساینا، تولید محصوالت جدید و اصالح قیمت ها 
شاهد استمرار ، جهش تولید، افزایش سهم بازار و ارتقای سودآوری در 

مجموعه ساینا باشیم.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سیمان سپاهان )سهامی عام( مورخ 1401/08/28 
در محل هتل بزرگ ارم تهران- سالن نگین برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 75/53 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای  
عزت اهلل زنگنه بود، كه جنابان سام كریمي جیرنده و كامیار سیداحمد كرماني در مقام نظار اول و 

دوم و آقای عباسعلي معینیان  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 1401/06/31 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 1/770 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
جامع  گزارش  ابتدای  در  معینیان  عباسعلی  مهندس 
خود با تشریح اینکه شركت سیمان سپاهان با سه خط 
تولید و ظرفیت تولید 4،000،000 تن انواع سیمان یکی 
از بزرگترین تولید كنندگان سیمان در كشور است كه 
 ، با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات و ماشین آالت 
منطبق با استانداردهای جهانی محصوالت خود را تولید 
و به بازار عرضه می نماید و سهم عمده از تامین سیمان 
های مورد نیاز طرح های عمرانی در كشور را بر عهده دارد 
افزود: این شركت عنوان صنعت برگزیده سبز كشور را به 
خود اختصاص داده و تنها تولید كننده سیمان های سرباره 

ای در كشور است.
مدیرعامل با تجربه و شناخته شده صنعت كانی كشورمان 
در ادامه با اعام اینکه شركت سیمان سپاهان با اعتقاد 

راسخ به ایجاد تنوع محصول مطابق با نیاز مشتری و تولید 
سیمان های با كیفیت و بهره گیری از امکانات تجهیزاتی 
متخصص  انسانی  نیروی  پتانسیل  و  مجهز  آزمایشگاه  و 
، توان تولید 12 نوع سیمان شامل انواع سیمان پرتلند ، 
پرتلند سرباره ای ، آهکی ، پوزوالنی و مركب را دارا بوده و 
با توجه به سابقه طوالنی در تولید انواع سیمان سرباره ای و 
مطالعات گسترده تحقیقاتی و كاربردی و كسب دانش فنی 
،و بهره برداری از دپارتمان اختات سیمان و سرباره،  بعنوان 
اولین و تنها تولید كننده این نوع سیمان بر اساس استاندار 
ملی ایران و اروپا می باشد تصریح كرد كه با توجه به وجود 
نیروهای متخصص و استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا 
در خطوط تولید و دسترسی به معادن مطلوب توانسته ایم با 
ایجاد تنوع محصوالت، حفظ و ارتقاء كیفیت خوب و اعتای 
جایگاه و برند شركت زمینه مناسب را جهت اولویت انتخاب 
و مصرف انواع سیمان های مجموعه را با كاربرد های ویژه 

بطور گسترده فراهم سازند.
مدیر موفق رزومه دار شركت در بخش دیگری از گزارش 
خود با اشاره به افزایش راندمان تولید از 6/2 میلیون تن 
به 7/2 میلیون تن و رسیدن به حدنصاب 7/2 میلیون تن 
تولیدكلینکر كه حاكی از ركوردار 15 سال گذشته بودن 
تولید در بین شركت های سیمانی در سال مالی اخیر بوده 

است تاكید كرد كه برنامه ریزی و راهکارهای بسیار خوبی در جهت توسعه و افزایش ظرفیت تولید 
برای سال جاری نیز در دستور كار شركت قرار دارد.

مهندس معینیان در ادامه با تصریح اینکه كلیه مواد اولیه مورد نیاز كارخانه از معادن در دسترس 
تامین می گردد اضافه كرد: به جد دنبال بهینه سازی بیشتر امور و اورهال و بازسازی واحدهای 
مورد نیاز هستیم و مفتخرم اعام داریم كه علیرغم قطعی های مکرر برق و گاز، شاهد كاهش 45 
روزه توقفات در سال مالی مورد گزارش به نسبت سال قبل بوده ایم. سکاندار شركت در فرازی دیگر 
از گزارش خود با اعام اینکه با بکارگیری سرباره بجای سنگ آهن ، دپوی مکفی مواد اولیه مثل 
سنگ آهن – سنگ گچ- سرباره صرفه جویی بسیار زیاد در خرید مواد اولیه و ذخیره آنها، خرید 
و استفاده بهینه از آجرنسوز با كیفیت و پیاده سازی راهبردهای موثر توانستیم عملکرد درخشان 
و سودی شیرین را برای سهامداران و ذینفعان خود به ارمغان بیاوریم كه این مهم بدون همت 
كاركنان، پرسنل خدوم و مدیریتی و معاونین متعهد و متخصص میسر و ممکن نبود خاطرنشان كرد 

با تمهیدات اندیشیده شده در سال مالی جاری نیز این روند رو به رشد و صعودی مجموعه سپاهان 
در عملکرد استمرار خواهد داشت.

به گفته وی سیمان سپاهان 30 درصدی تولید استان و سهم 40 درصد از بازار استان را به خود 
اختصاص داده است. مهندس معینیان همچنین اظهار داشت كه در پروژه های ملی و استانی این 
سیمان سپاهان است كه بواسطه كیفیت باال، تنوع محصول و اعتبار باالی برند انتخاب اول است.  
سکاندار سیمان سپاهان در بخش دیگری از گزارش خود ذاعام كرد كه افزایش صادرات به میزان 
1 میلیون تن محصول بدون پرداخت هیچ هزینه ای برای دموراژ و كسب مقام دومین صادركننده 
كلینکر در كشور آن هم با درنظر گرفتن اینکه كارخانه در میانه كشور قرار دارد از دیگر توفیقات 

مجموعه در سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه 1400 بوده است.
پروژه ثبت و ارتقاء ركورد تولید كلینکر به میزان 2 میلیون 
تن ، ثبت باالترین میزان تولید در خط سه این شركت 
، كسب 15 هزار میلیارد ریال درآمد عملیاتی خالص از 
از رشد 50  فروش و صادرات به دست آمده كه حاكی 
میزان  به  عملیاتی خود  ارتقاء سود  باشد،  می  درصدی 
24 درصد و افزایش 39 درصدی سود خالص نسبت به 
سال قبل از دیگر دستاوردهای شركت و در سال مالی بود 

گزارش بوده است.
از جمله برنامه های آتی شركت می توان به تولید 2/5 
میلیون تن كلینکر و استفاده حداكثری از ظرفیت های 
 1/8 میزان  به  سیمان  داخلی  فروش  و  تولید  موجود، 
فروش  داخلی  بازار  توسعه شرایط  و  تن، حفظ  میلیون 
سیمان از طریق بورس كاال، صادرات 880 هزار تن كلینکر 
و بهینه سازی تركیب مقاصد صادراتی در جهت افزایش 

سود اشاره كرد.
استقبال پرشور سهامداران و خبرنگاران از مجمع، 
حضور مهندس سلیمیان مدیرعامل هلدینگ سیمان 
غدیر و مدیران ارشد مجموعه در این مجمع که حاکی 
از نگاه ویژه مدیران هلدینگ به سیمان سپاهان و 
مدیر موسپید آن می باشد،  پخش یک کلیپ زیبا 
توانمند شرکت  روابط عمومی  به همت  که  و جامع 
تهیه و در آن توانمندی - تاریخچه و دستاوردهای 
سیمان سپاهان به خوبی به سمع و نظر سهامداران 
درخشان  عملکرد  از  پرافتخار  گزارش  ارائه  رسید، 
صنعت  صاحبنام  مدیر  توسط  سپاهان  سیمان 
کشورمان جناب مهندس عباسعلی معینیان، تقدیر 
ویژه جناب زنگنه در مقام ریاست مجمع از کارنامه 
کاری درخشان و عملکرد شایسته مجموعه سیمان 
سپاهان در سال مالی مورد گزارش ، تایید حسابهای 
شفاف و کلین جناب حسین فرج زاده معاونت مجرب 
 ، قانونی  بازرس  و  حسابرس  توسط  مجموعه  مالیه 
پاسخگویی دقیق و مستند به سواالت سهامداران 
حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط و حسابرس 
توسط تیم مدیریت ارشد شرکت، تشویق حین و بعد 
از ارائه قرائت گزارش مدیریت توسط سهامداران و 
ذینفعان حاضر در مجمع ، اعالم اینکه پرونده های حقوقی شرکت با پی گیری های مجدانه 
صورت پذیرفته به نتایج خوبی معطوف گردیده است، تشریح برنامه های آتی شرکت، 
تبیین اینکه علیرغم تمام معضالت شرکت توانسته است صادرات خود را افزایش دهد، 
تخصیص نه میلیارد ریال برای ایفای مسئولیت اجتماعی، برگزاری انتخابات هیات مدیره 
و ابقای اعضای حقوقی پیشین به مدت 2 سال ، برگزاری مجمع فوق العاده جهت انطباق 
اساسنامه شرکت با اساسنامه مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار و نهایت تعامل و 
همکاری صمیمانه کلیه ارکان شرکت منجمله مدیریت روابط عمومی فرهیخته و بچه های 
خوب امور سهام در پاسخگویی و مساعدت در بازنشر خبر مجمع از نکات خواندنی این 

