
مهندس صانعی مدیری از جنس موفقیت با خبرهای خوب
پتروشیمی نوری با آمدنش رکورد زد

eghtesad-o-bimeh monthly magazine          |       ماهـــنامه اقتصـــــاد    و بیمــــه   |  شمـــــاره    103 |   تیر  مـــاه 1398 |   قـــیمت : 1500 تومــان

پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور |   رتبه دوم نشریات بیمه ای کشور بر اساس ارزیابی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد

عرضه اولیه موفق شرکت سیمرغ





شرح عكس جلد   

ماهنامه اقتصاد  و بیمه
شماره 103 - تیر ماه 1398

صاحب امتیاز و مد   یرمسئول: آناهیتا خلج  امیرحسینی
سرد   بیر: خسرو  امیرحسینی

مد   یر بازرگانی و د   بیر مجامع: صد   یقه سرخوش لَر
مد   یر اجرایی: مهران امیر حسینی

د   بیر تحریریه: مهد   ی خلج
صفحه آرایی و وب سایت: حسام رستمعلی

ویراستار: توماج راد
ناظر چاپ: مهد   ی خلج

چاپ: نشر و چاپ امید ایرانیان | توزیع: نوآوران پارسیان

مهندس تقی صانعی - مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری
مهنــدس تقــی  صانعی از جمله مدیران فرهیخته و کاردانی اســت که با ریســک قبول 
تصدی پســت مدیرعامل در پتروشیمی نوری نشــان داد که جوانانی کارآزموده و آبدیده 
در ســنگر خدمت تا چــه اندازه می توانند برای پیشــبرد اهداف آتیه نظام و پیشــرفت 
کشــورمان در عرصه های متفاوت نقش خوش فرماندهی برای توفیق ظفر داشته باشند.

تقــی صانعــی متولــد خوانسارهســت وتحصیــات ابتدایــی خــود را در این شــهر 
گذرانــده و بــرای تکمیل تحصیــات خود رنج ســفر خریده و در معتبرترین دانشــگاه 
هــای این کشــور از دانشــگاه صنعتــی اصفهان تا دانشــگاه شــریف تهــران در زمره 
شــاگرد اول هــا و ممتازین قــرار گرفــت و دانش آکادمیک خــود را ارتقاء بخشــید .

بحمدهلل با ُحسن اعتمادی که به مشارالیه گشت و البته اعام واعان برنامه های راهبردی 
مهندس صانعی برای تکمیل زنجیره فروش و تولید پایدار در جهت سودافرینی مستمر برای 
آحاد مردم ایران و مســئولین طراز اول کشوری و دست اندرکاران هلدینگ و سهامداران 
عمــده نوید بخش آن گردید که ناخدای حاذق ، بهترین نقشــه راه تعالی مجموعه را در 
ذهن خود داشــته و برای پیاده کردن آن از هیچ تاش مجدانه ای فروگذار نخواهد بود . 

این مدیر که در صنعت پتروشیمی و صنایع باالدستی نفت دارای تجاربی ارزنده و گرانقدر می 
باشد در سایه تمهیدات اندیشیده شده اش توانست در کوتاه زمان برای پتروشیمی نوری و 
ذینفعانش عملکردی در خور حاصل سازد که در این مقال دستاوردها وکارنامه اش در این طی 
طریق خود شهادتی رسا باشد که دوست و دشمن بر درستی و شایستگی آن مهر تایید می زنند .
حمایت قاطعانه از این مدیران فرهیخته که با درک تهدیدها می توانند بهترین تصمیمها را گرفته و 
برای خود ومجموعه شان فرصت بسازند همان حکم کیمیایی را دارد که می تواند مس را طا سازد.
بــرای روزهــای جنــگ اقتصــادی ســردارانی دلیــر و آزمــوده کار نیازمندیــم تــا 
بتواننــد فتح ســنگر به ســنگر و جبهــه به جبهــه را برای مــردم پاک خــاک ایران 
زمیــن بــه ارمغــان بیــاورد و خرســندیم کــه اعــام داریم مهنــدس تقــی صانعی 
بــه گــواه عملکــرد شایســته اش از ســرداران فاتح ایــن جنــگ نابرابر خواهــد بود.
ارزش آفرینی و سودآوری که مجموعه در کوتاه زمان سکانداری مهندس صانعی بدان دست 
یافته و تدوین برنامه های آتی برای توسعه فعالیت ها نشان از آن دارد که ریل گذاری به 
سوی موفقیت از سوی این مدیر ارشد بخوبی برای مجموعه تبیین و ترسیم گردیده است.
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جناب آقای احمد تهراني
مدير محترم روابط عمومي بيمه سرمد

خبر درگذشت مادر گرامی تان موجب تأسف و تألم خاطر گردید. ضمن عرض تسلیت، برای 
آن مرحومه مغفوره رحمت و آمرزش الهی و برای شما و خانواده گرامیتان صبر، بردباری و طول 

عمر از درگاه خداوند سبحان مسئلت داریم.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

با شــناختی که از مدیریت ارشد ســایپا به عنوان یکی از بچه های ارزشی نظام 
داشته ام به خود اجازه دادم تا نگاهی به ساربان خبریش داشته باشم تا از کم و 
کیف کاروان خبری و تحوالت پیش رو اطاعاتی کســب کنم . لکن شوربختانه 
جوانی در مدخل ورودی بی ادبانه دست رد به سینه ای زد که قلبش جور ظالم 
دریده و عشق به خدمت در گرمای 44 درجه کیلومترها او را پای پیاده به راهی 
رهنمون ســاخته تا در راستای رسالت خویش چشــم و گوش مردمانش باشد.                                                                                                                          
جناب مدیرعامل ارزشی نصیحت این پیر مطبوعاتی را داشته باش که پسر نوح 

چون با بدان بنشست...
سایپا را برای درج و انتقال و نشر اطاعاتش ساربانی دیگر الزم است که حرمت 
قلم بداند ورنه مدیر را در پســتو نگه داشــتن و درب اتومبیل باز و بسته کردن 
و فقط بله قربان گویی نه در مرام مدیران متعهد باشــد و نه شایســته مردانی 
کارآزموده که از ســنگر بســیج و مســجد آبدیده گردیده اند برای درنوردیدن 

سنگرهای خدمت.
من آنچه شرط بالغ است با تو میگویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل

سايپا را ساربانی ديگر الزم است ...

1۴ تیرماه یادآور رسالت سنگینی است که بر دوش قلم در دستان گذاشته شده تا به پاس »ن َو الَْقَلِم َو ما یَْسُطُروَن« برای کمال بشریت قلم بزنند. 
قلم؛ بیان کننده اندیشه،تفكرات،معقوالت،احساسات و معرفت صاحبش است،تا اندیشه های صحیح و انسانی خود را با آن به نگارش در آورد و ماندگار کند.

 پس به قداست و حرمت آن باید با قلم حقیقت را نوشت
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همه با هم بوديم ...
ســوالی که امروزه برای خیل ایرانیان فعال در تظاهــرات های منتهی به بهمن 57 که 
مرگ بر شــاه می گفتند بیش از بیش خودنمایی میکند چرای نتوانســتن نیل کامل به 
آرمانهایی بود که بواســطه آن خرد و کان ، پیر و جوان به پا خواستند. به قول دوست 
ارجمنــدم جناب رضوی فقیــه در این میان واکاوی و بازبینی روزهــای اول پیروزی و 
ضرورت بازخوانی رویدادهای ســال1358 برای درک تحوالت بعدی انقاب اســامی 
میتواند ره گشای این مسئله باشد . چرا که بازخوانی رخدادهای نخستین سال پیروزی 
ظاهــری انقاب به ما کمک می کند بفهمیم چرا انقاب در تحقق بســیاری از اهداف 
آشــکار و مشــخص خود ناکام ماند و چرا از مســیر مألوف و متعارفی که داشت و بدان 
شــناخته می شد )یعنی مســیر »وحدت« و »مسالمت« ( چنین شــتاب آلوده فاصله 
گرفــت؟ چگونه در انقابی که رمز پیروزی اش »وحدت کلمه« بود این همه شــکاف، 
اختاف، نقار، تفرقه و نزاع پدید آمد؟ چرا و چگونه آنان که »همه با هم« بودند به اندک 
زمانی »همه بر هم« شــدند و بر هم شوریدند و خروشیدند؟ به تعبیر صریح تر ، چگونه 
انقاب از صراط مستقیم وحدت و مسالمت به گمراهه ی تفرقه و خشونت کشیده شد؟
یافتن پاســخی درخور)که خردپسند باشــد و منطبق با تجربیات و مستندات تاریخی 
و نیــز از عهده ی تبیین رخدادها به خوبی برآید( برای این پرســش که چگونه انقاب 
از مســیر اولیه و اصلی خود فاصله گرفت، مستلزم بازخوانی رویدادهای نخستین سال 
های پیروزی و به ویژه ســال 58 اســت ؛ چرا که در آن ســال ترکیب قدرت مسلط و 
هژمونیک کمابیش مشــخص شــد و پس از آن تاش دیگران برای بازگرداندن عقربه 
های زمان تاشــی شاید بیهوده به نظر می رســید. به هر حال در چهل سالگی انقاب 
وقت آن رســیده تا فارغ از خوشــامدها و بدآمدها و به دور از روایت های یک ســویه و 
کلیشــه های رایج، روایتی واقع بینانه و منصفانه از آن تحوالت دوران ساز عرضه کنیم.

تمامیت خواهی همگانی و ظهور قدرت برتر
پــس از پیروزی انقاب و تاســیس دولت موقت، مهم ترین چالــش های متعدد پدید 
آمده را می توان با »تاش کنشــگران انقاب برای شــکل دادن بــه هژمونی« تبیین 
کرد. همه می کوشــیدند بیشــترین اقتدار ممکن را در گســترده تریــن قلمرو برای 
خود فراهم کنند. اما روشــن اســت که »همگان« نمی توانند به »همه چیز« دســت 
یابنــد و از ایــن رو منازعه پدید می آید و در منازعات تمامیت خواهانه، از این دســت 
که دیدیم، همیشــه دســت کم یک طرف بازنده اســت و در ماجراهای پس از انقاب 
ایــران همــه کمابیش بازنده شــدند و البته این جبــر محتوم تاریخ معاصــر ما نبود.

واقعیت آن اســت که مــردم در جریان انقــاب 57 اهداف کان و کلــی خود را می 
شــناختند و در قالب شــعارها و قطعنامه ها سر می دادند اما این که چه ساختاری این 
هــا را تــدارک و تضمین می کند و این که چه ترکیب و ائتافی و در چه شــرایط و با 
چه پیش فرض هایی باید این ســاختار را تعریف و ترســیم کنــد در رهن »موازنه ی 
قوا« بود. موازنه ی قوا نیز به عوامل متعدد بســتگی داشــت، از جملــه : برخورداری از 
حمایــت توده های مردم که اینک در خیابان قدرت اصلی و تعیین کننده را داشــتند. 
دیگــر منبع قدرت و عامــل تعیین و تغییر موازنه عبارت بود از: تســلط بر منابع مالی 
و دیوان ســاالری دولتی و در اختیار داشتن دســتگاه های نظامی، انتظامی، امنیتی و 
قضایــی به عنوان ابزار ایجاد نظم و امنیت و تنبیــه اخالگران در نظم و امنیت. هر که 
همه ی این ها را با هم داشــته باشــد یعنی همه ی قدرت را در زیر نگین خویش دارد.

آنــان که از این مواهب بهره مند بودند در تاســیس نظم تازه و طراحی نظام جدید، آن 
گونه که خود خواســتند یا شاید آن گونه که خود به مصلحت و عدالت می دیدند و می 
یافتند ســاختارها را تعریف و ترسیم کردند. آزادی و اســتقال را به گونه ای که خود 
برداشــت می کردند تعبیر و تفسیر کردند و در شکل دهی به »جمهوری اسامی« اگر 
نگوییم براساس منافع و موقعیت برتر خود- بنا به برداشت های خود )و نه لزوماً درکی 
مشترک و همگانی از مفاهیم( ، عمل کردند و البته دغدغه ها و نگرانی های خاص خود 
را داشتند که مهم ترینش بی اعتمادی از تجربه های تاریخی دور و نزدیک ناشی می شد.

بی اعتمادی نیروهای انقالب نسبت به هم
در 29 بهمن 57 یعنی تنها یک هفته پس از ســقوط نظام پادشاهی، در بیانیه ی اعام 
موجودیت حزب جمهوری اســامی )که از شــاخص ترین بلوک هــای قدرت پس از 
انقاب بود و برای آینده برنامه داشت و برای دستیابی به هژمونی می کوشید(، در کنار 

هوشیاری نسبت به روند تحوالت، این حس بدبینی تاریخی موج می زند:«ما اکنون در 
برابر دستاوردهای وصف ناپذیر قرار داریم. مهم ترین و فوری ترین مسئله آن است که آن 
را چگونه پاسداری کنیم... تجربه ی جنبش های صد ساله ی اخیر ایران باید همه را قانع 
کرده باشد که ما همواره ضربه ی بزرگ را از سوی فقدان یک تشکیات نیرومند و همه گیر 
خورده ایم. در نهضت مشروطه و نیز جنبش مسلحانه ی جنگل، همین نقیصه ی بزرگ 
بود که به نیروهای ضد انقاب و توطئه گر وابسته و جریان های غیر اصیل امکان رخنه 
کردن و منهدم ساختن انقاب را داد و دستاوردهای ارزشمند آن ها را به نابودی کشانید.«
هم در این بیانیه و هم در ســخنرانی های توجیهی و تبلیغی موسسان و رهبران حزب 
جمهوری اسامی در نخستین روزهای پس از تاسیس ، سنگینی سایه ی سه تجربه ی 
تلخ در تاریخ مبارزات مردم پیش از انقاب اســامی احساس می شود؛ شکست نهضت 
مشروطه، شکســت نهضت ملی شدن نفت و دســت آخر انحراف ایدئولوژیک سازمان 
مجاهدین خلق، ظاهراً براساس این هر سه تجربه، روحانیت خود را در اعتماد به روشنفکران 
مغبون یافته بود. در هفدهم اسفند 57، آقای هاشمی رفسنجانی در یک سخنرانی عمومی 
آشــکارا بر نقش روشنفکران غربزده در انحراف نهضت مشروطه تاکید کرد. روشنفکران 
غربزده ای که به باور وی »همواره در نقطه ی مقابل اســام و روحانیت قرار داشــتند«.
از اتحادهــای راهبــردی پیــش از انقاب تا تضادهای آشــتی ناپذیر پــس از انقاب
چنان که گفتیم »وحدت کلمه« از عوامل پیروزی انقاب مردم ایران در سال 57 بود اما نه پس 
از پیروزی ، بلکه حتی با آشکار شدن نخستین طایه های آن ، نشانه های پررنگ اختاف 
و تفرقه نیز خودنمایی و دوقطبی ها و تضادهای گاه آشتی ناپذیر به یکباره ظهور کردند.
دوگانه ی آیت اهلل خمینی و آیت اهلل شریعتمداری در همان ماه های منتهی به پیروزی 
نمایان شــد و بافاصله در بهار 58 شدت وحدت یافت و رخدادهای تلخی را رقم زد که 

در جای خود گفته خواهد شد.
دوگانه ی روحانی و روشنفکر نیز که ناشی بود از بدبینی های تاریخی بخشی از روحانیون 
نسبت به روشنفکران، در دو قدمی پیروزی انقاب، تجدید و سپس تشدید شد. این دوگانه 
حتی میان روحانیون و نزدیک ترین متحدان مذهبی شان نیز شکاف انداخت. زمانی که 
رهبر انقاب هنوز در پاریس بود ظاهراً میان یاران روحانی و روشنفکرایشان درباب نحوه ی 
مدیریت و رهبری جنبش ، اختاف جدی موجود بوده است تا حدی که برای آیت اهلل خمینی 
دو دفتر با دو هویت متمایز یکی در پاریس و دیگری در نوفل لوشاتو، راه اندازی می شود.
این اختاف در دهه ی فجر نیز به تعبیر آقای صادق خلخالی تا حد کودتا علیه روشنفکران 
پیرامون ایت اهلل خمینی پیش رفت. قصه ی انتقال امام از مدرسه ی علوی گویا بر سر همین 
اختافات بوده است.«... امام را با یک دستگاه سواری به آن جا آوردند. این امر در واقع یک 
کودتا بود و ما امام را از چنگ نهضت آزادی و جبه ی ملی درآوردیم و ایشان در اختیار 
مردم قرار گرفت«. دو گانه ی مذهبی و غیر مذهبی به طور اعم، و مذهبی و مارکسیست 
به طور اخص نیز تعیین کننده بود. این شکاف و آن شقاق پیش از انقاب حتی در زندان 
که معموال محل همدلی و همبستگی استمساله ساز بود و به جدایی سفره های زندانیان 
همبند منتهی و حتی ســبب شــد که جریان مجاهدین خلق که مذهبی بود به جهت 
هم سفره گی با مارکسیست ها، شکاف تازه ای ایجاد کند و برچسب التقاط و نفاق بخورد.

دوگانه ی انقابی و سازشــکار هــم دوگانه ای دیگر بود که بر پیچیدگی و آشــفتگی 
ماجراهــا مــی افزود و ســبب می شــد ائتاف هــا و اختــاف های تــازه در آرایش 
سیاســی کنشــگران پس از انقاب شــکل بگیرد. شــعار »لیبرالیســم، جاده ســاف 
کــن امپریالیســم« این شــکاف را از آنچــه بود پهن تــر و عمیق تر نشــان می داد. 
اســامیت و  جمهوریــت  ی  دوگانــه  در  سیاســی  هــای  دوقطبــی  انعــکاس 
بخشی از دوگانه ها بر بستر تمامی خواهی، بخشی بر بستر بی اعتمادی تاریخی با کینه 
های دور و نزدیک و بخشــی نیز بر بســتر اختافات فکری و معرفتی شکل می گرفت. 
بسیاری از شکاف ها و اختاف ها ناشی از یک یا چند عامل از عوامل یاد شده در باال بود. 
اما شــاید تقابل اسامیت و جمهوریت و مبنای دوگانه برای مشروعیت قدرت سیاسی، 
یکی از مهم ترین و ماندگارترین شکاف های نظری و عملی در ایران پس از انقاب بوده 
و نظام تاســیس شده پس از انقاب را در بنیادهای مشروعیتش دچار ابهام کرده است.

آیــت اهلل خمینی در حکمــی که در 22 دی 57 جهت تعیین اعضای شــورای انقاب 
صادر کرد و در روزنامه ی اطاعات 23 دی منتشــر شــد، به دو منشــاء متفاوت برای 
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مشــروعیت قدرت خود اشــاره کرد و عاوه بر رای اعتماد اکثریت مردم، به حق شرعی 
خویش مســتقل از رای مردم نیز اســتناد نمود و نوشــت: » به موجب حق شــرعی و 
براســاس رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نســبت به اینجانب ابراز شده است، 
در جهت تحقق اهداف اســامی ملت، شــواریی به نام شورای انقاب اسامی، مرکب از 
افراد با صاحیت و مســلمان و متعهد و مورد وثوق ، موقتاً تعیین شــده و شروع به کار 
خواهند کرد...«. ایشــان در حکم نخســت وزیری مهندس بازرگان نیز که در پانزدهم 
بهمن صادر شــد، به دو »حق شرعی و حق قانونی ناشــی از آرای اکثریت قاطع قریب 
به اتفاق ملت« اســتناد کرد. پــس از این حکم، رهبر انقاب در یک ســخنرانی اعام 
کرد: مطلبی که می خواهم به عرض ملت برســانم این اســت که نظر خودشان را راجع 
به دولت آقای مهندس بازرگان که االن یک دولت شــرعی اســامی است اعام کنند.

یعنی دولت بازرگان هم دولتی شــرعی و اسامی بود و هم محتاج رای و نظر مردم. در 
این احکام و سخنان بر دو منشاء مجزا برای مشروعیت سیاسی تاکید شده، یکی رای و 
رضایت و تایید مردم و دیگری شــرع ، به تعبیری می توان گفت آیت اهلل خمینی میان 
عقاید شــیخ فضل اهلل نوری و میرزای نائینی درباب سیاســت و قدرت جمع کرده بود.

در حالی که در 14 اسفند ایت اهلل طالقانی بر مزار مصدق از او تجلیل کرد و نقدهایی را 
به عملکرد مرحوم آیت اهلل کاشانی وارد دانست. در 25 اسفند در مسجد امام خمینی بازار 
تهران، آقایان هاشمی رفسنجانی و ایت در مراسم بزرگداشت ایت اهلل کاشانی سخن گفتند 
و از او تجلیل کردند و به صراحت خط آقای کاشــانی را در نهضت نفت تداوم خط شیخ 
فضل اهلل در نهضت مشــروطه دانستند. در نهایت نیز در تاریخ رسمی ایران و جغرافیای 
رســمی پایتخت، شــیخ نوری و آیت اهلل کاشانی غالب شــدند و دکتر مصدق مغلوب.

تاسیس نظام جمهوری اسالمی با رای اکثریت مردم
به هر روی در روزهای دهم و یازدهم فروردین همه پرسی تعیین نظام برگزار و نتایج نهایی 
روز دوازدهم رسماً اعام شد. نتیجه هم واقعی بود و هم قابل پیش بینی: 94 درصد واجدین 
شرایط در همه پرسی شرکت کردند و 98/2 درصد جمهوری اسامی را تایید کردند. حتی 
امیرعباس هویدا نیز در زندان به جمهوری اسامی رای داد، دیگران که جای خود داشتند.

رهبــر انقاب هم با اتکاء به حمایت مردمی قاطع و گســترده و هم براســاس موقعیت 
و جایگاه مذهبی به عنوان فقیهی دارای نظریه در سیاســت، بر شــکل و محتوای نظام 
سیاســی مورد نظر خود تصریح و تاکید داشــت. ایشــان در نهم اسفند 57 اعام کرد: 
مــن به جمهوری اســامی رای می دهم نه یک کلمه زیاد و نه یــک کلمه کم. من از 
ملت شــریف انتظار دارم که به جمهوری اســامی رای دهند که تنها این مسیر انقاب 
اســامی است و کسانی که مخالف هســتند آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمایند. 
در روزهای پایانی ســال 57 و در حالی که ایــت اهلل خمینی رهبر بامنازع نهضت بود 
تقریباً همه ی گروه ها و کنشگران سیاسی به استقبال نظام پیشنهادی او رفتند. حزب 
توده با اعام اینکه رای مثبت به جمهوری اسامی نه صرفاً یک تاکتیک، بلکه استراتژی 
حزب اســت موضع خود را در برابر تحوالت آتی به طرزی صریح و شــفاف اعام کرد. 
حزب ملت ایران نیز اعام کرد جمهوری اســامی پاســخگوی نیــاز ملی، اجتماعی و 
تاریخی ایرانیان اســت. مجاهدین خلق که در حال توســعه ی پایگاه عظیم اجتماعی 
خود در میان جوانان و طبقه ی متوســط جدید بودند اعام کردند جمهوری اســامی 
کمال مطلوب ماســت. مهندس بازرگان نخســت وزیر منتخب امام که ابتدا خواســتار 
جمهوری دموکراتیک یا جمهوری دموکراتیک اســامی بود، نظر و به ســخن دقیق تر 
تفسیر خود را پیرامون مفهوم جمهوری اسامی بیان کرد. و با این استدالل از پیشنهاد 
رهبری انقاب حمایت کرد: جمهوری اسامی در عین حال اسامی و دموکراتیک است.

دکتــر ســنجابی رهبر شــناخته شــده ی جبهــه ی ملی کــه ابتدا نظر روشــنی 
در مــورد رای بــه جمهــوری اســامی ابــراز نکــرده بود تصمیــم خــود را گرفت 
و اعــام کــرد جمهــوری اســامی طبیعــی تریــن ثمــره ی انقــاب اســت.

در میــان گروه های پرطرفدار، چریک های فدایی از رای مثبت به جمهوری اســامی 
خودداری کردند. در ان روزها صدای مصطفی رحیمی که به عنوان یک حقوقدان درگیر 
مباحثات فنی - حقوقی بود شــنیده نمی شــد. موافقان و مخالفان جمهوری اسامی 
هیچیک حوصله ی بحث هایی از آن دســت را نداشتند از همه ی سخنرانی ها و بیانیه 
ها بیشــتر رایحه ی عواطف شورمندانه استشــمام می شد تا بحث های جدی حقوقی.

تالش برای انحالل ارتش
چریکهــای فدایی خلق بــه منظور حفظ ســاح  هایی که در جریــان درگیری های 
نوزدهم تا بیســت و دوم بهمن از پادگان ها و مراکــز نظامی ضبط کرده بودند، در 24 
بهمن خطاب به امام خمینی نامه ای نوشــته و منتشــر کردند. در این نامه آمده است:

»حضــرت ایــت اهلل خمینــی، محترماً اشــعار مــی دارد نظــر به مصالــح عمومی 
میهــن و انقــاب شایســته اســت مســئله ی ســاح هایــی کــه در روزهــای 
اخیــر از ارتــش مــزدور در سراســر ایــران مصادره شــده اســت به طــور کلی در 
چارچوب مناســبات ســازمان یا ســایر نیروهــا و دولت مــورد مذاکره قــرار گیرد«. 
مســعود رجوی از رهبران مجاهدین خلــق در یکی از میتینگ های ســازمان متبوع 
خود در 7 اســفند به مســئله ی انحال ارتش ، که مدت ها در دستور کار مجاهدین و 
فدائیان بود اشــاره کرد و گفت خودداری از انحال ارتش به بهانه ی مشــکاتی که در 
کردستان پیش آمده یک توطئه است و باید این توطئه را از میان برداشت. وی در مراسم 
بزرگداشــت دکتر مصدق نیز که 14 اســفند در احمدآباد برگزار شد درخواست انحال 

ارتش را مطرح کرد و پس از وی احمد متین دفتری نیز همین خواســته را تکرار کرد.
در همان مراســم ایــت اهلل طالقانی در انتقاد از این خواســته به صراحت گفت: به خدا 
قســم این خیانت اســت . این به صاح کشور نیســت. بدنه ی ارتش مسلمان هستند. 
ایــن همه تجهیزات و هزینــه و افرادی که تعلیــم دیده اند و خودشــان را در اختیار 
انقــاب قــرار دادند، به مصلحت انقاب و کشــور نیســت که ارتــش را منحل کنیم.

نباید این نکته را هم نادیده انگاشت که تاش برای انحال ارتش و پافشاری سازمان های 
چریکی بر حفظ ساح های گردآوری شده در روزهای 19 تا 22 بهمن از یک سو و وقوع 
درگیری های نظامی در کردســتان و گنبد از سوی دیگر، به شدت بر دامنه و عمق بی 
اعتمادی دو طرف ماجرا می افزود. در واقع هر دو طرف کاما می دانستند ماجرا از چه 
قرار اســت اما از بیان صریح آن تا روز واقعه خودداری می کردند.  رهبری فقید انقاب 
نه تنها به درخواست ها برای انحال ارتش و باقی ماندن ساح در دست گروه ها پاسخ 
مثبــت نداد بلکه با تاکید بر حفظ ارتش بر لزوم رعایت نظم و انضباط نظامی نیز تاکید 
کرد و حتی روز 29 فروردین را به نام ارتش نام گذاری کرد. )پیش از آن و در 23 بهمن 
دفتر ایشــان با صدور فراخوانی از همه خواسته بود ســاح های خود را تحویل دهند(
ایشان در پیامی که برای تعیین روز ارتش صادر کرد هرگونه مخالفت با ان را غیر مجاز 
اعام کرد. همچنین وی بر فرمانبری از فرماندهان براساس سلسله مراتب و حفظ نظم و 
انضباط در ارتش و نیز عدم مداخله ی غیر نظامیان در امور این نهاد تاکید کرد و خاصه 
آن که بر خفظ ســاختار ارتش به عنوان پشــتوانه ی کشور و نظام سیاسی پای فشرد.
نه تنها ارتش منحل نشد بلکه تشکیات نظامی جدیدی نیز به نام سپاه پاسداران انقاب 
اسامی تاسیس شد. خبر راه اندازی این نهاد نوین نظامی همان روز اعام شد که روزنامه 
ها خبر از وقوع درگیری در پادگان مهاباد دادند یعنی دوم اســفند 57 اقای امیر انتظام 
معاون نخست وزیر در مصاحبه ای اعام کرد که به تصمیم هیات دولت، سپاه پاسداران 
انقاب اســامی تشکیل می شود. آیت اهلل حسن الهوتی که پیش تر بنا بود فرمانده ی 
کمیته های انقاب باشد و بنا به اسباب و عللی این مقام را به آیت اهلل مهدوی کنی واگذارد. 
از سوی آیت اهلل خمینی به عنوان اولین فرمانده ی گارد انقابی تازه تاسیس معرفی شد.

جنگ داخلی و جلوگیری از تحكیم قدرت نوظهور
روز ســوم اســفند قطعنامه ای هشــت ماده ای از سوی نمایندگان شــوراهای انقابی 
کردستان منتشر و اعام شد که تمام پادگان های کردستان باید زیر نظر شوراهای خلق 
کرد باشد. اینک نه تنها اقتدار نظامی دولت مرکزی بلکه حاکمیت ان بر بخشی از کشور 
نیز به چالش کشــیده می شد. این حلقه به زنجیره ای پیوسته بدل شد. از 27 اسفند و 
در آســتانه ی نخستین نوروز پیروزی، درگیری های خونین در سنندج آغاز شد و از 7 
فروردین سال نو درگیری های گنبد و ترکمن صحرا نیز به بحران های سیاسی و نظامی 
افزوده و اقتدار قدرت مستقر نوپا از چند سو به هماوردی با گروه های سیاسی- نظامی 
فراخوانده شــد، بی آنکه درکی درست و محاسبه ای دقیق از موازنه ی قوا وجود داشته 
باشــد. در واقع هژمونی پیش تر شکل گرفته بود و تاش برای پیشگیری از آن از پیش 
شکســت خورده بود. 29 اســفند آیت اهلل طالقانی در راس هیاتی با پیام دلجویی رهبر 
انقاب به کردستان رفت. این سفر آبی سرد بود بر آتش اما متاسفانه در مواجهه با شبه 
نظامی گری گروه های مسلح در کردستان، ارتش تحت فرماندهی سرلشگر قرنی بدون 
توجه به ظرافت و حساســیت شرایط به میلیتاریسم کاســیک روی آور شد و بر ابعاد 
بحران افزود و شــاید بتوان گفت آتش رو به خاموشی را دوباره شعله ور ساخت. آقایان 
طالقانی، مطهری، بازرگان، بهشتی و دیگران به این شیوه انتقاد داشتند و همین امر به 
اســتعفای همراه با ناخشنودی تیمسار قرنی منجر شد. جای وی را تیمسار فرید گرفت 
که به شــهادت برخی از صاحب نظران بیشــتر سیاسی بود تا نظامی و همین فقره می 
توانست به حل مشکات کمک کند. بحران کردستان که با مسالمت جویی و دلسوزی 
امثــال طالقانی رو به حل و فصل بود متاســفانه به زخمی مزمن برای ایران بدل شــد.

طالقانی پیام آور وحدت و مسالمت
طالقانــی پیام آور وحدت و مســالمت بود یعنی پیام آور و پاســدار پیــام های انقاب 
بنا به جهاتی او نیز در تیررس کســانی بود که بذر تفرقه و خشــونت می پاشــیدند. در 
روزهای پایانی فروردین 58 یک کج ســلیقگی آشــکار که بی شــباهت به توطئه هم 
نبود ســبب دلگیری شــدید طالقانی شــد که از ارکان انقاب و از ستون های وحدت 
و آرامش و مایه ی ســکینه و طمانینه برای جامعه بود. دســتگیری یکی از فرزندانش 
بــه هر دلیل و با هــر بهانه موجب رنجش وی شــد که مدت ها به خودســری مراکز 
غیررســمی و غیر قانونی معترض بود. همان مراکز که در کار دولت خودســری مراکز 
غیررســمی و غیرقانونی معترض بود. همان مراکز کــه در کار دولت موقت انقاب نیز 
اخــال می کردند. روز 29 فروردین روزنامه ها اعام کردند شــورای انقاب خواســتار 
بازگشــت ایت اهلل طالقانی است. طالقانی پس از بازگشــت امام خمینی در قم ماقات 
کرد و ســپس در گفتگوها و خطابه ها با تکیه بر رهبری امام خمینی شبهه ها را زدود 
و بنیادهای وحدت را مســتحکم کرد. شــورای انقاب در بیانیه ای از ایشــان تجلیل و 
خودسری ها را محکوم کرد و در عین حال در مورد فرصت طلبی گروه ها نیز هشدار داد.
طالقانــی اهــل وحدت بــود نه تفرقــه. اهل مســالمت بود نــه خشــونت. بنابراین 
بــه رغــم گایــه ها بازگشــت تــا دوبــاره منــادی آرمــان هــای انقاب باشــد.

فروردین پنجاه و هشــت با تجدید اعتبار و اقتدار ارتش و با بازگشت طالقانی از هجرت 
و همراه با او بازگشت آرامش به جامعه پایان یافت. آرامشی که البته چندان پایدار نبود.
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مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت مبیــن وان کیش)ســهامی عام( مــورخ 
1398/03/25 در محــل حســینیه و مجتمع فرهنگي پیامبر اعظم )ص( تشــکیل گردید. 
در این مجمع که با حضور 85/91 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای مسعود وکیلي نیا بود، که جنابان محمد جهانگیریان  و احمد ماالمیري فیروز 
در مقــام نظار اول و دوم و آقای ســید صابر امامي به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات 
مشــمول ماده 129 با تقســیم ســود 359 ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

مهندس صابر امامی، مدیر عامل شــرکت مبین وان کیش در این مجمع با اشــاره به سابقه 
فعالیــت این شــرکت در ســال 1397 گفت: مبین وان یــک فعالیت 5 ســاله را در برنامه 
دارد که از ابتدای ســال گذشــته این روند آغاز شــد و خیلی از برنامه ریزی ها در این راستا 
در ســال گذشــته اتفاق افتاد که برکات و نتایج آن در آینده نصیب همه ما خواهد شــد.

وی افــزود: تیم کوچک، جوان و حرفه ای مبین وان کیش توانســت در ســال پیش نزدیک 
بــه 90 میلیــارد تومان درآمد به دســت آورد. ایــن نقطه عطفی برای شــرکت مبین وان 

کیش محســوب می شــود چرا که اگــر جریان درآمــدی را در 
حدود 3 ســال قبل از ایــن جریان نگاه کنیــد، می بینید که در 
ســال 94 این درآمــد حدود 60 میلیــارد، ســال 95حدود 50 
میلیارد و ســال 96 حــدود 45 میلیارد تومان محقق شــده بود.

ایــن مدیر محقــق و فرهیختــه در ادامه اضافه کــرد: نگاه کلی 
این اســت کــه مبیــن وان فرصت حضــور در کســب وکارهای 
متعدد را در زمینه دیجیتال برای خود ایجاد کرده اســت. ســال 
گذشــته فقط از یک پلتفــرم خاص درآمد کســب می کردیم و 
برنامه ریزی هایی در ســال 97 صورت گرفت و از طریق ســامانه 
کدال  افشــا شد. 4سال آینده ســال های مهمی است زیرا صنعت 
ما نیز دچار تغییر خواهد شــد و این به کام مبین وان خواهد بود.

وی ســپس به ارایه گزارش توجیهی افزایش ســرمایه پرداخت و 
گفت: مبیــن وان با فعالیت هایی که در ســال 
گذشــته انجام داد، فرصت افزایش سرمایه را به 
دســت آورد. تا پیش از این، ســرمایه مبین وان 
100 میلیــارد ریــال بــود و ما بــرای افزایش 
ســرمایه تا مبلغ 300 میلیارد ریال برنامه ریزی 

کردیــم و این نگاه خوبی اســت و برخی کارهای توســعه ای را با همکاری ســهامدارانمان 
می توانیم محقق کنیم. مدیر عامل شــرکت مبین وان کیش ادامه داد: حوزه ســرویس های 
مخابراتی، یکی از مســیرهای اصلی کسب درآمدی ماست که با اپراتور فیکس در این حوزه 
همکاری می کنیم. ســرویس های محتوایی از طریق اپراتورهــای فیکس نیز ارایه می دهیم. 
وی اظهار کرد: »اســتریمینگ« با توســعه اینترنت فرصت های جدیدی برای ما ایجاد کرد. 
با ظرفیت ارایه ســرویس های ویدویی توانســتیم فرصت کســب وکار تازه ایجاد کنیم. سال 
گذشته موفق شدیم مجوز رسانه صوت و تصویر فراگیر را به سبد محصوالتمان اضافه کنیم.

مهندس امامی افزود: ورود به کســب وکارهای تازه برای تامین مالی نیازمند ســرمایه گذاری 
اســت. توســعه کســب وکارهای دیجیتال موضوع اصلی ما در شرکت اســت. توسعه این 
کســب وکارها با حمایت سهامداران محترم صورت گرفت. در مجمع عادی سال 97 تصویب 
شد که بخشــی از سود سهام منتهی به این سال در شــرکت باقی بماند تا به پشتوانه های 
مالی شــرکت کمک کند و البته ما هم  دنبال سرمایه گذاری بر دو پروژه خاص هستیم. وی 
یادآوور شــد: مهمترین موضوع ورود به سرویس خدمات پایه اپراتوری است که شرکت های 
زیادی در این زمینه سرویس می دهند و در فرایند افزایش سرمایه از این ظرفیت هم استفاده 
می کینم. ســرویس های پایه اپراتوری خدمات پایه اپراتوری مثل پیامک را ارایه می دهد که 
در کنــار محصوالت با کیفیت مبین وان می تواند خدمات کامل تری به مشــتری ارایه دهد.
وی سپس به نگاه مبین وان کیش در طرح  افزایش سرمایه پرداخت و گفت: افزایش سرمایه 

ما را از گرفتن وام یا دیگر منابع مالی دیگر بی نیاز می کند و از طریق افزایش سرمایه به این 
نقدینگی برســیم. با این نگاه برآورد حرکتی مبین وان تبیین شــده است. ذهنیات ما درباره 
ســال 1402 بدون افزایش سرمایه، در ســال1399 با افزایش سرمایه محقق می شود و این 
حرکت را تســریع می کند. بهای تمام شده و درآمد فعلی شرکت نیز فرصت ساز خواهد بود.
امامی تاکید کرد: ظرفیت افزایش ســرمایه روی ســود شــرکت نیز تاثیر مستقیم خواهد 
گذاشــت از این حیث که افزایش سرمایه سود عملیاتی بیشــتری را نصیب ما خواهد کرد. 
ســودی که در ســال 1401 در پی آن هســتیم شــاید بتوانیم یک ســال یا خیلی زودتر 
از آن بــه دســت آوریم. نوع کســب وکار مبیــن وان به شــیوه ای بوده که تاکنــون نیاز به 
این ســرمایه گذاری نداشــته اســت و این شــرکت با درآمد ثبتی 10 میلیــارد تومان این 
عملکرد را دنبال کرده بود. روند رو به رشــد شــرکت با افزایش ســرمایه بهتر خواهد شد.

پیام هیات مدیره 
طی ســه دهه اخیر با گسترش روزافزون اســتفاده کاربران از اینترنت شاهد روند رو به رشد 
تجارت و اقتصاد دیجیتال در عرصه جهانی و به تبع آن در کشور عزیزمان ایران بوده و هستیم. 
گسترش پوشش شبکه هاي باند پهن تلفن همراه و روند کاهش قیمت آن و همچنین افزایش 
ضریب نفوذ گوشی هاي هوشمند منجر به ارائه بهتر خدمات دیجیتال، ایجاد کسب و کارهاي 
جدید و اشتغال رو به توسعه شده است. تامین، تجمیع و ارائه سرویس هاي دیجیتال بر بستر 
اپراتورهاي مخابرات و تلفن همراه از جمله مهمترین فعالیت هاي 
شــرکت مبین وان کیش بوده است و از این بابت خداوند متعال را 
شاکریم که توانسته ایم در پیشرفت و آبادانی کشورمان سهمی هر 
چند کوچک داشته باشــیم. در سالی که گذشت به لطف خداوند 
متعال و با همت و مشارکت و همدلی همه اعضاي خانواده مبین وان، 
علیرغم وجود رکود اقتصادي حاکم بر فضاي کسب و کار و همچنین 
تشدید تحریم ها توانستیم عاوه بر فایق آمدن بر مشکات، پیشرفت 
چشــمگیري در توسعه مبین وان در بازارهاي داخلی و بین المللی 
داشــته باشیم. پس از ورود شــرکت مبین وان کیش به فرابورس 
ایران، از مهمترین دســتاورهاي شرکت در سال 1397 میتوانیم به 
تحقق کامل سود پیش بینی شده اشاره کنیم که بیانگر بعد توسعه 
اقتصادي فعالیت هاي صورت گرفته است. توفیق در افزایش تعداد 
ســرویس هاي جدید داخلی در حوزه تامین و 
تجمیع ســرویس هاي صوت و تصویر دیجیتال 
بر بســتر شــبکه همراه اول و مخابرات و عقد 
قراردادهاي ســرمایه گذاري و تجمیع کنندگی 
با شرکتهاي جدید تامین محتوا از دیگر فعالیت 
هاي قابل ذکر است که آثار مالی مثبت آن در سالهاي آتی براي سهامداران مشهود خواهد بود. 
همچنین در بخش بین الملل عاوه بر تامین زیرساخت هاي فنی، مالی، حقوقی و توسعه دانش 
مورد نیاز در شــرکت، بسیاري از دغدغه هاي تامین کنندگان را که متمرکز بر تولید داخلی 
بودند نیز رفع کردیم. از جمله دستاوردهاي مهم در این بخش اخذ مجوز »ایجاد مرکز تسهیل 
گر صادرات سرویس هاي دیجیتال« از معاونت محترم علمی و فناوري ریاست جمهوري بوده 
که منجر به پررنگ شــدن نقش مبین وان در زمینه صادرات سرویسهاي دیجیتال گردید. 
در حوزه فنی، زیرساخت ارتباطی جدیدي براي سرویس هاي تعاملی صوتی همراه اول آماده 
شــد که به صورت موازي با ســرویس *8 بر بستر تلفن ثابت آماده ارائه امکانات جدید براي 
تامین کنندگان محتوا گردیده است که این موضوع بازارهاي جدید را براي آنها مهیا می نماید. 
براي ســال پیش رو با اســتعانت از درگاه خداوند متعال و در راســتاي تحقق پیام نوروزي 
مقــام معظم رهبــري در خصوص رونق تولیــد در نظر داریــم فعالیت هــاي بازاریابی را 
توســعه دهیم و با ورود به بازارهاي جدید در عرصه داخلی و بین المللی نســبت به توسعه 
محصــوالت و راهکارهــاي جدید پرداخــت و حوزه هــاي پرطرفدار محتــواي دیجیتال 
همچون ورزش، کودک، ســرگرمی، آمــوزش و بازیهاي برتر قابل صــادرات همت گماریم. 
در خاتمه الزم می دانیم مراتب تشــکر و قدردانی خود از رهنمودهاي گروه توسعه اقتصادي 
تدبیر و همچنین حمایت هاي همه جانبه سهامدار عمده، شرکت گسترش الکترونیک مبین 
ایران، اعام می نماییم. »هر چه داریم و هر خیري که می رسد از فضل و کرم پروردگار است«

افزايش ۳ برابری در تجاری سازی محصوالت باند پهن مبين وان
  نقشه راه برای سودآفرينی ممتاز در ))اوان((

پيشگام در ارايه ی راهکارهای نوآورانه در خدمات ارزش افزوده فن آوری اطالعات و ارتباطات
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در مراسم روز ملی صنعت و معدن؛ شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران واحد برتر خدمات 
فنی- مهندسی سال 1397 شد. مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور مقامات دولتی، روز 
دوشنبه 10 تیرماه در سالن اجاس سران کشور برگزار و تندیس طایی روز ملی صنعت و 
معدن توسط رییس مجلس به شرکت سی ساله بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعطا شد. در 
این مراسم با شکوه که با حضور علی الریجانی )رییس مجلس شورای اسامی( ، محمد جواد 
ظریف )وزیر امور خارجه( ، رضا رحمانی )وزیر صنعت، معدن و تجارت(، امیرحاتمی )وزیر 
دفاع(، منصور غامی )وزیر علوم(، حسینعلی امیری )معاون پارلمانی رییس جمهوری(، نیره 
پیروزبخت )معاون رییس  سازمان ملی استاندارد ایران(، عیسی کانتری)رییس سازمان حفاظت 
محیط زیســت(، غامحسین شافعی )رییس اتاق بازرگانی ایران( و جمعی از فعاالن عرصه 
صنعت و معدن کشور برگزار گردید با اهدای لوح و تندیس طایی به مهندس اشکان گلپایگانی 
مدیرعامل فرهیخته شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
شایان ذکر است، شــرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که به تازگی وارد دهه چهارم 
فعالیت خود شــده اســت، در این همایش به عنوان واحد برتر خدمات فنی- مهندســی 
ســال 1397 شــناخته شــد و با دریافت تندیس طایی روز ملی صنعــت و معدن، بر 
افتخــارات چند دهــه ی خود افزود پیرامــون مدیری کاردان بــا مجموعه ای متخصص 
فقط باید گفت وقتی کار دســت کاردان باشــد حصول افتخار در همین نزدیکی هاست.

پیام مدیرعامل
بــه عنوان بزرگترین شــرکت بازرســی کننده در ایــران مفتخریم با بیــش از 700 نفر 
کارشــناس، بازرس مجرب و پرسشــگر به عنوان یکی از متخصص ترین مجموعه های 
خدمات مهندســی ایــران در راه ارتقاء ســطح کیفیت و ایمنی جامعــه فعالیت نماییم.
ارتقاء ســطح کیفی زندگی شــهروندان هدف تعالی ســازمان ماســت که مســئوالن و 
همــکاران ما در ISQI در هر ســطحی رســیدن به آن را ســرلوحه کار خود قــرار داده 
اند. احترام به حقوق مشــتریان، توجه به خواســته های آنان و رعایت کلیه اســتانداردها 
و قوانین که به طور مســتقیم و غیر مســتقیم برای حفظ و حراست از منافع ایشان ایجاد 
شــده است، به عنوان یک الزام عملی و اخاقی بزرگترین تعهد ما نسبت به جامعه است.
ما بر این باوریم که “کیفیت مســئولیت همه ماســت”. بدین مفهوم کــه کلیه مدیران، 
کارکنــان، بازرســین و محققان شــرکت بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایــران یک به 
یک بــه افزایش کیفیــت زندگی تمــام هموطنان تعهد داشــته و رســالت اجتماعی 
خــود را ارتقــاء کیفیت تمامــی محصوالت و خدمات در ســطح کشــور مــی دانیم.
برداریــم. کوچــک  هرچنــد  قدمــی  بتوانیــم  راه  ایــن  در  آنکــه  امیــد  بــه 

درباره شرکت
امروزه ایمنی، کیفیت و حفاظت از محیط زیســت از اهمیت ویژهای در جوامع بشــری 
برخــوردار اســت و یکی از ابزارهای موثر در این مســیر، میتواند بهــره گیری از خدمات 
 )ISQI( شرکتهای بازرسی باشــد . در این راستا شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
در ســال 1368 با هدف ارائه خدمات فنی، مهندسی، مشاوره ای و تحقیقاتی جهت ارتقاء 
کیفیــت محصوالت تولیدی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تدوین اســتانداردهای 
مورد نیاز صنایع و نظارت بر حســن اجرای پروژه ها و حســن ارائه خدمات تاسیس شد .
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با بیش از دو دهه فعالیت در زمینه بازرسی فنی و 
ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای در حوزه های مختلف صنعتی و برخورداری از سیستمهای 
مدیریت کیفیت و مدیریت ایمنی، بهداشت حرفهای و محیط زیست و تایید صاحیتهای 
صورت گرفته از ســوی مراجع ذیصاح نظیر معاونت راهبردی و نظارت ریاست جمهوری، 
سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، 
شرکتهای ملی نفت و گاز و توانیر در زمینه ارائه خدمات بازرسی فنی و مشاوره توانسته است 

با جذب و بهره گیری از توان بیش از هزار نفر از کارشناســان متخصص و مجرب در داخل 
و خارج از کشور خدمات کیفی و با ارزشی در زمینه های مختلف به مشتریان ارائه نماید .

موضوع فعالیت
فعالیت های شــرکت بازرســی و کیفیت اســتاندارد ایران عبارت اســت از بازرســی و 
نظارت بر اجرای اســتانداردها بــه منظور ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدی، مهندســی 
فرآینــد، نصــب و راه انــدازی واحدهای تولیــدی، صنعتــی، نیروگاهی، نفــت، گاز و 
پتروشــیمی، و ایجاد ارتباط و همکاری با موسسات و سازمانهای ذیربط به منظور تدوین 
اســتانداردهای مورد نیاز و ارائه خدمات مشاوره در زمینه سیستمهای مدیریت کیفیت .

شــرکت بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایران همچنین در زمینه ارائه خدمات به صنایع 
و شــرکتها و نظارت برحســن اجــرای موارد کیفــی قراردادهــا و پروژه ها، بــاال بردن 
ســطح علمی و فنی پرســنل شــاغل در صنایع و ایجاد ارتباط و همکاری با شرکتهای 
جهانی بــا نگاه ویژه به صنایــع و پروژه های نفت، گاز، پتروشــیمی، انــرژی، مخابرات، 
فنــاوری اطاعات، خــودرو و نیرومحرکــه، ریلی، دریایــی و هوانوردی فعالیــت دارد .

بخــش دیگــری از فعالیتهای این شــرکت اســتاندارد ســازی خدمــات در حوزههای 
خــودرو، ماشــین آالت راهســازی و کشــاورزی، لــوازم خانگــی و ســایر کاالهــای 
مصرفــی بــادوام و نیز انجام تحقیقــات در حوزه های مختلف بازار و مشــتریان اســت

آرمان)چشم انداز(:
ارتقــاء نام شــرکت بــه عنوان مرجــع ارزیابی و ســنجش کیفیــت تا جایــگاه اولین 
انتخــاب مشــتریان ایرانــی و کشــورهای خاورمیانــه، بــه عنــوان معتمــدی آگاه 
بــا اخــاق حرفــه ای و حافــظ منافــع ذینفعان تــا ســال 1400 هجری شمســی

ماموریت:
فعالیت در حوزه بازرسی فنی و مهندسی، تست و آزمون، مشاوره و آموزش، تحقیقات مشتری 
و بازار در بخش های صنعتی و خدماتی با تاکید بر ارتقاء کیفیت، افزایش ایمنی و کاهش 
آالینده های زیست محیطی، افزایش دانش و توسعه کسب  وکار در گستره ی داخل و خارج کشور.

ارزش های سازمانی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران:
ما در شرکت براین باوریم که ارزش های سازمانی زیرساخت فرهنگ سازمانی و شرط رشد و بقای 
سازمان است. بدین لحاظ ارزش های ذیل را بعنوان ارزش های محوری شرکت مشخص نمودیم:

1. مشــتری مداری)ما درک خواســته ها و نیازهای مشــتریان و پاســخگویی و تامین 
آن را جهــت کســب رضایت آنان به  عنوان شــرکای ســازمان وظیفه خــود می دانیم.(

2. شایســته ســاالری و کرامت انســانی ) اســتفاده از متخصصین با بهترین توانایی و 
تخصص و ارج نهادن به آن ســرلوحه فعالیت های منابع انســانی شــرکت می باشــد.(

3. تفکــر محــوری ) اتــکاء به منطــق اقتصــاد ســالم در کنــار ایجــاد راهکارهای 
نمایــد.( مــی  ترســیم  را  افــزوده  ارزش  ایجــاد  مســیر  نوآورانــه  و  جدیــد 
4. مشــارکت و کارتیمــی ) راهبــرد کلیــه  فعالیت هــای شــرکت بــه  صــورت 

مشــارکتی و ایجــاد چنین فضایــی از سیاســت های اصلی شــرکت می باشــد.(
5. تحول گرایی و بهبود مستمر ) شرکت به استفاده از خاقیت و نوآوری و همچنین ارتقای 
کیفی فرآیندها و عملیات خود به منظور برخورداری از بهترین اثربخشی تاکید دارد.(
6. اخــاق محــوری ) ما تعهد داریــم وظایف محولــه را با درســتکاری، صداقت 
و رازداری حرفــه ای و بــه  صــورت شــفاف، صحیــح و بــه  موقع انجــام دهیم.(

7. ایمنی و حفاظت از محیط زیست ) شرکت بر انجام کلیه فعالیت ها در راستای حفظ محیط 
زیست و جلوگیری از اتاف منابع با تاکید بر ارتقاء فرهنگ ایمنی نظر ویژه ای دارد.(
دستیابی به اهداف فوق، با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و کارآمد، دانش فنی روز، 
بکارگیری تجهیزات پیشرفته و مشارکت فعال کارکنان مبتنی بر استراتژی و برنامه 

 ریزی هدفمند شرکت و استفاده از توانمندی های بخش خصوصی حاصل می گردد

مهندس اشکان گلپايگانی  مديرعامل شرکت بازرسی کيفيت و استاندارد ايران

برگزيده روز ملی صنعت و معدن
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مهندس تقی صانعی مدیری است عمل گرا که علم خود را در صنعت پتروشیمی پشتوانه 
ســاخته تا در پتروشیمی نوری تجلی بخش رونق  تولید باشــد. نصب العین قراردادن 
فرمایشات مقام معظم رهبری در صنایع باالدستی آرزویی دیرینه باشد که برای پیش برد 
آن به مدیرانی کارآزموده نیازمند هستیم . در عرصه ی جنگ اقتصادی و در سخت ترین 
روزهای تحریم مدیرانی از جنس مهندس صانعی کارگشا هستند برای ارزش آفرینی و 
سودآوری که این دو مولفه بسان دو بال برای هر مجموعه ای الزم و واجب برای بقاء و توسعه 
میباشند. از روزی که مهندس صانعی در کسوت مدیرعاملی پتروشیمی نوری نشست تا 
روز عرضه ی اولیه و در پیامد آن برگزاری باشکوه مجمع سالیانه شاهد آن بودیم تا با تدوین 
و اجرایی شدن برنامه های کوتاه مدت - میان مدت - بلند مدت این مدیر خدوم شرکت 
پتروشیمی نوری برای ذینفعان خود هم در عرصه افتخارآفرینی و هم در عرصه سودآوری و 
باالرفتن قیمت ارزش سهام نقشی خوش ایفا کرد. این رشد همه مولفه های شاخص برای 
کارشناسان و خبرگان بازار موید این نکته است که تیم ارشد مدیریت و ارکان مجموعه به 
خوبی برای پیشبرد برنامه ها ریل گذاری کرده و چشم انداز شرکت را نه به عنوان یک شعار 

بلکه به عنوان یک شعور در پی و ریشه ی سازمان جاری ساخته 
اســت . تعالی سازمانی در مجموعه هایی متبلور میشود که از 
مدیر ارشد تا کارگر جزء برای حصول افتخار از خودگذشتگی 
بنماید و خدا را شــاکریم که در مجموعه ی پتروشیمی نوری 
و در مدیــر الیــق آن این مهم را به عینه شــاهد هســتیم .
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت پتروشــیمی 
نوری)ســهامی عام( مورخ 1398/04/31 در محل سالن اصلي 
مرکــز بین المللي همایش هــاي رازي تشــکیل گردید. در 
این مجمع که با حضور 89/61 درصد ســهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای ســعید محبــي فرد بود، کــه جنابان مرتضي 
رحیمیان سراي و  رضا توکلي بنیزي در مقام نظار اول و دوم 
و آقای تقي صانعي به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 
1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 6/500 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
تقی صانعی، مدیرعامل پتروشیمی نوری، در این مجمع با ارائه 
گزارش هیات مدیره، و با اشاره به چشم انداز شرکت در افق  1404 
گفت: با تاش های انجام شده در پتروشیمی نوری توانستیم 98 
درصد برنامه تولید و 95 درصد ظرفیت اسمی، تولید داشته باشیم.

وی اجرای موفقیت آمیز پروژه ارتقای برج های جذب پارازایلین در کنار  افتتاح واحدهای جداسازی 
ترکیبات برش سنگین را، از جمله اقدامات موثر پتروشیمی نوری در سال 97 عنوان کرد.

صانعــی با بیــان اینکه، ارزش محصــول پارازایلیــن دو برابر نفتا اســت، افــزود: در 
تاش هســتیم تــا باالترین ســطح تولید ایــن محصــول را در پتروشــیمی نوری 
داشــته باشــیم. با توجه به تعمیرات اساســی که در ســال گذشته داشــتیم، تولید 
پارازایلیــن در پتروشــیمی نــوری به3برابــر ســال گذشــته افزایش یافته اســت.
وی افــزود: ســال گذشــته روزانــه بیــش از 700 تــن تولیــد پارازایلین داشــتیم 
کــه این عــدد بــرای ســال جــاری بــه  2330 تــن در روز افزایش یافته اســت.

 مهندس صانعی، با بیان اینکه 60 درصد از فروش محصوالت پتروشیمی نوری به صورت 
صادراتی است، تاکید کرد: برای تسهیل صادرات، دو  اسکله اختصاصی داریم. این شرکت در 
منطقه ویژه اقتصادی قرار دارد که از مزایای منطقه ویژه، معافیت از پرداخت ارزش افزوده است.
مدیرعامــل نوری، با اشــاره به ظرفیــت 100 درصدی تولید در 3 ماهه ابتدای ســال 
98، گفت: با گذشــت 4ماه از ســال به دلیل تعمیرات اساســی واحدهــای تولیدی، 
محصولی نداشــتیم اما برای ســال 98 برنامه ای برای  تعمیرات اساسی نخواهیم داشت.
وی نرخ خوراک این مجتمع تولیدی را، براساس 95 درصد فوب صادراتی برابر با 450 دالر اعام کرد.

به گفته مهندس صانعی، ظرفیت اســمی پتروشــیمی نوری 4 میلیون و 458 هزارتن 
محصول است که در سال 97 حدود 95 درصد ظرفیت اسمی تولید داشته و از نظر وزنی 
53 درصد صادر شده است. فروش شرکت نوری به 3 روش، صادراتی، بین مجتمعی و از 

طریق بورس کاال و انرژی است.
وی افــزود حــدود 8 کاتالیســت داریم که توانســتیم 6 تــا از آن هــا را بومی کنیم. 
این کاتالیســت ها قبــا از خارج تامین می شــد با توجه به تحریم ســال های 92 و 
93 ما توانســتیم با شــرکت های دانش بنیان به این 6 کاتالیســت دست پیدا کنیم.
سکاندار کاربلد مجموعه پتروشیمی نوری مهم ترین برنامه های در جال اجرا را پروژه شیرین 
سازی برش سنگین، پروژه بازیافت گازهای فلر و تولید سولفات آمونیوم، پروژه شیرین سازی 
گازوئیل در پتروشیمی نوری و تولید گازوئیل با کیفیت یورو 5 عنوان کرد. به گفته وی همچنین 
پروژه شیرین سازی فلر که منجر به تولید LPG و گاز سولفات آلومینیوم خواهد شد نیز از 
پروژه های سودآور نورس است که نرخ بازگشت سرمایه در این پروژه 14 ماهه خواهد بود. 

پیام هیات مدیره
با سپاس فراوان از حضو و همراهی سهامداران و اعضاء محترم 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی نوری ، گزارش 
هیات مدیره برای دوره مالی یکساله منتهی به 97/12/29 که 
حاصل تاش و فعالیت یکسال مدیران و کارکنان این شرکت می 
باشد را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تقدیم می دارد.

چشم انداز شرکت در افق 1۴02
سازمانی سرآمد توام با تولید و سودآوری پایدار و کمترین هدر 

رفت منابع
ماموریت

تولید محصوالت آروماتیک و فرآورده های جانبی با کیفیت، 
از میعانــات گازی و بنزین پیرولیز به منظور برآورده ســازی 
ارزش هــای مورد انتظار مشــتریان با بکارگیری سیســتم 
تولد بهــره ور بر مبنــای آخرین تکنولوژی هــای روز دنیا، 
زنجیره تامیــن با ثبات و اســتفاده از مکانیزم های ارتباطی 
موثــر با ذینفعــان از طریق همــکاری و تعامل با شــرکاء، 
نیروی انســانی متعهد و متخصص با نگاه مسئوالنه و پایدار.  

اهداف کالن
- افزایش سودآوری

- افزایش رضایت ذی نفعان
- ارتقاء بهره وری

- ارتقا ایمنی و بهداشت
- کاهش تاثیرات نامطلوب زیست محیطی

- کاهش مصرف حامل های انرژی
- توانمندسازی کارکنان

جایگاه شرکت در صنعت
طبق آمار موجود منتشره پتروشیمی نوری در بین شرکتهای فعال در زمینه تولید مواد آروماتیک 
در کشور، با حجم فروش معادل مبلغ 138/844/098 میلیون ریال در رده اول قرار دارد.

برنامه های آینده شرکت
1- با هدف استمرار تولید، دستیابی به ظرفیت اسمی و ارتقاء بهره وری

- شیرین سازی گازهای فلر و تولید سولفات آمونیوم - مدیریت تله های بخار )فاز سوم(
)HA( اجرای خط آروماتیک سنگین اسکله - HTN اجای خط صادراتی اسکله -

RBI احداث واحد شیرین سازی برش سنگین )270( - استقرار سیستم بازرسی بر مبنای ریسک -
2- حوزه تعمیرات:

- بازرسی و رفع نشتی از سیستم لوله کشی آب کولینگ - جاری سازی CBM بر روی 
تجهیزات دوار - استقرار ISO 14224 - پیاده سازی مدیریت دارائی های فیزیکی

 HSE 3- حوزه
- استقرار ساختار PSM - پروژه HLA در ارتباط با سامت

۴- حوزه بازرگانی:
- طرحریزی و تدوین آیین نامه فروشی - انجام تحقیقات بازار در خصوص بازارهای داخلی و 

پتروشيمی نوری يک گام به پيش
برنامه های مدون مديريتی برای رشد توليد و افزايش سودآوری 

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

سال  در  که  دســتاوردهایی  مهمترین   
97 داشــتیم افتتاح و بهره بــرداری از واحد 
برش ســبك بود.دومین پروژه ای که خیلی 
مهم اســت انجام پروژه ارتقاء پارازایلن است. 
پارازایلــن یكــی از محصوالت بــا ارزش و 
آروماتیك اســت که مصــرف آن خیلی زیاد 
اســت مشــتری های خیلی خوبــی دارد.
خوشبختانه ما علیرغم تحریم هایی که داشتیم 
و این شــرکت تحت لیســانس فرانسه بود و 
فرانسوی ها ما را تحریم کردند ولی خوشبختانه 
این پروژه که بســیار پیچیده هم بود به دست 
شد.  انجام  خودمان  داخلی  کارشناســان 
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پايدار در توليد و ارزش آفرينی
نقش خوش مديری که برای تعالی برنامه دارد

کســی نیست که نام شهر خوانسار را بشنود و یادی از مدرسه مریم بیگم صفوی نکند. 
و چون وقتی شــهری با مدرسه به یاد باشــد باید در کوچه پس کوچه های آن در پی 
اندیشــمندها و صالح ها و اولیاء بود. خوانسار شهری از شهرهای اصفهان دل به داشته 
خوش می دارد و هنوز در پس ذهن خود جاودانه یاد خانه ابهری را گرامی می دارد . البته 
که چشم به حیات گشودن حضرات آقایان خوانساری، گلپایگانی، حضرت امام خمینی و 
استونهای شیعه در این نقطه، حضورشان بر امت اسامی منت است.باعث شده که از این 
سرزمین مردان و زنانی برومند هر کدام در عرصه ای نقش رهبری به خود گیرند. مخلص 
کام اینکه دل سوزان ملک و ملت فرزندان خوانسار، گلپایگان کاشان را با جان و دل پذیرا 
باشند. چون ستون برقرار مذهب شیعه در آن جای باشد.در گذر زمانه این بار مدرسه دکتر 
شریعتی شاگردی از محله چشمه آخوند پرورش می دهد پرآوازه که نام آوازه او نه در شیشه 
شکستن مدرسه بل در سطوح علمی دو دانشگاه معتبر صنعتی اصفهان و شریف تهران 
باشد که با علم میدان عمل را در خط مقدم به مقام شامخ رسانده است. به روز عرضه اولیه 
پتروشیمی نوری مشارالیه را دیدم حضور پرشور اصحاب خبر و آمدن مدیریت هلدینگ 
با تیم مدیریت نشان از آن می داشت که نوری دست پُر دارد و خوب برنامه هایی برایش 
تدوین گشته است. از ساعت اولیه عرضه تا پایان ساعت اداری چنان عامت مثبت و پالس 
ها مناسب بود که خنده بر چهره مهندس ربیعی این برجسته در صنعت پتروشیمی نشانده 
بود و شنیدن کلمه نوش جان سهامداران بود که   همه را به آینده امیدوارتر می ساخت.
نیم قرن است در حوزه خبری پرسه می زنم و افت خیزها چه بسیار دیده ام از این خنده 

های حمل بر رضایت.
روز شــنبه 1398/4/22 بر چهره مدیرعامل پتروشــیمی خلیج فارس در کنار رضایت 
از ایــن عرضه ، حســی حاکی از ُحســن اعتمادی بود که باورم شــد ایــن کارآزموده 
مدیریت  کشــور در این جنگ اقتصــادی از فاتحان خواهد بود. آنــگاه  که در خلوتی 
شــنیدم فرزند رشید محله چشمه آخوند شهر خوانســار، چه تدابیر ارزنده ای در این 
روزهای ســخت تحریم دارد ، باورم گردید به راســتی این مدیر شایســته می تواند بر 
مشــکات فائق آید پس حمایت دریغ نسازیم . خدا قوت جناب مهندس تقی صانعی. 

مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری:
شــرکت نوری بــا به کارگیری مهندســان ایرانی محصوالت خود را ارتقاء داده اســت
شرکت پتروشیمی نوری که تا قبل از تحریم ها تحت لیسانس فرانسه بود ولی امروز با وجود 

تحریم های ناجوانمردانه ما قدرت بیشتری برنامه ها و تولیدات خود را دنبال می کند به 
نحوی که توانسته است کلیه تولیدات خود را ارتقاء دهد و از هدررفت منابع بکاهد، کاتالیست 
های مورد نیاز خود را بومی سازی کند و به عنوان صنعت سبز لوح زرین دریافت کند.

همزمــان بــا فراینــد ســفارش گیری عرضــه اولیه ســهام شــرکت پتروشــیمی 
نــوری، نشســت خبری بــا حضــور تقــی صانعــی، مدیرعامــل، جعفــر ربیعی، 
مدیرعامــل هلدینــگ و دیگــر اعضــای کادر اجرایــی این شــرکت برگزار شــد.

مدیران شرکت پتروشیمی نوری و هلدینگ خلیج فارس در این نشست  به بررسی آخرین 
وضعیت مالی و ارائه توضیحات تکملی درباره اهداف و برنامه های آتی شرکت پرداختند.

در جلسه معارفه شرکت پتروشیمی نوری برای عرضه اولیه سهام در بازار سرمایه )بورس 
اوراق بهــادار تهــران( تقی صانعی مدیرعامل این شــرکت و نایب رئیس هیئت مدیره 
پتروشیمی نوری گفت: قبل از معرفی پتروشیمی نوری، بنده خودم را معرفی می کنم. 
وی ادامــه داد: بنــده تقــی صانعــی هســتم مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی 
نــوری ، 51 ســال دارم و لیســانس مهندســی شــیمی از دانشــگاه صنعتــی 
اصفهــان و فــوق لیســانس مدیریــت پــروژه از دانشــگاه صنعتــی شــریف دارم. 
25 ســال ســابقه کار در صنایع پتروشــیمی دارم که در تمام این  25 سال در صنعت 

آرومائیک خدمت کردم. 
من در آروماتیک 5 و 4 از صفر تا صدش حضور داشــتم، از پــروژه تا بهره برداری ، در 

آروماتیک 3 و 4 هم فعالیت هایی داشتم. 
مهندس صانعی در ادامه به تشــریح شــرایط شــرکت پتروشــیمی نــوری پرداخت: 
پتروشــیمی نــوری واقع در منطقه ویژه اقتصــادی انرژی پارس فاز 5 واقع اســت که 
مشــخص شــده آروماتیک در فاز 1 اســت به فاصله 280 کیلومتری از مرکز اســتان 
بوشــهر و مزیــت های رقابتی خیلی خوبــی دارد از این جهت کــه اوال برای بارگیری 
محصوالتش دو تا اســکله اختصاصی دارد چون ما حــدود 60 درصد از محصوالتمان 
صادراتــی اســت و تقریباً در مــاه حدود 15 تا کشــتی بــرای بارگیری مــی آیند. 
به گفته این مدیر با تجربه دومین مزیت شرکت پتروشیمی نوری دسترسی به خوراک است. 
چرا که در حال حاضر حدود 54 تا 55 تا پتروشیمی در کشور وجود دارد که ظرفیت تولید 
حدود 80 تا 85 درصد دارند. مشکل این پتروشیمی ها تامین خوراک است ولی خرسندم که 
اعام داریم ما به 53 پاالیشگاه پارس جنوبی وصل هستیم که تنها سه تا پاالیشگاه آن برای  

صادراتی )تحلیل سهم بازار( - برنامه ریزی پذیرش و عرضه محصوالت در بورس کاال و انرژی
5- حوزه مالی

- افزایش سرمایه شرکت - عرضه سهام شرکت در بازار سرمایه
6- حوزه منابع انسانی

- انجام مطالعات اولیه در خصوص مدل ها و زیرساخت های مورد نیاز مدیریت عملکرد فاز اول
- اعطاء سهام شرکت به کارکنان و مشارکت آنان در سود - استقرار ساختار جانشین پروری

7- حوزه برنامه ریزی، فناوری اطالعات و ارتباطات
- راه اندازی ســامانه مهندسی فرایند، مالی و بازرگانی - استقرار نرم افزار سیستم جامع 

منابع انســانی - پیاده سازی سیســتم مدیریت تعمیرات )CMMS( جدید - استقرار 
ســاختار ISMS - استقرار ســاختار 27000ISO - استقرار سیستم مدیریت ایمنی و 

بهداشت شغلی بر مبنای استاندارد 45001ISO :2018 - بهبود نظام پیشنهادات
8- حوزه روابط عمومی:

- تهیه گزارش CRI سالیانه 
9- حوزه پژوهش و فناوری:

- تقویت و توانمندسازی کمیته خودکفایی - استقرار ساختار مدیریت تکنولوژی - استقرار 
ساختار مدیریت دانش
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تامین خوراک شرکت ما کافی است و خوشبختانه بابت تامین خوراک هیچ مشکلی نداریم. 
* از پرداخت ارزش افزوده خوراک پتروشیمی معاف هستیم

مدیــر کاردان شــرکت افزود: مــا در منطقه ویژه واقع هســتیم کــه از جمله مزایای 
حضــور در ایــن منطقــه برخــورداری از معافیــت پرداخــت ارزش افــزوده روی 
خــوراک اســت و این یکــی از مزیت هــای رقابتی خیلی خوب شــرکت ماســت. 
وی اعام داشت: خوراک ما 4.5 میلیون تن میعانات گازی است که از 13 تا پاالیشگاه، 13 تا فاز 
تامین می شود و 270 هزار تن بنزین کیلوریس است که از شرکت پتروشیمی جم دریافت می کنیم. 
مهنــدس صانعی در مورد تولیدات این شــرکت و نحوه اســتفاده یا فــروش آنها نیز 
توضیــح داد: آروماتیک ســه تا محصــول اصلــی دارد: پارازایلن، بنــزن و ارتوزایلن.
پارازایلن ظرفیت تولید و واقعی آن 750 هزار تن در ســال است. بنزن 430 هزار تن و 

اورتوزایلن حدود 100،000 تن در سال است. 
* پارازایلن تولیدی مان را ارتقاء دادیم 

وی دستاوردهای شرکت را این گونه دسته بندی کرد: مهمترین دستاوردهایی که در سال 
97 داشتیم افتتاح و بهره برداری از واحد برش سبک بود که ما توانستیم واحدی بسازیم 

و یکــی از محصوالتی که روی آن ضرر 
مــی دادیم را تبدیل کردیم به موادی با 
ارزش افزوده بیشتر و توانستیم با این کار 
یک مقدار زیادی از ضرر را جبران کنیم. 
دومین پروژه ای که خیلی مهم اســت 
انجام پــروژه ارتقــاء پارازایلن اســت. 
پارازایلن یکــی از محصوالت با ارزش و 
آروماتیک اســت که مصرف آن خیلی 
زیاد است مشــتری های خیلی خوبی 
دارد و تقریبــا قیمت آن دو برابر قیمت 
نفتا است و واقعا هر آروماتیکی که بتواند 
این محصول را در حداکثر میزان خودش 
تولید کند ســوددهی بیشــتری دارد . 
خوشبختانه ما علیرغم تحریم هایی که 
داشتیم و این شــرکت تحت لیسانس 
فرانســه بود و فرانسوی ها ما را تحریم 

کردند ولی خوشبختانه این پروژه که بسیار پیچیده هم بود به دست کارشناسان داخلی 
خودمان انجام شد. 

* لوح صنعت سبز را از سازمان محیط زیست کشور دریافت کردیم 
مدیــر مدبر مجموعه موفقیــت های دیگری را نیز برای شــرکت پتروشــیمی نوری 
برشــمرد و افــزود: مغایرت هایی که با شــرکت ملی نفت داشــتیم را رفــع کردیم . 
همچنین در سال 1396 هم به عنوان صنعت سبز انتخاب شدیم و از سازمان حفاظت محیط 
زیست لوح دریافت کردیم که این تاثیر بسیار مثبتی روی جلوگیری از جرایم آالیندگی دارد.
وی همچنین خبرداد: ما هر ساله در IMI100 شرکت می کنیم که روند پیشرفت این 
شرکت را در سال 96 نسبت به سال 95 از رتبه بیست و دوم به رتبه هجدهم پیشرفت داشتیم. 
در مجمع پارســال مکلف شده بودیم که مغایرت قیمت با شرکت نفت را برطرف کنیم 
که این کار انجام شــد، راهکار مناســب برای کاهش زیان محصوالت هم که دو پروژه 
ای که در ابتدا صحبت هایم گفتم انجام شــد و باعث افزایش ســود و کاهش زیان شد. 
مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی نوری افــزود: در رابطه با پرداخت مطالبات شــرکت 
بازرگانی دو تا جلســه داشتیم و در حال پیگیری هستیم. تکلیف اسناد مالکیت اراضی 
مجتمع هم در دســت اقدام اســت و تســویه مطالبات با هلدینگ هم برطرف شــد. 

* گازوئیل ما 1۴00 تا 1500 پی پی ام )ppm( سولفور دارد 
ما طرح های توســعه ای خوبی داریم برای ادامه فعالیت مان یکی طرح های جداسازی 
ســی فایو )برش ســنگین پنج کربنه( مثبت بود که در سال 97 به بهره برداری رسید. 
ارتقاء تولید واحد پارازایلن را در دســتور کار داشتیم که این هم به بهره برداری رسید. 
شــیرین ســازی ترکیبات ســنگین که در منطقه مناقصه اســت که ما با اینکار می 
توانیــم گازوئیل تولیــدی ما حدود 1400 تــا PPM 1500 ســولفور دارد که با این 
طرح شــیرین ســازی می شــود و هم روی قیمت و هم روی تقاضا تاثیر مثبت دارد.
در جداسازی نرمال پارافین ها از ترکیبات سنگین است که نرمال پارافین ها خوراک بسیار 

مناسبی برای تولید LAB است و شیرین سازی گاز فلر است که در حال حاضر گازی 
است که حاصل آف کست ها در واحدها تولید می شود پروژه آن در مرحله مناقصه است 
که به LPG و کود سولفات آمونیم تبدیل کنیم که تقریبا برگشت 13 تا 14 ماهه دارد. 

* کاتالیست هایمان را در داخل کشور بومی سازی کردیم 
صانعی درباره طرح های توسعه ای گفت: طرح های توسعه ای هم در دست مطالعه است. 
ایزومریزاسیون برش سبک و تبدیل به محصولی با اکتان خیلی باال که در بنزین سازی کاربرد دارد. 

ترکیبات وافی نیت هم به همین صورت است. 
هگزان نرمال که یکی از محصوالت پرمصرف و کمیاب در شرکت است به جز یک قسمت 

خیلی کوچک از خارج تامین می شود. 
بومی سازی کاتالیست هایمان هست که ما تقریبا از هفت تا کاتالیست، پنج تای آنها را در 

داخل کشور بومی سازی کردیم.
 قبا این کاتالیست ها از کشورهای فرانسه، آلمان و ژاپن تامین می شد که خوشبختانه 
االن پنج تای آنها را بومی ســازی کردیم در دو یا ســه شــرکت ایرانی که رقابت هم 
می کنند آن دو کاتالیســتی هم که تولید نکردیم کاتالیســت های خیلی عمومی ای 
هســتند که به وفور یافت می شــوند. 
تولید آروماتیک از ترکیبات سبک هم در 
واحد تحقیق و توسعه مان انجام می شود.

جداســازی ترکیبــات بــا ارزش اتیل 
بنــزن و متازایلین در مجتمع اســت. 
* نوری از ستاد بهینه سازی مصرف 

انرژی لوح زرین گرفت 
همچنین به جای پروژه های پژوهشی، 
در بخش انرژی و کاهش مصرف سوخت 
و کوره هــای مجتمع را داشــتیم که 
خوشــبختانه این کار قسمت زیادیش 
انجام شد و ما توانستیم برای اولین بار 
در کشــور از ستاد بهینه سازی مصرف 
انرژی و سازمان ملل لوح زرین دریافت 
کنیم به خاطر این که شاخص مصرف 
انرژی در واحدهای آروماتیک 19 است 
و ما توانســتیم در سال 96 شــاخص مصرف انرژی مان 12 را کسب کنیم یعنی هفت 
واحد کمتر از آنچه که اســتاندارد برای ما مشــخص کرده است. مهندس تقی صانعی، 
مدیرعامل پتروشــیمی نوری در جمع بندی سخنان خود در نشست عرضه اولیه عنوان 
داشــت که پتروشیمی نوری سه برنامه پنچ ساله در چشــم انداز خود دارد که در حال 
حاضر شــرکت در حال طی کردن برنامه ســوم خود می باشد. وی مهم ترین دکترین 
خود برای مجموعه را برای سال 1398 افزایش تولید با کمترین هدررفت منابع عنوان 
داشــت و افزود شرکت پتروشیمی نوری با دسترســی به آب های آزاد نقش مهمی در 
صنعت پتروشیمی منطقه دارد و ما خوب قدر این پتانسیل ها و مزیت ها را می دانیم.  
وی در ادامه افزود: حدود 60 درصد از تولیدات شــرکت به کشــورهای خارجی صادر و 
بقیه در بازار داخلی عرضه گشته که حدود 15 درصد آن در بورس کاال عرضه می شود.

مهندس صانعی همچنین با اشاره به وضعیت سودآوری شرکت گفت: سود خالص بدست 
آمده این شرکت در سال گذشته بیش از دو هزار میلیارد تومان بوده که دو هزار میلیارد تومان 
آن در روز مجمع به احتمال زیاد بین سهامداران تقسیم خواهد شد. مدیرعامل پتروشیمی 
نوری در خصوص طرح های توسعه ای شرکت افزود: شیرین سازی گازوئیل، تولید گازوئیل 
یورو 5، تولید بنزین، شیرین سازی گاز فلز در دستور کار قرار دارد. وی ادامه داد: به ازای 
هر هزار تومان که به نرخ ارز اضافه شــود ارزش شرکت 600 میلیارد تومان باال می رود.
در جریــان این نشســت خبــری، جعفر ربیعــی، مدیرعامل هلدینــگ خلیج فارس 
نیز عنــوان کرد:بیــش از 90 درصد ارز حاصل از صادارت شــرکت نوری به ســامانه 
نیما عرضه شــده، در حالی بر اســاس مصوب بانک مرکزی شــرکت های پتروشیمی 
می توانند تا ســقف 30 درصد از ارز حاصل از صــادرات را صرف هزینه های خود کنند.
ربیعی این امید را به سهامداران داد که این شرکت سود خوبی را به سهامداران تزریق می کند.

همچنیــن در حاشــیه این نشســت نیــز، در تــاالر معامــات بورس تهــران لوح 
پذیــرش بــا حضور اعضــای بورس تهران به شــرکت پتروشــیمی نوری اهدا شــد.
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در هفتمیــن طبقــه چهارســوق مدیری با 
افتخــار اعــام مــی دارد توانســته ایم فن 
صنعــت داروی ایــران را به جهــان عرضه 
بداریم. بــه واقع دیگــر در خورجین ابوعلی 
ســینا و فارابــی و مغــازه عطــار نباشــیم 

کــه برکت بــر امواج نشســته و از چین ماچیــن گذشــته از اقیانوس هند گــذر کرده و 
در آمریــکای جنوبی اشــاعه درمان مــی کند بچه های برکــت وجودتان همــواره پایدار.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت گروه دارویی برکت)ســهامی عام( 
مــورخ 1398/04/10 در محــل ســالن شــماره یــک بــازار چارســو برگــزار گردیــد. 
در این مجمع که با حضور 80/36 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت 
مجمع برعهده آقای حمید رضا جمشــیدي بود، که جنابان مصطفي ظهیر و سعید عباسي 
در مقــام نظار اول و دوم و آقای علیرضا خســرواني   به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات 
مشــمول ماده 129 و با تقســیم ســود 50 ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

به گفته مدیر ارشد شرکت در کنار تامین نیاز داخلی دارو، شرکت توانسته 
اســت با صدور دارو به کشورهای خارجی از جمله عراق، سوریه و دیگر 

کشورهای هدف سود خوبی را برای سهامدارانش حاصل سازد. 
*توسعه کسب و کارهای بین المللی و همکاری با اروپایی ها در زمینه 
تولیــد محصوالت بیولوژیک، هورمونی و ... تا یکی دو ماه آینده و پروژه 
بیوســان فارمد تا پایان سال 97 از نظر سخت افزاری تکمیل شده و در 
سال 98 وارد بازار می شود که از دیگر برنامه های اعامی در مجمع بود.

* از دیگر پروژه های شــرکت مــی توان به پــروژه دارویی پلی پیل، 
پروژه تولید قرص اوروســیترا، پروژه واکســن پنتاواالن، پروژه واکسن 
اچ پی وی و پروژه تجهیزات پزشــکی اشــاره کرد، پروژه واکسن اچ پی 
وی در حدود 65 درصد تکمیل شــده و تکنولوژی تولید این واکســن 
در شــرکت بیوسان فارمد توسعه یافته و همچنین نمونه آزمایشگاهی 
تولید شــده است که آماده انجام مطالعات بالینی است خبرهای خوب 

دیگری بود که دکتراکبر برندگی مدیرعامل مدبر مجموعه به ســمع و نظر سهامداران رساند 
پیام هیات مدیره

صنعت دارو مانند بسیاری از صنایع دیگر در سال گذشته با مشکات و چالش های متعددی 
مواجه بود که برخی از آن ها مربوط به ســاختار کلی اقتصاد کشور بوده و برخی مختص به 
صنعت داروسازی می باشد. نحوه قیمت گذاری دارو، مقیاس پائین تولیدی شرکت های دارویی، 
وارداتی بودن بیش از نیمی از مواد اولیه مورد نیاز بخش دارویی کشور، به روز نبودن تجهیزات 
و ماشین آالت شرکت های دارویی، ناتوانی سازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبات، عدم 
رعایت اصول بهینه تولید منطبق با اســتانداردهای جهانی در بسیاری از شرکت ها، تعامات 
بین المللی اندک تنها بخشــی از مهم ترین چالش های اختصاصی صنعت دارو در کشــور 
است که عملیات شرکت های فعال تولیدی را در سال گذشته با مشکل مواجه ساخته است.

افزایش دوره وصول مطالبات به بیش از یک ســال منجر ایجاد محدودیت سرمایه در گردش 
و بحــران نقدینگی در شــرکت ها گردیده و رویکرد مالی شــرکت ها باالجبــار به دریافت 
تســهیات مالی با نرخ بهره بیــش از 18 درصد تغییر یافته و ایــن موضوع تا جایی پیش 
رفته اســت که بیش از 15 درصد از فروش و نزدیک به نیمی از ســود عملیاتی شرکت های 
دارویی صرف پرداخت هزینه های مالی و در نهایت کاهش حاشــیه سود صنعت شده است.

در خصوص شــرکت هــای تولیدی زیرمجموعــه گــروه دارویی برکت نیــز این موضوع 
صــادق بــوده و هزینه های مالی و ســود عملیاتی شــرکت را تحت تأثیر قرار داده اســت.

از طــرف دیگــر و به دلیل وجود ظرفیت مازاد در صنعــت در بخش مولکول های کوچک و 
اشــباع بازار داخلی، پیچیدگی فرایند و فراهم نبودن زیرســاخت هــای الزم برای صادرات 
دارو به بازارهای خارجی، شــدت رقابت در بســیاری از بخش های این صنعت فزونی گرفته 
و منجر به شــکل گیری جنگ های قیمتی و اعطای تخفیف های نامعقول گشــته است و 
این موضوع نیز به نوبه خود موجبات کاهش ســودآوری صنعت را در پی داشــته است. البته 
از نکات مثبت ســال 1397 میتوان به حمایت وزارت بهداشت از داروهای تولیدی در مقابل 
واردات دارو و تزریق مبلغ قابل توجه نقدینگی در قالب اوراق مرابحه و اسناد خزانه اشاره نمود.