جلسه بود .
پیام هیأت مدیره 

شركت به منظور كسب شرایط برتر در رقابت ، با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود اقدام به 

سیمان سپاهان رکورد دار تولید در صنعت سیمان
افزایش 40 درصدی سود مجموعه در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی

سیمان سپاهان با داشتن 3 خط تولید و دارا بودن پرسنل متعهد و 
متخصص و مدیری توانمند و با تجربه بنام مهندس عباسعلی معینیان 
توانست با شکستن رکورد کلینکر و کسب 15 هزار میلیارد ریال درآمد 
عملیاتی حاصل از فروش محصول و فروش بیش از 1 میلیون و 600 هزار 
تن انواع محصول در بازار داخلی در کنار رشد 11 درصدی صادرات 
شرکت نسبت به سال مالی قبل با ارسال بیش از یک میلیون تن سیمان 
و کلینکر به بنادر و مرزهای کشور جهت صادرات، و بارگیری 11 کشتی 
و صادرات به هند، بنگالدش، عراق، سریالنکا، تانزانیا و برخی از کشورها 
دیگر علیرغم تحریم های بین المللی نقش خوش یک شرکت موفق را 

تجلی ببخشد.
حفظ  جهت  کشور  داخل  انبارهای  در  کلینکر  تن  هزار   100 حفظ 
مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید، افزایش فروش از نظر مقداری 
به 2 میلیون و 625 هزار تن و کسب 40 درصد از بازار این محصول در 
استان اصفهان در سایه پیاده سازی و عملیاتی گشتن برنامه های مدون 
مدیریت از دیگر دستاوردهای شرکت سیمان سپاهان در سال مالی 
گذشته بوده است. این مجموعه در نتیجه توانست با رسیدن به مبلغ 
14/980 میلیارد فروش درآمدهای عملیاتی خود را بیش از 48 درصد 
ارتقاء داده و با افزایش 39 درصدی سود خالص رقم 4/825 میلیارد 

سود خالص را برای سهامداران و ذینفعان به ارمغان بیاورد.

ش
خو

سر
قه 

دی
ص
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تدوین برنامه هاي مناسب در راستاي بهبود تصمیم سازي و تصمیم گیري نموده  و براي ارتقاء 
بازدهي و افزایش كیفیت محصوالت و خدمات،  كاهش زمان واكنش نسبت به نیاز مشتریان ، 
شناسایي محدودیت ها، رفع تنگناها ، شناسایي و حذف هزینه هاي بدون ارزش افزوده،  كاهش 
مستمر بهاي  تمام شده  و ارزیابي فعالیت هاي جدید كه انجام آن بر عملکرد شركت موثر بوده و 
همچنین برنامه ریزي در جهت پژوهش،  تحقیقات و آموزش نیروي انساني، طرح ریزي نموده است، 

كه امید است با پشتیباني و رهنمود سهامداران محترم شاهد نتایج آن باشیم .
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوطه در سال مالی مورد گزارش 

پس از خروج سیمان از سبد حمایتی در سال 1387 و راه اندازی كارخانجات جدید سیمان در 
كشور، عرضه سیمان نسبت به تقاضا در بازارهای داخلی افزایش یافت و شرایطی متفاوت با گذشته 
برای واحدهای تولید كننده سیمان به وجود آمد و علیرغم آزاد شده صادرات سیمان در سالهای بعد، 
فزونی عرضه در بازارهای داخلی نسبت به تقاضا در سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه 1401 

همچنان تداوم یافت.                                                              
عاوه بر این افزایش قیمت تمام شده تولید سیمان تحت تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی، 
افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه های سالیانه از یک طرف و عدم تناسب افزایش قیمت فروش سیمان 

با افزایش قیمت تمام شده از طرف دیگر، منجر به كاهش حاشیه سود صنعت سیمان خواهد شد.
عدم تناسب رشد مصرف سیمان با رشد تولید سیمان در سال های اخیر ، باعث گردیده است 
تولیدكنندگان با مازاد تولید نسبت به مصرف مواجه شده كه در نتیجه با انباشت موجودی و نهایتا 

عدم فروش محصول و با كسری نقدینگی مواجه شوند.

در سال مالی مورد گزارش با توجه به اقدامات صورت گرفته در بازار سیمان و ورود سیمان به بورس 
كاال و واقعب شدن قیمت سیمان براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، حاشیه سود صنعت سیمان بهبود 

قابل ماحظه ای یافته است.
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش

پس از راه اندازی خط سوم تولید در سال 1387 ظرفیت رسمی تولید كلینکر در شركت سیمان 
سپاهان از 1/8 میلیون تن به 2/7 میلیون تن و پس از راه اندازی آسیاب سیمان خط سوم در نیمه 

دوم سال 1388 ظرفیت رسمی تولید سیمان نیز به 3/7 میلیون تن رسیده است.
با افزایش ظرفیت تولید سیمان در شركت و افزایش عرضه سیمان تولیدی سایر شركت ها در 
بازارهای داخلی، به ویژه افزایش عرضه سیمان در منطقه جغرافیایی فعایت شركت بعلت بهره برداری 
از كارخانه های جدید، رقابت بین عرضه كنندگان برای افزایش فروش محصوالت خود در سال مالی 
منتهی به پایان شهریور ماه 1401 نیز ادامه یافت بطوریکه در اثر رقابت، قیمت فروش نیز تحت 

تاثیر قرار گرفته است.
 در صادرات محصول به خارج از كشور نیز با توجه به تولید مازاد سیمان نسبت به مصرف داخلی، 
عرضه رقابت شدت یافت. با توجه به شرایط نرخ ارز و بهبود صادرات ، شركت توانست در سال مالی 
گذشته بیش از یک میلیون تن كلینکر صادر نماید كه نسبت به میانگین 5 سال اخیر، از افزایش قابل 
توجهی برخوردار بوده است. با وجود این موارد، شركت همواره تاش نمود به اهداف از پیش تعیین 
شده دست یابد و با همت و همدلی همه كاركنان برای ورود به بازارهای جدید برنامه ریزی نماید كه 

نتیجه آن فروش 1/622 هزار تن سیمان و بیش از یک میلیون تن كلینکر در شرایط سخت رقابتی 
در بازارهای داخل و خارج از كشور بوده است.

- چابک سازی سازمان
نیروی انسانی بعنوان عامل رشد و پویایی سازمان همواره مورد توجه بوده است. بازنگری مستمر 
و  كاركنان  دانش  ارتقاء سطح  برای  آموزشهای تخصصی  ریزی  برنامه  و  انسانی  نیروی  وضعیت 
مهندسی مجدد در سال مالی مورد گزارش در ادامه اقدامات سالهای قبل و تداوم آن برای سنوات 

آتی یکی از استراتژیهای برگزیده می باشد.
برنامه هاي آینده شرکت

شركت سیمان سپاهان در راستاي جلب نظر ذینفعان خود، به ویژه حداكثر نمودن منافع سهامداران 
عزیز و با برقراري واستفاده از سیستم مدیریت استراتژي متوازن )BSM( وباتمام توان، حداكثر 
تاش خود را براي كاهش قیمت تمام شده محصوالت و افزایش )EPS( به كار گرفته و در قالب 

برنامه راهبردي 3 ساله اهداف ذیل را تدوین نموده است:
گسترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع بخشي شیوه هاي فروش

ارتقاي كیفیت محصوالت در سطح داخلي و استانداردهاي بین المللي )كنترل جامع كیفیت مواد 
اولیه و افزودني از معدن تا تحویل به مشتري، پیگیري اخذ نشان CE( وگسترش سهم بازار داخلی 
)افزایش كارائي فرآیند بازاریابي ، مدیریت روابط با مشتریان، جلب رضایت و ایجاد وفاداري در 
مشتریان( همچنین افزایش میزان صادرات به منظور به كارگیري حداكثر ظرفیت تولیدي و تأمین 

بخشي از نیازهاي ارزي.

تنوع محصوالت
تقویت فعالیتهای تحقیق و توسعه )R&D( جهت تأمین نیازهاي جدید مشتریان ونگاه به آینده از 

نظر تکنولوژي و تولید محصوالت جدید و معرفی به بازارهای موجود.
مدیریت و تامین بهینه منابع مالی

برنامه شركت در سال مالی آتی مدیریت و تامین منابع مالی از طریق اخذ تسهیات مالی ارزان 
قیمت و فروش اموال مازاد به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی خطوط تولید و 

تداوم فعالیت شركت می باشد.
مدیریت هزینه ها و کاهش بهای تمام شده

شركت در سال مالی 1401 - 1400 برنامه تعمیرات اساسی خطوط قدیمی را در برنامه كار خود 
قرار داده است كه می تواند منجر به افزایش ظرفیتهای عملی تولید شده، همچنین بر بهای تمام 
شده محصوالت نیز موثر می باشد. با توجه به شرایط فعلی، برنامه های مختلفی در خصوص كنترل 

و كاهش هزینه ها در حوزه های مختلف عملیاتی در دست انجام می باشد.
شیوه هاي تأمین مالي
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اخبار بانک و بیمه

با تصمیم اعضای هیأت مدیره و تأیید رئیس كل بیمه 
مدیرعامل  عنوان  به  یزدان دوست  علیرضا  مركزی، 

شركت بیمه ملت منصوب شد.
با پیشنهاد هیأت مدیره شركت و تأیید مجید بهزادپور، 
رئیس كل بیمه مركزی جمهوری اسامی ایران، علیرضا 
یزدان دوست به طور رسمی مدیرعامل بیمه ملت شد و 
در مراسمی با حضور اعضای هیأت مدیره، حکم خود را 

از بهرنگ اسدی قره جلو رئیس هیأت مدیره دریافت كرد.
رئیس كل بیمه مركزی در تأییدیه حکم مدیرعامل بیمه ملت، بر تاش در جهت توسعه پرتفوی شركت 
با رعایت ماحظات فنی و مالی، مولدسازی دارایی های شركت از طریق ساماندهی منابع سرمایه گذاری، 
توسعه نرم افزارها و بکارگیری فن آوری های نوین در صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت و همچنین تأمین و 

حفظ نیروی انسانی كارآمد و متخصص تأكید كرده است.
علیرضا یزدان دوست از مدیران عامل جوان صنعت بیمه كشور است. او دانش آموخته رشته مدیریت بیمه از 
دانشکده اكو دانشگاه عامه طباطبایی تهران در مقطع كارشناسی است و كارشناسی ارشد خود را در رشته 
مدیریت با گرایش MBA در دانشگاه تهران گذرانده و هم اكنون در مقطع دكترا مشغول به تحصیل است.
او پیش از حضور در بیمه ملت، مدیرعامل بیمه آسماری، مدیر راه اندازی و نماینده هیأت موسس 

شركت های بیمه آرمان و بیمه سرمد و همچنین معاون فنی بیمه دی بوده است.

روابط عمومی بانک كارآفرین در هفدهمین جشنواره 
ملی روابط عمومی  های سراسر كشور؛ در سطح ملی و 
در بخش انتشارات اصلی )چاپی( در دو بخش ویژه  نامه 
و صفحه  آرایی نشریه داخلی بانک »پیام كارآفرین« 
رتبه اول، خبر رتبه دوم و مصاحبه و مقاله رتبه سوم 
را كسب كرد. همچنین وب  سایت بانک كارآفرین در 
بخش رسانه های دیجیتالی موفق به كسب رتبه سوم 

شد و جایزه ملی خاقیت نیز به روابط عمومی بانک كارآفرین اهدا شد.
این جشنواره، با حضور جمعی از مدیران و كارشناسان روابط عمومی  های سراسر كشور در مركز همایش  های 
سازمان محیط   زیست برگزار شد و از روابط عمومی  های برتر كشور تجلیل به عمل آمد. بنا بر این گزارش 
این جشنواره با همت انجمن متخصصان روابط عمومی و با حضور روابط عمومی  های سراسر كشور و ازجمله 
وزارتخانه ها، بانک ها، سازمان ها و شركت  های خصوصی و دولتی در 11 بخش شامل رسانه های دیداری و 
شنیداری )فیلم  های مستند، تیزر، كلیپ، انیمیشن، موشن  گرافیک(، ادبیات )مستندسازی، داستان  سرایی(، 
تحلیل محتوا )تحلیل محتوای رسانه های درون و برون  سازمانی(، برنامه انتشاراتی )كتاب، نشریه داخلی، 
بروشور، ویژه  نامه(، هنرهای تجسمی، بصری )پوستر، اینفوگرافی، عکس، كاریکاتور(، رسانه های دیجیتالی 

)وب  سایت، مولتی  مدیا، شبکه ها و رسانه های اجتماعی( و تبلیغات در دو سطح ملی و استانی برگزار شد.

و  پژوهشگران  جمع  در  ابراهیمی  اله  آیت  دكتر 
چابک  لزوم  بر  سپه،  بانک  برتر  پیشنهاددهندگان 
سازی و یادگیری سازمانی در راستای اقدام و عمل 
هوشمندانه، علمی و عاقانه با اتکا بر تحقیقات و 
پژوهش كاربردی به منظور تبدیل شدن به  بزرگ ترین 

بانک دیجیتالی در افق 1404 تأكید كرد.
دكتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در مراسم 

گرامیداشت هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برتر بانک سپه ، با مهم برشمردن تقویت تحقیقات و 
پژوهش های كاربردی در خصوص موضوعات اولویت دار و در راستای طرح تحول راهبردی، گفت: زمینه و 
بستر مناسب برای تحقیق و پژوهش توسط مركز مطالعات بانک سپه فراهم شده و با شناسایی استعدادهای 
منحصربه فرد، نخبه و پژوهشگر حاضر در بدنه عملیاتی بانک و دعوت از اساتید برگزیده و تراز اول می توان 

روحیه و كار پژوهشی فناورانه و مشتری محور را در بدنه بانک و كاركنان متبلور كرد.
دكتر ابراهیمی با عنوان اینکه آنچه را كه برای آینده و در طرح تحول راهبردی دوم بانک سپه دنبال 
می كنیم، تبدیل شدن به بانکی بزرگ و در سطح جهانی پس از افق 1404است، اضافه كرد: باید مسیر 
تحوالت به گونه ای ترسیم شود تا مركز مطالعات راهبردی بانک سپه نقش تعیین كننده ایفا كند كه این 
مهم در طرح تحول راهبردی بانک با اولویت دهی به نقش پژوهش و تحقیقات كاربردی به خوبی محقق 

شده است.

پژوهش  و  آموزش  مدیر  میرزاخانی،  محّمدسجاد 
شركت بیمه كوثر به مناسبت هفته پژوهش به بیان 
اقدامات و طرح هاي شركت در حوزه پژوهش پرداخت.
این شركت به منظور ارتقای سطح كیفیت خدمات 
نیازمند حركت تحولی به  وسیله پژوهش و نوآوری و 
با استفاده از راه كار های نوین براي تحقق اهداف از پیش 
طراحي شده است. در همین راستا با توسعه تحقیق و 

پژوهش در مسیر فرهنگ سازي و افزایش ضریب نفوذ بیمه در كشور مي توان به دو هدف كان شركت 
یعني سودآوري و رضایت مشتریان دست یافت.

محّمدسجاد میرزاخانی ضمن تبریک هفته پژوهش و نوآوری با بیان اینکه نقشه راه حوزه پژوهش شركت 
در ده سرفصل كلی در قالب یک برنامه سه ساله ترسیم شده است گفت: در گام نخست خط مشی آموزش 
و پژوهش شركت تدوین گردید و سپس اقدام به شناسایی و تدوین اولویت های پژوهشی شركت در 9 
محور اصلی و 44 زیرمحور تخصصی شد و همچنین تدوین آیین نامه حمایت از طرح های پژوهشی از دیگر 

اقدامات كلیدی این مدیریت در سال جاری بوده است.

تیم فوتسال بانک سامان با شکست حریف خود در 
فینال، قهرمان لیگ فوتسال كارگران كشور شد.

تیم فوتسال بانک سامان شب گذشته، در بازی فینال 
لیگ فوتسال كارگران كشور به مصاف تیم فوالد كاوه 
جنوب كیش رفت كه در یک بازی درخشان توانست 
با نتیجه 6 بر 1 حریف قدرتمند خود را شکست دهد 
و كاپ قهرمانی این دور از مسابقات را باالی سر ببرد.

در مرحله نخست این مسابقات كه در شهر همدان 
برگزار شده بود، تیم فوتسال بانک سامان موفق شده بود تیم های كشت و صنعت مغان، پلیمر كیسه تبریز، 

پارس خزر و فوالد ویان همدان را از پیش رو بردارد و به مرحله نهایی مسابقات راه پیدا كند.

بانک تجارت در راستای ارائه خدمات سفارشی سازی 
شده به بخش های مختلف بازار، از محصول بازارچه 

تجارت رونمایی كرد
 این محصول جدید طی مراسمی با حضور دكتر هادی 
بانک و مهندس  این  آثار مدیرعامل  اخاقی فیض 
محمد رضا دیانی مدیرعامل گروه توسعه سرمایه گذاری 
انتخاب به عنوان اولین شركت عضو این طرح مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
بازارچه تجارت به عنوان محصول جدید بانک تجارت در بستر پلتفرم این بانک ویژه اصناف امکان احراز 
هویت، افتتاح حساب و تخصیص اعتبار تا سقف 500 میلیون ریال به صورت غیرحضوری برای خرید 

محصوالت از شركت های تولیدی عضو بازارچه تجارت را فراهم می كند.
از دیگر مزایای بازارچه تجارت به عنوان یک روش نوین تامین مالی می توان به افزایش قدرت خرید 

خانوارها،توسعه فروش محصوالت تولید داخل و تخصیص اعتبار با نرخ های متنوع اشاره كرد.