با این حــال و علی رغم وضعیت نامناســب 
صنعت داروســازی، گروه دارویــی برکت به 
عنوان یکــی از مهمترین بازیگــران صنعت 
داروســازی کشــور و بــا در اختیار داشــتن 
واحدهای کســب وکاری مختلــف در تمامی 
حلقــه های زنجیــره ارزش صنعت از تولید مــواد اولیه، تا تولید فــرآورده نهایی و توزیع، با
استمرار بر اتخاذ استراتژی های مناسب و سرمایه گذاری در فرصت های جذاب، نوآورانه، آینده نگارانه 
و دارای پتانسیل های رشد فوق العاده، آتیه ای امیدبخش را پیش روی سهامداران قرار داده است.
بر این مبنا حوزه های کســب وکاری جدیدی با توجه به جهت گیری های نظام ســامت و 
صنعت دارو در دنیا، بار بیمار ی ها و علل اصلی مرگ و میر در کشور، عاوه بر کسب وکارهای 
موجود در برنامه راهبردی پنج ساله دوم هدف گیری شده است. توسعه سرمایه گذاری در حوزه 
های کسب وکاری جدید مانند راه اندازی شرکت بیوسان فارمد (مشتمل بر سه پروژه تولید 
داروهای بیوسیمیار، پپتید و واکسن)، راه اندازی شرکت سل تک فارمد(تولید فرآورده های 
سلول درمانی) از جمله مهمترین سرمایه گذاری هایی است که به عنوان موتورهای رشد دارویی 
برکت در یک دهه آینده ایفای نقش خواهند نمود. ورود حوزه درمان های پیشــرفته (پروژه 
کارتی سل و سرمایه گذاری در فناوری آلوژن به منظور افزایش ظرفیت کارخانه سلول درمانی) 
نیز از دیگر مسیرهای انتخابی برای ورود به بخش های جذابتر و دارای پتانسیل رشد آتی است.
عاوه بر هدف گیری حوزه های کســب وکاری جدید، برنامه های ویژه 
ای نیز به منظور بهینه ســازی سبد محصوالت، ارتقای کیفیت خطوط 
تولیدی شــرکت های زیرمجموعه، ورود جدی تر به بازار کشــورهای 
منطقه و توســعه صادرات و بهینه سازی سبد محصوالت آنها در برنامه 
راهبردی 5 ســاله دوم گروه دارویی برکت توســعه داده شــده است.
در سالی که گذشت این مجموعه توانست دو ثمره مهم از سبد سرمایه 
گذاری های جدید را برداشــت نماید و بــا عنایت الهی و پس از تاش 
های شــبانه روزی متخصصین و ســرمایه های انســانی زیرمجموعه 
در نهایــت و پس از 4 ســال، پروژه ســل تک فارمــد، اولین کارخانه 
ســلول درمانی ایران و منطقه، به صورت رسمی وارد فاز تولید گردید.
به عــاوه، شــهرک صنعتــی دارویی برکت نیــز به عنــوان یکی از 
بزرگترین شــهرکهای صنعتی حوزه ســامت منطقه با بهره گیری از 
زیرســاخت های مطابق با اســتانداردهای بین المللــی افتتاح گردید.

برنامه های آتی
- بهینه سازی سبد محصوالت - توسعه صادرات - تمرکز بر تکمیل پروژه های در حال اجرا

- ارتقاء GMP خطوط تولیدی - برنامه ریزی برای ورود به حوزه های کســب وکاری جدید 
هدفگیری شده - توسعه همکار ی های بین المللی - افزایش هم افزایی و مشارکت های درون 
گروهی - اجرای تفاهم نامه های منعقده در خصوص راه اندازی اتحادهای استراتژیک با شرکت 

های بزرگ چند ملیتی - سرمایه گذاری در استارت اپ های نوآورانه حوزه سامت
- اصالح ساختار مالی و استفاده از شیوه های نوین تامین مالی از طریق:

- استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی بازار سرمایه با هدف افزایش توان تامین مالی پروژه ها و 
تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی

- ادامه مذاکره با شرکت های خصوصی داخلی و خارجی جهت ورود به مشارکت در پروژه ها
- تعریف پروژه های جدید در مشارکت با شرکت های توانمند داخلی و خارجی

ماموریت
گروه دارویی برکت در راســتای تحقق اهداف گروه توسعه اقتصادی تدبیر و مفاد اساسنامه، 
ماموریت های زیر را در چارچوب اقتصاد مقاومتی به منظور ارتقای سامت جامعه بر عهده دارد:

- توسعه، تولید و عرضه محصوالت دارویی
- سرمایه گذاری در کسب وکارهای نوین ارزش آفرین و فناورانه در عرصه سامت با مشارکت 

داخلی و بین المللی
- ایجاد مزیت رقابتی پایدار در عرصه دارو و تجهیزات پزشکی و حضور فعال در بازارهای منطقه 

ای و بین المللی
- تحقیق، توسعه و نوآوری در عرصه دارو و تجهیزات پزشکی

- مدیریت بهینه سبد دارایی ها و سرمایه گذاری ها
گــروه خــود را متعهد می داند با بهره گیری از ســبک مدیریت مشــارکتی هوشــمندانه 
جهــادی و تمرکز بــر نوآوری، روابط اثربخش با ســازمانهای مربوطه، بکارگیری و توســعه 
ســرمایه انســانی متعهد و خاق، حقــوق ذی نفعان خود را به نحو مطلــوب تامین نماید.

برکت را پاس می داريم
تقسيم سود 50 ريالی به ازای هر سهم
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرابورس ایران)سهامی عام( مورخ 1398/04/16 
در محل سالن نور مرکز همایش  هاي بین المللي دانشگاه الزهرا)س( تشکیل گردید. 
در ایــن مجمع که بــا حضور 59/9 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضاء 
هیــات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای محمدحســن ابراهیمي ســرو علیا 
بــود، که جنابان علیرضا عســکري مارانــي و علي علي  زاده گیاشــي در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای  ابوالفضــل متیــن بــه عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1397/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات 
مشمول ماده 129 با تقسیم سود 120 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

رشد 75 درصدی ارزش بازار فرابورس
در ابتدای این جلســه، مدیرعامل فرابورس ایران 
با اشاره به اینکه در پایان ســال 1397 ارزش کل 
بازار فرابورس  ایران نسبت به آخرین روز معاماتی 
ســال 1396، رشــد 75 درصدی را تجربه کرده 
و به بیش از 2 میلیــون و   572 هزار میلیارد ریال 
رسیده است، گفت: ارزش کل معامات در بازارهای 
فرابــورس نیز با افزایش 71 درصدی  به رقم حدود 
یک میلیون و 17 هزار میلیارد ریال رســیده است. 

به گفتــه امیر هامونی در ســال 1397 تعداد 22 
شــرکت در  بازارهای اول و دوم و 2 شرکت در بازار 
 SME   پذیرش شده  و 16 شرکت در بازارهای اول 
و دوم فرابورس ایران درج شده است؛  همچنین در 
این ســال 15  عرضه اولیه و یک گشایش نماد در 
بازارهای اول و دوم با موفقیت انجام شــد تا تامین 
مالی فرابورس ایران از  طریق عرضه  های اولیه به رقم 
6 هزار و 873 میلیارد ریال در ســال 97 بالغ شود. 

هامونــی در ادامــه در خصــوص دیگــر عناوین 
عملکــردی فرابورس ایران اظهار داشــت: انجام 7 
معامله یکجا در بازار  سوم، 36 مورد پذیره نویسی، 
پذیرش 21 فقره اســناد خزانه اسامی و 34 فقره 

صکوک، انجام 3 معامله در بازار  دارایی فکری و اعطای موافقت اصولی تاســیس به 4 
صندوق متقاضی از طریق کمیته بررســی صندوق های  جسورانه جزو عملکردهای 
فرابورس در ســال 97 به شــمار می رود که در مجموع تامین مالی 349 هزار و 100 
 میلیــارد ریالی را برای شــرکت ها، دولت، صاحبان دارایی فکری و ... رقم زده اســت. 
مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به اینکه در سال 97 نخستین صکوک غیربانکی   بازار 
سرمایه به ارزش 2 هزار  میلیارد ریال در فرابورس ایران انتشار یافت و پذیره  نویسی   شد، افزود: 
فرابورس ایران در سال 97 نسبت به  بهینه تر کردن مقررات و دستورالعمل های بازار پایه و 
طبقه بندی ناشران بازار پایه بر اساس میزان پایبندی به  شفافیت و تقارن اطاعاتی اقدام کرد. 
به گفته وی همچنین در سال 97 دستورالعمل تامین مالی جمعی با هدف تدوین دستورالعمل 
تامین مالی  جمعی کمک به تامین مالی استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان به تصویب رسید. 

اطالعات مالی فرابورس از زبان مدیرعامل  
مدیرعامل فرابورس ایران درآمدهای عملیاتی این شرکت در سال 97 را بیش از 701 میلیارد 
ریال و جمع دارایی ها را نیز  افزون  بر یک  هزار و 875 میلیارد ریال اعام کرد و گفت: سود خالص 

هر سهم فرابورس 589 ریال و حقوق صاحبان سهام یک  هزار  و720  میلیارد ریال بوده است. 
امیــر هامونی رئوس اســتراتژی ها و اولویت  هــای فعالیت فرابورس ایران در ســال 
1398 را توســعه هدفمنــد و متمرکز  خدمات، نــوآوری  و  افزایــش رقابت پذیری، 
ارتقــای همــکاری بــا ذی نفعــان، توســعه زیرســاخت و نظام  هــای مدیریتی و 
 پویایی ســازمان یافته به  منظور  پاســخگویی به نیازهای بازار ســرمایه عنوان کرد. 

هامونی همچنین به مشارکت فرابورس در راه اندازی و توسعه بازار متشکل ارز اشاره کرد 
و گفت: ساختار این  بازار بر اساس مطالعات و بررسی های انجام شده در بانک مرکزی 
و جلسات کارشناسی با بانک ها و صرافی ها  تهیه شده و مجمع موسس این شرکت، بر 
اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ 18 دی ماه سال 1397  شکل گرفته است.

پیام هیات مدیره 
تــاش براي تحقــق اهداف اقتصــاد مقاومتی با تاکیــد بر نقش دانــش و نوآوري 

فراسهامداران گرانقدر
 در ســال 1397 همزمان با تغییــرات و تحوالت 
اقتصادي، نگاه سیاســت گذاران اقتصادي بیش از 
پیش معطوف به ظرفیت هاي داخلی کشور شد و از 
این رو ضرورت اصاح ساختارها و ارتقاي بهره وري 
اقتصاد ملی بیشتر از گذشته خودنمایی کرد. مطرح 
شــدن اصاحات ساختاري در اقتصاد از یک سو و 
حمایت از کاالي تولید داخل - که شــعار محوري 
سال 97 نیز بود - از سوي دیگر، زمینه هاي مناسبی 
را براي ایفاي نقش بازار سرمایه فراهم کرد و فرابورس 
ایران به عنوان یکی از ارکان زیرساختی بازار سرمایه با 
تداوم حرکت در مسیر نوآوري و بهبود عملکرد خود 
در صنعت مالی، از این زمینه مساعد بهره برداري 
کرد. رصد نیازمندي هاي موجود در اقتصاد کشور 
توأم با احساس مسئولیت براي برطرف کردن این 
نیازها، زمینه ساز خاقیت و نوآوري در فرابورس است

. تصویب دســتورالعمل صندوق ســرمایه گذاري 
اختصاصی، ایجاد پلتفرم ادغام و تملیک، اخذ مصوبه 
دستورالعمل ارزیابی تامین مالی جمعی از شوراي 
عالی بورس و اوراق بهادار، بهبود فرآیندهاي نظارت 
بر بازار و تاشهاي مشابهی که در سال 97 به منظور 
ارتقاي سطح فراگیري خدمات مالی در کشور و تنوع بخشی به خدمات مالی صورت 
گرفت، همه و همه نشــاندهنده آمادگی فرابورس ایران براي حرکت در مسیر رشد و 
توسعه با سرعتی افزون تر در راستاي خدمت رسانی بهتر به ذینفعان بازار سرمایه است. 
تحول، ضرورت اجتناب ناپذیر تمامی نظام هاي زنده و در حال رشــد است؛ بر همین 
اساس با توجه به سرعت توسعه فعالیت هاي فرابورس ایران، ضرورت تجهیز ساختاري 
مناسب در این شرکت موجب شد تا فرابورس سال گذشته به موازات صیانت از فعالیتهاي 
موجود به سازماندهی مجدد فعالیتهاي خود براي توسعه و تنوع بخشی هر چه بیشتر 
در بازار سرمایه اقدام کند. این خط مشی نه تنها در زمینه ساختارهاي سازمانی بلکه 
در بازنگري و بهبود ریزساختار بازار سرمایه نیز قابل مشاهده بود که در این خصوص 
مصوبه بهبود و ساماندهی طبقه بندي نمادهاي معاماتی و نحوه انجام معامات اوراق 
بهادار در بازار پایه، رتبه بندي بازار پایه، مکانیزه کردن رویه هاي کاري موجود و اقدامات 
مشابهی از این دست، مصادیق تاش هاي صورت گرفته در این مسیر به شمار میروند. 

مروري بر وضعیت بازار در سالی که گذشت 

فراسهامداران
رشد بيش از 70 درصدی ارزش کل فرابورس در سال 97

تالش برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با تاکيد بر نقش دانش و نوآوری
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نگاهی به عملکرد معاماتی فرابورس نشان میدهد در پایان سال 1397 ارزش کل بازار 
فرابورس ایران نسبت به آخرین روز معاماتی سال 1396 ،رشد 75 درصدي را تجربه 
کرده و به بیش از 2 میلیون و 572 هزار میلیارد ریال و ارزش کل معامات در بازارهاي 
فرابــورس با افزایش 71 درصدي به رقــم حدود یک میلیون و 17 هزار میلیارد ریال 
رسیده است. همچنین سال گذشته شاهد پذیرش 22 شرکت در بازارهاي اول و دوم 
فرابورس بودیم؛ ضمن آنکه عرضه اولیه سهام 15 شرکت در این دو بازار به روش ثبت 
سفارش و یک عرضه اولیه به روش گشایش نماد در بازار دوم رقم خورد تا تامین مالی 
فرابورس ایران از طریق عرضه هاي اولیه به رقم 6 هزار و 873 میلیارد ریال در سال 97 
بالغ شود. در همین حال انجام 7 معامله یکجا در بازار سوم، 36 مورد پذیره نویسی به 
ارزش بیش از 64 هزار میلیارد ریال، انجام 2 معامله در بازار دارایی فکري با ارزشی بالغ 
بر 24/1 میلیارد ریال و تداوم ثبت دارایی هاي فکري تا تعداد 326 اثر در فهرست عرضه 
هاي این بازار، پذیرش 21 فقره اسناد خزانه اسامی، پذیرش 34 فقره صکوک و اعطاي 
موافقت اصولی تاسیس به 4 صندوق متقاضی از طریق کمیته بررسی صندوق هاي 
جسورانه از دیگر عناوین عملکردي فرابورس ایران در سال 97 به شمار می روند که در 
مجموع تامین مالی 349 هزار و 100 میلیارد ریالی را در سالی که گذشت براي ذینفعان 
و مخاطبان فرابورس ایران اعم از شرکتها، دولت، صاحبان دارایی فکري و ... رقم زدند.

یکپارچه کردن و اتصال ســامانه کامنت گذاري نظارتی) )Tagging به سامانه فراسا 
در سال 1397 سامانه فراسا براي یکپارچه سازي و اتصال به سامانه کامنت گذاري نظارتی 
توسعه یافت به طوري که در حال حاضر ثبت تمامی وقایع و رخدادهاي بازار از طریق این 
سامانه صورت می پذیرد. این سامانه قابلیت ارسال پیامک اطاع رسانی رخدادهاي بازار 
و بدرفتاري هاي معاماتی برخی از سهامداران را به مدیران شرکتهاي کارگزاري درباره 
رویدادهایی که عاملیت آن با کارگزاري مربوطه است را میسر نموده است. نظارت بر رفتار 
معاماتی یک یا چند کد معاماتی نیز امکان دیگري است که این سامانه آن را فراهم می کند.

سازماندهی مجدد فرابورس ایران 
در خال سال هاي اخیر، توسعه و رشد فزاینده فرابورس ایران و انجام بازنگري در برنامه 
استراتژیک این مجموعه از یک سو و ظهور تحوالت چشمگیر در صنعت مالی و محیط 

فعالیت فرابورس از سوي دیگر موجب شده است تا سال 1397 ضرورت هم راستایی 
ساختار و سازماندهی فرابورس با استراتژي توسعه این بورس ضرورتی دوچندان بیابد. در 
همین زمینه و به منظور پاسخگویی مناسب فرابورس به ذینفعان خود در حوزه هاي متنوع 
فعالیت به ذینفعان، سال گذشته ساختار و فعالیت هاي فرابورس در فرآیندي مدون مورد 
بازنگري قرار گرفت و با توسعه، تخصصی سازي و نهادسازي در بعضی از حوزه هاي کاري، 
فرابورس براي حرکت شتابان به سمت اهداف بلندمدت و استراتژیک خود آماده شد.

مسیر پیش رو در سال 98 
فرابورس ایران در سال 97 ،تاش براي خلق نوآوري هاي بیشتر را به منظور تامین مالی 
بخش هاي گسترده تري از اقتصاد تداوم بخشید که بخشی از ثمرات ارزشمند این تاش 
ها به عنوان مصداق هاي عینی ذکر شد. در این میان همچنین اقتضائات رشد و توسعه 
فعالیت ها در فرابورس، سازماندهی مجدد و تقویت و توسعه ساختار فرابورس را می طلبید 
که اقدامی توانمندساز و بنیادین محسوب میشود. بر این اساس با تحقق این مهم در سال 
گذشته انتظار میرود در سالهاي پیش رو از جمله سال 1398 شاهد توسعه کمی و کیفی 
فعالیت هاي فرابورس ایران در زمینه هاي متنوع و در راســتاي استراتژي این شرکت 
باشیم. در سال آینده توسعه ي هدفمند و متمرکز خدمات، افزایش ضریب نفوذ در بازار، 
نوآوري و افزایش رقابت پذیري و توسعه عمودي و افقی فعالیت ها، سازماندهی و ارتقاي 
همکاري با ذینفعان، توسعه نظامها و زیرساخت مدیریتی به منظور افزایش بهره وري و 
پویایی سازمان یافته به منظور پاسخگویی به نیازهاي بازار سرمایه و اقتصاد کشور به عنوان 
رئوس استراتژیهاي فرابورس ایران تعیین شده اند و امیدواریم در مسیر نیل به این اهداف 
و ایفاي نقش مؤثر در اقتصاد کشور همچون گذشته یار و حامی فرابورس ایران باشید.

رئــوس اســتراتژي ها و اولویــت هاي فعالیــت فرابــورس ایران در ســال 1398 
- توسعه هدفمند و متمرکز خدمات و افزایش نفوذ در بازار 
- نوآوري و افزایش رقابت پذیري و توسعه عمودي و افقی 

- سازماندهی و ارتقاي همکاري با ذي نفعان 
- توســعه زیرســاخت و نظــام هــاي مدیریتی بــه منظــور افزایش بهــره وري 
- پویایــی ســازمان یافتــه به منظــور پاســخگویی به نیازهــاي بازار ســرمایه

دســتیابی به رشد و توســعه پایدار اقتصادی نیازمند انباشت سرمایه است. به بیان دیگر 
از آنجاکــه ســرمایه جــزو اصلی ترین پیش نیازهــای فعالیت های اقتصادی محســوب 
می شــود و عمومــا جایگاهی هم تــراز مدیریت و منابع انســانی در امر تولیــد دارد، از 
ایــن رو انباشــت آن نیز می تواند به نوعی ضامن رشــد اقتصادی هر کشــوری باشــد.

در حــال حاضر یکی از مهمتریــن عواملی که در خال ســال های اخیر موجب تفاوت 
کشورها در مقوله سطح رفاه و رشد اقتصادی شده به مساله سطح سرمایه های آن کشور 
برای اســتفاده در فعالیت های اقتصادی و دانش انباشــته قابل تجاری سازی باز می گردد.

بازارهای مالی از جمله مهمترین نهادهایی به شمار می روند که با تجمیع سرمایه های ُخرد 
و کان و هدایت آن ها به سمت پروژه های اقتصادی، ضمن تامین مالی صاحبان این طرح ها 
به خلق ارزش افزوده و دستیابی به رفاه اقتصادی کمک قابل ماحظه ای می کنند. به بیان 
دیگر این بازارها، جایگاهی کلیدی در تجهیز و هدایت وجوه موجود در اقتصاد به ســمت 
بخش هاي تولیدي و صنعتي و به تبع آن بهبود رشد اقتصادي دارند و با جذب پس اندازها 
و تامین منابع الزم براي ســرمایه گذاري، کاهش ریســک سرمایه گذاري و مدیریت اوراق 
بهادار، تاثیر قابل ماحظه ای بر رونق تولید و افزایش سطح رفاه جامعه بر جای می گذارند.

شــرکت فرابورس ایران به عنوان یکی از مهمترین ارکان اجرایی بازار ســرمایه کشور با 
بهره گیری از تیمی جوان و پرانرژی می کوشــد تا بــه مهم ترین ماموریت خود که فراهم 
ســاختن یک بازار مالی کارا و ســازمان یافته برای مبادله اوراق بهادار و تضمین شفافیت 
محیط معامات به منظور تامین مالی بنگاه های اقتصادی اســت جامه عمل بپوشــاند.

در این راســتا مهمتریــن اهداف ما را مواردی همچون توســعه فرآیندهــا و روش های 
تامیــن مالــی و معامــات اوراق بهــادار، ایجــاد یک محیــط پویا و مطمئــن برای 
ســرمایه گذاری در بازار ســرمایه کشــور، تامین مالی اقتصاد دانش بنیان، رســیدن به 
آخرین ســطح از اســتانداردهای بین المللی و همچنین افزایش آگاهی عمومی نســبت 
به بازار ســرمایه و نحوه مشــارکت در آن تشــکیل می دهند که در طول سال های اخیر 
برای رســیدن به این اهداف تاش کــرده و همواره آن ها را در دســتور کار قرار داده ایم.
توجــه به تامین مالی فعالیت های دانش بنیان، شــرکت های کوچک و متوســط، دولت 
جمهوری اسامی ایران، ناشران و بعضا بخش های متنوع اقتصادی، محورهای مغفول بازار 
ســرمایه ایران در طول سال های اخیر بوده اند که فرابورس ایران از طریق راه اندازی بازارها 
و ابزارهای معاماتی مختلف سعی در برداشتن این محدودیت ها داشته است. بنابراین در 
این رکن بازار ســرمایه در تاشــیم به کمک تخصص گرایی نوآورانه پیشران بازار سرمایه 
کشــور باشیم و پاسخ روشنی به تمامی انتظارات فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران دهیم.
در کنــار اقداماتی که با هدف تامین مالی اقتصاد کشــور در این بورس انجام می شــود، 
همچنین می کوشــیم به کمک ارتباط هرچه بیشــتر با بورس هــای معتبر بین المللی، 
ضمن جــذب ســرمایه گذاران خارجــی، بســتری را نیز بــه منظور توســعه کمی و 
کیفــی بازارها و ابزارهــای معاماتی خود طبق اســتانداردهای روز دنیــا فراهم آوریم.

امید که با گسترش بینش و فرهنگ نقش آفرینی بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، سرمایه گذاری 
در تولید ترغیب و رشد اقتصادی کشور بیش از پیش از سمت بازار سرمایه تحریک شود.

پيام مديرعامل فرابورس ايران | مهندس امير هامونی
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تقسيم سود ۳50 ريالی شرکت ايران ترانسفو بين سهامداران

دارندگان 85 درصد ســهام شــرکت ایران ترانسفو 
)سهامی عام( ساعت10:00 روز یکشنبه مورخ 22 / 
4/ 98 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در جهت 
رسیدگی به صورت های مالی و عملکرد شرکت برای 
ســال مالی منتهی به 29 / 12 / 97 تشکیل دادند.

به گزارش خبرنگار ما آقای دکتر یعقوب کارگرزاده 
بعنوان رئیس، آقایان سیدحسن میرمحمد میگونی و 
حسین کرمی به عنوان ناظرین و آقای بهنام باقری 
به عنوان دبیر هیئت رئیسه مجمع عمومی را تشکیل 

دادند.مجمع عمومی پس از اســتماع گزارش هیئت 
مدیره توســط آقای دکتر بهزاد ظهیــری و اظهار 
نظر بازرس قانونی به شــرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

-1 صورت های مالی به شــرح پیشــنهادی هیئت 
مدیره تصویب گردید.

-2 برای هر سهم مبلغ 350 ریال سود تخصیص یافت.
-3 موسســه حسابرســی بهــراد ُمشــار بعنــوان 
بــازرس قانونــی و روزنامــه اطاعــات و دنیــای 
کثیراالنتشــار  روزنامــه  عنــوان  بــه  اقتصــاد 

شــرکت در ســال مالی جــاری انتخاب شــدند.
کلیاتی درباره شرکت

شرکت ایران ترانسفو )سهامی عام( در سال 1345 
بصورت شــرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی 
شماره 10822 مورخ 30 / 4/ 1345 در اداره ثبت 
شــرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.
شرکت در ســال 1354 به شــرکت سهامی عام 
تبدیل و در ســال 1369 در بــورس اوراق بهادار 
تهران پذیرفته شــد. مرکز اصلی شرکت در تهران 
- خیابان ماصدرا خیابان  شــیراز شمالی کوچه 
حکیــم اعظم پــاک 15 و کارخانه آن در زنجان 
کیلومتر 4 جاده قدیم زنجان - تهران واقع اســت. 
سرمایه شــرکت در بدو تاسیس مبلغ 100.000 
ریال )تعداد 100 ســهم، به ارزشــی اســمی هر 
ســهم 1.000 ریال( بوده که طی چند مرحله به 
شــرح صفحه بعد به مبلــغ 3.750.000 میلیون 
ریــال )تعــداد 3.750 میلیــون ســهم به ارزش 
اسمی هر سهم 1.000 ریال( افزایش یافته است.

     

تقسیم سـود 350 ریالی شـرکت ایران تـرانسفو بین سهـامداران در سال 1397
گزارش خبرنگار عصراقتصاد از مجمع 

عمومی
شرکت  سهام  درصد   85 دارندگان 
ساعت  عام(  )سهامی  ترانسفو  ایران 
10:00 روز یکشنبه مورخ 98/4/22 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در 
و  مالی  به صورت های  جهت رسیدگی 
عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی 

به 97/12/29 تشکیل دادند.
دکتر  آقای  ما  خبرنگار  گزارش  به   
رئیس،  بعنوان  کارگرزاده  یعقوب 
آقایان سیدحسن میرمحمد میگونی و 
حسین کرمی به عنوان ناظرین و آقای 
هیئت  دبیر  عنوان  به  باقری  بهنام 
رئیسه مجمع عمومی را تشکیل دادند. 
مجمع عمومی پس از استماع گزارش 
بهزاد  دکتر  آقای  توسط  مدیره  هیئت 
ظهیری و اظهار نظر بازرس قانونی به 

شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
شرح  به  مالی  صورت های   -1
تصویب  مدیره  هیئت  پیشنهادی 

گردید.
ریال   350 مبلغ  سهم  هر  برای   -2

سود تخصیص یافت.
ُمشار  بهراد  حسابرسی  موسسه   -3
روزنامه   و  قانونی  بازرس  بعنوان 
عنوان  به  اقتصاد  دنیای  و  اطالعات 
روزنامه کثیراالنتشار شرکت در سال 

مالی جاری انتخاب شدند.

کلیاتی درباره شرکت
عام(  )سهامی  ترانسفو  ایران  شرکت 
شرکت  بصورت   1345 سال  در 
طی  و  شد  تاسیس  خاص  سهامی 
شماره 10822 مورخ 1345/4/30 
مالکیت  و  شرکت ها  ثبت  اداره  در 

صنعتی تهران به ثبت رسید.
شرکت  به   1354 سال  در  شرکت   
سهامی عام تبدیل و در سال 1369 
تهران  بهادار  اوراق  بورس  در 
شرکت  اصلی  مرکز  شد.  پذیرفته 
خیابان  مالصدرا  خیابان   - تهران  در 
اعظم  حکیم  کوچه  شمالی  شیراز   -
زنجان  در  آن  کارخانه  و   15 پالک 
کیلومتر 4 جاده قدیم زنجان - تهران 
بدو  در  شرکت  سرمایه  است.  واقع 
تاسیس مبلغ 100.000 ریال )تعداد 
هر  اسمی  ارزشی  به  سهم،   100
سهم 1.000 ریال( بوده که طی چند 
مبلغ  به  بعد  صفحه  شرح  به  مرحله 
)تعداد  ریال  میلیون   3.750.000
3.750 میلیون سهم به ارزش اسمی 
هر سهم 1.000 ریال( افزایش یافته 

است.

)درصد( اسامی سهامداران ردیف

34/5 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 1

23/85 شرکت صنعت و تجارت آداک 2

16/75 شرکت امین توان آفرین ساز 3

6/17 شرکت گروه مالی سپهر صادرات 4

1/48 صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 5

1/14 شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار 6

1/14 شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان )سهامی خاص( 7

1/08 شرکت توسعه فاوا صنعت 8

0/74 صندوق سرمایه گذاری توسعه صنایع معادن کوثر 9

0/19 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 10

1/000027 شرکت گسترش آتیه آرمان 11

1/000027 شرکت آرتا معدن ساواالن 12

12/96 سایرین 13

100 جمع

سهامداران عمده شرکت در پایان سال 1397و تاریخ تایید گزارش 

دارایی ها 

دارایی های جاری:

موجودی نقد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دریافتنی های تجاری و غیرتجاری

موجودی مواد و کاال

سفارشات و پیش پرداختها

جمع دارایی های جاری

دارایی های غیرجاری:

سرمایه گذاری های بلندمدت

دارایی های نامشهود

دارایی های ثابت مشهود

جمع دارایی های غیرجاری

جمع دارایی ها

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

بدهیهای جاری:

پرداختنی های تجاری و غیرتجاری

مالیات پرداختنی

سود سهام پرداختنی

تسهیالت مالی

پیش دریافت ها

جمع بدهی های جاری
بدهی های غیرجاری:

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

جمع بدهی های غیرجاری

جمع بدهی ها

حقوق صاحبان سهام:

سرمایه

اندوخته قانونی

سایر اندوخته ها

سود انباشته

جمع حقوق صاحبان سهام

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

 

 1397/12/29
میلیون ریال

281.534

3.807.067

10.564.048

4.275.287

588.383

19.516.319

1.703.637

3.290

377.931

2.084.858

21.601.177

 

 1397/12/29
میلیون ریال

5.356.737

321.687

1.207.517

5.095.043

2.743.319

14.724.303

487.626

487.626

15.211.929

3.750.000

292.914

31.261

2.315.073

6.389.248

21.601.177

 

 1396/12/29
میلیون ریال

1.422.605

449.689

489.844

4.451.711

1.557.576

8.371.425

401.227

401.227

8.772.652

3.750.000

215.197

31.261

1.775.945

5.772.403

14.545.055

 

 1396/12/29
میلیون ریال

137.202

259.704

9.632.839

1.914.832

326.533

12.271.110

1.983.637

4.644

285.664

2.273.945

14.545.055

شرکت ایران ترانسفو )سهامی عام( 
سمتترازنامه در تاریخ 29 اسفند 1397 عضو حقوقی نام نماینده

 رئیس هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار آقای یعقوب 

کارگرزاده

نائب رئیس هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت گسترش آتیه آرمان آقای مهدی 

مومنی طاهری

عضو هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت  امین توان آفرین ساز اقای داود عباسی

عضو هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت آرتا معدن ساواالن آقای نیما فاتح

عضو هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی آقای امیر عباس 

حسینی

مدیرعامل -- آقای بهزاد ظهیری

آخرین ترکیب هیأت مدیره

گردش حساب سود )زیان( انباشته

شرکت ایران ترانسفو )سهامی عام( 
صورت سود و زیان سال منتهی به 1397/12/29

دوره منتهی به

درآمدهای عملیاتی
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

سود ناخالص
هزینه های فروش، اداری و عمومی

سایر اقالم عملیاتی
سود خاصل از تسعیر ارز

سود عملیاتی
هزینه های مالی

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

سود قبل ازمالیات
مالیات بردرآمد:

سال جاری
سال های قبل

سود خالص
سود پایه هر سهم:

ناشی از عملیات در حال تداوم:
عملیاتی - ریال

غیر عملیاتی - ریال
سود پایه هر سهم - ریال

سود خالص
سود انباشته ابتدای سال

تعدیالت سنواتی
سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده

سود سهام مصوب
افزایش سرمایه

سود قابل تخصیص
اندوخته قانونی

سود انباشته پایان سال

سال 1396سال 1397
میلیون ریال

5.683.168
)3.659.324(
2.023.844
)329.469(
201.096
380.831
252.458

2.276.302
)978.746(
218.726

)760.020(
1.516.282

)176.355(
)64.769(

)241.124(
1.275.158

543
)203(
340

1.275.158
2.456.724
)10.740(

2.445.984
)930.000(
)950.000(
565.984

1.841.142
)65.197(

1.775.945

میلیون ریال

4.611.862
)3.477.222(
1.134.640

1.495.196
2.629.836

)819.928(
1.809.908

)255.563(
1.554.345

633
)219(
414

1.554.345

838.445
2.392.790
)77.717(

2.315.073

میلیون ریال

)359.079(
473.095

1.381.180

)1.136.498(
316.570

)255.563(
-

1.815.461
)39.516(

1.775.945
)937.500(

-

در مجمع عمومی عادی سالیانه اعالم شد      

تقسیم سـود 350 ریالی شـرکت ایران تـرانسفو بین سهـامداران در سال 1397
گزارش خبرنگار عصراقتصاد از مجمع 

عمومی
شرکت  سهام  درصد   85 دارندگان 
ساعت  عام(  )سهامی  ترانسفو  ایران 
10:00 روز یکشنبه مورخ 98/4/22 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در 
و  مالی  به صورت های  جهت رسیدگی 
عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی 

به 97/12/29 تشکیل دادند.
دکتر  آقای  ما  خبرنگار  گزارش  به   
رئیس،  بعنوان  کارگرزاده  یعقوب 
آقایان سیدحسن میرمحمد میگونی و 
حسین کرمی به عنوان ناظرین و آقای 
هیئت  دبیر  عنوان  به  باقری  بهنام 
رئیسه مجمع عمومی را تشکیل دادند. 
مجمع عمومی پس از استماع گزارش 
بهزاد  دکتر  آقای  توسط  مدیره  هیئت 
ظهیری و اظهار نظر بازرس قانونی به 

شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
شرح  به  مالی  صورت های   -1
تصویب  مدیره  هیئت  پیشنهادی 

گردید.
ریال   350 مبلغ  سهم  هر  برای   -2

سود تخصیص یافت.
ُمشار  بهراد  حسابرسی  موسسه   -3
روزنامه   و  قانونی  بازرس  بعنوان 
عنوان  به  اقتصاد  دنیای  و  اطالعات 
روزنامه کثیراالنتشار شرکت در سال 

مالی جاری انتخاب شدند.

کلیاتی درباره شرکت
عام(  )سهامی  ترانسفو  ایران  شرکت 
شرکت  بصورت   1345 سال  در 
طی  و  شد  تاسیس  خاص  سهامی 
شماره 10822 مورخ 1345/4/30 
مالکیت  و  شرکت ها  ثبت  اداره  در 

صنعتی تهران به ثبت رسید.
شرکت  به   1354 سال  در  شرکت   
سهامی عام تبدیل و در سال 1369 
تهران  بهادار  اوراق  بورس  در 
شرکت  اصلی  مرکز  شد.  پذیرفته 
خیابان  مالصدرا  خیابان   - تهران  در 
اعظم  حکیم  کوچه  شمالی  شیراز   -
زنجان  در  آن  کارخانه  و   15 پالک 
کیلومتر 4 جاده قدیم زنجان - تهران 
بدو  در  شرکت  سرمایه  است.  واقع 
تاسیس مبلغ 100.000 ریال )تعداد 
هر  اسمی  ارزشی  به  سهم،   100
سهم 1.000 ریال( بوده که طی چند 
مبلغ  به  بعد  صفحه  شرح  به  مرحله 
)تعداد  ریال  میلیون   3.750.000
3.750 میلیون سهم به ارزش اسمی 
هر سهم 1.000 ریال( افزایش یافته 

است.

)درصد( اسامی سهامداران ردیف

34/5 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 1

23/85 شرکت صنعت و تجارت آداک 2

16/75 شرکت امین توان آفرین ساز 3

6/17 شرکت گروه مالی سپهر صادرات 4

1/48 صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 5

1/14 شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار 6

1/14 شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان )سهامی خاص( 7

1/08 شرکت توسعه فاوا صنعت 8

0/74 صندوق سرمایه گذاری توسعه صنایع معادن کوثر 9

0/19 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 10

1/000027 شرکت گسترش آتیه آرمان 11

1/000027 شرکت آرتا معدن ساواالن 12

12/96 سایرین 13

100 جمع

سهامداران عمده شرکت در پایان سال 1397و تاریخ تایید گزارش 

دارایی ها 

دارایی های جاری:

موجودی نقد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دریافتنی های تجاری و غیرتجاری

موجودی مواد و کاال

سفارشات و پیش پرداختها

جمع دارایی های جاری

دارایی های غیرجاری:

سرمایه گذاری های بلندمدت

دارایی های نامشهود

دارایی های ثابت مشهود

جمع دارایی های غیرجاری

جمع دارایی ها

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

بدهیهای جاری:

پرداختنی های تجاری و غیرتجاری

مالیات پرداختنی

سود سهام پرداختنی

تسهیالت مالی

پیش دریافت ها

جمع بدهی های جاری
بدهی های غیرجاری:

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

جمع بدهی های غیرجاری

جمع بدهی ها

حقوق صاحبان سهام:

سرمایه

اندوخته قانونی

سایر اندوخته ها

سود انباشته

جمع حقوق صاحبان سهام

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

 

 1397/12/29
میلیون ریال

281.534

3.807.067

10.564.048

4.275.287

588.383

19.516.319

1.703.637

3.290

377.931

2.084.858

21.601.177

 

 1397/12/29
میلیون ریال

5.356.737

321.687

1.207.517

5.095.043

2.743.319

14.724.303

487.626

487.626

15.211.929

3.750.000

292.914

31.261

2.315.073

6.389.248

21.601.177

 

 1396/12/29
میلیون ریال

1.422.605

449.689

489.844

4.451.711

1.557.576

8.371.425

401.227

401.227

8.772.652

3.750.000

215.197

31.261

1.775.945

5.772.403

14.545.055

 

 1396/12/29
میلیون ریال

137.202

259.704

9.632.839

1.914.832

326.533

12.271.110

1.983.637

4.644

285.664

2.273.945

14.545.055

شرکت ایران ترانسفو )سهامی عام( 
سمتترازنامه در تاریخ 29 اسفند 1397 عضو حقوقی نام نماینده

 رئیس هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار آقای یعقوب 

کارگرزاده

نائب رئیس هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت گسترش آتیه آرمان آقای مهدی 

مومنی طاهری

عضو هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت  امین توان آفرین ساز اقای داود عباسی

عضو هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت آرتا معدن ساواالن آقای نیما فاتح

عضو هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی آقای امیر عباس 

حسینی

مدیرعامل -- آقای بهزاد ظهیری

آخرین ترکیب هیأت مدیره

گردش حساب سود )زیان( انباشته

شرکت ایران ترانسفو )سهامی عام( 
صورت سود و زیان سال منتهی به 1397/12/29

دوره منتهی به

درآمدهای عملیاتی
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

سود ناخالص
هزینه های فروش، اداری و عمومی

سایر اقالم عملیاتی
سود خاصل از تسعیر ارز

سود عملیاتی
هزینه های مالی

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

سود قبل ازمالیات
مالیات بردرآمد:

سال جاری
سال های قبل

سود خالص
سود پایه هر سهم:

ناشی از عملیات در حال تداوم:
عملیاتی - ریال

غیر عملیاتی - ریال
سود پایه هر سهم - ریال

سود خالص
سود انباشته ابتدای سال

تعدیالت سنواتی
سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده

سود سهام مصوب
افزایش سرمایه

سود قابل تخصیص
اندوخته قانونی

سود انباشته پایان سال

سال 1396سال 1397
میلیون ریال

5.683.168
)3.659.324(
2.023.844
)329.469(
201.096
380.831
252.458

2.276.302
)978.746(
218.726

)760.020(
1.516.282

)176.355(
)64.769(

)241.124(
1.275.158

543
)203(
340

1.275.158
2.456.724
)10.740(

2.445.984
)930.000(
)950.000(
565.984

1.841.142
)65.197(

1.775.945

میلیون ریال

4.611.862
)3.477.222(
1.134.640

1.495.196
2.629.836

)819.928(
1.809.908

)255.563(
1.554.345

633
)219(
414

1.554.345

838.445
2.392.790
)77.717(

2.315.073

میلیون ریال

)359.079(
473.095

1.381.180

)1.136.498(
316.570

)255.563(
-

1.815.461
)39.516(

1.775.945
)937.500(

-

در مجمع عمومی عادی سالیانه اعالم شد

     

تقسیم سـود 350 ریالی شـرکت ایران تـرانسفو بین سهـامداران در سال 1397
گزارش خبرنگار عصراقتصاد از مجمع 

عمومی
شرکت  سهام  درصد   85 دارندگان 
ساعت  عام(  )سهامی  ترانسفو  ایران 
10:00 روز یکشنبه مورخ 98/4/22 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در 
و  مالی  به صورت های  جهت رسیدگی 
عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی 

به 97/12/29 تشکیل دادند.
دکتر  آقای  ما  خبرنگار  گزارش  به   
رئیس،  بعنوان  کارگرزاده  یعقوب 
آقایان سیدحسن میرمحمد میگونی و 
حسین کرمی به عنوان ناظرین و آقای 
هیئت  دبیر  عنوان  به  باقری  بهنام 
رئیسه مجمع عمومی را تشکیل دادند. 
مجمع عمومی پس از استماع گزارش 
بهزاد  دکتر  آقای  توسط  مدیره  هیئت 
ظهیری و اظهار نظر بازرس قانونی به 

شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
شرح  به  مالی  صورت های   -1
تصویب  مدیره  هیئت  پیشنهادی 

گردید.
ریال   350 مبلغ  سهم  هر  برای   -2

سود تخصیص یافت.
ُمشار  بهراد  حسابرسی  موسسه   -3
روزنامه   و  قانونی  بازرس  بعنوان 
عنوان  به  اقتصاد  دنیای  و  اطالعات 
روزنامه کثیراالنتشار شرکت در سال 

مالی جاری انتخاب شدند.