محسن سیفی، عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران 
از نمایشگاه »مدیریت فناوری محصوالت دانش بنیان 
در صنعت نفت« بازدید و در دیدار با مدیران برخی 
از شركت های حاضر در نمایشگاه، بر حمایت بانک از 

صنایع نفت و پتروشیمی تأكید كرد.
سیفی در بازدید از نمایشگاه كه به همراه مهدی اقبالی 
راد معاون مدیر عامل انجام شد با اشاره به ظرفیت های 
متعدد این بانک از جمله پوشش جغرافیایی داخلی و خارجی بسیار باال در میان بانک های ایرانی اظهار 
كرد: بانک صادرات ایران از جمله بانک هایی است كه بیشترین حجم پرداخت تسهیات و تعداد مشتری 

را در شبکه بانکی دارد.
عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران همچنین با اشاره به تمركز همزمان این بانک بر مشتریان عادی و 
ویژه گفت: در تعامل با مشتریان عمده، رویکرد تجاری را دنبال می كنیم. از همین رو، در صنایع مختلف 
سرمایه گذاری كرده ایم و متناسب با نیازهای مشتریان، خدمات و محصوالت متنوع بانکی و مالی را ارائه 

می كنیم.
وی با اشاره به ظرفیت های صنایع نفت و پتروشیمی در كشور افزود: بانک صادرات ایران برای افزایش 
تولید در صنعت نفت آمادگی كامل دارد و ظرفیت های خود را برای توسعه بیشتر این بخش ها به كار 

خواهد گرفت.

محمد نجف زاده معاون امور شعب و بازاریابی منطقه 
دو كشور در سفر به استان خراسان جنوبی در جلسه 
نشست طایه داران پیشرفت ایران ویژه فرصت های 
سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی خراسان جنوبی كه 
رئیس جمهور و جمعی از وزرا و سرمایه گذاران در منطقه 
ویژه اقتصادی استان در این جلسه حضور داشتند، شركت 

كرد.
وزیر اقتصاد در این مراسم اظهار داشت: تاش های خوب، مخلصانه، جدی و با پشتکار مدیران استان 
مشهود است.وی بیان داشت: عملکردها نشان می دهد تیم اقتصادی خراسان جنوبی همه تاش خود 
را به كار گرفته اند تا شاخص های عملکردی استان رشد یابد.خاندوزی تصریح كرد: عملکرد سال 1401 
سرلوحه ارزیابی وزارت اقتصاد است تا بدانیم به لحاظ مدیریتی كدام یک از استان ها بهتر عمل می كنند.

وی خطاب به مدیران دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد گفت: درجایی كه نیاز به مذاكره در راس دستگاه ها 
یا وزارتخانه ها است موارد را درجلسات شورای هماهنگی مدیران تابعه مطرح و مشکات را به شکل ویژه 
ای به ما انتقال دهید.گفتنی است، نجف زاده همزمان با دومین دور سفر رئیس جمهور به استان خراسان 
جنوبی در سفر به این استان از محل برپایی میز خدمت در واحدهای بانک ملی ایران در استان بازدید كرد.

موفقیت بانک سپه درگرو مطالعات و تحقیقات کاربردی است/ انتخاب مدیران بانک 
سپه از بین نخبگان و پژوهشگران برتر

پژوهش و نوآوري زمینه ساز تحول نوین

بانک سامان، قهرمان لیگ فوتسال کارگران کشور شد

کسب رتبه های برتر بانک کارآفرین در جشنواره روابط عمومی های کشور

بازارچه تجارت« با همکاری گروه انتخاب رونمایی شدتأکید رئیس کل بیمه مرکزی بر بکارگیری فناوری های نوین بیمه ای

همکاری بانک صادرات ایران با پاالیشگاه ها افزایش می یابد

تقدیر وزیر اقتصاد از حمایت های بانک ملی ایران در راستای نصب تجهیزات در گمرک ماهیرود

محصولی جدید از بانک تجارت:یزدان دوست مدیرعامل بیمه ملت شد؛ 

دکتر ابراهیمی در جمع پژوهشگران برتر بانک سپه:

اقدامات و طرح هاي پژوهشي زمینه ساز تحول و نوآوری بیمه کوثر
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تصویب افزایش سرمایه »تاپ«
تجارت الکترونیک پارسیان ؛ پیشرو در ارائه خدمات پرداخت الکترونیک

مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام شركت تجارت الکترونیک پارسیان )سهامی عام( مورخ 1401/09/29 
در محل  همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید

در این مجمع كه با حضور 82/73 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علیرضا خدا كرمی بود، كه جنابان 

محمودی و نامداری در مقام نظار اول و دوم و آقای سودایی 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.
مهندس مجید هادی در ابتدای گزارش جامع خود با اعام اینکه شركت تجارت الکترونیک پارسیان اولین و 
بزرگترین شركت در حوزه خدمات پرداخت كشور و یکی از شركتهای طراز اول این حوزه در  جهان بوده و به عنوان 
شركتی پیشرو و بین المللی شناخته میشود افزود : مجموعه ما دارای زیرساخت های بسیار خوب ، مشتریان متعدد 
، مورد وثوق و اعتماد  مشتریان و منابع انسانی متعهد و متخصص می باشد كه همین عوامل بشارت دهنده مسیر  

رو به رشد و روند صعودی شركت می باشد .
سکاندار شركت در فرازی دیگر از گزارش خود با تبیین اینکه سهامدار اصلی شركت بانک پارسیان می باشد كه 
همواره از برنامه های مدیریت ارشد و توسعه روزافزون مجموعه حمایت كرده است اضافه كرد : اپلیکیشن تاپ، 

یکی از پركاربرد ترین اپلیکیشن های حوزه پرداخت می باشد. از 
طریق این اپلیکیشن، می توانید گستره زیادی از خدمات پرداخت 
را با اطمینان از حفظ محرمانگی اطاعات شخصی و مالی خود، 
انجام دهید. این اپلیکیشن زیر نظر بانک مركزی ج. ا. ا. و شركت 
شاپرک فعالیت می كند و دارای خدماتی چون: كارت به كارت، 
مانده گیری)موجودی(، خرید شارژ تلفن همراه و اینترنت، پرداخت 
قبض، استعام و پرداخت عوارض آزادراهی خودرو، خرید بیمه نامه، 
خرید بلیط اتوبوس، قطار و هواپیما، خرید بلیط اماكن گردشگری 

و ... می باشد.
مدیرعامل شركت همچنین خاطر نشان كرد كه طی یک بازه 20 
ساله و  افزایش سرمایه های متعدد ، سرمایه شركت اكنون به 600 
میلیارد افزایش یافته است و با تصویب این افزایش سرمایه توسط 
سهامداران، سرمایه شركت به 900میلیارد  ارتقاء پیدا خواهد كرد 
وی تصریح كرد كه با توجه به معافیت مالیاتی اباغ شده در صورت 
افزایش سرمایه از محل سود انباشته و الزام های سازمان بورس 
جهت رسیدن سرمایه شركت های پرداخت الکترونیک به مبلغ 

مشخص ، هیات مدیره مصمم به تصویب افزایش 05 درصدی از 
این فرصت گردید .

از مبلغ  افزایش سرمایه قبلی شركت  به گفته  مهندس هادی 
3/643/408 میلیون ریال به مبلغ 6/000/000 میلیون ریال و از 
محل مطالبات حال شده و آورده نقدی 1/199/268 میلیون ریال 
و از محل سود انباشته 1/157/324 میلیون ریال بوده كه به منظور 
توسعه، نوسازی و اصاح اكوسیستم شبکه پرداخت و سایر اقدامات 
انجام شده كه در تاریخ 1400/02/25 نزد مرجع ثبت شركت ها به 

ثبت رسیده است.
مدیر خوشفکر و صاحبنام صنعت آی تی و تجارت الکترونیک كشور 
مان در ادامه با تبیین این نکته كه شركت تجارت الکترونیک پارسیان 
به عنوان سازمانی پیش رو در ارائه خدمات پرداخت و یک مجموعه 
پیشتاز از تحول دیجیتال با خلق محصوالت جدید جهت توسعه و 
نوسازی شبکه پرداخت و تجهیزات فنی سایت پشتیبان نیازمند این 

افزایش سرمایه می باشد و تصویب این افزایش سرمایه را یک گام بزرگ جهت رسیدن هر چه زودتر و بهتر»تاپ« 
به اهداف مالیه تعیین شده اعام نمود.

مهندس مجید هادی در بخش پایانی گزارش خود خرید 70 هزار دستگاه كارتخوان و 3 هزار دستگاه پین پد و 
خرید 30 هزار دستگاه مودم را از جمله برنامه های تعیین شده برای این افزایش سرمایه برشمرد و اضافه كرد: بدین 
ترتیب با افزایش سرمایه 300 میلیاردی مصوب شده از محل سود انباشته، سرمایه شركت از مبلغ 600 میلیارد به 

900 میلیارد ریال افزایش می یابد.
استقبال خوب سهام داران از برگزاری مجمع فوق العاده  و حضور  در آن ، خیرمقدم و خوشامدگویی جناب كریمی 
مدیریت فرهیخته روابط عمومی به ذی نفعان و حاضرین در مجمع ، تبیین اینکه شركت تجارت الکترونیک پارسیان 
در مقام برترین و اولین شركت پرداخت كشور و دارای رتبه سیزدهم جهانی نقشی بی بدیل در سهولت پرداخت های 
الکترونیک ایفا می كند ، توضیحات جامع مهندس مجید هادی پیرامون تاریخچه -تركیب سهام داران و لزوم افزایش 
سرمایه كنونی ، پاسخ گویی دقیق و مستند به سواالت سهام داران توسط مدیریت ارشد شركت ، تقدیر ویژه دكتر 
خداكرمی در مقام ریاست مجمع از عملکرد درخشان مدیریت نخبه و پرسنل متعهد و متخصص مجموعه ، تشریح 
برنامه های عملیاتی شده  و برنامه عای آتی شركت توسط سکان دار مجموعه ، نهایت همکاری كلیه اركان و  تعامل 
شابسته سركار خانم نوروزی كارشناس خبره روابط عمومی جهت بازنشر خبرمجمع و میزبانی شایسته از كلیه 

سهام داران و ذی نفعان از نکات خواندنی این مجمع بود .
گزارش بازرس قانوني 

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان )سهامي عام(
در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه به میزان 3/000 میلیارد ریال

1- گزارش توجیهی مورخ 15 تیر ماه 1401 هیات مدیره شركت تجارت الکترونیک پارسیان )سهامي عام( 

درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 6/000 میلیارد ریال به مبلغ 9/000 میلیارد ریال ، مشتمل بر 
صورتهای سود و زیان فرضی، صورت وضعیت مالی فرضی ، تغییرات در حقوق مالکانه فرضی، جریان های نقدی 
فرضی و یادداشتهای توضیحی همراه 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 سود انباشته و به منظور توسعه نوسازی و اصاح اكو سیستم شبکه پرداخت و نیز استفاده از مشوق مالیاتی 
موضوع بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 تهیه شده است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل 
بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع 
بپیوندد. در نتیجه به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش توجیهی ممکن است برای هدف هایی 

جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج در گزارش توجیهی افزایش 
سرمایه، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه 
گزارش توجیهی فراهم نمی كند. به عاوه به نظر این موسسه، گزارش توجیهی یاد شده ، براساس مفروضات مزبور 

به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- در رعایت تبصره 2 ماده 161 اصاحیه قانون تجارت، هیات 
افزایش  توجیهی  گزارش  بر  بایست، عاوه  مدیره شركت می 
سرمایه، گزارشی درخصوص امور شركت از بدو سال مالی جاری 
ارائه نماید. در این ارتباط، تراز آزمایشی حسابهای شركت به تاریخ 
31 خرداد ماه 1401 ارائه شده كه مستخرج از اطاعات مالی 

حسابرسی نشده است.
5- 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. 
6- به شرح مطالب مندرج در بند 2-4-4-2 گزارش توجیهی 
افزایش سرمایه، استفاده از مشوق مالیاتی بند ف تبصره 2 قانون 
بودجه سال 1401 توسط شركت در اظهارنامه مالیاتی عملکرد 
سال 1400 منظور شده و اعمال اثرات مشوق مالیاتی مذكور به 
میزان 656 میلیارد ریال در اطاعات مالی برآوردی سالهای 1401 
و 1402 در گزارش توجیهی مذكور، لحاظ شده است. قابل ذكر 
است استفاده از مشوق معافیت مالیاتی مذكور منوط به تصویب طرح 
افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده و همچنین ثبت و انجام 
مراحل قانونی افزایش سرمایه حداكثر تا پایان سال 1401 می باشد.

به  نسبت  قانونی  بازرس  و  اظهارنظر حسابرس  به  توجه  با   -7
صورتهای مالی سال منتهی به 1400/12/29 شركت و با لحاظ 
داشتن تقسیم سود مصوب مجمع عمومی عادی سال مالی مذكور 
، مانده سود انباشته برای افزایش سرمایه از این محل بر مبنای اقل 
سود انباشته گروه و جداگانه شركت تا مبلغ 3/201 میلیارد ریال از 

كفایت الزم برخوردار است.
8- بدیهی است اجرای افزایش سرمایه می بایستی با رعایت موارد 
پیش بینی شده در مفاد مواد اصاحیه قانون تجارت و پس از دریافت 

مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد.
9- كسب موفقیت »سازمان بورس و اوراق بهادار« در راستای افزایش 

سرمایه شركت صنعتی جام دارو )سهامی عام( ضروری می باشد.
هدف از انجام افزایش سرمایه 

توسعه، نوسازی و اصالح اکوسیستم شبکه پرداخت
جایگاه صنعت 

افزایش نیازمندی مردم به سرعت و دقت در انجام معامات منجر به افزایش سطح وابستگی افراد جامعه به ابزارهای 
پرداخت الکترونیک شده است. توسعه بازار پرداخت الکترونیکی نوعی تاش برای تغییر یکی از مراحل اصلی فرآیند 
خرید، یعنی پرداخت وجه از حالت دستی به صورت الکترونیکی و بعضا غیر حضوری شده است. برای انجام این 
امر ابزارهای مختلفی در جهان توسعه یافته كه متداولترین آنها در حال حاضر پایانه های فروش هستند. ورود و 
فعالیت در این بازار مستلزم عبور از موانع جدی موجود بوده كه اولین و یکی از عمده ترین آنها دریافت مجوز از 

بانک مركزی جمهوری اسامی است. 
در حال حاضر 12 شركت در كل كشور موفق به دریافت مجوز رسمی از نهاد قانونگذار، جهت ارائه خدمات پرداخت 
به صورت الکترونیکی شده اند كه شركت تجارت الکترونیک پارسیان )سهامی عام( نیز یکی از این شركتها به شمار 
می آید. عدم صدور مجوز جدید منجر به ایجاد یک انحصار چندجانبه در كشور شده، اما علیرغم این امر رقابت 

شدیدی بین شركتهای فعال در افزایش سهم بازار و ارائه خدمات جدید و تعمیق خدمات فعلی وجود دارد.
مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادی و محل تأمین آن 

با توجه به برنامه ارائه شده، شركت تجارت الکترونیک پارسیان در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 6/000/000/000 
میلیون ریال به مبلغ 9/000/000/000 میلیون ریال ، از محل سود انباشته افزایش دهد.

مبلغ 3/000 میلیارد ریال از محل سود سال مالی 1400/12/29 تقسیم نشده و به سود انباشته انتقال یافته تا پس 
از طی شدن مراحل قانونی صرف افزایش سرمایه شركت گردد.

تجهیز 21/601 پایانه فروشگاهی تا پایان سال 1400 ، سامانه پرداخت همراه 
تاپ با قابلیت نصب بر روی تمام گوشی های هوشمند ، صدور پشتیبانی انواع 
کارت های هدیه - خرید - مگا کارت و ... ، درگاه پرداخت اختصاصی کارما 

تاپ به ازای شارژ و پرداخت اینترنتی ، داشتن 
نرم افزار تلفن همراه تاپ کارت برای خرید از فروشگاه ها و سوپرمارکت ها در 
استانهای تهران و البرز ، مرکز پاسخگویی مشتریان در مقام فعالین اثربخش 
جهت کسب رضایت مندی حداکثری مشتریان ، دارا بودن نرم افزار تلفن 
همراه تاپیا مختص باشگاه مشتریان تاپ و ارائه خدمات ، مجری طرح ملی 
بنزین برای همه و استفاده از جدیدترین دستگاه های )UPT ( اجراها شده 
در جزیره کیش و انعقاد قرارداد با طیف بزرگی از بانک های بزرگ دولتی و 
خصوصی کشور تنها گوشه ای از مزیت های شرکت تجارت الکترونیک 
پارسیان در مقام برترین شرکت پرداخت الکترونیک کشور و دارای رتبه 

سیزدهم جهانی می باشد.
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رئیس جمهور در اولین روز سفر استانی به خراسان جنوبی از بخش های مختلف كارخانه كویرتایر 
بازدید كرد.

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی به همراه جمعی از اعضای هیات دولت در نخستین سفر دور دوم 
سفرهای استانی دولت وارد مركز استان شد.

رئیس جمهور سپس در كارخانه كویر تایر حضور یافت و از بخش های مختلف بزرگترین واحد 
صنعتی استان بازدید كرد.

در این بازدید دكتر آیت اهلل ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه ، دكتر سید بابک ابراهیمی مدیرعامل 
شركت سرمایه گذاری امید وسید محمد حسین زینلی مدیرعامل شركت كویر تایر در بدو رورد از 

ایت اهلل رئیسی استقبال كردند.
مدیرعامل شركت كویر تایر در این بازدید ضمن خیر مقدم گفت: این كارخانه سال 1377 به 

بهره برداری رسید و اكنون 24 سال از فعالیت این مجموعه صنعتی می گذرد.
سید محمدحسین زینلی از مشاركت 31 هزار سرمایه گذار خرد در این كارخانه خبر داد و گفت: 

حدود 70 درصد سهام این كارخانه وابسته به گروه سرمایه گذاری امید متعلق به بانک سپه است.
وی با بیان اینکه سهم كویر تایر از ارزش افزوده بخش صنعت استان 23 درصد است ادامه داد: در 
حال حاضر هزار و 304 نفر به صورت مستقیم و چهار هزار و 780 نفر به صورت غیرمستقیم در این 

كارخانه مشغول فعالیت هستند.
مدیرعامل شركت كویر تایر گفت: این تعداد 18 درصد شاغلین بخش صنعت استان و 38 درصد 

رئیس جمهور با تجلیل از اقدامات نوآورانه كارخانه كویرتایر گفت: شعار "ما می توانیم" در كارخانه 
كویرتایر محقق شده و این كارخانه كه سال ها كار كرده هر روز شاهد ابتکارات جدید است .