کلیاتی درباره شرکت
عام(  )سهامی  ترانسفو  ایران  شرکت 
شرکت  بصورت   1345 سال  در 
طی  و  شد  تاسیس  خاص  سهامی 
شماره 10822 مورخ 1345/4/30 
مالکیت  و  شرکت ها  ثبت  اداره  در 

صنعتی تهران به ثبت رسید.
شرکت  به   1354 سال  در  شرکت   
سهامی عام تبدیل و در سال 1369 
تهران  بهادار  اوراق  بورس  در 
شرکت  اصلی  مرکز  شد.  پذیرفته 
خیابان  مالصدرا  خیابان   - تهران  در 
اعظم  حکیم  کوچه  شمالی  شیراز   -
زنجان  در  آن  کارخانه  و   15 پالک 
کیلومتر 4 جاده قدیم زنجان - تهران 
بدو  در  شرکت  سرمایه  است.  واقع 
تاسیس مبلغ 100.000 ریال )تعداد 
هر  اسمی  ارزشی  به  سهم،   100
سهم 1.000 ریال( بوده که طی چند 
مبلغ  به  بعد  صفحه  شرح  به  مرحله 
)تعداد  ریال  میلیون   3.750.000
3.750 میلیون سهم به ارزش اسمی 
هر سهم 1.000 ریال( افزایش یافته 

است.

)درصد( اسامی سهامداران ردیف

34/5 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 1

23/85 شرکت صنعت و تجارت آداک 2

16/75 شرکت امین توان آفرین ساز 3

6/17 شرکت گروه مالی سپهر صادرات 4

1/48 صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 5

1/14 شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار 6

1/14 شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان )سهامی خاص( 7

1/08 شرکت توسعه فاوا صنعت 8

0/74 صندوق سرمایه گذاری توسعه صنایع معادن کوثر 9

0/19 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 10

1/000027 شرکت گسترش آتیه آرمان 11

1/000027 شرکت آرتا معدن ساواالن 12

12/96 سایرین 13

100 جمع

سهامداران عمده شرکت در پایان سال 1397و تاریخ تایید گزارش 

دارایی ها 

دارایی های جاری:

موجودی نقد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دریافتنی های تجاری و غیرتجاری

موجودی مواد و کاال

سفارشات و پیش پرداختها

جمع دارایی های جاری

دارایی های غیرجاری:

سرمایه گذاری های بلندمدت

دارایی های نامشهود

دارایی های ثابت مشهود

جمع دارایی های غیرجاری

جمع دارایی ها

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

بدهیهای جاری:

پرداختنی های تجاری و غیرتجاری

مالیات پرداختنی

سود سهام پرداختنی

تسهیالت مالی

پیش دریافت ها

جمع بدهی های جاری
بدهی های غیرجاری:

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

جمع بدهی های غیرجاری

جمع بدهی ها

حقوق صاحبان سهام:

سرمایه

اندوخته قانونی

سایر اندوخته ها

سود انباشته

جمع حقوق صاحبان سهام

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

 

 1397/12/29
میلیون ریال

281.534

3.807.067

10.564.048

4.275.287

588.383

19.516.319

1.703.637

3.290

377.931

2.084.858

21.601.177

 

 1397/12/29
میلیون ریال

5.356.737

321.687

1.207.517

5.095.043

2.743.319

14.724.303

487.626

487.626

15.211.929

3.750.000

292.914

31.261

2.315.073

6.389.248

21.601.177

 

 1396/12/29
میلیون ریال

1.422.605

449.689

489.844

4.451.711

1.557.576

8.371.425

401.227

401.227

8.772.652

3.750.000

215.197

31.261

1.775.945

5.772.403

14.545.055

 

 1396/12/29
میلیون ریال

137.202

259.704

9.632.839

1.914.832

326.533

12.271.110

1.983.637

4.644

285.664

2.273.945

14.545.055

شرکت ایران ترانسفو )سهامی عام( 
سمتترازنامه در تاریخ 29 اسفند 1397 عضو حقوقی نام نماینده

 رئیس هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار آقای یعقوب 

کارگرزاده

نائب رئیس هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت گسترش آتیه آرمان آقای مهدی 

مومنی طاهری

عضو هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت  امین توان آفرین ساز اقای داود عباسی

عضو هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت آرتا معدن ساواالن آقای نیما فاتح

عضو هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی آقای امیر عباس 

حسینی

مدیرعامل -- آقای بهزاد ظهیری

آخرین ترکیب هیأت مدیره

گردش حساب سود )زیان( انباشته

شرکت ایران ترانسفو )سهامی عام( 
صورت سود و زیان سال منتهی به 1397/12/29

دوره منتهی به

درآمدهای عملیاتی
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

سود ناخالص
هزینه های فروش، اداری و عمومی

سایر اقالم عملیاتی
سود خاصل از تسعیر ارز

سود عملیاتی
هزینه های مالی

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

سود قبل ازمالیات
مالیات بردرآمد:

سال جاری
سال های قبل

سود خالص
سود پایه هر سهم:

ناشی از عملیات در حال تداوم:
عملیاتی - ریال

غیر عملیاتی - ریال
سود پایه هر سهم - ریال

سود خالص
سود انباشته ابتدای سال

تعدیالت سنواتی
سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده

سود سهام مصوب
افزایش سرمایه

سود قابل تخصیص
اندوخته قانونی

سود انباشته پایان سال

سال 1396سال 1397
میلیون ریال

5.683.168
)3.659.324(
2.023.844
)329.469(
201.096
380.831
252.458

2.276.302
)978.746(
218.726

)760.020(
1.516.282

)176.355(
)64.769(

)241.124(
1.275.158

543
)203(
340

1.275.158
2.456.724
)10.740(

2.445.984
)930.000(
)950.000(
565.984

1.841.142
)65.197(

1.775.945

میلیون ریال

4.611.862
)3.477.222(
1.134.640

1.495.196
2.629.836

)819.928(
1.809.908

)255.563(
1.554.345

633
)219(
414

1.554.345

838.445
2.392.790
)77.717(

2.315.073

میلیون ریال

)359.079(
473.095

1.381.180

)1.136.498(
316.570

)255.563(
-

1.815.461
)39.516(

1.775.945
)937.500(

-

در مجمع عمومی عادی سالیانه اعالم شد

     

تقسیم سـود 350 ریالی شـرکت ایران تـرانسفو بین سهـامداران در سال 1397
گزارش خبرنگار عصراقتصاد از مجمع 

عمومی
شرکت  سهام  درصد   85 دارندگان 
ساعت  عام(  )سهامی  ترانسفو  ایران 
10:00 روز یکشنبه مورخ 98/4/22 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در 
و  مالی  به صورت های  جهت رسیدگی 
عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی 

به 97/12/29 تشکیل دادند.
دکتر  آقای  ما  خبرنگار  گزارش  به   
رئیس،  بعنوان  کارگرزاده  یعقوب 
آقایان سیدحسن میرمحمد میگونی و 
حسین کرمی به عنوان ناظرین و آقای 
هیئت  دبیر  عنوان  به  باقری  بهنام 
رئیسه مجمع عمومی را تشکیل دادند. 
مجمع عمومی پس از استماع گزارش 
بهزاد  دکتر  آقای  توسط  مدیره  هیئت 
ظهیری و اظهار نظر بازرس قانونی به 

شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
شرح  به  مالی  صورت های   -1
تصویب  مدیره  هیئت  پیشنهادی 

گردید.
ریال   350 مبلغ  سهم  هر  برای   -2

سود تخصیص یافت.
ُمشار  بهراد  حسابرسی  موسسه   -3
روزنامه   و  قانونی  بازرس  بعنوان 
عنوان  به  اقتصاد  دنیای  و  اطالعات 
روزنامه کثیراالنتشار شرکت در سال 

مالی جاری انتخاب شدند.

کلیاتی درباره شرکت
عام(  )سهامی  ترانسفو  ایران  شرکت 
شرکت  بصورت   1345 سال  در 
طی  و  شد  تاسیس  خاص  سهامی 
شماره 10822 مورخ 1345/4/30 
مالکیت  و  شرکت ها  ثبت  اداره  در 

صنعتی تهران به ثبت رسید.
شرکت  به   1354 سال  در  شرکت   
سهامی عام تبدیل و در سال 1369 
تهران  بهادار  اوراق  بورس  در 
شرکت  اصلی  مرکز  شد.  پذیرفته 
خیابان  مالصدرا  خیابان   - تهران  در 
اعظم  حکیم  کوچه  شمالی  شیراز   -
زنجان  در  آن  کارخانه  و   15 پالک 
کیلومتر 4 جاده قدیم زنجان - تهران 
بدو  در  شرکت  سرمایه  است.  واقع 
تاسیس مبلغ 100.000 ریال )تعداد 
هر  اسمی  ارزشی  به  سهم،   100
سهم 1.000 ریال( بوده که طی چند 
مبلغ  به  بعد  صفحه  شرح  به  مرحله 
)تعداد  ریال  میلیون   3.750.000
3.750 میلیون سهم به ارزش اسمی 
هر سهم 1.000 ریال( افزایش یافته 

است.

)درصد( اسامی سهامداران ردیف

34/5 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 1

23/85 شرکت صنعت و تجارت آداک 2

16/75 شرکت امین توان آفرین ساز 3

6/17 شرکت گروه مالی سپهر صادرات 4

1/48 صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 5

1/14 شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار 6

1/14 شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان )سهامی خاص( 7

1/08 شرکت توسعه فاوا صنعت 8

0/74 صندوق سرمایه گذاری توسعه صنایع معادن کوثر 9

0/19 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 10

1/000027 شرکت گسترش آتیه آرمان 11

1/000027 شرکت آرتا معدن ساواالن 12

12/96 سایرین 13

100 جمع

سهامداران عمده شرکت در پایان سال 1397و تاریخ تایید گزارش 

دارایی ها 

دارایی های جاری:

موجودی نقد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دریافتنی های تجاری و غیرتجاری

موجودی مواد و کاال

سفارشات و پیش پرداختها

جمع دارایی های جاری

دارایی های غیرجاری:

سرمایه گذاری های بلندمدت

دارایی های نامشهود

دارایی های ثابت مشهود

جمع دارایی های غیرجاری

جمع دارایی ها

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

بدهیهای جاری:

پرداختنی های تجاری و غیرتجاری

مالیات پرداختنی

سود سهام پرداختنی

تسهیالت مالی

پیش دریافت ها

جمع بدهی های جاری
بدهی های غیرجاری:

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

جمع بدهی های غیرجاری

جمع بدهی ها

حقوق صاحبان سهام:

سرمایه

اندوخته قانونی

سایر اندوخته ها

سود انباشته

جمع حقوق صاحبان سهام

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

 

 1397/12/29
میلیون ریال

281.534

3.807.067

10.564.048

4.275.287

588.383

19.516.319

1.703.637

3.290

377.931

2.084.858

21.601.177

 

 1397/12/29
میلیون ریال

5.356.737

321.687

1.207.517

5.095.043

2.743.319

14.724.303

487.626

487.626

15.211.929

3.750.000

292.914

31.261

2.315.073

6.389.248

21.601.177

 

 1396/12/29
میلیون ریال

1.422.605

449.689

489.844

4.451.711

1.557.576

8.371.425

401.227

401.227

8.772.652

3.750.000

215.197

31.261

1.775.945

5.772.403

14.545.055

 

 1396/12/29
میلیون ریال

137.202

259.704

9.632.839

1.914.832

326.533

12.271.110

1.983.637

4.644

285.664

2.273.945

14.545.055

شرکت ایران ترانسفو )سهامی عام( 
سمتترازنامه در تاریخ 29 اسفند 1397 عضو حقوقی نام نماینده

 رئیس هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار آقای یعقوب 

کارگرزاده

نائب رئیس هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت گسترش آتیه آرمان آقای مهدی 

مومنی طاهری

عضو هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت  امین توان آفرین ساز اقای داود عباسی

عضو هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت آرتا معدن ساواالن آقای نیما فاتح

عضو هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی آقای امیر عباس 

حسینی

مدیرعامل -- آقای بهزاد ظهیری

آخرین ترکیب هیأت مدیره

گردش حساب سود )زیان( انباشته

شرکت ایران ترانسفو )سهامی عام( 
صورت سود و زیان سال منتهی به 1397/12/29

دوره منتهی به

درآمدهای عملیاتی
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

سود ناخالص
هزینه های فروش، اداری و عمومی

سایر اقالم عملیاتی
سود خاصل از تسعیر ارز

سود عملیاتی
هزینه های مالی

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

سود قبل ازمالیات
مالیات بردرآمد:

سال جاری
سال های قبل

سود خالص
سود پایه هر سهم:

ناشی از عملیات در حال تداوم:
عملیاتی - ریال

غیر عملیاتی - ریال
سود پایه هر سهم - ریال

سود خالص
سود انباشته ابتدای سال

تعدیالت سنواتی
سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده

سود سهام مصوب
افزایش سرمایه

سود قابل تخصیص
اندوخته قانونی

سود انباشته پایان سال

سال 1396سال 1397
میلیون ریال

5.683.168
)3.659.324(
2.023.844
)329.469(
201.096
380.831
252.458

2.276.302
)978.746(
218.726

)760.020(
1.516.282

)176.355(
)64.769(

)241.124(
1.275.158

543
)203(
340

1.275.158
2.456.724
)10.740(

2.445.984
)930.000(
)950.000(
565.984

1.841.142
)65.197(

1.775.945

میلیون ریال

4.611.862
)3.477.222(
1.134.640

1.495.196
2.629.836

)819.928(
1.809.908

)255.563(
1.554.345

633
)219(
414

1.554.345

838.445
2.392.790
)77.717(

2.315.073

میلیون ریال

)359.079(
473.095

1.381.180

)1.136.498(
316.570

)255.563(
-

1.815.461
)39.516(

1.775.945
)937.500(

-

در مجمع عمومی عادی سالیانه اعالم شد

ش
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 در مراســم روز ملی صنعت و معدن؛ شرکت کانسار خزر واحد برتر روز ملی صنعت و 
معدن ســال 1398 شد.  مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور مقامات دولتی، روز 
دوشنبه 10 تیرماه در سالن اجاس سران کشور برگزار و تندیس طایی روز ملی صنعت 
و معدن توسط وزیر امور خارجه به شرکت کانسار خزر اعطا شد. در این مراسم با شکوه 
که با حضور علی الریجانی )رییس مجلس شورای اسامی( ، محمد جواد ظریف )وزیر 
امــور خارجه( ، رضا رحمانی )وزیر صنعت، معدن و تجــارت(، امیرحاتمی )وزیر دفاع(، 
منصور غامی )وزیر علوم(، حســینعلی امیری )معاون پارلمانی رییس جمهوری(، نیره 
پیروزبخت )معاون رییس  سازمان ملی استاندارد ایران(، عیسی کانتری)رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست(، غامحسین شافعی )رییس اتاق بازرگانی ایران( و جمعی از فعاالن 
عرصه صنعت و معدن کشــور برگزار گردید با اهدای لوح و تندیس طایی به مهندس 
ارازولی ناعمی مدیرعامل فرهیخته شــرکت کانســار خزر تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

درباره شرکت
شرکت کانسار خزربه عنوان تنها تولید کننده ید در ایران و خاورمیانه محصول تولیدی 
 BP آمریکا و USP شــرکت کانسار خزردارای باالترین کیفیت، منطبق با دو استاندارد
انگلســتان می باشد. شرکت کانسار خزر در ســال 1383 با هدف اکتشاف و استخراج 
شــورابه های معدنی و فرآوری ید و درحاشــیه جنوب شرقی دریای خزر تاسیس شده 
اســت. در این راستا پس از پایان عملیات اکتشــاف وجود ید در شورابه های محدوده 
معدن به اثبات رسید و کارخانه فرآوری ید درمعدن ید اینچه در استان گلستان احداث 
و بهره برداری از آن در اواخر ســال 1387 آغاز شــد. در ســال 1397 ،معدن اینچه 2 
و واحد فرآوری آن توســط ریاست محترم جمهور افتتاح شد. ید تولیدی این شرکت، 
در واحدهای دارویی، شیمیایی و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد. امروز شرکت 
کانسار خزر عاوه بر تأمین ید مورد نیاز کشور، محصول خود را به کشورهای اروپایی و 
آسیایی صادر می کند. به دلیل کمبود منابع ید در جهان، فقط 8 کشور این ماده معدنی 
اســتراتژیک را تولید می کنند. با اضافه شدن فعالیت این مجموعه معدنی- صنعتی ، 
جمهوری اســامی ایران در رتبه پنجم تولید ید جهان قرار دارد. شــرکت کانسار خزر 
 ISO موفق به استقرار سیســتم مدیریت کیفیت، بر اساس استانداردهای بین المللي
ISO . 9001 14001-2015 و OHSAS 18001-2007 و GMP شــده اســت.

معرفی محصول شرکت کانسار خزر
:)IODINE( معرفی ید

ید در ســال 1811 توسط شیمیدان فرانســوی Bernard Courtois  کشف شد و 
نام آن از کلمه “iodos” که در زبان یونانی به معنای بنفش اســت اقتباس شده است. 
ید عنصری شــیمیائی با عامت اختصاری I  و وزن اتمی 53 اســت. ید نخستین بار از 
جلبک های خشک شده  جداسازی شده است. این عنصر همچنین از شورابه های اعماق 

زمین نیز استحصال می شود.
ید تولیدی شرکت کانسار خزر، بر حسب ویژگی های ظاهری و روش تولید، منطبق بر 

الزامات USP به شرح زیر طبقه بندی می شود:
الف- ید حاصل از ذوب، خردایش و دانه بندی شده؛ در بسته بندی های 25 و 50  کیلوگرم 

>mm 5  با دانه هایی باشکل نامنظم و اندازه
ب- ید حاصل از تصعید و سرد شدن )چگالش( با بلورهای طبیعی، در بسته بندی های 

>mm 2  25، 35 و 50 کیلوگرم و اندازه
ج- ید آزمایشگاهی با درجه خلوص بیش از 99.9 درصد حاصل از تصعید و سرد شدن 

>mm 5  چگالش( چند مرحله ای با بلورهای طبیعی و اندازه(

کاربردهای ید:
 ،LCD و LED بــه طور کلی ید در صنایع دارویی، ضدعفونی کننده ها، درســاخت
کنتراست مدیا، پایدارکننده موادغذایی، نایلون، درتولید فلزات با خلوص باال ، کودهای 
شیمیایی یددار ، صنایع الکترونیک و ترکیبات یددار کاربرد دارد. بهره مندی از صنایع 
معدنی تا حدود زیادی راه را برای دستیابی به بازارهای هدف به منظور ارزش افزوده 
باز میکند. البته کاهش هزینههای تولید و افزایش بهره وری در تحقق این امر نقش 
بسزایی برعهده دارد. رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان گلستان و مدیرعامل 
تنها تولیدکننده ید کشور در گفت وگو با با بیان اینکه هماکنون 150 فرصت شغلی 
در این واحد معدنی ایجاد شده ، اظهار کرد: ظرفیت تولید ساالنه این واحد 360 تن 
است که از ظرفیت ثبت شده در پروانه بهره برداری بیشتر است. مواد اولیه مورد نیاز 
این میزان تولید از معادن این چه در شــمال گرگان به همراه شــورابه های سواحل 
دریای کاسپین تامین میشود. ذخایر ید گلستان براساس برآوردهای انجام شده حدود 
15هزار تن اســت که این امر باعث شده این استان به عنوان تنها تولیدکننده ید در 
کشــور مطرح باشــد. ارازولی ناعمی با بیان این مطلب ابراز کرد: استفاده از آخرین 
فناوریهای روز دنیا در بخش جداســازی ید از آب دریا باعث شــده میزان بهرهوری 
کار در این واحد به 80درصد برســد که بیشتر این مهم با انجام مهندسی معکوس و 
بهره گیری از پژوهشــگران داخلی به انجام رسیده است. البته در زمینه دانهبندی و 
گرد کردن محصول هنوز از فناوریهای قدیمی استفاده میشود که برنامه ریزی های 
الزم به منظور بهرهمندی از فناوری روز در اینباره در دســتور کار قرار گرفته که در 
صورت تحقق میتواند بهرهوری تولید را با افزایش همراه کند. بیشترین مصارف ید را 
میتوان در صنایع داروســازی )مانند قرصهای تیروئید(، صنایع پتروشیمی )به عنوان 
کاتالیزور(، ساخت داروهای ضدعفونیکننده دامی و مواد شیمیایی )تمامی ترکیبات 
یددار( مشاهده کرد. این ماده معدنی در ساخت اسیداستیک، کائوچو، رنگدانه، مواد 
آلی، فیلم مدیا، تولید فلزات با خلوص باال، مکمل غذایی، تایر اتومبیل، صنایع هوافضا 
و الکترونیک به کار میرود. ناعمی این را گفت و ادامه داد: تاکنون برای تولید محصول 
پایانی به شــکل گرد و تغییر روند تولید به روش مهندسی معکوس برخی برنامهها 
بهصورت آزمایشــی در دســتور کار قرار گرفته که در صورت موفقیت میتوان از آن 
برای جلوگیری از خروج ارز استفاده کرد. سواحل شرقی دریای کاسپین تا عمق 60 
کیلومتری از ذخایر مناسبی در زمینه ید برخوردار است که میتواند سالها مواد اولیه 
مورد نیاز واحد معدنی تولید ید را تامین کند. این مدیرعامل تولیدکننده ید در گلستان 
با تاکید بر این موضوع تصریح کرد: متاسفانه برخی مقاومتهای در زمینه واگذاری این 
معادن باعث شده ارزش افزوده موجود در این معادن مغفول بماند به جای کاربری 
این معادن در بخش یدگیری در مرتعداری و »چرای« دام استفاده شود که به طور 
حتم نمیتواند دارای توجیه اقتصادی باشد. هماهنگ نبودن دستگاههای مرتبط با 
معدن و تولید در پاسخگویی به درخواستها، همکاری نکردن سازمانها و دستگاهها 
در زمینه بهرهمندی از منابع معدنی، نبود و ســختی در تامین حاملهای انرژی 
برای تولید، در دسترس نبودن راههای حملونقل و... ازجمله مشکالتی است که 
ناعمی به آنها اشــاره کرد و گفت: با توجه به مشکالتی که وجود دارد هماکنون 
این واحد بیش از 75درصد محصول تولیدی خود را به کشورهای هند، ایتالیا و 

چین صادر میکند که این امر باعث شده با توجه به کیفیت مناسب محصول 
ارزآوری مطلوبی برای کشــور به همراه داشته باشد که در صورت دستیابی 
به فناوری تغییر شکل دادن به محصول بازارهای بیشتری را به دست آورد. 

مهندس ارازولی ناعمی  مديرعامل شرکت کانسار خزر
کانسار خزر نقش مهمی را در سالمت جامعه و توسعه پايدار ايفا می کند

برگزيده روز ملی صنعت و معدن
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قلب تپنده منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس
پتروشيمی مارون نمره اول در اطالع رسانی 
تقسيم سود 400 ريالی به ازای هرسهم

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

با اینکه محل شــرکت در جنوبی ترین منطقه کشــور و دور از زرق و برق پایتخت 
و شــهرهای بزرگ  اســت ولی به همت زنان و مردان تاشگر خود در پهن دشت 
کشــور و بازار جهان بروزو برترین اســت و این مهم حاصل نمی شــد مگر آنکه 
فرهنگ اطاع رســانی در ان نهادینه شده باشــد. مدیریت ارشد شرکت با درایت 
مثال زدنی بخوبی یافته که ســربازان رســانه ای اســب قلمشــان برکت شرکت 
اســت و همواره حرمت دار. این مختصر تعاریف گوشــه ای از خــروار کار زیبنده 
شــرکت و مدیرعامل با تجربــه و مدیریت فرهیخته مالــی و آگاه روابط عمومی 
و دیگر ارکان تاشــگر مجموعه می باشــد که خدا هماره یارشان باد.چنین بادا ...

مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــرکت پتروشــیمی مــارون )ســهامی عام( 
همایــش  مرکــز  محــل  در   1398/04/16 مــورخ 
گردیــد.  تشــکیل  نیایــش  المللــی  بیــن  هــای 
در ایــن مجمع که با حضور 98/63 درصد ســهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای مســعود بهزاد 
پور بــود، که خانم  زهــرا وهاب نژاد و آقای حســین 
پناهیــان در مقــام نظــار اول و دوم و آقای مصطفی 
احمــدزاده به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربوط بــه اهم فعالیتهــای صورت پذیرفتــه در طی 
ســال مالی منتهی به 1397/12/29 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با 
طنین صلوات خــود ضمن  تصویــب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامات مشــمول ماده 129 با تقســیم سود 
4000 ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

مهندس عبدالمجید محمدی مدیر رزومه دار و شناخته 
شده صنعت کشور در فرازی از گزارش خود ضمن تشریح 
دستاوردهایی مجموعه در سال مالی مورد گزارش  با اعام 

اینکه درآمدهای عملیاتی مارون در سال 97 معادل 49 درصد رشد داشته است افزود 
در همین حال سود ناشی از تسعیر ارز این شرکت در سال مزبور معادل 2 هزار و 257 
میلیارد ریال و درآمد حاصل از سرمایه گذاری های این شرکت معادل 3 هزار و 856 
میلیارد ریال بوده است. به گفته وی مجموعه پتروشیمی مارون در سال 97 توانست در 
سایه راهبردها و برنامه های مدون مدیریتی خود به ازای هر سهم 4 هزار و 639 ریال 
سود محقق سازدکه این رقم نسبت به سال 96 از رشد 51 درصدی برخوردار است .

مدیرعامل پتروشیمی مارون در مجمع این شرکت عاوه بر گزارش عملکرد سال 97، 
از مذاکرات امیدوارکننده ای برای رفع مشکل تامین خوراک و سایر طرح های موردنظر 
خبر داد و  اعام داشت که با اجرایی شدن و حمایت از ایده ها و طرح های مدیریت ارشد 
افقی بسیار روشن برای آتیه شرکت متصور هستیم . مهندس عبدالمجید محمدی در 
ادامه با اشاره به اینکه واحد شیرین سازی و اتان واحد بوشهر در سال 97 راه اندازی شد، 
افزود: واحد تولید متانول در واحد بوشهر نیز شهریورماه امسال به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل پتروشــیمی مارون در خبر مسرت بخش دیگری که نشان از نگاه جدی 
سکانداران مجموعه برای توسعه فعالیت ها می باشد اعام داشت که  واحد الفین واحد 
ایام در مهرماه سال 98 و واحد سلمان فارسی در سال 1400 به بهره برداری می رسد.

مهندس  عبدالمجید محمدی مدیرعامل کاردان شرکت 
پتروشیمی مارون در بخش دیگری از گزارش جامع خود 
-NGL به مجمع نشینان  اعام داشت که اجرای طرح

1500، خالص ســازی اتیلن اکساید، پروژه های جمع 
آوری گازهای مشــعل مناطق نفت خیز جنوب، خرید 
 Removal،زمین 4 هکتــاری از منطقه ویژه اقتصادی
CO2،پروژه جمــع آوری و حذف ترکیبات آلی فرار از 
ســطح تصفیه خانه مارون از دیگر اقدامات انجام شده 
توسط پتروشیمی مارون در سال 97 محسوب می شوند.
این مدیر توانمنددر ادامه با اشــاره به اینکه پتروشیمی 
مارون برترین صادرکننده اســتان است، افزود: بازارهای 
صادراتی این شرکت باید حفظ و ارتقا یابد. به گفته وی 
هرچند در سال گذشته به دلیل اعمال تحریم ها میزان 
تولید شرکت  روند کاهشی را در پیش گرفت لکن امید 
است با اجرای تمهیدات اندیشیده شده ، شرکت بتواند 
در فروش خارجی نیز به اهداف ترسیمی خود دست یازد.
سکاندار شناخته شده صنعت پتروشیمی کشور همچنین 
عنوان داشت که طرح های سرمایه گذاری شرکت شامل 
طرح های پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی سلمان فارسی و 
ایام بوده و روند فعلی سرمایه گذاری پتروشیمی مارون همچنان ادامه خواهد یافت.
مدیرعامــل پتروشــیمی مــارون  در بخــش دیگری از گــزارش خود افــزود: از 
جمله طرح های توســعه ای در درســت مطالعه این شــرکت نیز می توان به آب 
شــیرین کن، پروژه CHP، بررســی تصفیه فاضاب شهرســتان ماهشهر، پروژه 
PACKAGER.O، دریافــت پروپیلــن از پاالیشــگاه آبــادان، ســاخت مخزم 
2000تنی پروپیلن و احداث واحد Swing HDPE/LLP/LD/EVA اشاره کرد.

با تولید 11308۴8 تنی پتروشیمی مارون 
در سه ماهه اول ســال جاری می توان 
گفت 103 درصد برنامه بودجه پیش بینی 
شده در این زمینه تحقق یافت و فروش 
3 ماهه نیز به اندازه ۴60 هزارتن به ثبت 
رسید اما در سه ماهه اول سال 97 میزان 
بود. تن  این شــرکت 730 هزار  تولید 
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وی در خصوص پروژه آب شــیرین کــن تصریح کرد: باتوجه 
به خشکســالی هــای اخیر به دلیــل تامیــن آب صنعتی 
موردنیــاز مجتمع به نیــزان 50 هزار مترمکعــب در روز در 
فــاز اول و 100 هزار مترمکعــب در روز در فــاز دوم، پروژه 
مطالعاتی و امکان ســنجی آب شــیرین کن جهت شیرین 
ســازی آب از منبع خلیج فارس در دســتور کار قرار گرفت.

مهندس محمدی با بیان اینکه در حال حاضر تعیین نقطعه برداشت 
آب انجام شده اســت، ادامه داد: مراحل اداری اخذ مجوزهای 
الزم از ارگان هــای ذیصاح در حــال انجام بوده و برای انجام 
مطالعات تکمیلی در بخش هیدروگرافی، توپوگرافی و آنالیزآب، 
مناقصه مربوطه در حال انجام بوده و مطالعات مفهومی امکان 
سنجی این پروژه تاکنون 41.85 درصد پیشرفت کرده است.

مدیرعامل پتروشــیمی مارون با اشــاره به اینکــه در آینــده ای نزدیک تمامی 
صنعت بابحران کم آبی مواجه خواهد شــد، افزود: برای جبران کم آبی و استمرار 
تولید واحدهای صنعتی، مســئولین شــرکت اقدام به برطــرف کردن این معظل 
از طریــق تاســیس آب شــیرین کن و اســتفاده از آب فاضاب شــهری کردند.

مهنــدس محمدی خاطرنشــان کــرد: نامــه نگاری با شــرکت آبفای اســتان 
خوزســتان جهت تریع در انجــام امور مربوط به خروجی تصفیــه خانه فاضاب 
ماهشــهر به پتروشــیمی مارون انجام شــده و در حال تدوین و بررســی است.

محمدی تصریح کرد: تعمیرات اساســی و کاهش میــزان مصرف تکلیفی نفت از 
دیگر دالیل کاهش میزان تولید شــرکت پتروشیمی مارون محسوب می شوند اما 
بازهم این شــرکت در ســال 97 موفق به تولید 91.2 درصد ظرفیت اسمی شد.

وی با بیان اینکه در سال 97 پتروشیمی مارون توانست از معافیت آالیندگی بهره مند شود، 
ادامه داد: درصورت عدم رفع این مشکل این شرکت به میزان 1 درصد فروش جریمه می شد.

مدیرعامــل پتروشــیمی مارون با اشــاره به کاهش شــاخص مصــرف انرژی در 
ســال 97 مطابق ســال های گذشــته، ادامه داد: در ســال مالــی موردگزارش 
پتروشــیمی مارون موفق به خودکفایی در زمینه تهیه اقام موردنیاز خود شــد.

محمدی خاطرنشــان کرد: پتروشــیمی بوشهر طرح توسعه بســیار ارزشمندی 
برای پتروشــیمی مارون محســوب می شود که به زودی شــاهد راه اندازی واحد 
متانول آن خواهیم بود ســپس این طرح در شــهریورماه به بهره برداری می رسد.

وی ادامــه داد: در حال حاضر واحدهای پلی اتیلن ســنگین و پلی پروپلین نیز در 
حال تولید هســتند و واحد الفین واحد ایام نیز در مهرماه راه اندازی می شــود.
مدیرعامل پتروشــیمی مارون با اشــاره به راه اندازی واحد سلمان فارسی در سال 
1400،ادامــه داد: تا زمان راه انــدازی این واحد، خوراک از طریق واحدهای داخلی 
تامین می شــود که عاه برشــازند مذاکراتی با پتروشیمی آبادان در این خصوص 
انجام شــده که از این طریق بتوانیم با این شرکت قرارداد بلندمدت منعقد کنیم.

وی با اشــاره به تولید 1130848 تنی پتروشــیمی مارون در ســه ماهه اول سال 
جــاری، افزود: بنابراین می توان گفت 103 درصد برنامه بودجه پیش بینی شــده 
در ایــن زمینه تحقق یافت و فــروش 3 ماهه نیز به انــدازه 460 هزارتن به ثبت 
رســید اما در سه ماهه اول سال 97 میزان تولید این شــرکت 730 هزار تن بود.

عملكرد شرکت در سال مورد گزارش :
مهمترین اقدامات صورت گرفته به منظور بهره وري و افزایش ظرفیت تولید 

در واحدهاي تولیدي مجتمع عبارتند از :
NGL -1500 1- طرح

2- خالص سازی اتیلن اکساید 
3- پروژه های جمع آوری گازهای مشعل مناطق نفتخیز جنوب

4- خرید زمین چهار هکتاری از منطقه ویژه اقتصادی
Removal Co2 -5

 )VOC( 6- پروژه جمع آوری و حذف ترکیبات آلی فرار از سطح تصفیه خانه مارون
برخی از افتخارات شرکت در سال 1397:

- انتخاب شرکت به عنوان صادر کننده نمونه استان خوزستان براي ششمین سال پیاپی
- دریافت عدم آالیندگي از سوي سازمان محیط زیست و اخذ معافیت از پرداخت 

عوارض آالیندگي
- اخذ رتبه 28 ام در بین یکصد شرکت برتر کشور به انتخاب سازمان مدیریت صنعتي
- کســب رتبه سوم شــاخص باالترین ارزش بازار در بین شــرکتهاي برتر کشور
- کســب رتبــه 5 ام از نظر فــروش در گروه هاي صنعتی زیر گروه پتروشــیمی

- اخذ جایزه تندیس بلورین صنعت پتروشیمی 
- اخذ گواهینامه هاي 45001ISO به عنوان اولین شــرکت در ســطح کشــور 
 ، ISO27001 اخذ تندیس اســتانداردهاي سیســتم مدیریت امنیت اطاعات -
ISO31000 45001،مدیریت ریسکISO مدیریت ایمني و بهداشــت حرفه اي

- اخذ گواهینامه هاي استانداردهاي مدیریت اندازه گیري رضایت مشتري 14001 

 ،10001ISO مدیریــت سیســتم رضایت مشــتري ، ISO
10002ISO مدیریت سیستم رسیدگي به شکایات مشتري

- اخذ گواهینامه هاي استانداردهاي مدیریت زیست محیطي 
ISO 14001

- اخــذ گواهینامه هاي اســتانداردهاي مدیریت بین المللي 
الزامات عمومي شایستگي آزمایشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون 
ISO 17025، مدیریــت سیســتم کیفیــت ISO 9001 و 
 ISO 50001 استاندارد بین المللی سیســتم مدیریت انرژی

طرحهای توسعه ای در دست مطالعه شرکت
1- آب شیرین کن
 CHP 2- پروژه

3- بررسی تصفیه فاضاب شهرستان ماهشهر
PACKAGER.O 4- پروژه

5- دریافت پروپیلن از پاالیشگاه آبادان
6- ساخت مخزن 2000 تنی پروپیلن

LD/EVA.Swing HDPE/LLPE 7- احداث واحد
فعالیت هاي برجسته شرکت پتروشــیمي مارون در راستاي حمایت از 

ساخت داخل و خودکفایي کشور:
1- ساخت کامل مبدل نیمه جوشي براي اولین بار در داخل کشور

2- دستیابي به دانش فني طراحي و ساخت کامل توربواکسپندر واحدO/2N2 براي 
اولین بار در داخل کشور 

HD 3-  ســاخت کامــل گیربکــس فلنــدر مربــوط بــه راکتورهــاي واحد
4- دســتیابي به دانش فني ساخت SERVO MOTOR هاي مورد استفاده در 

واحدهاي بسته بندي  
40 -DA - 8009 40 و EX-8001 مربوط به LV 5-  طراحي و ساخت الکتروموتورهاي
6-طراحي و ســاخت فن پرتابل ضدانفجار ســبک براي نخســین بار در کشــور
 LOW POWER 7-طراحي و ساخت انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز

هاي مورد نیاز مجتمع
8- دستیابي به دانش فني ساخت گیربکس دوزینگ پمپ براي اولین بار در داخل کشور
40-E- 6013 ، 6014 مربوط بهDoubhe Pipe 9- طراحي و ساخت مبدل هاي

10- طراحــي و ســاخت قطعــات کمپرســور HASKEl ســایت بازیابي اتان 
11-  طراحي و ســاخت پدهاي تراست بیرینگ C A/B4702 سایت بازیابي اتان

 Complete Assembly Empty Bag Pinacers 12-  طراحــي و ســاخت
مربوط به دستگاه بسته بندي

13 - ساخت هیترهاي صفحه اي اکسترودر
  PP 14- ساخت کامل پمپ هرمتیک واحد

50-EX -5002 مربوط به KW25 15- طراحي و ســاخت هیتر فلنجي با توان
16- طراحي و ساخت ترانسفورماتور جریان

17 - طراحي و ساخت سنسور کانداکتیویتي میتر
18-  طراحي و ساخت سنسور و نمایشگر سرعت توربواکسپندر

19- طراحي و ساختAddressable Smoke Detector براي نخستین بار در کشور
10-P -3375 20- طراحي و ساخت فلومتر مربوط به

10-LI-Level Indicator90350  21-  طراحي و ساخت
22 - طراحي و ســاخت بردهاي الکترونیکي مربوط به سنســور درایو کارت هاي 

5701 )براي نخستین بار در کشور(
23 - عیب یابي و تعمیر کارت هاي 5701 سیستم اعام حریق واحد الفین )براي 

نخستین بار در کشور(
 CCP 24- سوئیچ و نمایشگر فشار براي پکیج
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داروسازی فارابی و پرچمداری در توليد و فروش آنتی بيوتيک 
کسب رتبه بيشترين رشد فروش در بين شرکت های دارويی بورسی

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت داروسازي فارابي 
)ســهامی عام( مــورخ 1398/04/03 در محــل مجموعه 
فرهنگي ورزشــي تاش - ســالن تاش  تشکیل گردید. 
در این مجمع که با حضور 82/66 درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای پویا فرهت بود، که جنابان علي اصغري 
و  حسین جواهري در مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا 
جعفري نســب به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1397/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم 
سود 1/635 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
در ایــن مجمع ســهامداران و ذینفعان از اینکه شــرکت 
توانسته با کســب ســود خالص 96 میلیارد تومانی، از از 

وضعیت زیاندهی خارج شــود و به عنــوان پرچمداری در 
تولید و فروش آنتی بیوتیک ســود خوب و ارزش آفرینی 
موثری داشته باشد خرسند و خشنود بودند. ترسیم اهداف 
و برنامــه های آتی و دکترین مدیر مدبر مجموعه از عوامل 
دیگری بود که مجمع نشــینان را به آینده روشن شرکت 
و نقش بی بدیل آن بیشــتر و بیشــتر مانوس ســاخت.
شــایان ذکر اســت به درایت مدیرعامل کارآزموده و تیم 
مدیریــت وی داروســازی فارابی توانســت حائز کســب 
رتبه بیشــترین رشــد فروش و بیشــترین رشد سهم در 
ســال 97 در بین شــرکت هــای دارویی بورســی گردد
همچنین در این مجمع با افزایش ســرمایه 200 میلیارد 
ریالــی معــادل 50 درصــد ســرمایه »دفــارا« از محل 
مطالبــات و آورده نقــدی موافقت شــد. با ایــن افزایش، 
ســرمایه این شــرکت به 600 میلیارد ریال خواهد رسید
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوطه در 

سال مالی مورد گزارش:
صنعت دارو در سالی که گذشت با چالش های متعددی در 

ابعاد داخلی و خارجی مواجه بوده است.
در بعد داخلی، مشکات مربوط به کمبود نقدینگی و عدم 
دسترسی به تسهیات مالی ارزان قیمت و در بعد خارجی 
عدم دسترسی به تسهیات ریفاینانس خارجی و تحریم های 

بین المللی جلب توجه می نماید.
مرور کلی بر جایگاه شــرکت در صنعت و وضعیت 

رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش
- شــرکت با توجه به پیشینه خود، شاخص ترین شرکت 
گروه سرمایه گذاری دارویی تامین به جهت تولید داروهای 
آنتی بیوتیک بوده و از جایگاه بسیار مهم شناخته شده ای 

برخوردار می باشد.
- شــرکت در ســال مالی مورد گزارش با تاش مدیران و 
کارکنان خود، توانسته است زیان ایجاد شده در سال گذشته 
را جبران و جایگاه از دست رفته در صنعت دارو به دست آورد.
مرور کلی بر عملكرد شــرکت، میزان دستیابی به 
اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی 

مورد گزارش :
شــرکت در سال مالی مورد گزارش با برنامه ریزی صحیح، 
بهبــود تولید و فروش ، تمرکز بر تولید محصوالت پربازده، 
موفقیــت در کنترل هزینه ها، پیش گرفتن رشــد فروش 
نســبت به هزینه ها، توانسته اســت فعالیت همه جانبه 
خود را جهت تحقــق بودجه مصوب و اهــداف راهبردی 
و ااســتراتژیک خود بــه عمل آورد؛ به گونه ای که ســود 

خالص شرکت در پایان ســال مالی 1397 نسبت به سال 
مالــی 1396 حــدود 239 درصــد افزایش یافته اســت.