به گزارش  روابط عمومی شركت كویر تایر، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جمع كاركنان كارخانه 
كویرتایر بیرجند اظهار داشت: كارهایی كه در كارخانه انجام شده قابل تحسین است و نگاه داخلی 

سازی، دانش بنیان، بومی سازی و ابتکارات و خاقیت های آن قابل تقدیر است.
وی گفت: این كارخانه نه در سخن و حرف و خواسته بلکه در عمل دانش بنیان و بومی سازی را پیاده 

كرده و در این بازدید كه انجام شد كارهای بزرگی توسط شما انجام دیدیم.
رئیس جمهور افزود: شعار"ما می توانیم" در كارخانه كویرتایر محقق شده و این كارخانه كه سال ها 
كار كرده هر روز شاهد ابتکارات جدید است و فعالیت های كویرتایر بیرجند از نمونه خارجی آن نه 

تنها قابل رقابت بلکه باالتر و برتر است.
رئیسی تصریح كرد: معتقدم نمونه تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین انجام شده و هم اشتغال افزایش 
یافته و هم كار علم و فناوری پایه است و قدرت به موشک سازی نیست بلکه به همین روحیه نشاط 

كارگران و بومی سازی ها ست.
وی ادامه داد: كار باید با كیفیت باال باشد باشید و باید از ایستادگی و مقاومت كاركنان این مجموعه 

كه با تمام مشکات پای كار بودند تشکر كرد.
رئیس جمهور خاطرنشان كرد: هم تولید قدرت و هم تولید ثروت برای كشور در كارخانه كویرتایر 

صورت گرفته و ثروت علم و فناوری در اینجا از همه مهمتر بوده و كار ماندگاری انجام شده است.
رئیسی اظهار كرد: این كارخانه توسط مردم بنیان گذاری شده لذا نباید تنها منتظر دولت بود و این 

نشان می دهد هر جا به مردم میدان داده شد سبب موفقیت كشور شده است.

رئیس جمهور از کارخانه کویر تایر بازدید کرد

رئیس جمهور: کویرتایر ما می توانیم را در عمل محقق کرد

شاغلین بخش صنعت شهرستان بیرجند را تشکیل می دهند.
وی با بیان اینکه از 42 شهر ایران سرمایه آورده ایم تا این مجموعه كار خود را شروع و ادامه فعالیت 
دهد گفت: كار ما در كویر تایر به جایی رسیده كه 20 درصد تایر سواری مورد نیاز كشور را تامین 

می كنیم.
زینلی با اشاره به اینکه تا چند سال قبل فقط رینگ های 13 تا 15 )ویژه خودروهای پراید، پژو 
و سمند( را تولید می كردیم اظهار داشت: اما امروز برای خودروهای شاسی بلند نیز رینگ تولید 

می كنیم و شعار ما تولید الستیک در كویر تایر برای پراید تا پرادو است.
وی اتکا به دانش بومی و داخلی سازی طی هشت سال گذشته را از اقدامات انجام شده در این 
كارخانه دانست و گفت: اگر به دنبال محرومیت زدایی در شرق كشور هستیم باید كار اقتصادی 

صورت گیرد و اگر به دنبال رشد و توسعه هستیم باید سرمایه گذاران برای مشاركت ورود كنند.
مدیرعامل كارخانه كویر تایر با بیان اینکه این مجموعه با هفت ركورد ملی و انحصاری منحصر بهفرد، 
دستاوردهای ماندگاری در 23 سال فعالیت پرافتخار خود كسب كرده است افزود: جایگاه اولین تولید 

كننده تایر سبز همچنین اولین سازنده پرس پخت در كشور از آن ماست.
رئیس جمهور به همراه شماری از اعضای هیات دولت در نخستین سفر دور دوم سفرهای استانی 

دولت صبح پنجشنبه وارد بیرجند شد.
سفر اول رئیس جمهور به خراسان جنوبی نوزدهم شهریور سال گذشته انجام شد كه سومین سفر 

استانی دولت سیزدهم بود.
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در مراسمی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت كشور، به استناد قانون 
اصاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی ، به شركت كویرتایر 
اجازه داده شد تا نسبت به تأسیس شهرک صنعتی غیردولتی تخصصی صنایع الستیک در شهرستان 

بیرجند اقدام نماید.
مصداق شعار" ایران قوی" در كویرتایر

به گزارش روابط عمومی شركت كویرتایر ؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت كشور 
در این آیین، با اعطای جواز تاسیس به مهندس سید محمد حسین زینلی مدیرعامل شركت كویرتایر 
گفت: یکی از آرزوهای همیشگی ایران بزرگ و رهبری عزیز كه به كرات به آن اشاره كرده اند ،قطع حلقه 
های وابستگی به بیگانگان است كه در كویرتایر مشهود است و حقیقتا" شعار )ایران قوی( در كویرتایر 

مصداق یافته است.
دكتر كوشش تبار پس از بازدید از خط تولید و طرح های در حال توسعه و نیز استماع گزارش مدیرعامل 
شركت كویرتایر اظهار داشت: از گزارش امیدآفرین این مجموعه مشعوف شدم و به جوانانی كه در شاخه 
های مختلف دانش بنیان فعالیت دارند توصیه می كنم از مهندس زینلی كه با ذهنی جوان و پرجوالن 

مجموعه كویرتایر را به پیش می برد، درس بگیرند.
 وی  با  اشاره به فعالیت های كویرتایر در حفظ ارز و عدم خروج آن از كشور، بزرگترین موفقیت 

تفاهم نامه همکاری بنیاد ملی  نخبگان خراسان جنوبی با شركت كویرتایر برای اجرایی شدن طرح شهید 
احمدی روشن به امضا رسید.

هدف ازاین تفاهم نامه رفع مشکات واحدهای تولیدی در توسعه فعالیت های پژوهشی یا فناورانه است تا با 
افزایش كیفی آموزش و تجربه در دنیای واقعی با همکاری متقابل  به نتیجه مطلوب برسند.  

 مدیرعامل شركت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در این جلسه با بیان اینکه شركت سرمایه گذاری 
امید جزو سه شركت بزرگ چند رشته ای كشور در زمینه های معدنی و صنعتی است ، اظهار داشت:  با 

مقاله نوشتن و سیاست گذاری غلط به نتیجه درست نمی رسیم.
وی  با بیان اینکه  كویر تایر یک نمونه عالی از شركت های دانش بنیان است، ادامه داد: كویرتایر از جمله 
شركت های تابعه امید است كه همکاری عالی با این هلدینگ دارد. اگر مسائل محوری منطقه را حل كنیم 

و شركت های دانش بنیان را فعال و ایجاد اشتغال نماییم می توانیم كشور اول منطقه باشیم.
مدیرعامل شركت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با بیان اینکه از نخبگانی كه با فرآیند صحیح انتخاب 

رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبی نیز در این جلسه به بیان اینکه  این استان دارای 6 پدر علم شناخته شده كشور از جمله پدر علم جغرافیا، ارتباطات، تعلیم و تربیت، سم شناسی، تاریخ معاصر و تاریخ مطبوعات 
است، افزود دكتر سعید احمدی زاده بابیان اینکه خراسان جنوبی امن ترین استان كشور است،گفت: قطعا سرمایه گذاری دولت و سایر سرمایه گذاران در استان به واسطه امنیت و منابع ارزشمند انسانی به خوبی جواب 
می دهد.  رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبی با بیان اینکه طرح احمدی روشن با هدف ارتباط نخبگان با صنعت و جامعه شکل گرفته  است، بیان كرد:  در این طرح تیم نخبگان طی 9 ماه با راهبری استاد راهبر 

یک مسئله را از صنعت و جامعه حل می كنند.
وی افزود: امسال 11 طرح در استان مصوب شده كه 4 طرح با مشاركت شركت كویر تایر اجرا خواهد شد.

كویرتایر را در پرورش نیروهای بومی فعال،جوان و باورمند عنوان كرد وخطاب به مدیرعامل كویرتایر 
گفت: اینکه سازمان یادگیرنده ای را با حضور جوانان مبتکر و خاق شکل داده اید،بزرگترین مزیت 

شماست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت كشور با ذكر این مطلب كه همه امید دولت 
در قوام و بقا بخشیدن به اقتصاد پایدار است افزود: دولت معتقد است بدون نخبگان اقتصادی و حمایت 
از بخش های خصوصی همچون كویرتایر، اقتصاد كشور رونق نمی گیرد و شركت شما بزرگترین هدف 

دولت را محقق نموده است.
دكتر كوشش تبار با اشاره به اینکه بزرگترین دستاورد این كارخانه باور شعار)ما می توانیم( است  تصریح 
كرد: ابتکار عمل مهندسین كویرتایر در قطع وابستگی حلقه های زنجیره ارزش و نقش آفرینی آن در تنظیم 

بازار و تقاضای مردمی دو خصیصه مهم این شركت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت كشور افزود:  خوشحالم در این خطه از سرزمین 
ایران رفتارهای خاقانه و نوآورانه در بخش خصوصی و شركتهایی چون كویرتایر در حال تحقق یافتن است.
وی بیان كرد: اعطای این پروانه در راستای شعار دولت سیزدهم و تاكید رئیس جمهور در خصوص حمایت 
از تولید داخل است كه همه فعاالن بخش خصوصی و سرمایه گذاران به این باور برسند كه فضای فعلی 

كشور و استان خراسان جنوبی فضای سودآفرین،اعتمادآفرین و تسهیل گر است.

تفاهم نامه همکاری بین کویر تایر و بنیاد نخبگان خراسان جنوبی امضا شد

 سرمایه گذاری در خراسان جنوبی به خوبی جواب می دهد

کویرتایر جواز تأسیس شهرک صنعتی تخصصی صنایع الستیک دریافت کرد

شوند حمایت می كنیم، افزود: همچنین در كسب و كارهای علمی كه بتوانیم در آن سهامدار باشیم با كمک 
كویر تایر حاضر به سرمایه گذاری هستیم.

 ارتباط با محافل علمی ازعوامل موفقیت كویرتایر بوده است 
مدیرعامل شركت كویرتایرنیز دراین مراسم با بیان این سوال كه چرا جامعه ما باید كم برخوردار باشد؟  در 
حالی كه انسان های هوشمند و توانا  در كشوركم نداریم .باید دید مشکل كار كجاست. به نظر من حلقه 

مفقوده این چراها این است كه نتوانسته ایم ایده و علم را به ثروت تبدیل كنیم.
مهنـدس سـید محمـد حسـین زینلـی بـا اشـاره بـه اینکـه دانشـمندان ایرانـی در جهـان كم 
نیسـتند افـزود: ارتبـاط بـا محافـل علمـی از عوامـل موفقیـت كویرتایر بـوده اسـت و طی این 
سـالها از افراد فرهیخته در این شـركت اسـتفاده كرده ایم . و كمیته نوآوری در شـركت كویر 
تایـر  فعـال اسـت،  در ایـن كمیتـه از دانشـگاهها كمـک گرفتیـم كـه باعـث شـده تـا در بین 

شـركت های تولید السـتیک كشـور پیشـرو باشـیم.
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شرکت حمل و نقل پارسیان دارنده رتبه اول حمل و نقل ریلی فرآورد های نفتی

مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان سـهام شـركت توسـعه حمـل و نقـل ریلـي پارسـیان  
)سـهامی عام( مـورخ 1401/09/28 در محـل خیابان ماصدرا- جنب مسـجد بقیه اهلل اعظم- سـالن 

صـدرا برگـزار گردید.
در ایـن مجمـع كـه بـا حضـور 66/24 درصد سـهامداران حقیقـی و حقوقـی ، اعضاء هیـات مدیره، 
نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونی برگـزار گردید، ریاسـت مجمع 
برعهـده آقـای اكبـر محققـي بود، كه جنابان احسـان حاجي حسـن معمـار  و  محسـن فرخنده در 

مقـام نظـار اول و دوم و آقـای  رضـا رسـتگارپوربه عنـوان دبیر مجمع انتخـاب گردیدند.
درادامـه بـا قرائت گزارش هیـات مدیره بـه مجمع مربوط 
بـه اهـم فعالیتهـای صـورت پذیرفتـه در طی سـال مالی 
گـزارش  اسـتماع  از  پـس  و  بـه 1401/06/31  منتهـی 
حسـابرس و بـازرس قانونـی، مجمـع نشـینان بـا طنیـن 
صلـوات خـود ضمـن  تصویـب صورتهـای مالـی و تنفیذ 
معامـات مشـمول مـاده 129 ، بـا تقسـیم سـود 5/650 

ریـال بـه ازای هـر سـهم بـه كار خـود پایـان دادند.
همچنیـن بـر اسـاس تصمیمـات مجمـع اعضای 
هیئـت مدیـره جدیـد بـه  شـرح زیـر به مـدت 2 

گردیدند. انتخـاب  سـال 

دكتـر رضـا رسـتگار پـور در ابتـدای گـزارش جامع خـود با 
تشـریح تاریخچه و تركیب سـهامداران عمده شـركت اعام 
كـرد كـه با مالکیـت حـدود 30 درصدی واگن هـای مخزن 
دار كشـور و بـا پیمایش حدود 1 میلیـارد و 378 میلیون تن 

كیلومتـر )حـدود 6 درصـد بیشـتر از مقـدار پیش بینـی شـده در بودجه( به عنـوان رتبـه اول گروه 
مخزنـداران، 38 درصـد ایـن بـازار را بـه خـود اختصـاص داده ایـم اضافـه كـرد بـه حمدهلل بـا اتخاذ 
جملـه تمهیـدات و راهکارهای خاقانه توانسـتیم فراتر از پیش بینی های صـورت پذیرفته در بودجه 
سـاالنه عملکـردی درخشـان را بـرای سـهامداران و ذینفعـان خـود در سـال  مالی مورد گـزارش به 

ارمغـان بیاوریم.
سـکاندار برجسـته شـركت خاطرنشان كرد كه در همین راستا توانسـتیم سود عملیاتی خود را بیش 
از 70 درصـد رشـد داده و از رقـم 1/144/595 میلیـارد سـال مالی گذشـته آنرا به رقـم 1/953/546 

افزایـش دهیـم و همچنین سـود خالـص خـود را از مبلـغ 956/110 میلیونی سـال مالی منتهی به 
1400/06/31 بـه رقـم 1/578/108 میلیـارد در سـال مالی مورد گزارش ارتقاء دهیم. دكتر رسـتگار 
پـور در ادامـه بـه ارائـه آمـار و عملکـرد مبتنـی بر تـن كیلومتر هـر روز واگـن و حق مالکانه هـر روز 
پرداخـت و تصریـح كـرد كه با توجه به اینکه حمـل و نقل گازوئیل و روغن هـای خوراكی و صنعتی 
بـه نسـبت حمـل و نقـل مازوت برای شـركت سـودآوری بیشـتری دارد ما در سـال گذشـته به این 

سـمت حركـت كردیـم كـه در این حوزه هـای حمل و نقل بـه فعالیت بیشـتری بپردازیم.
 بـه گفتـه وی افزایـش سـهم بـازار حمـل و نقـل روغـن از 9 درصد سـال 1400 به 30 درصد سـال 
1401 و افزایـش سـهم شـركت از 43 درصد حمل و نقل 
گازوئیـل به 50 درصد بر اسـاس عملیاتی سـاختن همین 

راهبرد بوده اسـت.
مدیر خوشـفکر شـركت همچنین خاطرنشـان كرد كه در 
سـال مالـی منتهـی بـه 1401/06/31 بـا توجه بـه برنامه 
ریـزی و مدیریت مناسـب در چرخه سـیر نـاوگان و بهبود 
فرآیندهـای تعمیرات از یک سـو و همچنین تحقق برنامه 
بارگیری اعام شـده از سـوی شـركت ملی پخش فرآورده 
هـای نفتـی ایـران و شـركت نفـت بهـران از سـوی دیگر، 
میزان عملکـرد 1/378 میلیون تن كیلومتر محقق گردید 

.
مهنـدس رسـتگار پـور در فـرازی دیگـر از گـزارش خـود 
اظهـار داشـت كـه از سـوی دیگـر در سـال مالـی منتهی 
بـه 1401/06/31 نسـبت بـه سـال مالـی منتهـی بـه 
1400/06/31 حجـم تعمیرات دوره ای صورت گرفته با 47 
درصـد افزایـش از تعـداد 392 واگـن بـه 577 واگن رسـید 
كـه این مهم به دلیل سررسـید تاریخ اساسـی واگـن بوده و 

غیرقابـل اجتنـاب بوده اسـت. 
بـه گفتـه وی بایـد این موضـوع مهـم را در نظر داشـت كه 
فرآینـد تعمیـرات دوره ای شـامل خـروج واگـن از سـیکل 
بـاری، اعـزام بـه سـایت هـای تعمیراتـی و انجـام تعمیرات 
دوره ای بـوده و نهایتـا پـس از طـی ایـن فرآیندهـا واگـن 
بـرای ورود به سـیکل بـاری اعزام می گـردد كه طی نمودن 
ایـن فرآیندهـا زمـان بـر بـوده و در طـول این مـدت، واگن 
در خـارج از بهـره بـرداری بـوده و ایـن مهم بـر عملکرد تن 

كیلومتـری شـركت تاثیرگذار بوده اسـت.
مدیـر عامـل و عضـو هیئـت مدیـره شـركت در ادامه اظهار داشـت علیرغـم تحمیل این شـرایط بر 
شـركت توانسـتیم به حول و قوه الهی و با اتکا به سیاسـتهای مدیریت و توان كارشناسـان  توانمند 
خـود بـا اتخـاذ راهبردهای درسـت و بهینه به عملکردی فراتـر از هدف گذاری اولیه دسـت یابیم و از 

بحرانهـای حمـل و نقل ریلی كشـور با كمتریـن كاهش عملکرد ممکن عبـور نماییم .
مهندس رضا رسـتگارپور در قسـمت دیگری از گزارش مبسـوط خود  ؛ حمل و نقل كوره و نفت گاز 
شـركت ملـی پخـش فـرآورده های نفتـی ایران، حمـل انواع روغن مخصوص ماشـین آالت شـركت 
نفت بهران و شـركت نفت ایرانول، حمل اكسـتراكت شـركت نفت پارس، حمل روغن نباتی شـركت 

افزایش 65 درصدی سود خالص»حپارسا« 

دکتر رسـتگار پـور ضمن تبییـن اینکه بـا اجرایی سـاختن برنامه 
هـای مدنظرمـان مصمـم بـه افزایش درآمدهای شـرکت هسـتیم 
تصریح کـرد که با تنوع بخشـی به خدمات توسـعه نـاوگان و بهره 
بردن بیشـتر از پتانسـیل شـرکتهای تابعه هلدینگ غدیر به دنبال 