سایر موارد
- کسب عنوان صادرکننده نمونه استان اصفهان در سال 1397
- اخذ گواهینامه GMP برای تمام خطوط تولیدی شرکت

- افزایش رو به رشد قیمت سهام در بازار سرمایه هم راستا 
با عملکرد شرکت

بیان استراتژی شرکت
اســتراتژی های تبیین شــده مدیریت در ســال 1397
- تحقیق و توسعه درخصوص تولید محصوالت جدید و پربازده
- اســتفاده بهینــه از ظرفیــت ماشــین آالت تولیدی
- ارتباطات با شــرکت هــای پخش و توزیع و ســندیکا
- اهمیت و تمرکز بر سیستم جانشین پروری و آموزش حین کار
اهداف و راهبردیهای آتی مدیریت در خصوص تولید 

و فروش محصوالت
در راستای تامین نیازهای دارویی بیماران جامعه و ضرورت 
قطع وابســتگی کشــور به واردات اقــام دارویی جدید و 
محصوالت استراتژیک دارویی و مورد نیاز در شرایط حساس 

کنونی، استراتژی شرکت
- حضور به موقع و فعال در بازار دارویی کشور

- گســترش بازارهای فروش محصــوالت و ایجاد تنوع در 
شیوه های فروش و توجه بیشتر به گسترش بازار صادرات
- مشارکت و ســرمایه گذاری در طرح های دارویی کشور

- تحقیق و توســعه در خصــوص تولید محصوالت جدید
- دســتیابی به اهداف کیفی در راســتای ارتقای کیفیت 
محصوالت فعلی و تولید محصوالت جدید از طریق بهینه 
سازی تجهیزات و سالن های تولید و رعایت بهتر استانداردهای 
بین المللی تولید و جلب همکاری با شرکت های برتر دارویی
- اصاح ســاختار مالی از طریق کنترل تسهیات مالی و 

کاهش دوره وصول مطالبات
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال 

مالی آتی
با عنایت به شــرایط واقعی، داشــته ها و محدودیت های 
موجــود، می توان نظــام تفکر راهبردی را برای شــرکت 
در ســه کلمه خاصه نمــود؛ »کجا هســتیم، کجا باید 
باشــیم، چگونه و تا چه زمانی می توان اینگونه شــویم«
کجا هســتیم و تحلیل فضــای کســب و کار به منظور 
همســان فهمی برای ارتقاء نظام روحی و پشتکار بیش از 
پیش اســت. کجا باید باشــیم نمایانگر نگاه هوشمندانه و 
خردمندانه به مســیری اســت که می بایســت طی سال 

آتی شــرکت را برای تحقــق اهداف از لحــاظ خردورزی 
و ارتباطــات موثر لجســتیک آمــاده و تــدارک نماییم.
مدیریت شــرکت ضمن حفظ و گســترش دستاوردهای 
خود براســاس استراتژی های تعیین شــده فوق، در نظر 
دارد در ســال مالی آتی با ســعی و تاش و بهره گیری از 
امکانات داخلی شــرکت برنامه های تعیین شــده را برای 
دستابی به باالترین جایگاه بازار تولید دارویی کشور محقق 
نمایــد که به لطف و فضل الهی و همدلی و همکاری و هم 
اندیشــی شرکت ســرمایه گذاری دارویی تامین این مهم 
مســیر و قابل تحقق می باشد. همچنین شرکت عاوه بر 
ارتقاء جایگاه حجم فروش و کســب بیشــتر ســهم بازار، 
درصدد اســت در صورت رفع مشــکات نقدینگی پروژه 
های در دســت اقدام )کارخانه ظروف دارویی و ویال های 
تزریقــی( خود را در کوتــاه ترین زمان ممکن و منطقی با 
رویکرد اقتصاد دارو در اســرع وقت به ســرانجام برســاند.
شایان ذکر است پروژه تکمیل شــده ظروف دارویی آماده 
بهره برداری می باشــد، لیکن بررسی و پیگیری به منظور 
تغییــر تولید محصــوالت آن به منظــور افزایش توجیه 
اقتصــادی تولیدات ایــن واحد در حال انجام می باشــد.
همچنین بررســی و تحقیق درخصــوص نوع محصوالت 
تولیدی واحد ویال های تزریقی در حال انجام می باشد تا 
پس از تکمیل طرح توجیهی الزم، درخصوص محصوالت 
قابل تولید نســبت بــه ادامه و تکمیل طــرح اقدام گردد.
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شرکت خدمات کشاورزی برای رونق توليد در سال سخت اقتصادی
تقسيم سود 250 ريالی به ازای هر سهم
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در سالن کوچک دانشگاه دامپزشکی تهران مجمع ساالنه شرکت خدمات کشاورزی 
برگزار بود که تاشهای دوربین لختی آرام نداشت و آنگاه که ریاست مجمع سود را 
اعام کرد و عدد در برابر قیمت سهام قرار گرفت، این کام سهامداران بود که خدمات 
کشاورزی شاهکار کرد و من تازه علت فاش های ممتد دوربین خبری را یافتم.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت گسترش صنایع و خدمات 
کشاورزی )سهامی عام( در تاریخ 98/04/18  تشکیل شد.

در ایــن مجمــع که با حضــور 75/28 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضــاء هیــات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقــای کاظم اکبري  بود، 
که جنابان باقر میاني شــیروان و محمدحســن قوســیان مقدم در مقام نظار 
اول و دوم و آقای علیرضا عشــقی زاده به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1397/12/29 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمن  تصویــب صورتهای مالــی و تنفیذ معامات مشــمول ماده 129 
با تقســیم ســود 250 ریالی بــه ازای هر ســهم بــه کار خود پایــان دادند.

پیام هیات مدیره
مفتخریم که با همراهي و تاش بي وقفه در تولید ماشین آالت و تجهیزات باکیفیت 
و همگام با تکنولوژي روز دنیا در جهت تامین نیازهاي صنعت دام و طیور کشور 
سهمي در ارتقای سامت جامعه ایفا مي نماییم. لذا در سالي که به تدبیر مقام معظم 
رهبري)مدظله العالي) به نام »رونق تولید« نامگذاري گردید، شــرکت گسترش 
صنایع و خدمات کشاورزي تاش کرد تا همچون سایر بخش هاي اقتصادي بتواند 
با جلب اعتماد و ارائه خدمات مطلوب به دامداران و پرورش دهندگان طیور، نقش 
مؤثري را جهت چشــم انــداز مذکور و منویات مقام معظــم رهبري ایفا نماید.

در این راســتا شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزي با بیش از سی و سه 
ســال فعالیت در زمینه تولید ماشین آالت و تجهیزات کشــاورزي و دامپروري، 
تاش نموده اســت تا ضمن حفظ جایگاه اجتماعي خود در جهت ارتقای کمي 
و کیفي محصوالت کشاورزي و دامپروري و پرورش طیور، عاوه بر رضایتمندي 
مشتریان، منافع سهامداران خود را به حداکثر ممکن برساند و در این مسیر ضمن 

پایبندي به اصول زیر آن را جزو وظایف اصلي خود قرار داده است:
1. پاسخگویي به نیاز مشتریان و ارائه خدمات مطلوب به ایشان.

2. بهبود مستمر در کیفیت محصوالت تولیدي.
3. نوآوري، تولید و عرضه محصوالت جدید.

4. متعهد به مسئولیت هاي اجتماعي و زیست محیطي.
5. ارتباط مستمر و اثربخش با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي.

6. جذب و پرورش منابع انساني کارآمد و خاق.
به اعتقاد و باور هیأت مدیره، توجه به اصول فوق موجب رشد و شکوفایي روزافزون 
تعالي سازماني در شرکت و منافع حداکثري براي شما سهامداران عزیز خواهد بود.
ضمن اینکه در ســالجاري که ســال »رونق تولید« نامگذاري شــده اســت نیز 
امیدوارم با اســتعانت از درگاه خداوند متعال، با امید به تاش جدي همکارانمان 
و بــه برکت روز افــزون آگاهي و افزایــش تخصص دامــداران و فعالین بخش 
طیــور، این صنعت به جایگاه راهبردي خویش در اقتصاد ملي برســد. انشــااهلل
مرور کلي جایگاه شــرکت در صنعت و وضعیت رقابتي آن و چشم انداز 

وضعیت صنعت در سال های  آتي:
با توجه به نقش و جایگاه میزان ســرانه مصرف شیر و گوشت سفید در سامتی 
آحاد افراد یک جامعه و نسل آینده و همچنین تاثیر آن در کاهش انواع بیماري ها 
و هزینه هاي درماني ناشي از آن که ساالنه منجر به خروج میلیون ها دالر جهت 
تامیــن دارو می گردد و سیاســتگذاري بعمل آمده در برنامه توســعه اقتصادي 
پنج ســاله پنجم و ششــم، جهت افزایش سرانه مصرف شــیر از 100 به 150 

لیتر و همچنین افزایش ســرانه مصرف گوشت مرغ از 24 به 30 کیلو، مشخص 
می گردد که بــازار بالقوه فروش محصوالت شــرکت در جهت ایجاد واحدهاي 
جدیــد گاوداري و تولید گوشــت مرغ حــدوداً دو برابر خواهد شــد که ضمن 
تضمین تداوم و توســعه فعالیت، بیانگر جایگاه اجتماعي مهم شرکت می باشد.

الزم به ذکر است که در حال حاضر حدود 72 درصد بازار در بخش ماشین هاي شیردوش 
و حدود 28 درصد بازار در بخش ماشین هاي جوجه کشي متعلق به شرکت می باشد.
مرور کلي بر عملكرد شرکت و میزان دستیابي به اهداف تعیین شده:

سال مالي مورد گزارش، سالي بسیار سخت و دشوار براي تمام فعالین اقتصادي 
بــود زیرا علیرغم تاش دولت در جهت کاهش نرخ تورم، دامنه رکود فعالیتهاي 
اقتصادي نســبت به ســال قبل افزایش قابل ماحظه اي داشته است، سیستم 
بانکي در تأمین مالي واحدهاي تولیدي عملکرد مناســبي نداشــته و بسیاري از 
پــروژه هاي در حال اجراء به حالت تعلیق درآمده اســت. انتظارات بعد از برجام 
هم جامه عمل به تن نپوشــید و مشــکات نقل و انتقالي پول از طریق سیستم 
بانکي همچنان وجود داشته، ضمن اینکه کارشکني و بد عهدي طرف آمریکایي 
و تحریــم هاي یک جانبــه، عمًا زمان و هزینــه واردات کاال را بشــکل قابل 
ماحظه اي افزایش داده اســت، شرایط ناامني در منطقه نیز در مبادالت تجاري 
تأثیر منفي بســزایي داشته. در چنین شــرایطي با مدیریت و عملکرد مناسب، 
شــرکت توانسته موجبات تحقق سود هر ســهم به مبلغ 403 ریال در مقایسه 
با آخرین پیش بیني به مبلغ 239 ریال را براي ســهامداران محترم فراهم آورد.

الزم بذکر است در سال مالي مورد گزارش شرکت با توسعه و افزایش تولید انواع 
فریم ماشینهاي شیردوش ثابت و کابینت هاي مولتي الین آمریکائي شیردوشهاي 
هاي تک به عنوان محصوالت جدید، که قبًا به صورت کامل از خارج وارد میگردید، 
عاوه بر کاهش قابل ماحظه بهاي تمام شــده و افزایش حاشیه سود، اقدامات 
موثري را در جهت استفاده کامل از ظرفیت کارخانه بعمل آورده و با خرید ماشین 
آالت جدید، شرایط کامل تولید محصوالت فوق در کارخانه فراهم گردیده است.
لیکــن علیرغم انجــام اقدامات فوق بدلیل رکود وســیع فعالیتهــاي اقتصادي 
در کشــور، اکثر پــروژه هاي درحال اجراء به حالت تعلیــق درآمده و همچنین 
بدلیل عدم دســتیابي کامل به منافع حاصل از پذیــرش برجام و موانع موجود 
در سیســتم بانکي به منظور مبادالت مالي، شرایط ورود کاال و مواد اولیه مورد 
نیاز تولید با مشــکات بیشتری نســبت به قبل مواجه گردیده که در نتیجه آن 
زمان اجراء برخي از پروژه هاي عملیاتي به ســال 1398 منتقل شــده اســت

برنامه هاي آینده شرکت
تولید و معرفي محصوالت جدید:

1-1- در اواخر سال مالی قبل به منظور بهره برداري کامل از ظرفیت تولیدي کارخانه 
زنجان نسبت به خریداري یک دستگاه ماشین لوله خم کن، جهت تولید انواع فریم 
ماشین هاي شیردوش ثابت و فری استال دامداری ها اقدام گردید. طی سال مالی 
مورد گزارش تولید این محصول با استفاده از ماشین آالت فوق به انجام رسیده است.
1-2- در سال مالی مورد گزارش ساخت ماشین های جوجه کشی با تکنولوژی 
روز اروپــا )عامت تجــاری HOMATECH( آغاز گردیده ولــی با توجه به 
شــرایط بوجود آمده ناشــی از برجام و تخلفات طرف آمریکایی، با چند شرکت 
معتبــر اروپایی در این خصوص مذاکره شــده،.لیکن تا زمــان تهیه این گزارش 
منابــع تامین قطعات مــورد نیاز تولید این محصول، بصــورت مطمئن و پایدار 
ایجــاد نگردیــده و اقدامات الزم در ایــن خصوص در حال پیگیری می باشــد.

شیوه هاي تامین مالي
1-2- اســتفاده از تسهیات سیســتم بانکي براي تامین ســرمایه در گردش.
2-2- اســتفاده از سود انباشته شرکت براي تامین بخشي از سرمایه در گردش.
3-2- افزایش سرمایه از مبلغ 109/957میلیون ریال به مبلغ 200/000 میلیون 
ریال از محل آورده نقدي و مطالبات حال شــده ســهامداران به مبلغ90/043 
میلیون ریال، جزء برنامه های کاری هیات مدیره در سال مالی 1398 خواهد بود.
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به روزترين کارخانه الکترونيک خاورميانه
زيرساخت های پيشرفته ماديران برای فضای توليد و تجارت

                             برترين داشته
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خیلی سالهاســت کــه توانمنــدی مادیــران ثابت شــده که هر ســال کاریش 
برتــر از ســال پیــش باشــد. مدیــران مادیــران شایســته کار مــی کننــد تا 
کارشــان بایســته باشــد. کارشــان محبوب اهل دانش و مقبول جامعه ســهام 
داران و طنیــن پــی در پــی صلوات به پاسداشــت عملکــرد نمونــه. خداقوت.

مجمــع عمومــی عادی ســاالنه شــرکت صنایــع ماشــین هــای اداری ایران 
)مادیــران( مــورخ 1398/04/06 در محــل هتــل بــزرگ ارم تشــکیل گردید. 
در ایــن مجمــع که بــا حضــور 90/17 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیــات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهــده آقای  رضا ســلطانزاده 
بــود، که جنابــان  فرخ نســیري امیري و ابوالحســن شهراســبي  در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای  وحــدت ساســاني به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1397/12/29 و پس از 
استماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامات مشــمول ماده 129 با تقسیم 
سود 350 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

مهندس مســعود امیری که پیش از این 10 ســال 
در ســمت مدیر عاملی مادیران فعالیت کرده و از 4 
ســال پیش تا کنون رئیس هیئت مدیره این شرکت 
اســت ، به عنوان نخستین ســخنران اولین مجمع 
عمومی صاحبان سهام شــرکت صنایع ماشین های 
اداری ایــران )مادیــران( پــس از پذیــرش و عرضه 
در فرابــورس گفــت: همانطور کــه می دانید قیمت 
ســهام مادیران پس از عرضــه اولیــه در فرابورس 

ایــران، تا به امــروز از محدوده 360 تومــان تا 2000 تومان افزایش یافته اســت.
او افزود: به عقیده بسیاری از کارشناسان، روند قیمت سهم در واقع شاخص اعتماد 
ســرمایه گذاران به مدیران شــرکت ها اســت. بر همین مبنا از اعتماد بی شائبه 
همه شما ســرمایه گذاران به برنامه ها، عملکردها و ایده های هیات مدیره، به ویژه 
در طول دورانی که ســهام مادیران وارد فرابورس ایران شــده سپاسگزاری میکنم.

مهندس امیری با اشــاره به فلســفه ، دیدگاه و رویکردهای موسســان شــرکت 
مادیران در طول 54 ســال گذشــته تاکید کرد: بخت و اقبال یا همان شــانس در 
زبان عامیانه، یعنی آماده ســازی خود و منتظر فرصــت ماندن، یکی از مهمترین 
زیرســاخت های فکری مدیران و موسسان مادیران بوده است و بر همین مبناست 
که ما همیشــه در حال آماده ســازی خود برای اســتفاده از فرصت ها هســتیم.

رئیــس هیــات مدیــره مادیــران در ادامــه به ایــن نکته اشــاره کــرد که این 
شــرکت بــه روزتریــن کارخانــه الکترونیــک خاورمیانــه را در اختیــار دارد و 
همیــن زیرســاخت پیشــرفته، به مادیــران اجــازه می دهد در شــرایط کنونی 
از فرصــت پیــش آمــده در فضــای تولیــد و تجــارت بهــره مناســب را ببرد.

مهنــدس امیری با اشــاره بــه این که شــرکت هــا در دنیای کنونی کســب و 
کار یــا باید در حال رشــد باشــند یــا ناگزیر به ســوی افول و ســقوط حرکت 
خواهنــد کــرد، گفــت: در دنیــای رقابتی فعلــی، ایســتایی مفهومی نــدارد.

به گفته وی برای رشد هوشمندانه چاره ای جز هم افزایی نداریم. بر همین اساس مادیران 
در طول نیم قرن گذشته، توانایی و تخصص های ویژه ای مانند شبکه توزیع مویرگی ، 
بسترهای انعطاف پذیر تولیدی، ایجاد یک شبکه پر قدرت خدمات پس از فروش ، بازاریابی 
و ایجاد شبکه ای منظم برای خرید بهترین قطعات با کیفیت قابل قبول بین المللی 

برای تولید را، در داخل مجموعه مادیران، برای تداوم توسعه شرکت ایجاد کرده است.
رئیــس هیات مدیــره مادیــران تاکید کــرد: بــر مبنای همیــن تخصص های 
ویــژه اســت کــه مادیــران می توانــد بافاصلــه پــس از ورود به هر بــازاری 
آورد. به دســت  مناســب  ســرعت  بــا  را  باالتــری  بــازار  ســهم  و  نفــوذ 
مســعود امیــری با اشــاره بــه دیگــر رویکــرد کان هیــات مدیــره مادیران 
اعــام کــرد: ما هیــچ گاه در بــازار روی یــک کاالی خــاص ســرمایه گذاری 
نمی کنیــم بلکــه راهبــرد ما ســرمایه گــذاری در ایجاد زیرســاخت هاســت.

مدیرعامل سابق مادیران و رئیس هیات مدیره این شرکت افزود: مادیران هیچ گاه به 
این قانع نبوده که یک کارخانه تولید تلویزیون داشته باشد. بلکه راهبرد همیشگی 
مدیریت شرکت مادیران ایجاد زیرساخت تولید محصوالت الکترونیک بوده است که با 
بهره برداری از آن زیر ساخت، هر زمان اراده کرده ایم توانسته ایم تلویزیون، مانیتور و 
دستگاههای گیرنده دیجیتال تولید کنیم و در آینده هم می توانیم از این زیر ساخت 
پر توان و یگانه، بــرای تولید هر محصول الکترونیک 
جدیــد و عرضه ســریع آن در بازار اســتفاده کنیم.
رئیــس هیات مدیره مادیران در ادامه ســخنان خود 
در جمع سهامداران، با اشاره به برنامه توسعه شرکت 
در حوزه ســاخت و تولید لوازم خانگی تاکید کرد: بر 
مبنای همین راهبرد همیشگی، کارخانه جدیدی که 
در زیر مجموعه مادیران در حال احداث است صرفاً یک 
کارخانه تولید ماشین لباسشویی یا یخچال نیست بلکه 
در حقیقت به زودی به یک زیرساخت تولید انواع لوازم 
خانگی در خانواده مادیران تبدیل خواهد شد که طبیعتاً 
بهره آن را در وهله اول مصرف کنندگان ایرانی و در وهله 
دوم سهامداران و سرمایه گذاران محترم خواهند برد.
مهندس امیری تاکید کرد: کارخانه جدید لوازم خانگی 
مادیران بســتری آماده برای رشد و توسعه بی وقفه در آینده شرکت فراهم خواهد 
کرد. او با اشاره به برنامه هایی که مدیریت مادیران برای توسعه بازار فروش اعتباری 
محصوالت در نظر گرفته، گفت : تا کنون 8 فروشگاه خاص به همین منظور تاسیس 
شده اند و بستر ایجاد شده در این حوزه نیز از قابلیت رشد و توسعه برخوردار است .
به گفته او چنین راهبردی را در کارخانه تولید لوازم پاستیکی مادیران هم می توان 
مشاهده کرد. او وعده داد؛ در آینده نزدیک چنین بستری را برای توسعه بازارهای صادراتی 
محصوالت مادیران هم ایجاد خواهیم کرد. امیری افزود : با ایجاد چنین زیرساختی ، 
مادیران بازارهای کشورهای همسایه را برای صدور محصوالتش هدف خواهد گرفت .
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به شــناختی کــه از فضای کســب و کار برندهای 
بین المللی داریم، شــرکت های بزرگ اغلــب عاقه مندند در بــازار های هدف با 
شــرکت های شــفافی که در بورس فعالند و در عین حال، از زیرســاخت مناسب 
تولیــدی هم، برخوردارند کار کنند . در نتیجه همانطــور که در ابتدای بحث خود 
بیان کردم، ما با ایجاد چنین ســاختارها و زیر ســاخت هایی خود را برای اســتفاده 
از فرصــت ها و بهره گیری از شــانس، بخــت و اقبال در آینده آمــاده می کنیم.

در ادامــه ایــن مجمع بابــک ثقفی مدیر عامل شــرکت مادیران که از 14 ســال 
پیش در این شــرکت در ســمت مدیــر کارخانه و قائم مقام مدیــر عامل فعالیت 
کرده و از 4 ســال پیش در ســمت مدیــر عامل مادیران انجــام وظیفه می کند، 
گزارش عملکرد یکســاله این شرکت را به ســهامداران و صاحبان سهام ارائه کرد.
زیرساخت های مادیران آماده برای توسعه / سهم 30 درصدی از بازار داخلی موفقیت 

مادیران، شانسی نیست
مدیرعامل مادیران با اشــاره به یکی از راهبردها و شــعارهای اصلی این شرکت که 
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»موفقیت، شانسی و از روی بخت و اقبال نیست« خاطره ای را از 2 سال پیش نقل کرد 
و گفت: در سال 96 برآوردهای دقیق ما بر مبنای مستندات و تجربیاتی که از قبل در 
اختیار داشتیم نشان می داد در سال 97 با کمبود کاال در بازار ایران مواجه خواهیم شد. 
وی افــزود: بر همین مبنا تا حد امکان میزان ســفارش هایمان را افزایش دادیم. در 
ادامه رویدادهایی پیش آمد که نشــان می داد برآورد اولیه ما درست بوده و با اتخاذ 
تصمیمی درست و به موقع توانستیم به طور متناوب سهم بازار خود را افزایش دهیم. 
بابک ثقفی با اشــاره به موفقیت های مادیران در کســب ســهم بیشــتری از بازار 
تلویزیــون اعام کرد: ســرعت و دقت مادیــران در تصمیم گیری هــای به موقع 
موجب شــد ســهم بازار شــرکت از 7 درصد در ســال 95 به حــدود 30 درصد 
در ســال جــاری افزایش یابد و امیدواریم این روند رو به رشــد بــاز هم ادامه یابد.

ثقفــی در ادامــه با اشــاره به راهبردهــای مادیران بــرای تداوم حضــور موثر در 
بــازار تلویزیون گفت: مادیران با هدف پوشــش طیف گســترده تــری از مصرف 
کننــدگان بــازار ایران بــا دو برند ایکــس ویژن و تی. ســی. ال تنــوع باالیی از 
محصوالت را در ســایزهای مختلف و توانمندی های گوناگون عرضه کرده اســت.

وی خاطرنشــان کرد: در حــال حاضر محصوالت مادیران در این دو برند از ســایز 
24 اینچ تا ســایز 65 اینچ را در بازار تلویزیون تحت پوشــش خود قرار داده است.

مدیرعامــل مادیــران در ادامــه به تنوع تکنولوژیــک محصوالت مادیران اشــاره 
و تاکیــد کــرد: در برندهــای ایکس ویــژن و تی. ســی. ال تکنولوژی هــای: اچ 
دی )HD(، فــول اچ دی )Full HD( و فورکــی )4K( قابــل عرضــه اســت.

وی درباره راهبردها و استراتژی های تولید تلویزیون در این شرکت گفت: تلویزیون 
های مادیران همه سایق را پوشش می دهدو البته بررسی ها نشان می دهد تلویزیون 
های 43 اینچ و 49اینچ بیشترین ســهم را در بازار تلویزیون ایران در اختیار دارد و 
طبیعتــاً مادیران برنامه ریزی ویژه ای برای تولید محصــول در این حوزه دارد اما در 
عین حال برای ســایر سلیقه های خرید و مصرف در بازار هم برنامه ریزی کرده ایم.
ثقفی تاکید کرد: تولید محصوالت با کیفیت و قیمت مناسب از جمله راهبردهای اصلی و 
غیر قابل چشم پوشی مادیران به شمار می آید. این راهبرد کان قطعاً در کارخانه تولید 
لوازم خانگی مادیران هم دنبال خواهد شد. یعنی ، تنوع و کیفیت در تولید و عرضه 
با قیمت مناسب را در محصوالت لوازم خانگی ایکس ویژن هم مشاهده خواهید کرد.

مدیــر عامــل مادیــران در ادامــه بــه تشــریح ضــرورت های توســعه بــازار 
محصوالت این شــرکت بــه تولید لوازم خانگــی گفت: در حــال حاضر ظرفیت 
تقاضــا در بــازار انــواع لــوازم خانگــی بــرای هر یــک از محصــوالت یخچال، 
ماشــین لباسشــویی و حتــی تلویزیون 1.5 میلیون دســتگاه در ســال اســت. 
وی با اشاره به آمار تقاضای ایرانی ها برای خرید انواع لوازم خانگی گفت: اگر این آمار را 
با ظرفیت بازار ترکیه که با جمعیتی مشابه ایران، دست کم 3 میلیون تقاضا برای انواع 
این محصوالت در بازار آن وجود دارد، مقایسه کنیم قطعاً متوجه خواهیم شد، ظرفیت 
های توسعه مادیران در چنین بازاری بسیار گسترده و چشم انداز آن بسیار مطلوب است.

بــه گفتــه او در صــورت پایــدار تــر شــدن شــرایط بــازار تولیــد و فروش 
محصــوالت لــوازم خانگــی در ایــران از قابلیت رشــد باالیی برخوردار اســت.

ثقفی تاکید کرد: اساســاً مادیران زیر ســاخت های خود را بر مبنای چنین چشم 
انــدازی از آینده بازار محصــوالت الکترونیک و لوازم خانگی توســعه داده و قطعاً 
در این مســیر نیازمند همکاری و مســاعدت سرمایه گذاران و ســهامداران است.

مدیر عامل مادیران در ادامه با اشــاره به روند توســعه شبکه نمایندگی های فروش 
محصوالت این شرکت تاکید کرد: در طراحی های ویژه خود یک شبکه نمایندگی 
متمرکز برای شــهرهای بزرگ ایجاد کــرده و در عین حال کانال فروش مجزایی را 
هم برای فروش محصوالت در شــهرهای متوســط و کوچک تر طراحی کرده ایم.

به گفته او از 1100 شــهر ایران، دســت کم هزار شــهر در رده شهرهای کوچک و 
متوســط دســته بندی می شــوند که حضور برندها در آن بســیار محدود است. 
مادیــران با بهره گیری از این خاء تــاش کرده بازار محصوالتش را از طریق ایجاد 
یک شــبکه فروش حرفه ای در شهرهای عمدتاً کوچک و متوسط به صورت کمی 
و کیفی توســعه بخشــد. با پیگیری این اســتراتژی مایلم به عرضتان برسانم که 
در حال حاضر مادیران بیشــتر از هزار نماینده فروش در سراســر ایران را به شبکه 
و بازار محصوالتش متصل کرده اســت. نکته جالب توجــه آنکه در این میان، 180 
نماینــده، فروشــنده اختصاصی محصوالت ایکس ویژن و تی ســی ال هســتند.

به گفته ثقفی، با وجود توسعه گسترده شبکه فروش، به این مقدار راضی نیستیم و این شبکه 

همچنان در حال توسعه و گسترش است. به ویژه قصد داریم فروشگاه های اختصاصی 
یا برند شاپ های محصوالت مادیران یعنی ایکس ویژن و تی سی ال را توسعه دهیم.
ثقفی در ادامه تاکید کرد: برند ایکس ویژن و معرفی و توسعه آن در بازار از اهمیت 
ویژه ای برای مادیران برخوردار اســت. ایکس ویژن برندی ایرانی است که متعلق به 
خود مادیران است. این برند در بازار سهم مناسبی را در اختیار گرفته است اما از سوی 
دیگر ما برند تی. ســی. ال را هم با پوشش دادن همه سلیقه ها توسعه خواهیم داد.

مدیــر عامل مادیران با اشــاره به اهداف این شــرکت در بــازار عرضه محصوالت 
گفــت: هــدف اصلی مــا ارائه محصــوالت با کیفیت بــاال و قیمت مناســب به 
مشــتریان اســت. طبیعتاً بــرای تحقق چنین هدفی شــبکه گســترده خدمات 
پس از فروش مادیران به پشــتوانه ســال ها تجربه و ســابقه می تواند به کاالهای 
تولیدی مادیران و مشــتریان آن خدمات رســانی به موقع و مناســبی ارائه دهد.

بابک ثقفی با اشاره به مراحل ساخت کارخانه جدید لوازم خانگی مادیران در منطقه 
ویژه اقتصادی پیام واقع دراستان البرز گفت: فاز اول این کارخانه در تابستان امسال 
به بهره برداری خواهد رســید به گفته او این کارخانه برای تولید ساالنه 200 هزار 
دســتگاه ، ماشین لباسشویی و 200 هزار دســتگاه یخچال طراحی شده است. به 
گفته او ســاخت ســالن تولید لوازم خانگی تا پایان تیر ماه سال جاری به پایان می 
رســد و از مرداد ماه مراحل نصب ماشــین آالت برای فاز اول تولید آغاز می شــود.
ثقفی اعام کرد: در فاز اول، کارخانه لوازم خانگی مادیران تولید ماشین لباسشویی را 
آغاز می کند و در یک فاصله 2 ماهه خط تولید یخچال در این کارخانه در 2 مرحله به 

بهره برداری کامل خواهد رسید.
او اعام کرد : هزینه این پروژه 180 میلیارد تومان برآورد شده بود که 105 میلیارد 

تومان آن تا کنون هزینه شده است.
مدیر عامل مادیران در ادامه به نکته جالبی در تامین مالی احداث کارخانه تولید لوازم 
خانگی اشاره کرد و گفت : برای ایجاد و تکمیل پروژه کارخانه لوازم خانگی مادیران 
حتی یک ریال هم وام نگرفته ایم و همین موضوع هزینه مالی برای ساخت این پروژه 

را به شدت کاهش داده است.
ثقفی توضیح داد: موسسان مادیران 80 میلیارد تومان حاصل از انجام عرضه اولیه سهام 
این شرکت در فرابورس را، به طور یکجا دوباره وارد شرکت کردند و این رقم در ساخت 
کارخانه لوازم خانگی مادیران صرف شد. در نتیجه این نگاه آینده نگرانه ی سهامداران عمده 
و موسسان مادیران، هزینه مالی پروژه ساخت کارخانه لوازم خانگی با پروژه های مشابهی 
که با بهره گیری از وام و تسهیات بانکی احداث شده اند به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

مدیر عامل مادیران در ادامه گزارش خود به سهامداران حاضر در مجمع اعام کرد: در 
3 ماه نخست امسال بیش از نصف سود خالص سال گذشته را در صورت مالی خود 
شناسایی کرده ایم و امیدواریم این روند امید بخش را در سه فصل باقی مانده از سال 

پی بگیریم و ادامه دهیم.
ثقفی در ادامه با اشاره به عملکرد شرکت در 3 ماه نخست سال اعام کرد : در فصل 
بهار میزان دارایی و سفارش های ما اضافه شدکه تجربه گذشته به ما نشان می دهد 40 
درصد فروش در نیمه اول سال و 60 درصد آن در نیمه دوم سال محقق می شود. بنابراین 
اطاعات نشان می دهد رشد سریع فروش مادیران تا پایان سال ادامه دار خواهد بود.

مدیر عامل مادیران در پایان خطاب به حاضران در نشســت مجمع عمومی تاکید 
کرد: مادیران 3 دارایی اصلی دارد اول زیرســاخت ها دوم برندها و ســومین دارایی 
مادیران که مهمترین آن ها نیز هست شما سرمایه گذاران و سهامداران شرکت هستید.
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سيمرغ در اوج
سومين عرضه اوليه بورس تهران کشف قيمت 5۱0 تومانی هر سهم »سيمرغ«

روز یکشــنبه مورخ 2تیرمــاه، تعــداد 130میلیون 
ســهم معادل 10 درصد از سهام شــرکت سیمرغ با 
نماد«سیمرغ« به روش ثبت سفارش با قیمت هر سهم 
5100 ریال در بورس تهران کشف قیمت و معامله شد.

در این عرضه اولیه به هر کد، 302 سهم )معادل 154هزار 
تومــان( تخصیص یافت. بر این اســاس بیش از 430 
هزار کد معاماتی در این عرضه اولیه شــرکت کردند.

همچنیــن در نشســت خبری ایــن عرضــه اولیه، 
مجید نوروزی معاون ناشــران و اعضــاء بورس تهران 
درخصوص عرضــه اولیه این ســهام در بورس تهران 
گفت: این ســومین عرضه اولیه ســهام در ســال 98 
می باشــد. در همین راستا شرکت سیمرغ در دی ماه 
سال 97 به عنوان پانصد و بیست و هشتمین شرکت 
پذیرفته شــده  در بورس درج شــد. این شــرکت« 
در فهرســت نرخ های بازار دوم و در نماد »ســیمرغ« 
به شــیوه ثبت ســفارش کشــف قیمت وعرضه شد.

معاون ناشــران و اعضاء با اشاره به اینکه با عرضه اولیه 
این شــرکت در بورس تهران تعداد شرکت های فعال 
در بــورس به 329 عدد رســید، ادامــه داد: با عرضه 
130 میلیونــی این ســهم  بیــش از  660 میلیارد 
تومان بــه ارزش بازار بورس تهران افزوده می شــود.

در ادامــه این نشســت مهنــدس مهــرداد نعمتی 
عضــو هیــات مدیره شــرکت ســیمرغ بــه همراه 

مدیــر مالی این شــرکت به پرســش هــای مطرح 
شــده خبرنــگاران به طور مبســوط پاســخ گفتند.

به گفته مدیر ارشد شرکت سیمرغ، میانگین قیمت گذاری 
سهام این شرکت 564 تومان بود که برای اینکه جاذبه 
الزم در بازار داشته باشد به 510تومان کاهش پیدا کرد.

شرکت سیمرغ که دارای محصوالت تخم مرغ خوراکی، 
جوجه یک روزه گوشــتی، جوجه یک روزه تخم گذار، 
خوراک مرغ و پسته خشک است در سال 53 با سرمایه 
4 میلیون تومانی تاسیس شد و در سال 59 با ورود سه 
بانک ملی، تجارت و کشاورزی سرمایه این شرکت به 505 
میلیون تومان افزایش پیدا کرد در حال حاضر سهامدار 
اصلی این شــرکت بانک کشاورزی محسوب می شود.

جناب طباطبایی مدیرمالی این شــرکت با بیان اینکه 
سود شــرکت در حال حاضر 98 میلیارد تومان است 
گفت: هر چند در ســال 95 بخشــی از واحدهای ما 
دچار آنفوالنزای فوق حاد پرندگان شــد اما در ســال 
بعد آن توانســتیم واحدهــا را بازســازی کنیم و در 
ســال 96 میزان تولید تخم مرغ این شــرکت به بیش 
از 60 درصد ارزش اســمی یعنی 49 هزار تن رســید.

مرد شــماره یک مالی شــرکت ادامه داد: در نه ماهه 
سال گذشــته هم 47 هزار تن تخم مرغ تولید کردیم.
طباطبایــی گفت: بــا توجه بــه افزایــش تولید،که 
بایــد اضافــه کنم صــادرات به کشــور همســایه 

امکان پذیر اســت. در ســال های گذشته هم سیاست 
صادرات و توســعه شــرکت را در پیش داشــته ایم.
همدلی و درایتی که در بین کادر یک دست مدیریت 
شــرکت وجود دارد در کنار پتانسیل باالی مجموعه 
نویدبخش آن است که سیمرغ به راستی همان افسانه 
ی جاودان برای سهامداران و ذینفعان خود خواهد بود.
باشــک حمایت و پشــتیبانی از چنیــن مجموعه 
هایی که در یک بســتر ســامت به تولید محصوالت 
کشــاورزی - دامی می پردازند می تواند چرخ اقتصاد 
را رونقی دوچندان ببخشد. سیمرغ مجموعه ای است 
از مکانیــزه و به روز بودن در تولید که باید این چرخه 
هر روز به روزتر گردد که در این مسیر مدیران پرتوان 
و بازارشــناس این مسیر را خوب ریل گذاری کرده اند.
شرکت ســیمرغ در آستانه نیم قرن فعالیت در گیتی 
ایران زمین چون درختی ســتبر اســت که هم ریشه 
ای قــوی دارد و هم برای رشــد و جوانه زدن ذوق بی 
تکرار و این را باید برای مردم ســرزمین پاکم موهبتی 
بدانــم. وقتــی صورتهای مالــی شــفاف و پاک تیم 
زبردســت مالی مجموعه منتشــر گردید و شرکت پا 
به بورس گذاشــت و صاحبنظران خبره بازار سرمایه 
برنامه های ســکاندار و مدیران دیگر را ارزیابی نموده، 
جملگی با اطمینان از آینده روشــن این سهام سخن 
راندند و گزافه نباشد که ما نیز بگوییم سیمرغ در اوج. 
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سالهای سال صنایع شیمیایی سینا در طبقه سوم دفتر 
کاریش مجمع را برگزار می کرد و عملکردی شایسته از 
مدیرانش که ذوق ســهامداران را برای حضور در مجمع 
دوچندان می ســاخت عرضه می کرد لکن وســعت کم 
سالن جوابگوی خیل سهامداران نبود ولی با خوش دلی 
دو سالی است که زآن محل، مجمع برون شده و در یکی 
از بهترین سالن های کشور سهام داران این شرکت سراپا 
راضی و خوشــحال که هم سود خوب و هم قیمت سهام 
باالتر از پیش بینی شــان کسب شده است حی و حاضر 
هســتند و این در کنار رضایت از محــل برگزاری، کام 
ذینفعان را خیلی خیلی شــیرین می ساخت. خدا قوت.
مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع 
شیمیایی سینا)سهامی عام( در مورخه 1398/4/03 در 
محل مجموعه فرهنگي ورزشــي تــاش برگزار گردید.

در این مجمع که با حضور 70/4 درصد سهامداران حقیقی و 
حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای محســن عســکری آزاد که جنابان 
ارسان رازقی و محمود مکي در مقام نظار اول و دوم و آقای 
حسین افشارپور به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توســط 
مدیرعامل شــرکت مربوط به اهــم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1397/12/29 و 
پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشــینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامات مشــمول ماده 129 و با تقسیم 
سود 800 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
به گزارش مدیریت، آمار صادرات شــرکت در ســال 97 
و مقایســه آن با ســال 96 نشــان می دهد که شرکت 
توانســته اســت با فروش 5/200/442 دالری نسبت به 
سال گذشته یک رشــد 68 درصدی را برای سهامداران 
خود حاصل ســازد. همین امر نشــان می دهد که سال 
1397 در مقایســه با ده ســال گذشته بیشترین میزان 
صــادرات محصوالت شــرکت انجــام گردیده اســت.
در ادامــه مدیریت بیان داشــت که ســال 97 علیرغم 
محدودیت های بین المللی و شرایط نابرابر تجاری با رقبا 
با تاش فراوان محصوالت شــرکت طی 242 کانتینر به 
کشوهای روسیه، هند، بنگادش، ترکیه، مالزی، پاکستان، 
ژاپن، عراق، ارمنســتان، باکو صادر گردیده است.به گفته 
ســکاندار شرکت در حال حاضر صنایع شیمیایی سینااز 
امتیاز منابع انســانی نســبتا جوان با کارایی قابل توجه 
برخوردار بوده که براساس سیاست بهره وری مجموعه می 
توان اعام داشت که با تولید 585 تن به ازای هر نفر در 
سال 97 نسبت به تولید 396 تن سال 96، شرکت بسیار 
عملکرد درخشــانی ثبت کرده است که همین موجب 
سودآوری و ارزش آفرینی بیشتر مجموعه گردیده است.
بهــره بــرداری از واحدهای جدید پــارا و نیز اصاحات 

فنی جهت بهبــود فرآیند تولید واحدهــای فرمالین و 
برنامه شــرکت برای افزایش ســرمایه به میزان سیصد 
درصد از محــل مطالبــات ســهامداران از دیگر اخبار 
خوبی بود که مهندس افشــار پــور مدیرعامل توانمند 
و کاربلد مجموعه به ســمع و نظر ســهامداران رساند.

پیام هیات مدیره
ضمــن خیرمقــدم و تشــکر از حضــور ســهامداران 
محتــرم در ارتبــاط بــا وضعیــت جــاری و عمومی 
شــرکت و برنامــه هــای آتــی و چالشــهای پیــش 
روی شــرکت مطالبــی را به اســتحضار می رســاند.
سال 1397 با چالشها و مشکات عدیده ای آغاز گردید، 
بدهی 69 میلیارد ریالی به ســازمان تعزیرات حکومتی ، 
بدهی و چکهای برگشتی 100 میلیارد ریالی به شرکت 
پتروشیمی شیراز، ســایر بدهی های معوق 30 میلیارد 
ریالی، عدم وجود ســرمایه در گردش جهت خرید مواد 
اولیــه ، بهره بردرای 35 درصــدی از ظرفیت واحدهای 
فرمالین، مسدودشدن استفاده از کارت بازرگانی و توقف 
نسبی صادرات و تغییرات پی در پی مدیریت چالش های 
به ظاهر غیرقابل اصاحی را پیش روی شرکت قرار داد.

سازمان تعزیرات حكومتی
شــرکت دارای چهــار پرونــده در ســازمان تعزیرات 
حکومتی بــوده که جمــع جرایم اعامی بالــغ بر 77 
میلیــارد ریال مــی گردد پرونــده 69 میلیــارد ریالی 
، پرونــده 5 میلیــارد ریالی شــعبه 37 تعزیــرات و دو 
پرونــده جمعا 3 میلیارد ریالــی در اداره تعزیزات تایباد. 
پرونــده 69 میلیارد ریالی که در اداره تعزیرات حکومتی 
اســتان تهران بود در ســال 97 قطعی گردید و موجب 
مســدود نمودن کارت بازرگانــی و توقف کامل صادرات 
گردیــد. با پیگیری های بعمل آمــده 20 درصد جریمه 
بمبلغ 14 میلیارد ریال طی 4 قســط ماهیانه پرداخت 
و مرحلــه بعــد 30 درصد بمبلــغ 21 میلیــارد ریال 
پرداخت و با تعزیرات توافــق گردید که برای مابقی 50 
درصد درخواســت عفــو تنظیم و پــس از طی مراحل 
قانونی و تایید قوه قضاییه مورد بخشــودگی قرار گیرد.
پرونده در حال حاضر کمیســیون عفو و بخشودگی قوه 

قضاییه می باشد.
درخصــوص پرونــده5 میلیــارد ریالــی شــعبه 37 
تعزیــرات موضــوع در هیــات بــدوی و تجدیــد نظر 
مطــرح و بــه نفع شــرکت مختومــه گردیــد، وثیقه 
پرونده زمیــن کارخانه بوده که رفع بازداشــت گردید.
در اداره تعزیرات تایباد شــرکت دارای دو پرونده 2/400 
میلیون ریالی و 580 میلیون ریالی می باشد. وثیقه پرونده 
2/400 میلیــون ریالی تنها 100 میلیون ریال ســپرده 
نقدی بوده و وثیقه پرونده 580 میلیون ریالی یک قطعه 
زمین در بخش زرقان با کاربری کشــاورزی می باشــد.

بدهی معوق به پتروشیمی شیراز
چکهــای برگشــتی و بدهیهای شــرکت به شــرکت 

پتروشیمی شــیراز موجب عدم امکان تهیه دسته چک 
حسابهای جاری شرکت گردید و شرکت را دچار مشکل 
زیادی نمود بطوریکه باجبار از حســاب جاری شخصی 
مدیران و وسیله توکن استفاده گردید. همچنین شرکت 
پتروشیمی شــیراز طرح شکایت و دعوی در دادگستری 
زرقــان نموده و موفق به اخــذ رای اجرایی جهت ضبط 
اموال جاری شــرکت شــامل مواد اولیــه و محصوالت 
گردید. بدین ترتیب شــرکت با کمک ســتاد رفع موانع 
تولید استانداری فارس با شرکت پتروشیمی شیراز توافق 
نمود تا میزان بدهی در 48 قسط ماهیانه پرداخت گردد 
و در مقابل الشه چکهای برگشتی به شرکت مرجوع و با 
رفع موانع اقدام به دریافت دســته چک از بانکها گردید. 
قابل ذکر اســت تا تاریخ تهیه گزارش 9 قسط از بدهی 
جمعا به مبلغ 30 میلیارد ریال پرداخت گردیده اســت.
در ســال جاری در نظر اســت با اخذ تســهیات ارزان 
قیمت از بانکها اقدام به تســویه عمده این بدهی گردد.

در سال 1397 به دلیل ضعف شدید بنیه مالی و سرمایه در 
گردش و به منظور بهره برداری از هر دو واحد فرمالین با انعقاد 
قرارداد اقدام به تولید فرمالین بصورت کارمزدی گردید.

یکی از مسائل بســیار مهم شرکت در حال حاضرحفظ 
بازارهای صادراتی و نقل و انتقال وجوه ارزی می باشــد.

افزایش شدید هزینه های حمل و نقل داخلی و همچنین 
هزینــه های مترقبه به امور گمرکی، جابه جایی و حمل 
دریایی بســیار افزایش یافته است، بطوریکه هزینه های 
حمــل و نقل مجموعا 100 درصد افزایش یافته اســت.

همچنین انتقال وجوه دریافتی از مشــتریان صادراتی به 
داخل کشــور بعضا تا 7 درصد هزینه اضافی در بر دارد.  
اهداف و راهبردهای مدیریت و نحوه دستیابی به آنها
1- بهــره بــردرای بهینــه از ظرفیــت هــای نصــب 
شــده بحصــوص در مــورد فرمالیــن و پارافرمالدئید 
باشــد. مــی  شــرکت  هــای  برنامــه  اهــم  از 

2- طرح بهینه نمودن ضریب تبدیل متانول به فرمالین: 
ضریب تبدیل متانــول در حال حاضــر 50 درصد می 
باشــد که در ایــن رابطه بالــغ بر 5 درصد نســبت به 
واحدهــای جدید اضافه می باشــد، ایــن موضوع باعث 
افزایش قیمت تمام شــده همه محصوالت و عدم امکان 
رقابت می باشــد. میزان ســرمایه گذاری مورد نیاز بالغ 
بر 1/5 میلیــون دالر )ارزی( و 10 میلیارد ریال )ریالی( 
می باشــد میزان صرفــه جویی در مصــرف متانول در 
صورت اصاح سالیانه 40 میلیارد ریال برآورد می گردد.

3- بهــره بــرداری از واحدهای جدیــد پارافرمالدئید و 
توســعه بازار داخلی و خارجی محصــول پارافرمالدئید.

4- افزایش سرمایه با توجه به سوداوری سال 97 شرکت 
و نیازهای مالی جهت ســرمایه گذاری های آتی تا مبلغ 

200 میلیارد ریال.
5- در پایان ضمن تشکر مجدد از حضور سهامداران محترم 
هیات مدیره آماده پاسخگویی به سواالت سهامداران می باشد.

صنايع شيميايی سينا در تالش
طرح های مهندس حسن افشار پور برای تعالی جايگاه شرکت

سود 800 ريالی به ازای هر سهم

نی
سی

رح
امی
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گل گهر کيميای کوير
سود هر سهم ۱/080
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کیمیاگران به کویر شــدند و در اعماق زمین چه گرانبها یافتند و به دســت یاران 
ســپرند تا آبادگری باب شــود و امروز طلب آب از خلیج فارس و دریای عمان می 
کند تا زمین نشسته در خنکای سبزی و آب روان و تازگی برگان را به نمایه بدارند 
و ســایه سارانی چون اعماق خود،گران بها برای مردم شــریف ایران ارمغان سازند.

گل گهر را چه باید گفت که منت خدای را که چنین الطافی به ما ارزانی داشت از نفت 
در ســواحل خلیج فارس و دریای خزر تا معدن در زیر زمین کویر . یاران خدا قوت.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر)ســهامی عام( 
مورخ 1398/04/09 درمحل ســالن غدیرمرکز همایشهای وزارت کشور برگزار شد.

در این مجمع که با حضور بیش از 97/46 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای حسنعلي قنبري بود، که جنابان مرتضی 

علی اکبری و مرتضي شباني در مقام نظار اول و دوم و آقای 
جمشید مارحمن به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1397/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم 
سود 1/080 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

مهندس جمشید مارحمن، مدیرعامل شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر ضمن ارائه گزارش هیات مدیره به صاحبان 
ســهام این شرکت گفت: در این شرکت رشد 80 درصدی 
درآمد حاصل از فروش محصوالت و ثبت رکورد در فروش به 
میزان 90 هزار و 962 میلیارد و 859 میلیون ریال به همراه 

افزایش 77 درصدی در درآمد حاصل از فروش تلفیقی در مقایسه عملکرد سال 97 
نسبت به 96 رخ داده است که بخشی از این میزان رشد به افزایش نرخ دالربازمی گردد. 
مدیرعامل مجموعه همچنین از رشد 109 درصدی سود خالص و رشد 105 درصدی 
سود خالص تلفیقی این شرکت خبر داد و گفت: در سال 97 بیش از 43 هزار و 789 
میلیارد و 305 میلیون ریال سود خالص برای شرکت گل گهر شناسایی شده است.

وی افزود: در ســال گذشــته بازده دارایی های گل گهر معــادل 54 درصد و ارزش 
دفتــری دارایی ها معادل 50 درصد رشــد نشــان می دهد. مهنــدس مارحمن با 
اشــاره به عملکرد گل گهر در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: گل گهر از مجمع 96 تا 
مجمع 97 به ارزش بازاری بیش از 38 هزار میلیارد تومان رســیده اســت. وی در 
زمینه تولید محصوالت در این شرکت خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 55 درصد 
مواد اولیه موردنیاز گل گهر از معادن غیر تامین می شــود. بنابراین به دنبال توسعه 
اکتشــافات در این شرکت هستیم تا از میزان وابستگی به معادن غیر  کاسته شود.

وی یادآور شد: در استراتژی گل گهر تامین سنگ آهن در اولویت قرار دارد. از همین 
رو  برای فراهم آوردن مواد اولیه موردنیاز اقدام به ســرمایه گذاری در معادن استرالیا 
کرده ایم. مارحمن که در برنامه کاری خود توسعه و بهینه سازی سرمایه  های انسانی 
و مدیریتی شرکت را دارد، در جلســه مجمع یادآوری کرد: کاهش بهای تمام شده 
محصوالت در راستای افزایش سودآوری برای صاحبان سهام، بهره برداری کارآمد از 
حداکثر ظرفیت تولید، تسریع در تکمیل زیرساخت های موردنیاز طرح های توسعه 
گل گهر و بهینه ســازی خطوط تولیــد با هدف افزایش ظرفیــت از اقدامات پیش 
روی بنده اســت که از بدو حضورم در شــرکت گل گهر به آنها اهتمام داشته و دارم.

پیام هیات مدیره
ضمن عرض ســام و خیرمقدم هیات مدیره شــرکت، حضور کلیه ســهامداران 
محترم و نمایندگان ایشــان، نماینده محترم حسابرس مســتقل و بازرس قانوني 
شرکت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق 
بهادار را در جلســه مجمع عمومي عادي سالیانه شرکت 
معدني و صنعتي گل گهر )ســهامي عام( گرامي مي دارد.
شــکرگزاریم که بار دیگر خداوند منان در سایه الطاف بي 
دریغش، توفیق خدمتگــزاري را به ما عطا فرمود، تا تمام 
توان خود را در طبق اخاص گذاشته و در راستاي توسعه 
صنعت و معدن و شکوفایي اقتصاد ایران عزیزمان، با اتکا به 
حمایت هاي شما سهامداران محترم، گام هاي بزرگي برداریم.
در ســال گذشــته به رغم نوســان های بازار آهن و فوالد 
از یک ســو و تغییرهای چشــمگیر نرخ ارز از سوی دیگر، 
توانســتیم با تدبیر در زمــان بندی فــروش و تمرکز بر 
جنبــه ی فیزیکــی تولید نه تنهــا از زیان های ناشــی 
از نوســان هــای مقطعی احتــراز کنیم، بلکه توســعه 
هــای فیزیکی گروه گل گهــر را مطابق برنامــه های تعیین شــده دنبال کنیم. 
رقم های زیر، بخشــی از این تاش در مجموعه ی گل گهر را به تصویر می کشــد:
* کســب رکــورد در تولیــد محصــوالت نهایــی شــرکت بــه گونـه ای کـه میـزان 
تولیـد از 24/5 میلیون تـن در سـال 1396 بــه بیــش از 26/4 میلیــون تــن در 
ســال 1397 رسـید )افزایـش 9 درصـدی تولیـد کنسـانتره و افزایـش 6 درصـدی در 
تولیـد گندلـه و در مجمـوع افزایـش 8 درصــدی در تولیــد محصــوالت شــرکت(

* افزایــش 80 درصــدی در »درآمــد حاصــل از فــروش محصـوالت شـرکت« 
و ثبـــت رکـورد در فـروش )بـه میـزان 90/962/859 میلیــارد ریــال در ســال 
1397 ( و افزایــــش 77 درصــدی در »درآمــد حاصــل از فــروش تلفیقــی«

* افزایـــش 80/5 درصـــدی در »ســـود خالـص شـــرکت« و کسـب بیـش از 
42/203/493 میلیـون ریـال سـود عملیاتی در شـرکت در ســال 1397 و افزایــش 

96 درصــدی »ســود خالــص تلفیقـی«

24



 پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  103 | تیر   مــاه  1398 |25

*افزایش 109 درصدی در »سود خالص شرکت« و کسب بیش از 43/789/305 میلیون 
ریال سود خالص در شرکت در سال 1397 و افزایش 105 درصدی سود خالص تلفیقی،

* پیشرفت 78/8 درصدی در خط تولید گندله سازی شرکت سنگ آهن گهر زمین 
و برنامه ریزی جهت

راه اندازی طرح در نیمه اول سال جاری،
* ادامـه عملیـات اجرایـی خـط 3 تولید کنسـانتره در شـرکت سـنگ آهـن گهـر 

زمیـن بـا پیشـرفت 22 درصدی،
* بهره برداری رسمی پروژه کوثر با ظرفیت 2 میلیون تن در سال تولید آهن اسفنجی 

گرم و سرد در خرداد
سال 1397 در شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر،

* ادامــه مراحــل اولیــه اجرایی پروژه ســه میلیون تنــی فوالد ســازی و نورد 
گرم پیوســته بــا تکنولوژی EPS در شــرکت توســعه آهن و فــوالد گل گهر،

* ادامـه عملیـات اجرایـی کارخانـه تولیـد بریکـت سـرد بـه ظرفیـت 500 هـزار 
تـــن در شـرکت توســـعه آهـن و فـوالد گل گهـر بـا پیشـــرفت 58 درصـدی، 
ظرفیــت  بــا   1 شــماره  گــری  ریختــه  و  ذوب  کارخانــه  انــدازی  راه   *
ســیرجان، فــوالد  جهــان  شــرکت  در  ســال  در  تــن  میلیــون   1/2
* برنامــه ریــزی جهــت آغــاز عملیــات اجرایــی پــروژه احیا مستقیم شماره 
2 با ظرفیت تولید 1/7 میلیون تن در سال در شرکت جهــــان فــوالد سـیرجان،
* اجــرای پــروژه انتقــال آب خلیج فــارس به صنایع جنوب شــرق کشــور (
تامیــن تجهیزات و بخشــی از اجــرای قطعه اول) بــا پیشــرفت 84/68 درصد،
* اجرای پروژه احداث مجتمع آب شیرین کن بندرعباس )فاز 0 و 1( با پیشرفت 39/91 درصد

* کســب پیشــرفت 99/5 درصــدی در پروژه احــداث نیــروگاه 1000 مگاواتی 
شــهید کاظمی ســیرجان - واحدهــای گازی بلــوک اول به همراه مشــترکات،

* کسب پیشرفت 80 درصدی در پروژه احداث نیروگاه 1000 مگاواتی شهید کاظمی 
سیرجان - بخش بخار بلوک اول،

لــذا بدینوســیله هیأت مدیره شــرکت مراتب قدرداني و تشــکر خود را از شــما 
ســهامداران محترم و دســت اندرکاران عرصه صنعت و معــدن و تمامي کارکنان 
شــرکت معدنــي و صنعتي گل گهــر و شــرکتهای زیرمجموعه اعــام میدارد.

برنامه های آینده شرکت
هیــــأت مدیــره شــرکت بــر آن اســت تــا در راســتاي نیــل بــه توســعه 
و پیشــــرفت روز افــــزون و اعتــاي میهــــن، بــا رهنمودهــــا و حمایت 
هـــاي شـما سـهامداران محتـــرم، ضمـن حفـظ و ارتقـــاء ارزشـهاي بنیـادي 
شـــرکت، بـه اسـتراتژي هـــاي هـدف گذاري شـده بشـــرح زیـر دسـت یابـد:

- کاهش قیمت تمام شــده محصوالت در راستاي افزایش سودآوري و بازده حقوق 
صاحبان سهام

- توسعه و بهینه سازی سرمایه های انسانی و مدیریتی شرکت
- بهره برداري کارآمد از حداکثر ظرفیت خطوط تولید 

- تسریع در تکمیل زیرساختهاي موردنیاز طرحهاي توسعه با تمرکز بر شرکتهای تابعه
- حضور فعال در بازارهاي صادراتي با تمرکز بر فروش محصوالت مازاد بر نیاز داخل 
- بهینه سازي خطوط تولید با هدف افزایش ظرفیت با تمرکز بر محصول استراتژیک

مرور کلي بر عملكرد شرکت
میزان دستیابي به اهداف تعیین شده و دستاوردهاي مهم در سال مالي مورد گزارش
- اجــرای طرح انتقال کارخانه هماتیت )اســتفاده از باطله هــای قدیمی کارخانه 

کنسانتره( با پیشرفت 61/7 درصد،
- پیشــرفت 87/8 درصــدی در خط تولید گندله ســازی شــرکت ســنگ آهن 
گهــر زمین و برنامــه ریزی جهــت راه اندازی طــرح در نیمه اول ســال جاری،

- ادامه عملیات اجرایی خط 3 تولید کنســانتره در شرکت سنگ آهن گهر زمین با 
پیشرفت 22 درصدی،

- بهره برداری رســمی پــروژه کوثر با ظرفیت 2 میلیون تن در ســال تولید آهن 
اسفنجی گرم و سرد در خرداد سال 1397 در شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر،

- ادامــه مراحــل اولیه اجرایــی پروژه ســه میلیون تنــی فوالد ســازی و نورد 
گرم پیوســته بــا تکنولوژی EPS در شــرکت توســعه آهن و فــوالد گل گهر،

- ادامــه عملیــات اجرایی کارخانــه تولید بریکت ســرد به ظرفیــت 500 هزار 
تــن در شــرکت توســعه آهن و فــوالد گل گهــر بــا پیشــرفت 58 درصدی،

- راه اندازی کارخانه ذوب و ریخته گری شماره 1 با ظرفیت 1/2 میلیون تن در سال 

در شرکت جهان فوالد سیرجان،
- برنامــه ریــزی جهت آغاز عملیــات اجرایی پروژه احیا مســتقیم شــماره 2 با 
ظرفیــت تولیــد 1/7 میلیون تن در ســال در شــرکت جهان فوالد ســیرجان،
- اجــرای پــروژه انتقــال آب خلیــج فــارس به صنایع جنوب شــرق کشــور (
تامیــن تجهیزات و بخشــی از اجــرای قطعه اول) بــا پیشــرفت84/68  درصد،
- اجرای پروژه احداث مجتمع آب شیرین کن بندرعباس )فاز 0 و  1( با پیشرفت 39/91 درصد،

- کســب پیشــرفت 99/5 درصــدی در پروژه احــداث نیــروگاه 1000 مگاواتی 
شــهید کاظمی ســیرجان - واحدهــای گازی بلــوک اول به همراه مشــترکات،

- کسب پیشرفت 80 درصدی در پروژه احداث نیروگاه 1000 مگاواتی شهید کاظمی 
سیرجان - بخش بخار بلوک اول،

- اجرای پروژه احــداث و تامین تجهیزات اصلی خارجی واحد خردایش 2 و ناحیه 
انبار خطی ســنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با پیشرفت 82.4 درصد،
- اجــرای پروژه احــداث تیکنر مرکــزی مجتمع بــا پیشــرفت 19.98 درصد،
- اجــرای طرح پایل شــمالی کنســانتره گل گهر بــا پیشــرفت 99.64 درصد،

- اجرای پروژه احداث پایل دوم سنگ آهن شکسته و نصب ریکایمر شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر با پیشرفت 56.02 درصد،

از پایــل  انتقــال کنســانتره  - اجــرای پــروژه نــوار نقالــه 1500 متــری 
شــمالی بــه گندلــه ســازی شــماره 1 گل گهــر بــا پیشــرفت 95.9 درصد،

- آغــاز اجرای پروژه افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت خطوط کنســانتره طرح های 
توسعه )خطوط 6،5 و 7(،

- اجرای پــروژه آبگیری و فیلتراســیون باطله خطوط کنســانتره داخل مجتمع 
گل گهــر )بــه غیــر از کارخانه پلیــکام( - فــاز 1 بــا پیشــرفت 32.5 درصد،
- اجــرای پــروژه احــداث واحد آبگیــری و فیلتراســیون باطلــه کارخانه های 
کنســانتره طرح توســعه )خطــوط 5، 6 و 7( - فاز 2 با پیشــرفت 43.4 درصد،

- اجرای پروژه احداث کارخانه فروسیلیسیم )فاز 1( شرکت توسعه سرمایه گذاری گل 
گهر با پیشرفت 14.19 درصد،

در این شرکت رشــد 80 درصدی درآمد حاصل از فروش محصوالت 
و ثبت رکورد در فــروش به میزان 90 هــزار و 962 میلیارد و 859 
میلیــون ریال به همــراه افزایش 77 درصــدی در درآمد حاصل از 
فروش تلفیقی در مقایسه عملكرد ســال 97 نسبت به 96 رخ داده 
است که بخشی از این میزان رشــد به افزایش نرخ دالربازمی گردد. 
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تراکتــور کوه ها را می شــکافد تا تخمــه در آن گذارد تا یک دانــه هفتاد دانه 
برداشت شود. روز پیش دستان پینه بسته مشهدی حسین رضا که یادگار مشتک 
اوجار اســت را در عکــس مانده از او دیدم و چرخش فرمان تراکتور در دســت 
آقا ســید محسن . خدای را شــاکر که تراکتور چنین خدمت به  صنعت غذایی 
کــرده. جناب مهندس ابراهیمی یا به زبان خودمان ابوالفتح خان خوب آال قوت. 
مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت تراکتورسازی ایران )سهامی  عام( در تاریخ 
1398/04/10 در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران واقع در تهران تشکیل شد.

در ایــن مجمع که بــا 86/22 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقــی ، اعضاء 
هیــات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونــی برگزار گردیــد، ریاســت مجمع برعهــده آقای مصطفــي وحیدزاده 
بــود، کــه جنابان علــی افشــین و کیــوان قاصدي دیزجــي در مقــام نظار 
اول و دوم و آقــای ناصــر یکتــن بــه عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شرکت مربوط 
بــه اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1397/12/29 
و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلــوات خود ضمن تصویب صورتهــای مالی و تنفیذ معامات مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 840 ریالی به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

دستاوردها
-  تولید 80 161 دســتگاه تراکتور در شرکت هاي تراکتورسازي ایران با تحقق 

93 درصدي برنامه
-  افزایش نسبت تولید تراکتورهاي جفت دیفرانسیل به کل تولید تراکتور به 78 درصد 
- تولیــد 17 نوع محصول از دامنه قدرت 38 اســب بخار تا 50 1 اســب بخار
-  تحقق 98 درصدي برنامه تعدادي فروش و رشد 9 درصدي نسبت به سال گذشته
-  رشــد 30 درصــدي مبلــغ فــروش داخلــي نســبت به ســال گذشــته
- صادرات 1531 میلیارد ریالي گروه و افزایش 22 درصدي نسبت به سال قبل
- بهبود قابل توجه شاخص هاي کیفي از جمله آدیت، گارانتي و رضایتمندي مشتریان

-  خرید و نوسازي ماشین آالت تولیدي
- تامین کامل تقاضاي بازار داخلي

- خود کفایي قطعات و مجموعه هاي تامیني از خارج و صرفه جویي ارزي قابل توجه
-  افزایش بهره وري کارگاه هاي تولید

- سرانه تولید 18 دستگاه تراکتور به ازاي هر نفر
IMI100 قرار گرفتن شرکت در بین صد شرکت برتر ایران -

-  قرار گرفتن شرکت در بین یازده شرکت برگزیده سبز کشور و دریافت تندیس
ISO 9001 - 20 15 اخذ گواهي نامه سیستم مدیریت کیفیت  -

-  دریافت تندیس از سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده
-  انتخاب شرکت به عنوان صادر کننده برگزیده استان

-  اخذ اظهار نظر مقبول در گزارش حســابرس مســتقل و بازرس قانوني براي 
شرکت اصلي و شرکت هاي زیر مجموعه
افتخارات کسب شده در سال 1397

)IMI100 (قرار گرفتن شرکت در بین صد شرکت برتر ایران
دریافت تندیس نقره اي واحد صنعتي برگزیده سبز کشور

دریافت تندیس نقره اي از سازمان حمایت از مصرف کنندگان
9001ISO - 2015 اخذ گواهي نامه سیستم مدیریت کیفیت

کسب عنوان صادرکننده برگزیده استاني
افتخارات کسب شده در سال 1396

دریافت تندیس طایي صادر کننده نمونه ملي
کسب عنوان صادرکننده برگزیده استاني

دریافت تندیس نقره اي از سازمان حمایت از مصرف کنندگان
دریافت لوح تقدیر واحد صنعتي برگزیده سبز کشور

اخذ اظهارنظر مقبول در گزارش حســابرس مســتقل و بازرس قانوني طي دوره 
مورد گزارش براي اولین بار درطول فعالیت شرکت

استراتژي هاي کان گروه صنعتي تراکتورسازي ایران
- توسعه محصوالت موجود از نظر کیفي و کاربردي

- رسوخ در بازارهاي موجود
- رهبري هزینه
- تنوع همگون

- مشارکت
- توسعه بازارهاي جدید
مزیتهاي رقابتي شرکت

- مزیت قیمتي محصول بویژه در بازارهاي صادراتي
- کیفیت قابل قبول محصوالت تولیدي

- تنوع محصول در رنج هاي 38 تا 150 اسب بخار
- برخورداري از شــبکه توزیع و خدمات رســاني گســترده در سراســر کشور
- برخــورداري از برند شــناخته شــده و ســابقه طوالنــي در تولیــد تراکتور
- تحویــل بــه موقع اکثــر محصوالت بخصــوص بــراي بازارهــاي صادراتي
- هزینه هاي پایین تعمیر و نگهداري تراکتورهاي تولیدي شرکت در مقایسه با رقبا

- در اختیار داشتن بخش عمده بازار کشور
- برخورداري از نیروي انســاني )اعم از مدیران و پرســنل( مجرب ومتخصص با 

تحصیات دانشگاهي باال
- برخورداري از شــرکتهاي تولیدي )مانند موتورســازان، ریخته گري و ...( در 

داخل مجموعه
- بهره وري مناسب فرآیندهاي داخلي

- کنتــرل و مدیریت بهاي تمام شــده محصوالت )مواد، دســتمزد و ســربار(
- ساختار مالي مناسب )استفاده از منابع تامین مالي و سرمایه با هزینه مناسب(
تراکتــور هــاي  مجموعــه  و  قطعــات  اکثــر  تامیــن  در  خودکفایــي   -

- زنجیره تامین گسترده
- قابلیت تولید قطعات متنوع با وجود ماشین آالت متنوع تولیدي

- توانمندي در طراحي، ساخت انواع ابزارهاي مورد نیاز تولیدي
- توانایي ساخت و تعمیر برخي از قطعات یدکي ماشین آالت

- برخورداري از سیستم ردیابي قطعات تولیدي
- توانایي سرمایه گذاري جهت توسعه

- وجود آزمایشگاههاي مجهز
- وجود مرکز آموزشــي مجهز به امکانات ســخت افزاري و نرم افزاري مناسب و 

برگزاري دوره هاي مهارتي تخصصي کارکنان

دانه می نشاند تراکتور
ابوالفتح ابراهيمی و دستاوردهای چشمگير
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امیرکبیــر و دارالفنــون دو کلمه بیداری ملتی اســت که ما پاســداریش داریم و عشــق 
ایــن نام بــود که در گرمــای 40 درجه با پای لنگ ســواره پیاده خود را بــه جمع یاران 
رســاندم و در ذهنــم ایــن بیــت از موالنا بود، انــدک اندک جمــع یاران می رســند.
پتروشــیمی امیرکبیــر و دکتــر ربــاب اســماعیلی کاری کردنــد کارســتان خداقوت.

مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه شــرکت پتروشــیمی امیرکبیر)ســهامی عام( مورخ 
1398/04/10 در محل ســالن همایش مجموعه فرهنگي ورزشــي تاش تشکیل گردید. 
در این مجمع که با حضور 98/84 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای رحیم اسماعیلی دانا بود، که جنابان سید محمد حسینی و علی اصغر حمیدی 
در مقــام نظــار اول و دوم و آقای فرهاد رحیمی به عنوان دبیــر مجمع انتخاب گردیدند .

درادامه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات 
مشــمول ماده 129 با تقسیم ســود 2500 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

مدیریــت کاردان مجموعــه در فــرازی از 
گــزارش خــود اعــام داشــت: باتوجه به 
تولیــد 1316193 تن انــواع محصوالت در 
پتروشــیمی امیرکبیر طی سال 1397، این 
شرکت موفق شد ضمن تحقق 101 درصدی 
برنامه پیش بینی شده نسبت به دوره مشابه 
ســال قبل رشــد یک درصدی را ثبت کند.

به گفته وی شــرکت پتروشــیمی امیرکبیر 
بــا دریافــت 772514 تــن خوراک هــای 
مایــع، 99درصــد از برنامــه پیــش بینی 
شــده خــود در دریافت خوراک هــای مایع 
و بــا تامیــن 145966 تن خــوراک اتیلن، 

معادل 110 درصد از بودجه پیش بینی شــده خوراک اتیلن خود را پوشــش داده اســت.
بــر اســاس گــزارش قرائــت شــده، پتروشــیمی امیرکبیــر در دریافــت خــوراک 
گازی اتــان موفــق بــه تحقــق 99 درصــدی برنامــه پیــش بینــی شــده کــه این 
میــزان رشــد 5/2 درصــدی را نســبت به دوره مشــابه ســال قبل نشــان مــی دهد.
مهندس رحیمی مدیر مدبر پتروشــیمی امیرکبیر در ادامه با اعام اینکه این شــرکت در 
ســال 1397 موفق شــد 849.723 تن از محصــوالت خود را بــه ارزش  49.060.796 
میلیــون ریــال بفروش برســاند افزود فــروش داخلی شــرکت در ســال 1397 از نظر 
مقداری 638.498 تن بوده اســت که رشــد 3 درصدی نســبت به دوره مشــابه ســال 
قبل را نشــان می دهــد و از نظر ریالی فــروش داخلی شــرکت، 34.363.968 میلیون 
ریــال بــوده اســت که رشــد 2 درصــدی از بودجه ســال 1397 را نشــان مــی دهد.
 بــر اســاس ایــن گــزارش  صــادرات شــرکت بــا فــروش 211.225 تــن، 4 درصد 
صادراتــی  فــروش  مبلــغ  اســت .همچنین  بــوده   97 ســال  بودجــه  از  کمتــر 
14.696.828 میلیــون ریــال بــوده ، کــه یک درصد کمتر از بودجه ســال 97 اســت.

پایان بخش گزارش ساالنه هیات مدیره به مجمع که به سمع و نظر سهامدارن رسید اعام 
این نکته بود که ســود عملیاتی شرکت در سال 1397 به مبلغ 9.246.385 میلیون ریال 
رسیده است. این مقدار نسبت به بودجه افزایش 3 درصدی را نشان می دهد. شایان ذکر است 
که ســود خالص شرکت در سال 1397 به مبلغ 8.952.050 میلیون ریال رسیده است که 
از ابتدای تاسیس شرکت بیشترین میزان بوده و نسبت به سال 1396 افزایش 76 درصدی 
و نســبت به بودجه افزایش 7 درصدی را نشــان می دهد . در همین راستا سود هر سهم 
شرکت )EPS( در سال 1397 رقم 2487 ریال را ثبت نموده که ضمن افزایش 7 درصدی 
نسبت به بودجه مصوب، رشد 76 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد.
*  از دیگر مصوبات مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت پتروشــیمی 
امیرکبیر تعیین اعضای هیئت مدیره بود که بر اســاس مفاد مــواد 107 و 110 اصاحیه 
قانون تجارت، بانک رفاه کارگران )ســهامی عام(، شــرکت صنعتی نوید زرشیمی)سهامی 
خاص(، شــرکت ارزش آفرینان تجارت صبا)ســهام خاص(، شــرکت توســعه ســرمایه 
رفاه)ســهامی خاص( و شــرکت توســعه فناوری رفاه پردیس)ســهامی خاص( به عنوان 
اعضای هئیت مدیره شــرکت پتروشــیمی امیرکبیر برای مدت 2 ســال انتخاب شــدند.

پیام هیات مدیره
ضمن عرض ســام و خوش آمد گویی؛ گزارش عملکرد ســال 1397 شرکت پتروشیمی 

امیرکبیر را به شرح زیر تقدیم می دارد:
شــرکت پتروشــیمی امیرکبیر به عنــوان یکــی از بزرگترین تولید کننــدگان انواع پلی 
اتیلن)دریک مجتمع( در کشــور درســال 1397 بــا تاش مدیران و کارکنان شایســته 
خــود موفق گردیــد میزان ســود خالــص خــود را بــه 050ر952ر8  میلیــون ریال 
برســاند. از عوامل مهم در دســتیابی به ایــن موفقیت می توان به موارد زیر اشــاره کرد:

- تولید محصول با صرفه اقتصادي بیشتر 
- استمرار تولید از طریق تعمیرات و نگهداري بهینه و افزایش زمان در دسترس بودن واحد 

هاي تولیدي
- تامیــن بهنــگام خــوراک هــاي جایگزیــن از منابــع منطقــه اي و فرامنطقــه اي
- بازاریابی مناســب و حضور به موقع و برنامه ریزي شده در بورس جهت عرضه محصوالت
- برگــزاري جلســات کمیتــه فــروش در ســطح مدیــران ارشــد بصــورت هفتگی 
همچنین باتوجه به محدودیت شــدید در تهیه و دسترســی به خوراک ، شــرکت موفق 
گردیــد میزان تولیــدات خود را )1/316/193 تن( در ســطح ســال گذشــته نگه دارد.

رخداد هاي مهم سال 1397 عبارتند از :
واحدهاي بهره برداري :

واحد الفین
1- تغییر متریال و دستورالعمل جوشکاري 
تیوب هاي TLE ها و رفع مشکل نشتی از آنها
اساســی  تعمیــر  و  بازســازي   -2
جهــت  پالیشــر  سیســتم  ولوهــاي 
BFW جلوگیــري از نشــت کلر بــه آب
3- ادامه پروژه خط مستقل دریافت پروپان 
2114 -E  از منطقه و ساخت مبدل جدید

4- شروع پروژه خوردگی زیر عایق
5- پروژه نصب پمپ هاي جدید حوضچه 

2401-BK
   HDواحد 

100  BCE-H. کاتالیســت  بــا   100  CRPمحصــول آزمایشــی  تولیــد   -1
INEOS و NORNER  2- تولیــد آزمایشــی محصول بــا کاتالیســتهاي شــرکت

3- اجراي پرژه ارتقاع کیفیت محصول با استفاده از هالوکربنها.
WAX بنــدي   بســته  جدیــد  ســوله  ســاخت  پــروژه  اجــراي  ادامــه   -4

3021 -D 5- ادامه پروژه ساخت
6- پروژه تعویض ترانس برق اکسترودر .

 LLDواحد
1- شــروع اجراي پروژه نصب غشاء بازیافت اتیلن از گازهاي فلر خروجی از راکتور )شرکت 
BORSIG آلمان به عنوان سازنده این پکیج در حال حاضر مشغول به ساخت این تجهیز می باشد.(

2-  نصب مبدل جدید 486
3- ارتقــاء بســته بنــدي جهــت گریــد KJ 209 با بگارگیــري چســب و پالت چوبی 

LDPE واحد
1- تعویض تیوب هاي راکتور جهت کاهش توقفات ناشی از پدیده Decomposition و 

کاهش ریسک انفجار
2- اعمال تغییرات فرآیندي جهت بهبود شرایط راکتور و پایداري تولید با توجه به محدودیت 

هاي سخت افزاري موجود
3-ساخت و تزریق آغازگر به راکتور با ترکیب درصدهاي متفاوت جهت رسیدن به کوکتیل 

مطلوب و سازگار با شرایط کنونی راکتور
4- اعمــال تغییر در روش تنظیم فاصله بین کاتر و صفحه Die اکســترودر جهت کاهش 

ریسک کلوخه زدن  اکسترودر
5-اجرای TSR و اصاح برخی Logicهای نرم افزاری )از جمله 1701P A/B( به منظور 

دستیابی پایدار
 CF واحد

1- نصب Pot strainer جهت ساکشــن پمپهاي کولینگ پلی الفین و پمپ هاي واحد 
HD در کولینــگ الفین در جهت کاهش خوردگی مبدلهــاي حرارتی واحدهاي مجتمع
2- احــداث خط مســتقل اتیلن غرب در راســتاي تامین بخشــی از خــوراک مجتمع
3-اتصال به مخازن اکسیر شیمی از طریق خطوط لوله بوسیله تغییراتی در شرایط موجود جهت 
دریافت خوراک نفتا از مخازن اکسیر شیمی و ارسال بنزین از امیرکبیر به مخازن اکسیر شیمی

پتروشيمی اميرکبير نامی به اعتبار دارالفنون
رکورد  شکنی در کسب سود
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ما در رگهای بيماران جريان داريم
داروسازی شهيد قاضی ؛ بزرگترين توليدکننده فراوردهای تزريقی درکشور

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت داروســازی شهید 
قاضی)ســهامی عام( مــورخ 1398/03/07 در محل مجموعه 
فرهنگي ورزشــي تاش  تشکیل گردید.  در این مجمع که با 
حضور 95/21 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای پویا فرحت  بود، 
که خانم  الهام خلیلي و آقای علي اصغري در مقام نظار اول و 
دوم و آقای محمد رضا اکبرزاده 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 
1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 7/600 ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

ســکاندار مجموعه در ابتدای گزارش جامع خود با اشــاره به 
اینکه شــرکت داروســازی شــهید قاضی در مقام بزرگترین 
تولیدکننــده فراورده هــای تزریقــی ، دارنده افتخــارات و 
دســتاوردهای متعددی برای جامعه کشــورمان میباشــد 
افــزود رونمایی و تولیــد از محصوالت جدیــد درکنار تداوم 
تولیــد محصوالت با کیفیت برتر جهانی برای انســان ودام از 
این شــرکت دارویی یک برند موفق وپیشــرو ساخته است.

به گفته ی مدیر مدبر شــرکت کســب رتبه برتر و فعال در 
نخســتین دوره ارزیابی عملکرد سیســتم بهداشت ، ایمنی ، 
محیط زیست و انرژی )HSEE( ،تعامل وارتباط بسیار مناسب 
با مراکز دانشگاهی،کسب وتمدید گواهینامه و استانداردهای 
متعدد بین المللی و.. از جمله دیگرموفقیت ها و رویکردهای 
مدیران ارشــد در این شرکت پویا وســامت محور می باشد.

دکتر سعید یاسمنچی مدیرعامل شرکت که از بزرگان و شناخته 
شــد های صنعت دارویی و مدیریت کشور می باشد در فرازی 
دیگر از گزارش خود با اعام اینکه تحریم های ناجوانمردانه علیه 
کشورمان باعث شد که بسیاری از صنایع و شرکت ها دچار مشکل 
شوند و این یک نوع تهدید بد برای صنعت و اقتصاد کشور در 
عملکرد سال گذشته شرکت ها بوده است افزود فعالیت های ما به 
عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ محلول های تزریقی شناخته 
شده نیز در سال گذشته دچار مشکات و معضات فراوان گردید.

به گفته این مدیر مدبر در این سال جنگ اقتصادی سخت هنر 
ساختن تهدید به فرصت باعث شد که در مواردی شاهد باشیم 
که این دشــواریهای تامین مواد، خرید و فروش از خارج خود 
عاملی شود تا شرکت ها علی الخصوص دانش بنیان ترها دنبال 
خودکفایی یا تامین نیاز از بازار داخل با شناخت ظرفیت ها باشند 
که در این مهم شرکت داروسازی قاضی پیشقراول بوده است..

توجــه و اهتمام جــدی به امر نــوآوری ، کیفیت محصوالت 
تولیــدی، ارتقــاء تکنولــوژی بازاریابی مناســب فــروش از 
مهمترین رویکردهای مدیریت ارشــد مجموعه می باشــد.

شــایان ذکــر اســت بــا برگــزاری فــوق العــاده افزایش 
ســرمایه 200 درصــدی شــرکت نیــز در پایــان مصوب 
مجمــع گرفت و مــاده مربوطه اساســنامه اصــاح گردید.

پتانســیل باالی شــرکت برای ارزش آفرینی ، بازار شناسی و 
تجربه دکتر یاسمنچی که در یکی از شرکتهای دارویی سبقه 
درخشــان دارد. . معاون پاکدســت و فرهیخته مالی شرکت 
جناب محمد رضا اکبرزاده که حســابهای شفاف و دقیق وی 
به تائید حسابرسی و بازرس قانونی رسیده در کنار متخصصانی 
وطنی و کاردان در داروسازی قاضی ، انجمنی از کارشناسان و 
فرهیختگان را ساخته اند که از آنان جز موفقیت و درخشندگی 
بیــش از بیش انتظاری نمی رود. مدیرانی موفق و توانمند که 
فزونی ظرفیت، افزایش سهم بازار ، رشد سودآوری و توسعه ارزش 
آفرینی را برای خود رسالتی مقدس می شمارند. دست مریزاد.

پیام هیأت مدیره
صنایع دارویی به دلیل اثرگذاری بر ســامت انسانها و جوامع 
بشری همواره از مهمترین ارکان نظام سامت در دنیا بوده است. 
امروزه این صنعت به عنوان یکی از صنایع کلیدی و استراتژیک 
در جهان مطرح اســت و برخورداری از سطح باالی توانمندی 
در این بخش به منزله توســعه یافتگی کشورها محسوب می 
شود. این صنایع در بازارهای جهانی متفاوت از سایر صنایع با 
فناوری پیشرفته می باشند، زیرا تابع تحقیقات نوآورانه، سرمایه 
گذاری و مقررات دولتی می باشند. هزینه سرمایه گذاری جهت 
ایجاد نوآوری در این صنایع با توجه به ماهیت آن بیشتر از سایر 
بخش ها است. در تولید اکثر محصوالت صنعت داروسازی از 
فناوری ساخت باال استفاده میشود به همین دلیل این صنعت 
در جرگه صنایع باالدستی و دانش بنیان طبقه بندی می گردد. 
به واســطه تخصصی بودن، تیراژ تولید مشخص و استفاده از 
تجهیزات ســاخت فناوری باال ، تولیدات این صنعت از ارزش 
افزوده باالتری در مقایسه با دیگر حوزه های تولیدات با فناوری 
پیشرفته برخوردار هستند. همچنین اغلب واحدهای تولیدی این 

صنایع فاقد آالیندگی زیست محیطی در فرآیند تولید بوده و به 
دلیل ارتباط مستقیم با سامت افراد جامعه نیازمند دقت الزم در 
پیاده سازی استانداردهای عملکردی، ایمنی و کیفی می باشند.
براساس گزارش فورچون ، صنعت جهانی دارو پس از حوزه نفت 
و پتروشیمی و باالتر از صنایعی همچون مواد غذایی، مخابرات و 
انرژی سودآور ترین صنعت در میان حوزه های مختلف صنعتی 
در سطح جهان محسوب میشود. پیش بینی میشود حجم زیادی 
از رشــد بازار جهانی دارو در ســالهای آتی به دلیل رشد باالی 
بازارهای نوظهور باشد.  کشورهای نوظهور شامل کشورهای چین 
)رده 1(، برزیل، روسیه و هند )رده2 ( و مکزیک، ترکیه، لهستان، 
ونزوئا، آرژانتین، اندونزی، آفریقای جنوبی، تایلند، مصر، اوکراین، 
پاکستان، الجزایر، کلمبیا، نیجریه، رومانی، عربستان سعودی و 
ویتنام )رده3( است. براساس این تعریف، ایران نیز میتواند در رده 
3 کشورهای نوظهور قرار گیرد. در سالهای آینده، بازار کشورهای 
نوظهور به عنوان دومین بازار بزرگ از لحاظ هزینه های دارویی 
خواهد بود که به این ترتیب کشورهای اروپایی آلمان، فرانسه، 
ایتالیا، اسپانیا و انگلستان را پشت سر گذاشته و بعد از ایاالت 
متحده قرار خواهند گرفت. روندها و متغیرهای اساسی اثرگذار 
بر صنعت دارو را می توان در 2 طرف تقاضا و عرضه دارو بررسی 
کرد. در طرف تقاضا با 2محرک اصلی افزایش جمعیت و افزایش 
درآمد ســرانه مواجه هستیم که باعث میشــود تا تعداد افراد 
بیشتری، مبلغ بیشتری را صرف هزینه های بهداشتی و درمانی 
خود کنند، عاوه بر این که با افزایش سطح درآمد و ثروت افراد، 
آنها توجه بیشتری به بهداشت و سامت دارند، سهم بیشتری از 
درآمدهای خود را صرف این بخش میکنند. همچنین افزایش 

جمعیت افراد مسن در دنیا و افزایش سطح بهداشت عمومی 
باعث شده تا با مسایل و بیماریهای متفاوتی نسبت به گذشته 
مواجه باشیم. صنعت دارویی ایران نیز از جمله کلیدی ترین و 
راهبردی ترین صنایع کشور است که در گسترش توانمندیها و 
قابلیت ها در این حوزه و خودکفایی در زنجیره ارزش آن )تحقیق 
و توســعه، تولید مواد اولیه دارویی، تولید اقام و فرآورده های 
نهایی(، توانسته است موقعیت و جایگاه کشور را در منطقه و در 
سطح مجامع بین المللی ارتقای شایان توجهی بخشد. فهرست 
صندوق بین المللی پول در سال 2017 نشان می دهد که ایران 
در میان 191 کشور رتبه  30 تولید ناخالص داخلی بر پایه نرخ 
تبدیل ارز را داشته است. پس از تحریم های سیستم بانکداری 
ایران در ســال 2012 و تشدید همه جانبه تحریم ها در سال 
2017 که علیرغم برخی ادعاها صنعت دارو را از ســایر صنایع 
مستثنی ننموده ، حوزه دارویی ایران با مشکات و چالش های 
زیادی روبه رو شده است. واردات مواد اولیه و محصویت نهایی 
تحت تأثیر محدودیت مبادالت مالی قرار گرفته، ارزش ریال ایران 
کاهش یافته و در نتیجه ایران با کمبود دارو، افزایش قیمت دارو 
و افزایش هزینه واردات آن مواجه شده است. حدود دو سوم مواد 
اولیه دارو در ایران وارداتی می باشد که به دلیل تحریم ها واردات 

مواد اولیه دارویی اغلب از چین و هندوستان صورت میگیرد.
نمودارهای مربوط به آینده نگاری وضعیت دارو در ایران حاکی 
از آن اســت که میزان رشد فروش داروهای ژنریک و معمولی 
تقریباً ثابت اســت، امــا داروهای بیوتکنولوژی دارای رشــد 
فزآینده ای خواهند بود، بنابراین تولید داروهای بیوتکنولوژی 
نقش حیاتی تری در صنعت دارویی ایران خواهد داشــت. در 
شــرایط کنونی گروه داروهای درمانی ســرطان، دیابت، قلب 
و عروق، تنفســی، مغز و اعصاب و روان، گوارش و جنسی در 
ایران میتوانند بازار خوبی داشته باشند و در حال حاضر چشم 
انــداز بخش داخلی دارویــی ایران مثبت ارزیابی می شــود.
مشکات عمومی صنایع دارویی کشور اعم از مشکات تامین 
مواد اولیه ، فرسودگی خطوط تولید و پایین بودن ظرفیتهای فعال 
تولیدی نسبت به ظرفیت اسمی، منجر به عدم استفاده از حداکثر 
توان ظرفیت تولید شرکتها طی سالیان اخیر بوده است. همچنین 
مشکات بای بودن هزینه های ثبت در بازارهای هدف، عدم امکان 
جذب تکنولوژی های روز دنیا به دلیل کمبود نقدینگی، عدم 
استمرار حضور در بازارهای هدف به دلیل فعالیت های مستمر و 
کارشناسی شده شرکتهای رقیب )خارجی( در بازارهای همسایه 
و محدودیتهای حاصل از تحریم های جدید، صادرات دارو از مبدا 
ایران را با مشکاتی مواجه نموده است. لیکن شرکت های داخلی 
در این شرایط توانستند با استفاده از ظرفیتهای داخلی و تبدیل
تهدید به فرصت، سهم بیشــتری از بازار دارویی ایران کسب 
کرده با تامین مواد اولیه توسط تولید کنندگان داخلی ، از بروز 
بحران تامین دارو جلوگیــری نمایند. هم اکنون تعداد زیادی 
از داروهای وارداتی کشــور به صورت داخلی تولید می شــود.