ارتقـای سـودآوری مجموعه در سـال مالی جدید می باشـیم.
مدیر صاحبنام و شـناخته شـده صنعـت حمل و نقل کشـورمان در 
گـزارش جامـع خـود با اشـاره به اینکـه سـعی مجدانه داریـم تا با 
تنوع بخشـی به مشـتریان خود در ایـن بخش هم از ریسـک های 
مرتبط جلوگیری کنیم از شـرکت های تابعه سـرمایه گـذاری غدیر 
، توسـعه صنعتی بهشـهر، ایرانـول، نفت پـارس و بهران بـه عنوان 

مشـتریان اصلی شـرکت نام برد.                                     
لج

 خ
دی

مه
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صنعتـی بهشـهر، صـدور بارنامـه و اخذ حق دسترسـی راه آهن ج.ا.ا برای شـركت پرسـی ایـران گاز، 
صـدور بارنامـه و اخـذ حق دسترسـی راه آهن ج.ا.ا برای شـركت آهن ریل كاران، صـدور بارنامه برای 
شـركت هـای حمـل و نقـل تركیبی كشـتیرانی،پرتو بار فرابـر خلیج فارس و سـینا ریل پـارس را از 

مهمترین دسـتاوردهای »حپارسـا« برای سـال منتهی به 1401/06/31 برشمرد .
دكتـر رسـتگار پـور در بخـش پایانـی گزارش خـود به تبییـن برنامه هـای آتی مجموعـه منجمله ؛ 
توسـعه سـبد خدمات شـركت با خرید لکوموتیو باری، توسـعه سـبد خدمات شـركت با خرید واگن 
باری، مطالعه و ارزیابی توسـعه ناوگان با بهره گیری از ظرفیت های موجود شـركت سـرمایه گذاری 
غدیـر جهـت ورود بـه بازارهـای جدید حمل بـار، مطالعه و ارزیابی توسـعه نـاوگان، پیگیری تکمیل 
فرآیند اخذ مجوز از شـركت راه آهن ج.ا.ا جهت راه اندازی سـایت بارگیری و تخلیه و شسـت و شـو 
و مزیتـی كه شـركت در حوزه همکاری با شـركت های زیرمجموعه و تابعـه هلدینگ غدیر پرداخت 
و تاكید كرد كه با توسـعه خدمات شـركت و نوسـازی  ناوگان خود به دنبال كسـب سـهم بیشـتر از 

سـهم بازار حمل و نقل كشـور و افزایش سـودآوری مجموعه می باشـیم.
اســتقبال بســیار خــوب ســهامداران از حضــور در مجمــع پــس از دو ســال کــه 
بــه علــت کرونــا مجامــع ســاالنه بــدون حضــور ســهامداران برگــزار مــی گردیــد 
، تشــکر مهنــدس رســتگار پــور از برنامــه ریــزی هــای مدیرعامــل قبلــی شــرکت 
ــع و  ــزارش جام ــت، گ ــه اس ــورت پذیرفت ــرکت ص ــرفت ش ــت پیش ــه در جه ک
مبســوط ســکاندار شــرکت از اهــم فعالیــت هــای انجــام گرفتــه ، تایید حســابهای 

شــفاف و کلیــن معاونــت مالــی پاکدســت مجموعــه توســط بــازرس قانونــی، ارائــه 
توضیحــات مســتند و دقیــق پیرامــون بندهــای حســابرس توســط بابــک خــان 
زنــدی، تصریــح مدیــران ارشــد مجموعــه مبنــی بــه اینکــه در برنامــه هــای آتــی 
و توســعه ای شــرکت بــه دنبــال خریــد واگــن جهــت انتقــال و جابجایــی بیشــتر 
منجملــه حمــل محصــوالت پتروشــیمی شــرکت هــای تابعه غدیــر می باشــیم و در 
ایــن بــاب هــم قراردادهــای خوبــی بــا پتروشــیمی منعقد شــده اســت،  برگــزاری 
انتخابــات اعضــای هیــات مدیــره و ابقــای اعضــای حقوقــی بــرای 2 ســال آتــی، 
تکلیــف مجمــع بــرای افزایــش ســرمایه »حپارســا« بــه 100 میلیــارد، تقدیــر ویــژه 
ریاســت مجمــع از ارائــه راهبردهــای خالقانــه و دکتریــن کاری ســکاندار شــرکت و 
حمایــت همــه جانبــه اعضــای هیــأت مدیــره متعهــد  و متخصــص مجموعــه از این 
سیاســتها و برنامــه هــا در جهــت تعالی و پیشــرفت بیشــتر شــرکت ، پاســخگویی 
ــران  ــان شــرکت توســط مدی ــه ســواالت ســهامداران و ذینفع شــفاف و دقیــق ب
ــه مســاعدت  ارشــد و نهایــت تعامــل و همــکاری کلیــه ارکان »حپارســا« منجمل
صمیمانــه ســرکار خانــم کلهــر مدیــر روابــط عمومــی شــرکت بــا اصحــاب رســانه 
جهــت بازنشــر اخبــار مجمــع از نــکات خواندنــی ایــن مجمــع بــود کــه حیفمــان 

آمــد بــه اســب قلــم ســپرده نشــود.

پیام هیئت مدیره 
ــه  ــی ب ــی منته ــال مال ــرای س ــره ب ــت مدی ــت هیئ ــزارش فعالی ــه گ ــم ك ــیار مفتخری بس
1401/06/31 بــه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه را، خدمــت ســهامداران محتــرم ارائــه مــی 

ــم.  كنی
ــی  ــال مال ــه س ــه 1401/06/31 توانســتیم مســبت ب ــی ب ــی منته ــال مال ــبختانه در س خوش
گذشــته بــه افزایــش حــدود 65 درصــدی ســود خالــص ســاالنه دســت یابیــم. عملکــرد حمــل 
و نقــل شــركت نشــان مــی دهــد در ســال مالــی منتهــی بــه 1401/06/31 بــا مالکیــت 1200 
دســتگاه واگــن مخزنــدار همچنــان در رتبــه اول حمــل و نقــل ریلــی فــرآورده هــای نفتــی قرار 
داریــم. بــه عبــارت دیگــر، شــركت بــا مالکیــت حــدود 30 درصــد واگــن هــای مخزنــدار كشــور 
ــا پیمایــش حــدود 1 میلیــارد و 378 میلیــون تــن كیلومتــر )حــدودا 6 درصــد بیشــتر از  و ب
مقــدار پیــش بینــی شــده در بودجــه( بــه عنــوان رتبــه اول گــروه مخزنــداران، 38 درصــد ایــن 

بــازار را در اختیــار دارد.
ــا  ــد ب ــر درآم ــه منظــور كســب حداكث ــا ب ــش واگنه ــت پیمای ــح اســت، مدیری ــه توضی الزم ب

ــرار داشــته اســت. ــز همــواره در دســتور كار ق ــل ســیر نی حداق
هیئـت مدیـره بـا بهره منـدی از همـکاران توانمند، امیدوار اسـت در سـال مالـی جـاری در زمینه باال 
بردن مقدار حمل از طریق رشـد سـهم شـركت از بازار حمل فرآورده های نفتی و سـایر فراورده ها به 
نحو خوبی عملکرد شـركت را ارتقاء و موجبات خشـنودی سـهامداران محترم را فراهم نماید. ان شـاءا

مهم ترین دستاوردهای شرکت در سال مالی منتهی به 1401/06/31
- افزایش حدود 65 درصدی سود خالص ساالنه نسبت به سال مالی گذشته 

- كسـب رتبـه اول »بهـره وری نـاوگان« در حمـل محمـوالت شـركت ملـی پخـش فـرآورده های 
نفتـی ایران 

- توسعه و تنوع بیش از پیش سبد مشتریان 
- فعالیـت در بـه بـازار حمـل ریلی روغن نباتی، توسـعه همکاری ها با شـركت صنعتی بهشـهر 
بـه عنـوان بزرگتریـن تولیدكننـده روغـن خوراكـی از طریـق تمدیـد قـرارداد و ایجـاد دفتـر 
نمایندگـی در سـایت آن شـركت جهـت بهبـود عملکـرد و تسـریع عملیـات تخلیـه، همچنین 

كسـب رتبـه دوم »بهـره وری نـاوگان« در حمـل محمـوالت روغـن خوراكی
- فعالیـت در زمینـه حمـل ریلی روغـن صنعتی )اكسـتراكت(، همکاری با شـركت نفت بهران 
بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن تولیدكننـدگان روغـن صنعتی كشـور و كسـب رتبـه اول »بهره 

وری نـاوگان« در حمـل محمـوالت روغن صنعتی 
- مدیریـت و پیمایـش واگـن هـا به منظور كسـب حداكثـر درآمـد: در این راسـتا در حوزه ی 
حمـل ریلـی محمـوالت شـركت ملی پخش فـرآورده های نفتی ایـران در عین توجـه به حفظ 
سـهم بـازار نفـت كـوره و رعایت سـهمیه شـركت در سـیکل های نفـت گاز، تمركز شـركت بر 

حمـل نفـت گاز قرار گرفته اسـت.
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