چشم انداز ، ماموریت و ارزش ها :
بیانیه چشم انداز شرکت:

شرکت تا سال 1401)ه.ش( با ارتقاء کیفی و کمی محصوالت، 
در تولیــد انواع فرآورده های داروئی اســتریل تزریقی در بازار 
داخلی کماکان، پیشــرو خواهد بود و ضمن توســعه در بازار 
کشورهای همسایه و نفوذ در بازارهای جدید خارجی ، در تولید 
اشــکال داروئی غیر تزریقی نیز شروع به فعالیت خواهد نمود 

بیانیه ماموریت شرکت:
تامین نیازهای داروئی جامعه )داخلی و خارجی( و خواســته 
های متــوازن ذینفعان با طراحی و تولید انــواع فرآورده های 
داروئی استریل تزریقی )انسانی و دامی( با به کارگیری مناسب 
ترین تکنولوژی و ســرمایه های انسانی متعهد و متخصص.
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در مراسم روز ملی صنعت و معدن؛ شرکت بهیار صنعت سپاهان واحد برتر روز 
ملی صنعت و معدن سال 1398 شد. مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور 
مقامات دولتی، روز دوشنبه 10 تیرماه در سالن اجاس سران کشور برگزار و 
تندیس طایی روز ملی صنعت و معدن توسط  مهندس نعمت زاده به شرکت 
بهیار صنعت سپاهان اعطا شد. در این مراسم با شکوه که با حضور علی الریجانی 
)رییس مجلس شــورای اســامی( ، محمد جواد ظریف )وزیر امور خارجه( ، 
رضا رحمانی )وزیر صنعت، معدن و تجارت(، امیرحاتمی )وزیر دفاع(، منصور 
غامی )وزیر علوم(، حسینعلی امیری )معاون پارلمانی رییس جمهوری(، نیره 
پیروزبخت )معاون رییس  سازمان ملی استاندارد ایران(، عیسی کانتری)رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست(، غامحسین شافعی )رییس اتاق بازرگانی ایران( 

و جمعی از فعاالن عرصه صنعت و معدن 
کشور برگزار گردید با اهدای لوح و تندیس 
طایی به مهندس نویــد نجات بخش 
مدیرعامل فرهیخته شرکت بهیار صنعت 
ســپاهان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

درباره شرکت
شرکت بهیار صنعت ســپاهان ، با بهره 
گیــری از کادری متعهد و متخصص از 
سال 1378 در زمینه ساخت دستگاه های 
پزشکی شروع به فعالیت نموده است . در 
طول این سال ها این شرکت با روند رو 
به رشد خود سعی در تولید محصوالت با 

طراحی ایرانی با هدف بی نیازی کشور از محصوالت مختلف پزشکی داشته است 
. این شرکت در سال 1378 با تولید اولین برانکارد حرفه ای کشور شروع به فعالیت 
نمود و تا کنون توانسته به موفقیت تولید 20 محصول مختلف دستیابی پیدا کند.

با این حال این شرکت همچنان مطالعات و تحقیقات خود را برای خلق و تولید ایده 
های نو ادامه می دهد و درصدد تولید محصوالت استراتژیکی همچون دستگاه های 
شتابدهنده خطی - که تولید آن در اختیار تنها 3 کشور می باشد - برآمده است.

یــن  ا

شــرکت بــا حضــور در انواع نمایشــگاه های داخلــی و خارجــی و تولید 
محصــوالت بــا کیفیت توانســته خــود را بــه عنــوان یکــی از مطرح 
تریــن تولیدکننــدگان تجهیــزات پزشــکی کشــور معرفــی نمایــد.
Hi- این شــرکت همچنیــن درصــدد تولید محصــوالت اســتراتژیک و
Tech پزشــکی همچون دســتگاه رادیولوژی، سی تی اســکن، دزیمتری 
و ... مــی باشــد که انشــاا... در آینــده نزدیــک معرفی خواهنــد گردید.
شــرکت دانش بنیان بهیــار صنعت ســپاهان با جامه عمل پوشــاندن به 
شــعار “ما می توانیــم با دانش و تخصــص بومی از رنج بیمــاری بکاهیم” 
توانســته گامی مهم در جهــت اقتصاد دانش بنیــان و مقاومتــی بردارد.
شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان از سال 1378 تاکنون توانسته بیش از 30 
نوع محصول مختلف را در زمینه تجهیزات 
پیشرفته پزشکی و غیر پزشکی تولید کند.
این شرکت همچنان مطالعات و تحقیقات 
خــود را برای خلق و تولیــد ایده های نو 
ادامه می دهد و درصدد تولید محصوالت 
اســتراتژیکی همچــون دســتگاه های 
شتابدهنده خطی که تولید آن در اختیار 
تنها سه کشور می باشــد، برآمده است.

شــرکت دانــش بنیان مهیــار صنعت 
ســپاهان انواع تجهیزات بیمارســتانی 
الکتریکی،  تختهای جراحــی  همچون 
تختهای جراحی الکتریکی چشم، چراغ 
معاینه، چراغ جراحی، تخت c-arm T صنولی دیالیز، تخت آی ســی یو و 
سی سی یو الکتریکی، تخت بستری، اطفال، اندوسکوپی، دستگاههای رادیو 
تراپی و رادیو گرافی و انواع ترانسپورتر با استفاده از توان داخلی تولید می شود.
این شــرکت همچنین موفق به ساخت اولین سیســتم ایرانی لیزر سی تی 

سیموالتور شده است.

مهندس نويد نجات بخش  مديرعامل شرکت بهيار صنعت سپاهان

برگزيده روز ملی صنعت و معدن
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جهش در سودآوری با شکستن رکوردهای توليد
زنجيره تامين شرکت پتروشيمی فن آوران

پتروشــیمی فــن آوران ســود داد آن هــم چــه ســود خوبــی 1600 ریال.
پایکوبان و دســت افشان دیدم ســهامداران پتروشــیمی فن آوران را آنگاه که 
مهندس خالق در مســند ریاســت به مجمع ســاالنه این تایید تقسیم سود هر 
ســهم به قرار یک هزار و ششــصد تومان را اعام نمود. وقتی از خانم سرخوش 
خبرنگار ارشــد بورس شــرح حال مجمع را خواستم مشــارالیها یک راست از 
قدرت العرفا، زبده الحکما، فخراالدبا، تاج العشــرا نوراهلل عمان ســامانی فرمود:

کیست این پنهان مرا در جان و تن
کز زبان من همی گوید سخن؟

این که گوید از لب من راز کیست
بنگرید این صاحب آواز کیست؟ 

خانم ســرخوش چنان مســرور از خبر بود که ما را برد به دیار یاران در ســفر. 
آهسته از میان جمعیت برخواســته و به صف اول رفتم. لطف دکتر مخدومی و 

جناب خالق که چونان همیشه به قلم حرمت 
گذارنــد و جناب مهندس بــدری مدیرعامل 
فرهیخته و کاردان که کارنامه ای درخشــان 
برای ذینفعان شرکت حاصل ساخته با الطاف 
شایسته اش نشان داد که صحابه خبر را خوب 
می شناســد و حمایــت را دریغ نمــی دارد.

به قول معروف عجب عملکردی بود که همه را 
به پای کوبان دست افشان دعا کشاند، خدا قوت.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی 
فن آوران)سهامی عام( مورخ 1398/04/22 در 
محل هتل بزرگ ارم  تشکیل گردید.  در این 
مجمع که با حضور 89/83 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع 
برعهــده آقای بهــروز خالق ویــردی بود، که 
جنابان مهرداد فصیحی و محمد ایمان رحیمی 
فر در مقام نظار اول و دوم و آقای  محمد جواد 
بدري به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. 
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیتهــای صورت پذیرفته در 
طی سال مالی منتهی به 1397/12/29 و پس 
از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهــای مالی و تنفیــذ معامات 
مشمول ماده 129 با تقســیم سود 16/000 
ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

ســکاندار به نام مجموعه مهندس جواد بدری 
در ابتدای گزارش خود با اعام اینکه شــرکت 
پتروشــیمی فن آوران به عنــوان تولیدکننده 

مطرح متانول و اســید استیک با حفظ و توسعه ظرفیت تولید ، نقش محوری را 
در توسعه صنعت پتروشیمی کشور ایفا می کند اضافه کرد شرکت پتروشیمی فن 
آوران با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و جوان، سیستم های مدیریتی نوین، فن 
آوری پیشرفته و بهره وری باال در جهت دستیابی به حداکثر سود و تحقق انتظارات 
ذینفعان محصوالت خود را در داخل کشور و بازارهای صادراتی عرضه می نماید.

مدیر عامل پتروشــیمی فن آوران در ادامه، با بیان دســتاوردهای این شــرکت 
در حــوزه های تولیــد، فروش صادراتــی و داخلی و امور مالــی، تحقق آنها را 

مرهــون تاش و تدوین اســتراتژی های صحیح و اســتفاده بهینه از فرصتهای 
موجــود عنوان نمود که نتایج آن، منجر به افزایــش 9درصدی در مجموع تناژ 
محصــوالت تولیدی، و رشــد 13 درصدی میزان فــروش صادراتی و داخلی  و 
نیز افزایش 193درصدی ســود خالص هرســهم در ســال مالی 1397 گردید.
این مدیر کاردان در ادامه گزارش خود با اعام این نکته که شرکت در سال 97 
توانست با رشد فروش صادراتی  و  وصول سریع تر محموله ها ، صادرات خود را 18 
درصد رشد دهد اضافه کرد با همت دو چندان ارکان مجموعه موفق شدیم افزایش 
ارزش فروش صادراتی 118 درصدی را در سال مالی مورد گزارش ثبت نماییم .
بر اساس گزارش مهندس بدری ، در سایه ی تدابیر و تمهیدات اندیشیده شده در بخش 
تولید افزایش 9 درصدی متانول در سال 97 رقم خورد و رکورد تولید روزانه شکسته شد.
مدیر خدوم و با تجربه صنعت پتروشــیمی کشوردر ادامه با اعام اینکه در سال 
97 تولیــد متانول به میزان 937 هزار تن و صادرات 719 هزار تن بوده اســت 
افزود صادرات 65 درصــد از کل فروش ما را 
در ســال مالی مورد گزارش رقم زدو در صدد 
هســتیم که فروش خــود را در هر جایی که 
با حاشیه سود مناسب باشــد عرضه بداریم .
در ادامــه این مجمع همچنیــن در خصوص 
برنامه های شــرکت برای طرح های توســعه 
نیــز از پــروژه پتروالفین فنــاوران به عنوان 
مهم تریــن پروژه این شــرکت یاد شــده و 
عنوان شــد که تمامی مجوزهــای الزم برای 
اجرای این پــروژه 1.5 میلیــارد دالری اخذ 
شده و شــرکت برای اجرای این طرح دستور 
تامیــن منابع ارزی دارد. زمیــن این پروژه به 
اندازه کافی موجود اســت و پــس از تکمیل 
و راه انــدازی در امر تولیدات پایین دســتی 
پتروشیمی به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
وی در بخش پایانی صحبتهای خود گسترش 
بازارهــای فروش محصوالت و تنوع بخشــی 
شــیوه ای فروش را از اهــم برنامه های آتی 
خود و تیم مدیریتش برشمرد و ابراز امیدواری 
کرد با حمایت بیشتری که از مجموعه صورت 
پذیرد شاهد شکوفایی بیشتر و ارزش آفرینی 
بهتر بــرای پتروشــیمی فن آوران باشــیم. 
شــایان ذکر اســت  شــرکت پتروشیمی فن 
آوران بــه عنوان تولید کننــده مطرح متانول 
و اســید استیک ها به شایســتگ و بایستگی 
به عنوان یک ســنگر مطمئن، حفظ و توسعه 
ظرفیت تولیــد ،نقش محوری را در توســعه 
صنعــت پتروشــیمی کشــور ایفــا می کند. 
و در آخــر قید دوباره این مهم که به راســتی 
در سال ســخت جنگ اقتصادی مجموعه فن 
آوران از مدیر ارشــد و سکاندار آن تا کارگران تاشگر و زحمتکش کاری کردند 
کارســتان و با افزایش 121 درصدی درآمدهای عملیاتی توانســتند یک جهش 
مناســب در ســودآوری را کلید زده و ذینفعان خود را شــاد و خندان سازند و 
در ایــن میان عاوه بر افزایش مقدار فروش، رشــد نــرخ ها نیز به کمک آمد تا 
درآمدهای عملیاتی از ســطح 26505 میلیارد ریال فراتر روند. دســت مریزاد.

اجازه میخواهیم از مدیران حرفه ای و ارشد مجموعه که به گرمی پذیرای اهل مطبوع 
بوده واز همکار گرانمایه مان جناب ســینا جلفی مدیر روابط عمومی پتروشیمی 
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شرکت در سال 97 توانســت با رشد فروش صادراتی  
و  وصول ســریع تر محموله ها ، صــادرات خود را 18 
درصد رشــد دهد و همچنین با همت دو چندان ارکان 
مجموعه موفق شــدیم افزایش ارزش فروش صادراتی 
118 درصدی را در سال مالی مورد گزارش ثبت نماییم. 
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فن آوران که به تازگی هم به عنوان اولین دبیر دوره ای روابط عمومی های شرکت های 
تابعه شستا در استان خوزستان معرفی گردیده و در تهیه و تنظیم گزارش کمال 
همکاری را با جمله خبرنگاران داشتند نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشیم .

پیام هیات مدیره
گزاررش عملکرد شرکت پتروشیمی فن آوران برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 
1397، که در نتیجه برنامه ریزی واقع بینانه به همراه نظارت دقیق هیات مدیره 
و مدیریت شــرکت و با تاش مداوم مدیران و مســئولین اجرایی در کنار همت 
و تعصب کاری کلیه کارکنان صدیق و پرتوان در راســتای اهداف عالیه شرکت 
انجام گردیده، را به مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام تقدیم می داریم.

چشم انداز:
پایــدار در تولید و ســودآوری، تولید ســبز و ایمــن با مصــرف بهینه انرژی
مــرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در ســال مالــی مورد گزارش

ظرفیت اســمی تولید جهانی متانــول حدود 143/6 میلیون در ســال 1397 
)مقارن با 2018( برآورد شــده اســت که نرخ عملیاتی واحدهای متانول جهان 
در حــدود 68 درصد می باشــد. 54 درصد از ظرفیت تولیــد متانول جهانی به 
کشور چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده متانول اختصاص دارد. از مهمترین 
تحوالتی که در ســال 97 رخ داده است، خبر راه اندازی واحدهای جدید متانول 
در آمریــکا و ایران بوده اســت. واحد Nat Gasoline  در آمریکای شــمالی 
بــا ظرفیت 1/8 میلیون تن در ســال و پتروشــیمی مرجان بــا ظرفیت تولید 
1/65 میلیون تن در ســال در اواخر نیمه نخســت ســال 97 راه اندازی شدند. 
همچنین در اواخر ســال 97 اخبــاری مبنی بر راه انــدازی واحد 2/3 میلیون 
تنی کاوه نیز منتشــر شــد. اما علیرغم راه اندازی ایــن واحدهای جدید، بدلیل 
مشــکات فنی و توقفــات تولید بوجود آمده، در بخــش عرضه تغییرات عمده 
ای در بــازار رخ نداده اســت. در بخش تقاضا نیز با به تعویــق افتادن پروژه ها 
MTO در چین، تقاضای جدید قابل توجه ای در بازار مشــاهده نشــده است.
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش

در ســال 97 علیرغم راه اندازی دو واحد مرجان و کاوه وانتظار افزایش حدود 4 
میلیون تنی ظرفیت اسمی تولید در کشور، بدلیل توقفات تولید بوجود آمده، میزان 
تولید متانول در کشور تغییرات قابل توجهی نداشته است. همچنین با توجه به 
اورهال صورت گرفته در اوایل سال 97 و در پی ارتقا نرخ بهره برداری، پتروشیمی 
فن آوران موفق به حفظ سطح تولید خود در حدود یک میلیون تن شده است و 
لذا سهم شرکت در تولید متانول کشنور همچنان در حدود 20 درصد برآورد می 
شود. سهم شرکت در تامین نیاز صنایع داخلی نیز در حدود 40 درصد می باشد.
مرور کلی بر عملكرد شــرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و 

دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش:
در ســال 1397 تولید متانول به میزان 937 هزار تن رسید که نسبت به برنامه 
مصــوب 104 درصد می باشــد افزود میــزان صادرات متانــول 719 هزار تن، 
در ســال مذکور بوده اســت و نســبت به برنامه مصوب 103 درصد می باشد. 
صادرات متانول 65 درصد از کل فروش را در ســال 1397 تشــکیل می دهد.

در ســال 1397 تولید اســید اســتیک به میزان 99 هزار تن رسید که برنامه 
مصوب را 99 درصد پوشــش داده اشــت. میزان صادرات اسید استیک 16 هزار 
تن در ســال 1397 بوده است و نســبت به برنامه مصوب 80 درصد می باشد.
در سال 1397 تولید مونوکسید کربن به میزان 75 هزار تن رسید که نسبت به 

برنامه مصوب 79 درصد می باشد. 
برخی از دستاوردهای شرکت در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل می باشد:

تمدید گواهینامه های:
ISO 9001 : 2008 سیستم مدیریت کیفیت  -

ISO 14001 : 2004 سیستم مدیریت زیست محیطی  -
OHSAS 18001 : 2007 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  -

 HSE - manual of Iranian مبتنــی بــر HSE سیســتم مدیریــت  -
  Ministry of petroleum

 ISO 5000 : 2010 سیستم مدیریت انرژی  -
ISO/TS : 29001 : 2010 سیستم مدیریت کیفیت مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی  -

S5 نظام آراستگی  -
 HSE-MS و ISO  45001 اخذ استاندارد  -

-  اخذ لوح حایزه مدیریت سبز در سال 97
)IMI 100( کســب رتبه 89 در رتبه بندی سال 97 شرکت های برتر ایران  -

جایگاه شرکت در صنعت
طبق آمار موجود منتشــر شــده توسط موسســه آرگوی، در سال) 2018( 97 
ظرفیت اســمی تولید متانول جهان بالغ بر 143/607 هزار تن بوده اســت. در 
شــرایط فعلی کشــور، توان تولید متانول 5/245 هزار تن است که 3/65 درصد 
کل ظرفیت اســمی متانول جهان را دارا می باشد و شرکت پتروشیمی فنآوران 
با ظرفیت اســمی یک میلیون تن تولید متانول در سال، 19 درصد کل ظرفیت 
اســمی متانول ایارن و یک درصد متانول جهان را به خود اختصاص داده است. 
همچنین این شرکت تنها تولیدکننده محصول اسید استیک در کشور می باشد.

پتروشــیمی فن آوران در بین شــرکتهای فعــال  در زمینه تولیــد متانول با 
حجــم فــروش معــادل 22/213/947 میلیون ریــال در رده دوم قــرار دارد.

برنامه های آینده شرکت
گســترش بازارهــای فروش محصوالت و تنوع بخشــی شــیوه هــای فروش

با توجه به محدودیت های مالی و تجاری بوجود آمده در پی اعمال تحریم های 
جدید، موضوع گسترش بازار، حفظ سهم فعلی در بازارهای اصلی صادراتی و بخش 
لجستیک با ابهامات اساسی روبرو شده و از مهمترین چالش ها و نگرانی های این 
شرکت محسوب می گردد. لذا شرکت پتروشیمی فن آوران در حال بررسی و امکان 
سنجی روش هایی جهت حفظ سودآوری حداکثری و کاهش ریسک های تجاری 
در شــرایط فعلی بوده که از مهمترین آن ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود.
-  انعقــاد قراردادهای بلندمدت با خریــداران عمده و یا مصرف کنندگان نهایی

-  اجازه مخزن در بازارهای اصلی
-  افزایش تنوع خریداران و روش های فروش
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در مراســم روز ملی صنعت و معدن؛ شــرکت پویا واحد برتر ســال 1397 شد. 
مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور مقامات دولتی، روز دوشنبه 10 تیرماه 
در ســالن اجاس سران کشور برگزار و تندیس طایی روز ملی صنعت و معدن 
به شــرکت پویا اعطا شــد. در این مراسم با شــکوه که با حضور علی الریجانی 
)رییس مجلس شــورای اســامی( ، محمد جواد ظریف )وزیــر امور خارجه( ، 
رضــا رحمانی )وزیر صنعت، معدن و تجــارت(، امیرحاتمی )وزیر دفاع(، منصور 
غامی )وزیر علوم(، حســینعلی امیری )معاون پارلمانی رییس جمهوری(، نیره 
پیروزبخت )معاون رییس  سازمان ملی استاندارد ایران(، عیسی کانتری)رییس 

ســازمان حفاظت محیط زیســت(، غامحسین شافعی 
)رییس اتــاق بازرگانی ایران( و جمعی از فعاالن عرصه 
صنعت و معدن کشــور برگزار گردید بــا اهدای لوح و 
تندیس طایی به مهندس مسعود مرتضوی مدیرعامل 
فرهیخته شــرکت پویا تقدیر و تجلیــل به عمل آمد.

درباره شرکت
شــرکت پویا در ســال 1361 در تهران به ثبت رسیده 
و صددرصــد خصوصــی اســت. در زمینــه طراحی و 
ســاخت ســامانه های نرم افــزاری و ســخت افزاری 
بانکــی با تمرکز بــر ارائه راه حل هــای جامع فعالیت 
مــی کند. از همــکاری تمام وقت قریب بــه 200 نفر 
پرســنل مجرب که اکثر آنــان را متخصصین نرم  افزار 
و ســخت  افزار تشــکیل مي دهند بهره مند اســت.

پویا همواره در زمره شرکت های برتر خصوصی کشور در 
عرصه فناوری اطاعات بوده و از بنیان گذاران انجمن 

شرکت های انفورماتیک و سپس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور است.
تجربــه طوالنــی و ارزشــمند و شــناخت عمیق ایــن شــرکت از نیاز 
بومــی بانک ها، موجبــات بهره گیــری از تمامی ظرفیــت های الزم 
بــرای طراحــی، تولیــد و ارائه ســامانه هــای بانکی را فراهــم آورده 
اســت. پویا کارا تریــن معماری هــا، متدولوژی هــا و ابزارهای تولید 
نــرم افزار را به کار بســته اســت تا بهتریــن خدمــات را ارائه کند.

اعتقاد به کیفیت و اتکا به توان تخصصی نیروهای کارآمد، رمز پویایی 
شرکت پویا است.

ارزش ها :
اخــالق مداری :  احترام به خود، همکاران و مشــتریان همراه با خوشــرویی 

بارزترین وجه اخاق حرفه ای در پویا است.
امانت داری : اطاعات و اســرار کاری مشــتریان نزد پویا امانت است. به امانت 

داری خود مفتخریم.
مسئولیت :   مسئولیت پذیری نسبت به مشتریان، صنعت انفورماتیک و اجتماع 

مهمترین ویژگی کار پویا است.
کیفیت : برای ما کیفیت خدمت یا محصولی که ارائه می کنیم همواره اهمیتی 
بســزا داشته است. با بهره گیری از سرمایه های انسانی 
کارآمد و تنظیم فرآیندهای کاری مناسب و کارا، سعی 

داشته ایم با اطمینان به سمت کیفیت گام برداریم .
دانش : دانش روز فناوری اطاعات و کسب و کار بانکی، 
ابزار مهم و قدرتمندی اســت که همواره ما را در خلق 

دستاوردهایمان یاری داده است.
خالقیت : با ایجاد محیطی مناســب بــرای همکاران 
خوشــفکر، با انگیزه و تاشگرمان توانسته ایم خاقیت 

را در کارمان متجلی کنیم.
نقاط قوت :

دانــش روز و تجربه بیش از ســه دهه حضور موفق در 
صنعت انفورماتیک

شناخت عمیق از کسب و کار بانك
افزون بر دو دهه تجربه عملی در طراحی و ســاخت راه 
کارهای جامع بانکی و ارائه محصوالت و خدمات به بانک 

های کشور
سرمایه های انسانی با انگیزه و توانا

فرآیندهای کاری بلوغ یافته و منسجم
مشتریانی آگاه و وفادار

محصوالتی کارا و متناسب با نیازهای بومی
پشتیبانی بی وقفه و با کیفیت مشتریان

بستری مناسب و محیطی شاد و سالم برای کار گروهی
نوآوری و پیشگامی

مهندس مسعود مرتضوی  مديرعامل شرکت پويا

برگزيده روز ملی صنعت و معدن
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مجمع عمومی عادی ســاالنه سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397 شرکت نفت ایرانول 
با ثبت بی نظیرترین ســال ایرانول از اول تاسیس تاکنون با رشد اکثر شاخص ها و با حضور 
بیش 92 درصد ســهامداران سه شــنبه 28 خرداد ماه در سالن تاش وزارت کار برگزار شد.
ریاست مجمع برعهده آقای بهروز خالق ویردی بود، که جنابان  مهرداد فصیحي و رضا توکلي 
بنیزي در مقام نظــار اول و دوم و آقای علي رحیمي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات 
مشــمول ماده 129 با تقســیم سود 1/450 ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.
در این مجمع مهندس عیســی اسحاقی مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول ضمن ارائه گزارش 
عملکــرد )بــه همراه نمودار(،طی شــش ســال حضــورش در این مجموعه، به ســواالت 
ســهامداران پاســخ داد که مورد تشــکر و رضایت آنها قرار گرفت. وی گفت: سال گذشته 
بهترین ســال ایرانول بود و مقدار فروش انواع روغن موتور ایرانول از 150 میلیون لیتر ســال 
96 به حــدود 170 میلیون لیتر ، فروش ریالی ایرانول از حــدود 13 هزار میلیارد به حدود 
21 هــزار میلیارد ریال و ســهم بــازار ایرانــول از 27 درصد به بیش از 30 درصد رســید.
مدیرمدبر مجموعه همچنان تصریح کرد: ما براســاس استراتژی 8 ساله ای که برای ایرانول 
تدوین شــده پیش می رویم و خوشبختانه توانستیم در شش سال حضورم در ایرانول رکورد 
تولید، فروش، صادرات ، صادرات روغن موتور ، کاهش خام فروشی، سهم بازار و سود را بشکنیم.

وی گفت: ایرانول در راستای افزایش کیفیت و تکمیل 
سبد کاالی این شرکت در سال گذشته در سال حمایت 
از کاالی ایرانــی، چهار محصول جدید به بازار عرضه 
کرد که از باالترین سطح کیفی روز دنیا برخوردارند.

به گفته ســکاندار شــرکت ایرانول که از برترین ها و 
ممتازترین صنعت روانکاوی در منطقه بوده و سهمی 
درخور از بازارها را در تسلط کامل خود دارد عرضه سه 
محصــول جدید یورو دیزلی، دو مدل ضد یخ و روغن 
جعبه دنده جدید و افزایش 10 درصدی فروش انواع 

روغن موتور را براســاس استراتژی شرکت از برنامه های مهم شرکت در سال جاری دانست .
مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول افزایش 10 پله ای ایرانول در بین صد شــرکت برتر از رتبه 
97 بــه 87 و فــروش انواع روغن موتور از 110 میلیون لیتر ســال 94 به 170 میلیون لیتر 
در ســال 97 ، افزایش ســهم بازار ایرانول از 19 درصد ســال 93 به بیش از 30 در سال 97 
، توســعه و نوســازی بریم و تولید روغن موتور الوند پس از 36 ســال ، راه اندازی کولینگ 
تاور آبادان، اســتقال گاز و برق پاالیشــگاه تهران و آبادان ، تعمیرات اساســی پاالیشــگاه 
آبــادان پس از 20 ســال ، حل و فصل و ترخیص چـــهار عدد فیلترهــای مربوط به پروژه 
تولیــد واکس کم روغن پس از 3 ســال و نصب آنها به منظور کاهش روغن اســلک وکس 
و افزایــش تولید روغن پایــه، راه اندازی  انبارهای جواداالئمه )ع(، ثامــن االئمه 1، 2 و 3  و 
کاهش هزینه های جاری شــامل اجــاره فضای انبار و جلوگیری از خام فروشــی و تعیین 
تکلیف و تحویل کارخانه حشــره کش پرکنی را از مهمترین اقدامات سالهای اخیر ذکر کرد.

به گزارش مهندس اسحاقی مدیر موفق بازار سرمایه و صنعت کشور ، ثبت رکورد باالترین مبلغ 
فروش همراه با رشد سهم بازار در تاریخ ایرانول و نیز رشد سود عملیاتی به میزان 40 درصد 
نسبت به سال 1396، فروش به میزان 62 درصد و افزایش 53 درصدی سود خالص سال نسبت 
به سال قبل از مبلغ 2121 میلیارد ریال در سال 96 به مبلغ 3246 میلیارد ریال در سال 97 که 
ناشی از افزایش حجم فروش داخلی به میزان 63 درصد و کاهش هزینه های فروش ، اداری و 
عمومی به میزان 4 درصد  می باشد، موجب  تحقق EPS هر سهم به مبلغ 1623 ریال گردید.

در یک کام باید گفت شــرکت نفت ایرانول با توســعه فرآیند بازاریابی و فروش، توســعه 
محصوالت و زیرســاخت ها متناســب با نیازهای بازار و مشــتریان، ارتقا و بهبود بهره وری 
ســازمانی، استراتژی تمرکز به منظور راهبری در بازار و تکمیل پروژه ها و توسعه زیرساخت 
ها متناســب با نیازها خود از جمله بهره برداری از پایانــه صادراتی بندر امام خمینی )ره( با 
مخازن 25 هزار تنی و دهها پروزه دیگر، توانســت یکی از بهترین مجامع خود در ســالهای 
اخیر را برگزار کند و موفق به کســب رضایت سهامدارن خرد و کان شود.اجازه می خواهیم 
از بچه های خوب روابط عمومی و مدیریت فرهیخته آن که بیشترین رابطه تعمالی را با اهل 
رســانه داشته و در تهیه گزارش ما را یاری رساندند ، کمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

پیام هیات مدیره
حمــد بیکــران خداوند رحمــان را که همــواره از او یاری می طلبیــم و مصلحت خویش 
را در صاح او می دانیم با وجود شــرایط دشــوار و سخت ســال گذشته با استعانت و یاری 
خداونــد و همدلی و تبادل اندیشــه هیات مدیــره و مدیران و تاش و کوشــش مضاعف 

کارکنان و همچنین حمایت های ســهامداران محترم اصلی شــرکت موفق به دســتیابی 
به اهداف از پیش تعیین شــده گشــتیم تا پاســخگویی حمایت ها و اعتماد ســهامداران 
محترم باشــیم و رســالت خود را متقابل کلیه ذینفعان به نحوه مطلوب به انجام برســانیم.
هیات مدیره امیدوار اســت با عنایت ایزد یکتا، حمایت ســهامداران و پشتکار کارکنان خود 
بتواند در سال پیش رو که از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان »رونق تولید« نامگذاری 
شــده است ســال پیشرفت و شــکوفایی اقتصادی هر چه بهتر برای شــرکت فراهم گردد.
مرور کلی بر عملكرد شرکت، میان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم
- افزایش ســهم بازار شــرکت نفــت ایرانول در بازار داخلی مبتنی بر اســتراتژی شــرکت

- آغاز بهره برداری پروژه مخازن ماهشهر در سال 97
- راه اندازی سامانه شناسایی تامین کنندگان و پیمانکاران به منظور شفاف سازی و مستندسازی 

تولید محصوالت جدید موتوری در بسته بندی متفاوت
- صعود 10 رتبه ای در میان 100 شرکت برتر ایران در سال 97

- استقرار مدیریت ریسک در سازمان از طریق تقویت کمیته ریسک
- پیاده سازی نظام پیشنهادات در سازمان

عملکرد شرکت در جوانب مختلف به شرح ذیل می باشد:
- مقدار فروش شــرکت در ســال 1397 معادل 585/185 متر مکعب انواع محصوالت بوده 
که نســبت به ســال قبل 3 درصد افزایش و 95 درصد بودجه ســال را پوشــش داده است.
- مبلغ کل فروش شرکت در سال 1397، 20/919/381 میلیون برابر می باشد که 62 درصد 
نسبت به سال 1396 افزایش و 128 درصد بودجه سال 

را پوشش داده است.
- مبغ ســود خالص بعد از کســر مالیات سال 1397 
برابــر 3/245/871 میلیون ریال بــوده که 54 درصد 
نسبت به ســال 1396 افزایش و نســبت به بودجه 
مصوب ســال 1397 نیز 42 درصد افزایش داشــته 
اســت که علت عمده آن افزایش ریالی مبلغ فروش 
و تغییر سیاســتهای فروش بخصوص افزایش فروش 
روغنهــای نهایی و کاهش خام فروشــی می باشــد.
- مقدار صادرات شرکت در سال 1397 معادل 100/575 متر مکعب بوده که نسبت به سال قبل 
63 درصد کاهش داشته و مبلغ صادرات در سال 1397 معادل 3/382/764 میلیون ریال می باشد 
که نسبت به سال قبل 22 درصد کاهش یافته است. الزم به توضیح است که کاهش صادرات در 
سال مورد زارش براساس تغییرات سیاست گزارش شرکت ا خام فروشی صادرات به محصول نهایی 
داخلی و در برخی موارد مشکات ناشی از کاهش تقاضا با توجه به تحریم های موجود بوده است. 

برنامه های سال آتی شرکت 
نگاه کان مدیریت شــرکت نفت ایرانول افزایــش تولید و فروش محصوالت نهایی و کاهش 
خام فروشــی می باشــد هر چند در شرایط مقطعی ممکن است سود بیشتری برای شرکت 
ایجاد کند. اما بین کســب سود بیشتر در کوتاه مدت از طریق خام فروشی بیشتر و افزایش 
ســود بلند مدت ســازمان با تمرکز بر فعالیت های عملیاتی و ایجاد درآمد برای بلندمدت 
به طور آهســته و مســتمر را انتخاب و دســتیابی به اهداف بلندمدت خود در ســال های 
اینده را تضمین نموده اســت و پیاده سازی چندین طرح توســعه ایتا سال 1404 از قبیل 
طرح روغن زدایی از اســاک وکســجهت افزایش بهره وری و کیفیت محصوالت و ساخت 
مخــازن پایانه صادراتی در جهت مدیریت بهتر در عرضه و اعمال سیاســت های فروش در 
بازار جهانی می تواند نمونه ای از اراده راســخ شــرکت نفت ایرانول در تصاحب سهم بازار و 
جایگاه رقابتی در آینده براســاس سند استراتژی شــرکت نفت ایرانول در افق 1404 باشد.

توسعه و نوسازی 
با عنایت به مطالعات انجام شــده و براساس اســتراتژی تدوین شده در این مطالعه، شرکت 
نفــت ایرانول برای تســریع در انجام فرآیندهای اساســی انجام شــده در افــق 1404 و به 
 )initiative( منظور افزایش تــوان رقابتی و تداوم تولید و فــروش خود اقدامات اجرایــی
تعریف شــده را با جدیت ادامه خواهد داد که عمده این اقدامات شــامل موارد ذیل اســت:

حوزه های سازمانی * فرآیندهای عملیاتی * حوزه فروش * مشکات و تنگناها

ايرانول هرروز بهتر از ديروز
شاهکار مهندس اسحاقی و تيم ايرانول در تبلور واقعی رونق توليد
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ســال مالی 97 برای ســهام داران پتروشیمی شازند سال خوبی بود چرا که هم 
قیمت سهمشان باال رفت هم سود خوبی گرفتند و هم برنامه هاو خبرهای خوبی 
که مدیریت می دهد نوید بخش تالو بیشــتر است. جناب مهندس ولدخانی در 
چند ســال مدیریت در بازار سرمایه نشان داد که صنعت را خوب می شناسد و 
خوبتر از ان عمل می کند. شــهادت همه کارشناسان خبره بازار است که جمله 
یاران شازند با دیده باز همه همت خود را به کار بسته تا آوازه نیکشان جهانگیر 
شود. و گزارش ساالنه عرضه شده در مجمع این نشان را می داشت که جا دارد 
یک خســته نباشید جانانه دیگر به یاران داشته باشیم.خدا قوت و دست مریزاد.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت پتروشیمی شازند )ســهامی  عام( مورخ 
1398/04/10 در محل حوزه هنری ســازمان تبلیغات اســامی، تشکیل شد.
در ایــن مجمــع که با حضــور88/62 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی، 
اعضــای هیات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمــع بر عهده آقای ســعید خدامرادي 

بود کــه آقایــان رضا توکلــي بنیــزي و محمدنادر 
خمجانی در مقام نظــار اول و دوم و آقای محمدعلی 
اکبــری به عنــوان دبیر مجمــع انتخــاب گردیدند.

در ادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
توسط مدیرعامل شــرکت مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفتــه طــی ســال مالــی منتهــی بــه 
1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس 
و بــازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین صلوات 
خــود ضمن تصویــب صورت هــای مالــی و تنفیذ 
معامات مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 1/500 
ریالی به ازای هر ســهم بــه کار خود پایــان دادند.

مهندس ولدخانی مدیرعامل شرکت در مطلع سخنان 
خــود ضمن تقدیر و تشــکر از حمایــت های تمامی 
سهامداران حقیقی و حقوقی و تاش های شبانه روزی 
همکاران خود، بیان داشت عملکرد شرکت پتروشیمی 
شــازند در سال 1397، عملکردی درخشان، کم نظیر 
و بی ســابقه در طول تاریخ فعالیت این شرکت بوده 
است و به فضل پروردگار در این سال رکورد 53068 
میلیارد ریــال فروش، 370 میلیــون دالر صادرات و 
سود خالص 12805 میلیاردریالی را به ثبت رساندیم.

مدیریت مدبر مجموعه با اشاره به فعالیت های موثر و بی نظیر شرکت در سال 
1397 اظهار داشت در این سال با وجود مشکات فراوان در تامین خوراک مجتمع 
و موانع متعدد در تولید از جمله تحریم های ظالمانه بین المللی و برخی از مشکات 
داخلی از جمله اعتصاب رانندگان کامیون، با عزم و اراده تمامی مدیران و کارکنان 
شرکت پتروشــیمی شازند، توانست عملکردی درخشان و قابل قبول به نمایش 
گذاشته و با همت مضاعف و مدیریت صحیح ، مشکات پیش آمده را مرتفع نماید.

وی افزود در ســال 1397 شرکت پتروشیمی شــازند با تاکید بر توان داخلی، 
بیش از 350 قطعه و تجهیزات حســاس مورد نیاز واحدهای تولیدی مجتمع را 
تولید نمود که این مهم در طول فعالیت های این شــرکت بی سابقه می باشد.

مهندس ولدخانی به دیگر دســتاوردهای شرکت در ســال گذشته پرداخته  و 

خاطر نشــان کردند از دیگر اقدامات و برنامه های موثر پتروشــیمی شازند در 
ســال 1397 می توان به همکاری با شــرکت پژوهش و فناوری برای ســاخت 
کاتالیســت SAC500 به منظور تولید محصول برتر پایپ پلی اتیلن ســنگین 
PE100 بــه عنوان تنها تولیدکننده آن در کشــور ، امضای قرارداد با شــرکت 
ماشــین ســازی اراک برای ســاخت دو مخزن کــروی گاز مایع هــر کدام به 
ظرفیت 3000 متر مکعب، هماهنگی برای دریافت پســاب شهرهای مهاجران 
و شــازند بــه منظور کاهش بهره بــرداری از منابــع آب زیرزمینی و همچنین 
اقدامات کم نظیر شــرکت در راســتای مســئولیت های اجتماعی و اشــتغال 
زایی و کمک به رونق اقتصادی اســتان مرکزی و شهرســتان شازند اشاره کرد.
همچنین مهندس ولدخانی از آمادگی کامل شرکت برای انجام تعمیرات اساسی 

در اول مرداد ماه سال جاری خبر داد.
اجازه میخواهیم از مدیریت پاکدســت مالی که حســابهای شفاف آن به تایید 
حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسید و از مدیریت و بزرگواران روابط عمومی و 
امور سهام که به لطف و به گرمی پذیرای اهل مطبوع و 
سهامداران بودند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم .

پیام هیات مدیره 
خدا را شــاکریم که پس از یک سال تاش و کوشش 
به یاري و عنایات خداونـــد متعـال، مجـالی دوبـاره 
یـافتیم تـــا کارنامـــه تاشگران شرکت پتروشیمی 

شازند را تقدیم حضورتان کنیم. 
بسیار خرســندیم اعام نماییم که با اتکال به خداوند 
بزرگ و همراهی شما سهامداران گران قدر و بهره گیري 
از اراده اســتوار و تاش جمعی، ضمن حضور فعال در 
عرصه اقتصــاد کشــور، ارزش آفرینی را بــراي همه 
ذی نفعان، از اندیشــه به عمل برســانیم و شرایطی را 
مهیا نمـاییم تـــا بتوان در راستاي برنامه های شرکت 
قدم برداشــته و با تخصص، همدلی و درک مناســب 
مدیران و کارکنان در ســال موســوم به »حمایت از 
کاالی ایرانی«، با کســب بیــش از 370 میلیون دالر 
درآمــد ارزی موفــق بــه افتخارات و دســتاوردهاي 
جدیدي به شــرح زیر در سال مـــالی 1397 شویم:

1- تداوم حفظ نام شرکت در فهرست صنایع پاک
2- خرید بیــش از 15 هزار تن پروپیلن از شــرکت 
پاالیش نفت امام خمیني)ره( شــازند با قیمتي مناســب به منظور اســتفاده از 

ظرفیت بااستفاده واحد پلی پروپیلن
 ARMCRP100 بــا نــام تجــاری PE100 3- تــداوم تولیــد محصــول
بومــی  کاتالیســت  از  اســتفاده  بــا   .Natural Black گریــد  دو  در 
)SAC500( و اســتفاده از کربــن داخلی بــه عنوان جایگزیــن کربن آلمانی

4- بهبــود قابل ماحظه شــاخصهای درآمد، ســودآوری عملیاتی و نقدینگی 
شــرکت نســبت به ســال مالی قبل و کســب باالترین رکــورد مبالغ فروش، 
ســود ناخالص، ســود عملیاتی و ســود خالص از بدو تاســیس شرکت تاکنون 
 )ARCL( 5- ارتقاء و بهینه سازی فرآیند تولید کاتالیست دی مریزاسیون اتیلن
جهت تولید نســل های جدیدتر کاتالیســت با کارائی و راندمان باالتر و کاهش 

به حق  خواســته هاي  تحقــق  ما  افتخار 
می باشد،  و سهامداران  کارکنان  مشتریان، 
بی تردید رشد و بالندگی روزافزون شرکت و 
کسب موفقیت هاي پی در پی بدون در نظر 
بود. گرفتن منافع ذی نفعان میسر نخواهد 
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عملکردی بی سابقه
پتروشيمی شازند همه امتيازها را ربود

تقسيم سود ۱500 ريالی به ازای هر سهم
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فولینگ در راکتور صنعتی
6- اخذ گواهینامه اســتاندارد ISIRI- ISO/ IEC 27001 از مرکز راهبردی 
افتای ریاست جمهوری برای همه سامانه ها و سیستم های فناوری، اطاعات و 

ارتباطات در سازمان.
لذا بــه ســهامداران گران قدر اطمینــان می دهیــم که این شــرکت همواره 
خــود را مفتخــر و متعهــد و ملــزم بــه رعایــت، حفــظ و صیانــت منافع 
همــه افــراد ذی نفــع می دانــد و این مهــم را با جدیــت ادامه خواهــد داد. 
افتخار ما تحقق خواســته هاي به حق مشتریان، کارکنان و سهامداران می باشد، 
بی تردید رشــد و بالندگی روزافزون شرکت و کسب موفقیت هاي فوق بدون در 

نظر گرفتن منافع ذی نفعان میسر نخواهد بود .
اعتقــاد داریــم توجه ســهامداران به عملکرد ایــن دوره و ارائــه نقطه نظرات 
ارزشمندشــان در بهبود هر چه بیشتر و بهتر عملکرد دوره آتی موثر خواهد بود 
و انتظار داریم با ارائه پیشــنهادهای سازنده خود، این مجموعه را یاري نمایند.

 امید است با حمایت ها و راهنمایی سهامداران محترم و با تکیه بر الطاف خداوند 
متعال، هیات مدیره بتواند گام هاي موثر 
و مفیدتري براي رشد و ارتقا برداشته 
و آنچــه که براي آینــده برنامه ریزی 
شــده، به واقعیــت تبدیــل نماید.

رسالت شرکت
- تعالــی عملیاتی و تولیدي از طریق 
دســتیابی به اســتانداردهاي جهانی

- بلوغ و تکامل سرمایه هاي انسانی از 
طریق تمرکز بر یادگیري، خاقیت، نوآوري و همسویی

- دستیابی به بازارهاي جدید و افزایش سهم در بازارهاي عمومی و رضایت مشتریان
- دستیابی به نتایج مطلوب مالی

برنامه های عملیاتی شرکت پتروشیمی شازند
- تهیه و تدوین سیســتم هوشمند برنامه ریزی تولید سالیانه و ماهیانه براساس 

نیازهای فعلی و آتی بازار
- بازنگری مستمر فرایندهای تولیدی و مهندسی مجدد آنها

- اجــرای طرح های توســعه ای جهت مدیریت منابع انرژی ، آب و پســاب و 
جلوگیری از هدر رفت منابع و آلودگی های محیط زیست

- اســتفاده از کاتالیستهای نســل جدید در واحدها به منظور افزایش بازدهی و 
کاهش ضایعات

- اســتفاده از جریانهای متنوع گازی در پاالیشــگاه امام خمینی )ره( شازند در 
راستای تامین بخشی از خوراک مجتمع 

- ســاخت راکتور تحقیقاتی واحد اتوکســیات به منظور ایجــاد قابلیت تولید 
گریدهایی با ارزش افزوده بیشتر

- بکارگیــری برنامه هــای عملیاتی و اجرای دقیــق و هدفمند آنها جهت نیل 
بــه اهــداف مالی، تجــاری و عملیاتی شــرکت براســاس بودجه ســال مالی
- بازنگری و بهبود سیســتم مدیریت عملکرد و فرآیندهای سرمایه های انسانی

- بهبود سیســتم جبران خدمات و بکارگیری آن برای ســطوح مختلف شغلی
- طراحی سیســتم مدیریــت ارتباط با مشــتریان CRM جهت تحقق ارزش 

مشتری مداری
- شناسایی، طراحی و تولید محصوالت جدید براساس نیاز مشتری و امکان تولید

- تدوین نظام راهبری فناوری اطاعات و ارتباطات Governance IT شرکت 
برگرفته از طرح ریزی ایجاد نظام یکپارچه فناوری اطاعات و توســعه سیستم 

های نرم افزاری یکپارچه
اهم فعالیت های درنظرگرفته شده براي سال 1398

- تاش براي دستیابي به بازارهاي جدید
- تصویب ســامانه نرم افزاری مدیریت ارتباط با مشــتری در شورای معاونین به 

عنوان یکی از پروژه های استراتژیک شرکت
- بازاریابي محصوالت جدید جهت افزایش ارزش افزوده و شناسایي بازارهاي بالقوه
- حضور فعال و موثر در بازارهاي کشــورهاي اروپایي، همســایه و آسیاي دور

- افزایش ســهم حمل ریلــي و همچنین حمل فلــه اي محموله هاي داخلي و 
هزینه  کاهــش  به منظور  صادراتــي 

حمل ونقل
-  افزایش ســهم فــروش گریدهاي 
خاص پلی پروپیلن، پلی اتیلن و دیگر 
مشتریان  براي  گریدهاي سفارشــي 
با توجه به مزیــت توانایي تولید این 

محصوالت
-همراهــي و هماهنگــي کامــل با 
سیاســت های اجرایي دولــت در خصوص تولید و فــروش محصوالت خاص و 
اســتراتژیک به منظور تامین بازار داخلي و نیازهــاي حیاتي ازجمله گریدهاي 

بهداشتي و پزشکي
 -تجهیز و توســعه بخش تحقیقات بازار و مهندســي فروش به منظور شناسایي 
بازارهاي هدف جدید،  بررســي و تجزیه وتحلیل نیاز آن ها و پیش بینی تحوالت 

آتي بازار و قیمت های جهاني و منطقه ای محصوالت و تهیه گزارشات تحلیلي
-توسعه ارتباطات با مشتریان با توجه به میزان اهمیت آن ها

برنامه هاي آتی شرکت 
- حضور فعال در بازارهاي منطقه ای و کشورهاي هم جوار ازجمله کشور ترکیه، 

افغانستان و کشورهاي واقع در حاشیه دریاي خـزر و اروپا
- انجام تحقیقات بازار در راســتاي برنامه های استراتژیک شرکت، در چارچوب 

تیم های پژوهش، تکنولوژي و بازار
- بازنگري استراتژي فروش محصوالت خاص به منظور افزایش سود در بازارهاي 

خاص منطقه ای و جهانی
- تعیین اهداف کان ســازمان )حفظ و ارتقاي ارزش بلندمدت سهام، رضایت 
ذی نفعان کلیدي، افزایش سهم بازارهاي هدف جدیـد و تولید محصوالت جدید(

- تعریف پروژه هایی در حوزه مدیریت فناوري اطاعات و ارتباطات به منظور بهبـود 
عملکـرد و افـزایش بهره وری در راســـتاي استراتژي ها و اولویت هاي سازمانی
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پتروشيمی جم در جايگاه ارزشی خود
تقسيم سود ۱/670 ريالی به ازای هر سهم

نی
سی

رح
امی
رو 
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خ

پتروشیمی جم در عملکرد ساالنه کاری کرده کارستان. تیم متحد و توانمند یک دست هیات 
مدیره، مدیریت مالی شفاف و مدیرعامل کاردان، پتروشیمی جم را در جایگاه ارزشی خود 
نشانده اند که فقط باید گفت: من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. متشکریم خداقوت.

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت پتروشــیمی جم)ســهامی عام( مــورخ 
1398/04/19در محــل پژوهشــگاه صنعــت نفت)ســالن آزادگان( تشــکیل شــد. 
در ایــن مجمــع که با حضــور بــش از 90/79 درصد صاحبان ســهام و ســهامداران 
حقیقــی و حقوقــی ، اعضاء هیــات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بــازرس قانونــی برگــزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقــای نجات 
امینــي بود، کــه جنابان احمــد جاویدي قریچــه و  محمدرضا پاشــایي در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای محمدرضــا ســعیدي بــه عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمــع مربوط به اهــم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالــی منتهی بــه 1397/12/29 و 
پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشــینان با طنین صلوات خود ضمــن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامات مشــمول ماده 129 با تقســیم سود 
1/670 ریالــی به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
به لطف خداوند منان، در ســال »رونق تولید« همراه با شما 
ســروران ارجمند، گرد هم آمدیم تــا نتایج تاش و فعالیت 
های یک ســاله مدیران و کارکنان شــرکت پتروشیمی جم 
را در مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام، تقدیم 
حضورتان نماییم. هیات مدیره و مدیریت شرکت پتروشیمی 
جم به عنوان امانتدار سهامداران محترم، وظیفه خود می داند 
که از هیچ تاش و کوششــی جهت حراست و ارتقای امانت 
واگذار شــده دریغ نورزد. مدیریت شرکت در راستای تحقق 
این هدف و با اعتقادی راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت 
شرکت ، در سال مالی مورد گزارش همچون سنوات گذشته، 
در جهت دستیابی به اهداف کمی و کیفی خود تاش نموده 

و از کلیه امکانات و توانمندی های موجود به نحو شایســته استفاده کرده تا تاثیرگذاری 
تغییر و تحوالت محیطی خود تاش نموده و از کلیه امکانات و توانمندی های موجود به 
نحو شایسته استفاده کرده تا تاثیرگذاری تغییر و تحوالت محیطی آشفتگی های موجود 
در فضای کسب و کار را به حداقل رسانده، و عملکرد خود را به نحو مطلوب مدیریت نماید.

علیرغم بروز تنگناهای تولیدی و اقتصادی و نوسانات قیمت جهانی محصوالت پتروشیمی، 
خوراک، کاتالیســت ها و تجهیزات و ماشــین آالت تولید و افزایش هزینه های تامین و 
تولید ناشــی از نوســانات نرخ ارز و تورم ناشــی از تحریم ها، این شرکت با رعایت اصول 
حرفه ای و پایبندی به تعهدات خویش، تاش نموده است تا بتواند به بهترین نحو ممکن 
انتظارات کلیه ذینفعان را برآورد نماید. متعهد می گردیم در ســایه عنایات حضرت ولی 
عصر )عج( و با تدابیر شــما عزیزان و بهره گیری از دانش، تخصص و چابکی ســازمان با 
محوریت ســرمایه انسانی، در سال »رونق تولید« همچنان در روند رو به رشد خود تحقق 
چشم انداز و اهداف استراتژیک شرکت و تعالی هر چه بیشتر آن گامهای استوار برداریم.
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش 
روند عملکردی صنعت پتروشــیمی کشــور در ســال 1397 و تحلیل ســرمایه گذاری 
انجــام شــده در این بخش و پیــش بینی برنامــه افزایش ظرفیت تولیــد و عرضه این 
محصول در کشــور و همچنیــن تحلیل تابع عرضه و تقاضا موید این موضوع اســت که 
صنعت پتروشــیمی کاما از فضای فشار قیمت گذاری خارج شــده و در شرایط رقابتی 
و بــه عبارتی پیشــی گرفتن عرضه کل بــر تقاضای کل قرار گرفتــه و با در نظر گرفتن 
کاهــش اجرای طــرح های عمرانی و تغییــرات نرخ حامل های انــرژی و بنابراین کلیه 
مولــه هــای حاکم بر فرایندهــای این بخش از صنعــت از جمله تولیــد، توزیع و... می 
بایســت تحت تاثیر شرایط جدید باز مهندسی شــده و در این مسیر گام برداشته شود.

شــرکت پتروشــیمی جم بــا درک صحیح از شــرایط حاکــم بر صنعــت و همچنین 
تحلیــل اســتراتژیک مبتنی بــر تاثیر عواملــی محیطــی از منظر داخلــی و بیرونی 
مبنای اســتراتژیک، چشــم انــداز و راهبردهــای خــود را طراحــی و ماموریت های 
شــرکت را هماهنــگ با ایــن تغییرات اســتوار نموده اســت و در این راســتا توجه به 
مبانــی اســتراتژیک بــا رویکردهــای ذیل مــورد اهتمام و توجــه قرار گرفته اســت.

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی
- استاندارد سازی مصرف مواد و قطعات مصرفی

- بهبود و ارتقاء سیستم بازاریابی و نیازسنجی بازار
- ارتقاء سیســتم هــای مالــی و تامین نیازمندیهای ســخت افــزاری و نــرم افزاری
- نظارت عالی بر مفاد مالی کلیه قراردادهای شرکت از جهت انطباق با قوانین و مقررات 

و رعایت صرفه و صاح
-   ارتقاء سطح گزارشگری مالی و رعایت دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
- ارتقاء و بروز رسانی سیستم های موجود و یکپارچه ساز از آنها با سیستمهای در حال تکمیل

- توسعه سبد محصوالت با تاکید بر محصوالت ویژه
- تامین پایدار و تحویل به موقع نیاز مشتری

- ارائه محصوالت با کیفیت مطلوب و قیمت و شرایط پرداخت رقابتی
- حفظ ســهم فروش از بازارهای صادراتی کنونی و توسعه 

بازارهای جدید
R&D توجه ویژه به واحد -
برنامه های آینده شرکت

الف - گســترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی 
شیوه های فروش

- حضور در نمایشــگاههای داخلــی و بین المللی به منظور 
تعامل مستمر با مشــتریان و تامین کنندگان و شناخت از 

نزدیک رقبا
- اســتفاده از نشــریات بیــن المللــی و داخلــی بــرای 
هــدف بازارهــای  در  قیمــت  روندهــای  شــناخت 

- تعامل با مشتریان در چارچوب فرم های نظرسنجی
- نیازســنجی بازارهای داخلی و خارجی از طریق تعامل با 

فعاالن صنعت
- تثبیت سهم و افزایش سهم بازار در بازار ترکیه

- نفــوذ در بازارهــای جدیــد بــا بررســی توجیــه فنی 
بــا در نظــر گرفتــن شــرایط تحریــم اقتصــادی و  و 
- افزایش سهم در بازارهای همسایه با رویکرد مقابله با تحریم ها و مشکات حمل دریایی 

و نقل و انتقاالت مالی
- فروش به تریدرهای محلی و کاهش واسطه ها

- بررسی شرایط اعطای نمایندگی در بازارهای هدف
ب- تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید

 SP3 و BCE تنوع گریدرها مشابه سال قبل بوده اما با توجه به نهایی سازی استفاده از کاتالیست -
در خصوص گرید PE100، و LLDPE حجم تولید این گریدها بیشتر در نظر گرفته شده است.
- برنامه ریزی جهت دریافت 1- هگزن از آریاساسول و تولید گریدها با ارزش افزوده بیشتر

- افزایش سهم تولید گرید PE100 بمیزان 120 هزار تن
- افزایش سهم تولید گرید LLDPE بمیزان 120 هزار تن

- افزایش دریافت C3+ و بوتان
ج- مشارکت و سرمایه گذاری ها

بــا توجه به ســرمایه گــذاری های شــرکت در پروژه شــرکت توســعهپلیمر پادجم و 
توســعه پلیمر کنگان، شــرکت ســرمایه گــذاری جدیدی در دســتور کار نداشــتهو 
صرفــا در افزایش ســرمایه های احتمالی شــرکت های مزبور مشــارکت خواهد نمود. 

د- شیوه های تامین مالی
شــرکت در راســتای تامیــن مالــی، عــاوه بر اتــکا بر فــروش محصــوالت خود در 
بازارهــای داخلــی و خارجــی، بــا توجه به پیــش بینی نقدینگی ســال آتــی برنامه 
تمدیــد تســهیات کوتــاه مدت اخذ شــده از بانــک ها در ســال مالی آتــی را دارد.
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صنعت مس نه با یعقوب لیث و نه با قید شداد، که بل با ابزار وسیله انسان به میدان آمده برای خدمت با 
ارزش به نوع بشر و در این محصول به راستی مس شهید باهنر است که هم خدمت باشد هم ارزش.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت صنایع مس شــهید باهنر)ســهامی عــام( مورخ 
1398/03/11در محل مجموعه فرهنگي تاش-ســالن تاش برگزار گردید.  در این مجمع 
که با حضور 100 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید؛ ریاست مجمع بر عهده آقای 
غامرضا ســلیماني بود که جنابان محمدرضا درخشــنده و حسین ســعیدي در مقام نظار 

اول و دوم و آقــای  علیرضــا علینقي پور به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند. در ادامه با 
قرائــت گزارش هیات مدیره به مجمــع مربوط به اهم فعالیت هــای صورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به 1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنین صلــوات خود ضمن  تصویب صورت هــای مالی و تنفیذ معامات 
مشــمول ماده 129 با تقسیم ســود 624 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.
مهندس علیرضا علینقی پور مدیریت مجموعه در ابتدای گزارش خود به مجمع ضمن ارائه آخرین 
آمارها درخصوص تولید، فروش و طرح ها و قراردادهای این شرکت پیرامون برنامه های آتی آینده 
و استراتژی شرکت گفت: قصد داریم با توجه به اینکه از مزیت هایی در کارخانه تولید لوله های 
مسی برخوردار هستیم بهره برده و کارخانه تولید لوله های مسی شیاردار را در ترکیه راه اندازی 
کنیم. مدیر الیق و مدبر صنعت کانی کشور در ادامه خاطرنشان کرد: از اهداف سال 98 ما، کاهش 
هزینه های تولید و گسترش بازارهای صادراتی است. مهندس علینقی پور تحریم ها را عامل تاخیر 
در راه اندازی کارخانه لوله شیاردار دانست و تصریح کرد: تاش کردیم تا در دور دوم تحریم ها 
ارتباط دوباره ای با مشتریان برقرار کنیم که ثمره آن تا حدی به راه اندازی ماشین آالت منجر شد.

در همین رابطه مدیرمالی شــرکت مس شهید باهنر رضا سیدی زاده درباره افزایش سرمایه 
مــس باهنر توضیــح داد و گفت: از محل افزایش ســرمایه اقدام به بازســازی کارخانه نورد 
کرده ایــم که بالغ بر 50 میلیارد تومان هزینه برای بازســازی نیــاز دارد. وی درباره لزوم این 
بازســازی اعام داشــت که این کارخانه بنا به ماهیت کارکرد آن ناگزیر مستهلک می شود 
و ایــن اقدام باید صورت پذیرد. به گفته وی در حال حاضر ســبب افزایش کیفیت تولیدات 
و در ادامه اجرای این برنامه باعث تنوع بیشــتر در ســبد محصوالت شرکت خواهد گردید.

مرد شــماره یک مالی شــرکت درخصوص قرارداد مطلس با بانک مرکزی نیز گفت: قرارداد 
5 ســاله با بانک مرکزی به اتمام رســیده و پس از قرارداد دوساله ای با بانک مرکزی منعقد 
کردیم که بیش از 3 هزار تن تولید مطلس )ماده اولیه تولید ســکه(صورت گرفت و قرارداد 
به اتمام رســید. به گفته وی اکنون با افزایش هزینه ها و بهای تمام شده منتظر برنامه جدید 
بانک مرکزی برای طراحی جدید سکه های 500 تومانی و عقد قرارداد جدید با بانک مرکزی 
هســتیم ضمن آنکه برای مذاکره با سایر بانک های منطقه منا نیز با بانک مرکزی جلساتی 
را برگزار کرده ایم که در کشــورهایی نظیر ســوریه نیز این امکان برای فباهنر فراهم شــود.

پیام هیأت مدیره به سهامداران
با تشــکر و قدردانی از حضور گرانقدر ســهامداران محترم و نمایندگان ایشــان، نمایندگان 
محترم حســابرس مســتقل، بازرس قانونی و ســازمان بورس، درجلســه مجمع عمومی 
عادي ســالیانه شــرکت صنایع مس شــهید باهنــر منتهی به 29 اســفند مــاه 1397.

خــداي متعال را بــر این فرصت ســپاس می گوییم کــه براي پنجمین ســال متمادی، 
توفیــق خدمتگــذاري به یکــی از صنایع مهــم و زیربنایی کشــور را به ما عطــا فرمود.

هیأت مدیره شــرکت همســو با برنامه پنج ســاله ششــم توســعه اقتصادي. اجتماعی و 
فرهنگی جمهوري اســامی ایران و با توجه به راهبردهاي اباغی شــرکت سرمایه گذاري 
تأمین اجتماعی)شســتا( و شــرکت ســرمایه گذاري صــدر تأمین در جهت پیشــبرد و 
ارتقای کشــور در راســتای سیاســت هاي اقتصاد مقاومتی تاش الزم را بعمل آورده است.

بــه منظور اجراي سیاســت ها. راهبردها و اهــداف مربوطه. در چارچــوب برنامه و بودجه 
مصــوب ســال 1397 برنامه ریزی و اقــدام الزم را بعمل آورده و خداي متعال را شــاکریم 
که در ســی امین سالگرد تأســیس این شرکت علیرغم شــرایط اقتصادي حاکم بر کشور، 
نوســانات نرخ ارز و تاطم بازار و همچنین تحریم هاي بین المللی، توانســته ایم با همت و 
تــاش کلیه مدیران. متخصصان و کارشناســان و کارگران در راســتاي تحقق این مهم، به 
موفقیت نائل گردیده و دســتاوردهاي ارزشمندي را در ســال 97 به منصه ظهور برسانیم.
نتایج عملکرد شــرکت در سال 1397 توانست پاسخ مناســبی بر سیاست هاي اعام شده 

مقام معظم رهبري و دولت محترم تدبیر و امید در تحقق اقتصاد مقاومتی باشد. امید است 
در ســال رونق تولید با عنایت الهی و اجراي سیاســت هاي حمایتی با بهبود شرایط کاري 
و افزایش تقاضاي مشــتریان شرکت، در گروه هاي عمده شامل صنایع لوازم خانگی. صنایع 
ساختمان. صنایع خودرو و صنایع برق عملکرد بهتري را پیش رو داشته باشد. شرکت در سال 
مورد اشــاره ضمن تحقق سود قابل قبول توانســت با کسب 694 ریال سود به ازاء هر سهم، 
رکورد مناسبی در پاسخگویی مطلوب تر به سهامداران در تاریخ عملکرد شرکت ثبت نماید.

پیش بینی برنامه های هیأت مدیره برای سال 98
1( افزایش بهره وري تولید و کاهش قیمت تمام شده محصوالت

2( مدیریت بهینه منابع مالی و ارتقاء سیستم هاي مربوطه
3( کسب رضایت بیشتر مشــتریان با ارتقاء کیفیت محصوالت و زمان تحویل به موقع کاال
4( توسعه منابع انسانی با رویکرد جانشین پروري. بهبود فرهنگ کار و تاش و ارتقاء سامت 

جسم و روان در کارکنان و خانواده ها
5( حفظ و افزایش سهم بازارداخلی محصوالت با ارزش افزوده باالوتوجه ویژه به تولید محصوالت جدید

6( توسعه بازارهاي صادراتی براي جبران کاهش سفارشات داخلی
7( اجراي پروژه هاي به روز رسانی ماشین آالت نورد سرد

8( اجراي پروژه هاي توسعه اي مطلس
9( توجه ویژه به مسائل زیست محیطی، نظافت و زیبایی محیط کار و حفظ عنوان صنعت سبز
10 ( توســعه فعالیت هاي مرتبط با مدیریت دانش و توجه به ارتقاء دانش فنی براي تولید 

محصوالت با ارزش افزوده باال و کاهش ضایعات
11( تدوین جزئیات برنامه هاي پنج ساله آینده شرکت در راستاي تکمیل زنجیره محصوالت 

با ارزش افزوده باال
12( انجام تعهدات مربوط به مســئولیت هاي اجتماعی و برنامه هاي پیش بینی شده براي 

توسعه بخش راین به عنوان معین اقتصادي
اهم فعالیت ها و دستاوردهاي شرکت طی سال مالی مورد گزارش:

الف - تولید و فروش :
- دستیابی فروش با ارزش بالغ بر9/964/774 میلیون ریال - کسب سود عملیاتی 1/353/623 
میلیون ریال - تولید 25/158 تن در سال 1397 - کاهش 7/14 درصدی موجودی در جریان 

مجتمع نسبت به سال قبل - افزایش 1/9 درصدی مصرف ضایعات در خطوط ذوب 
ب- مدیریت:

- استقرار و پیاده سازي اســتانداردهاي 9001 و 14001 )ویرایش 2015 (، اخذ گواهینامه 
هاي مرتبط از شرکت هاي معتبر خارجی و تمدید اعتبار گواهینامهOHSAS 18001 - ورود 
شــرکت به تابلو اصلی بورس - استقرارسیستم مدیریت دانش و پیاده سازي فازهاي 2، 4 و 
6 سیســتم مدیریت دانش وثبت 491 فقره دانش فنی درســامانه مدیریت دانش - دریافت 
گواهینامه مســئولیت پذیري اجتماعی) ) ISO 26001:2010 - دریافت مجدد گواهینامه 
صنعت ســبز براي سومین ســال متمادي  - شــرکت در فرایند رتبه بندي اتاق بازرگانی 
ایران براي ســومین سال متمادي - اســتفاده بهتر از فرصت ها و مدیریت مناسب تهدیدها

شرکت صنايع مس شهيد باهنر يک شرکت پويا
بزرگترين مجتمع صنعتی ارتباط دهنده معادن مس و روی کشور با صنايع توليدی

نگاه مديريت نو به کاهش هزينه ای توليد و گسترش بازارهای صادراتی
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اخبار بانک و بيمه

دکتر بیگدلــی از خطــوط تولید ایــران خودرو 
بازدید کرد؛ نشســت هم اندیشــی مدیران ارشد 
بانــك ملت و گروه خودروســازی ایــران خودرو

مدیران ارشد بانک ملت و گروه خودروسازی ایران خودرو، در 
نشستی عاوه بر بررسی راه های تقویت همکاری ها، موانع 
و مشــکات فراروی این همکاری ها را به بحث گذاشتند.

دکتر محمد بیگدلی مدیرعامــل بانک ملت همراه با چند 
تن از مدیران ارشــد این بانک با حضور در محل شــرکت 
ایران خودرو، با دکتر هاشــم یکه زارع مدیرعامل و تعدادی 
از مســووالن ایــن شــرکت دیــدار و گفت وگــو  کردند.

مدیرعامل بانک ملت در این نشســت، با بیان این نکته که 
ایران خودرو در سال های گذشته، تعامل مطلوبی با این بانک 
داشته است، اظهار داشت: انتشار بزرگ ترین صکوک کشور 
از سوی ایران خودرو با ضمانت بانک ملت انجام شد که این 
موضوع نشان دهنده اعتماد متقابل بین دو مجموعه است.

وی با بررسی موانع و مشکات پیش روی همکاری های فی 
ما بین، دستورات الزم را برای حمایت از شرکت ایران خودرو 
به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های خودروسازی ایران 
در راستای تحقق شــعار سال یعنی رونق تولید صادر کرد.
نشســت خبری دکتر مظلومی با رسانه های جمعی 

استان آذربایجان شرقی

دکتــر مظلومی مدیر عامل بیمه تعاون در حاشــیه حضور 
در همایــش روز ملــی صنعــت و معــدن در تبریــز ، در 
نشســت خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران دفاتر خبری 
اســتان آذربایجان شــرقی پاسخگوی ســواالت آنان شد.

دکتــر مظلومی مدیر عامل بیمه تعاون در حاشــیه حضور 
در همایــش روز ملــی صنعــت و معــدن در تبریــز ، در 
نشســت خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران دفاتر خبری 
اســتان آذربایجان شــرقی پاسخگوی ســواالت آنان شد .

در این نشســت کــه در مرکز همایشــهای پتروشــیمی 
تبریــز برگزار شــد مدیرعامــل بیمه تعاون در پاســخ به 
ســوالی در خصوص وضعیت بدهی شــرکت خودروساز به 
صنعت بیمه بیان داشــتند : شــرکت خودروسازی سایپا 
به شــرکت های بیمه بدهکار اســت و شــرکت های بیمه 
نیز از صدور بیمه نامه به این شــرکت خودروســاز اجتناب 
می کنند، این در حالیســت که ســایپا پول بیمه شــخص 
ثالــث را از مشــتریان به صــورت نقد دریافــت می کند.
رئیس شعبه بلوار کشاورز بانك توسعه صادرات ایران 

خبرداد:
مصوبــه 120 میلیارد ریال طــرح تولید داروی ضد 

سرطان در دست اجرا
بانک توســعه صادرات ایران در راســتای حمایت از تولید 
صادرات محور، مصوبه طرح توسعه جهت تولید داروی ضد 
ســرطان را به مبلغ 120 میلیارد ریال در دست اجرا دارد.
شــرکت اوه سینا تولید کننده اشــکال دارویی جامد است 
که از بدو تاســیس در سال 1382، انواع محصوالت خود را 
به مشــتریان داخلی و خارجی عرضه می کند؛ این شرکت 
در ســال 1395 توســط معاونت پژوهش و پردازش نهاد 
ریاســت جمهوری شرکت دانش بنیان شناخته شده است.

شــهبازی در ادامه بــه طرح بازســازی و نوســازی خط 
تولید انواع شیشــه دارویی رازی اشــاره کرد و گفت: بانک 
توســعه صادرات طی قرارداد مشــارکت مدنــی منجر به 
فروش اقســاطی بالغ بــر 9 میلیون یــورو از محل منابع 

صندوق توســعه ملی بــه این طرح تخصیص داده اســت.
دریافت تندیس زرین سرآمدی توسط اداره کل روابط 

عمومی بانك سپه
اداره کل روابــط عمومــی 
بانک ســپه در هشــتمین 
از  تقدیــر  آییــن  دوره 
ســرآمدان روابــط عمومی 
دریافت  بــه  موفق  ایــران 
تندیس زرین سرآمدی شد.

در لــوح تقدیــر تندیــس 
زرین ســرآمدی خطاب به 
غامرضا اســکندری رئیس 
اداره کل روابــط عمومــی 

بانک ســپه آمده اســت: »تندیس زرین سرآمدی به روابط 
عمومی بانک ســپه به دلیل تعهد به سرآمدی و طی مسیر 
ســرآمدی بر اساس مدل تخصصی شده EFQM و کسب 
740 امتیاز طبــق آرای ممیزان و ارزیابان در هشــتمین 
دوره آیین تقدیر از ســرآمدان روابــط عمومی ایران در 25 
تیرماه سال 1398 و دریافت پنج ستاره، تقدیم می شود«.
بانك تجارت به شرکت های دانش بنیان وام می دهد

مراسم امضای تفاهم نامه حمایت از شرکت های دانش بنیان و 
آغاز به کار دفتر حمایت از نوآوری بانک تجارت در صندوق 
نوآوری و شکوفایی، روز چهارشنبه با حضور رضا دولت آبادی 
مدیر عامل بانک تجارت و علی وحدت رییس صندوق نوآوری 
و شکوفایی در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.
رضــا دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت در این مراســم 
با اشــاره به حرکت علوم فناوری به ســمت تکنولوژیهای 
دانش بنیان اظهار داشت: یکی از مصداق های بارز حمایت 
از تولیــد ملی حمایت از طرح هــای نوآورانه و دانش بنیان 
از طریــق تامین مالی و ارائه خدمات مشــاوره ای اســت.
وی افــزود: با هماهنگــی های صورت گرفتــه با صندوق 
نوآوری وشکوفایی دفتری در اختیار بانک قرارداده شده که 
تیم مســتقر در این دفتر، مدارک شرکتها را بررسی کرده 
و 1500 شعبه بانک بر اســاس مدارک ارسالی از این دفتر 
تسهیات و خدمات مورد نیاز را به شرکت ها ارائه می دهند.
مدیرعامل بیمه سامان مطرح کرد: توسعه »صادرات« 
خدمات بیمه ای، راهكار قطعی افزایش ضریب نفوذ بیمه

شــرکت  مدیرعامل 
اشاره  با  سامان  بیمه 
به این که در شرایط 
ارز،  نــرخ  افزایــش 
می  صــادرات  رونق 
بســزائی  تاثیر  تواند 
ضریــب  روی  بــرو 
نفــوذ بیمه داشــته 
باشــد، گفت: توسعه 

فعالیت های بیــن المللی صنعت بیمه، عــاوه بر این که 
دریچــه های جدیدی را به روی فعــاالن این حوزه باز می 
کند، آورده بســیار خوبی نیز برای کشــور خواهد داشت.
احمــد رضا ضرابیه با بیان اینکه کســب و کارهای داخلی 
با صادرات مــی توانند درآمد ارزی حاصــل نمایند، اظهار 
داشــت: تبدیل ایــن درآمد به ریال، ســود سرشــاری را 
نصیب ســهامداران، ذینفعان و اقتصاد داخلی خواهد نمود.
او با اشــاره بــه این که »رونــق تولیــد« در صنعت بیمه 
تنهــا منوط به ارائــه محصوالت در داخل نیســت، اظهار 
کــرد: ضریب نفــوذ 7 درصدی بیمه با ادامــه روند کنونی 
صنعت بیمه قابل تحقق نیســت، چرا کــه بیمه گران هر 
چه در توان داشــته اند، نمایــان کرده انــد. بنابراین باید 

بــه دنبال بازار هــا و محصوالت جدید بود کــه در نهایت 
منجر به افزایــش صادرات خدمات بیمه ای خواهد شــد.
رییس کانون بانك ها و موسسات اعتباری خصوصی :
بانك هــای خصوصــی محرومیت زدایی  اولویت 
از طریــق رونــق تولید و ایجاد اشــتغال اســت
رییــس کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی در 
نشست اقتصاد مقاومتی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
ایام گفت : سیاســت های بانک های خصوصی در راستای 
محرومیت زدایی از طریق رونق تولید، رفع مشکات بنگاه 
های اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار هدف گذاری شده است.
دکتر پرویزیان، روز پنج شنبه 20 تیرماه به منظور بررسی 
مشکات مجموعه های بزرگ اقتصادی و فرصت های سرمایه 
گذاری به استان ایام سفرکرد و در نشست مشترک اقتصاد 
مقاومتی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان حضور یافت.
رییس کانون بانک ها و موسســات اعتبــاری خصوصی و 
مدیرعامل بانک پارسیان در این نشست که استاندار ایام و 
مسئوالن کشوری ازجمله؛ عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات 
کشور؛ حمید پورمحمدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه؛ دکتر شهیدزاده، رئیس 
صندوق توسعه ملی ؛ حسین زاده ، مدیرعامل بانک ملی و 
دیگر مدیران بانک ها و شرکت های بزرگ اقتصادی در آن 
حضور داشتند، با بیان اینکه سیاست های بانک های خصوصی 
در راستای رونق تولید، رفع مشکات بنگاه های اقتصادی و 
محرومیت زدایی هدف گذاری شده است، افزود : با استفاده 
از توانمندی ها و ظرفیت های بانک های خصوصی، همت و 
تاش خود را در راستای عینیت بخشیدن به منویات مقام 
معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخل و ایجاد رونق 
در چرخه اقتصادی استان و رفع محرومیت به کار گرفته ایم.

حضور فعال سامانتل در الكامپ 98
المللــی  بیــن  نمایشــگاه  پنجمیــن  و  بیســت 
الکترونیــک، کامپیوتــر و تجــارت الکترونیــک الکامپ 
بــا حضــور فعــال اپراتــور ســامانتل برگــزار گردیــد.
اپراتور ســامانتل با هــدف معرفــی و ارائه دســتاورد ها 
و توانمنــدی هــای خــود در حــوزه خدمــات ارتباطی 
داشــت. فعــال  حضــور   98 الکامــپ  نمایشــگاه  در 

ســامانتل در ایــن نمایشــگاه، انــواع بســته های ویــژه 
بــه  دانشــجویان  اختصاصــی  ســیمکارت  تخفیفــی، 
همــراه  بســته هدیه بــرای خرید شــماره هــای رند را 
بــرای بازدیدکننــدگان پیش بینــی و تهیه کــرده بود.
عاوه بــر ایــن، ارایه خدمات موبایل ســازمانی، شــبکه 
اختصاصــی تلفن همراه وشــبکه امن همــراه که قابلیت 
انتقــال امــن اطاعات تحت شــبکه خصوصــی را امکان 
پذیــر مــی ســازد هــم بخشــی از خدماتی اســت که 
ســامانتل در این نمایشــگاه بــه ســازمان ها معرفی کرد.
در همین بخش، محصول جدید بیمه پیمایشی که حاصل 
همکاری ســامانتل و بیمه سامان است، به عنوان محصولی 
نوآورانه با امتیاز انحصاری بیمه سامان برای شرکت ها ارایه شد.
ارائــه راهــکار و محصــوالت ســازمانی، خدمــات مرکز 
و  ذخیــره  تجهیــزات  و   )Data Center( داده، 
بازیابــی نیــروی بــرق   )UPS( نیز از خدمــات جدید 
ســامانتل اســت که در این نمایشــگاه عرضه شده است.
افزایش رضایت  بانك کشاورزی:  عضو هیات مدیره 
مندی از رســالت های اصلی بانك کشاورزی است

عضو هیات مدیره بانک کشــاورزی بهبود ترکیب ســپرده 
هــا را یکی از دســتاوردهای مهم بانــک در بخش تجهیز 
منابــع در یکســال اخیر دانســت و گفت: تمرکــز منابع 
مالی بخــش کشــاورزی در بانــک کشــاورزی با کمک 
به تجهیــز منابع مطلــوب در بانک ، زمینه پاســخگویی 
موثرتــر  بــه نیازهــای بخــش را ایجــاد خواهــد کرد . 
کیامــرز قاســمی زانیانــی روز پنجشــنبه 27 تیرماه در 
دیدار با رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان مرکزی 
ضمن بیان مطلــب فوق، افزایش رضایــت مندی و جلب 
اعتمــاد مردم به ویــژه تولید کنندگان بخش کشــاورزی 
را جزء رســالت های اصلی بانک کشــاورزی در راســتای 
سیاســت هــای دولت قلمــداد و الزمه دســتیابی به این 
مهــم را ارائه خدمــات مطلوب و با کیفیت عنــوان کرد .
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فــوالد  شــرکت  ســالیانه  عــادی  عمومــی  مجمــع 
خوزستان)ســهامی عــام( مــورخ 1398/03/19در اهواز 
برگزار گردیــد.  در این مجمع که با حضــور بیش از 81 
درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید؛ ریاست مجمع بر عهده آقای مهدی 
رضایی بود که جنابان امیرحســین نــادری و محمد 
مهدی مومن زاده در مقام نظار اول و دوم و آقای  اصغر 
مشــهدی زاده به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

در ادامــه بــا قرائــت گــزارش هیات مدیره بــه مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیت هــای صورت پذیرفتــه در طی 
ســال مالی منتهی بــه 1397/12/29 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بــازرس قانونی، مجمع نشــینان با 
طنیــن صلوات خود ضمــن  تصویــب صورت های مالی 
و تنفیذ معامات مشــمول ماده 129 با تقســیم ســود 
1000 ریالی به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

مهنــدس محمد کشــانی مدیرعامــل مجموعه در 
ابتدای گزارش جامع خود با اشــاره به اینکه ســال 
98 از ســوی رهبر معظم انقاب، ســال رونق تولید 
نامگذاری شده است، افزود: شرکت فوالد خوزستان 
در ســال گذشته با در نظر گرفتن تامین نیاز داخلی 
بــه میــزان 57 درصد از تولیــد خــود را به دیگر 
کشــورها صادر کرده اســت. این میزان بیش از یک 
میلیارد دالر ارزآوری به همراه داشته است. از طرفی 
تولید شــرکت بدون اضافه نمودن تجهیزات و تکیه 
بــر توان داخلی و دانش فنی روند صعودی داشــت، 
بطوریکــه از تولید 4/3 میلیون تن در ســال 94 به  
8/3 میلیون تن در ســال 97 دســت پیــدا کردیم. 
مدیرعامــل شــرکت فــوالد خوزســتان از افزایش 
ســرانه تولید خبــر داد و تصریح کرد: روند ســرانه 
تولیــد در ســال 94، 480 تن بر نفر بــود که این 
رقم در ســال 97 با همت کارکنان تاشــگر فوالد 
خوزســتان به 621 تن بــر نفر افزایــش پیدا کرد.

وی افزود: در بحث کاهش مصرف انرژی برنامه های 
بسیاری در سطح شــرکت پیاده سازی شد و از مهم  
ترین موارد کاهش مصرف انرژی می توان به کاهش 
مصرف آب به میزان مطلوب اشــاره کرد؛ همچنین 
شــاخص های مالی شرکت در بحث ســود سهام از 
میزان 1120 ریال به ازای هر ســهم در سال 96 به 
1650 ریال در ســال 97 افزایــش پیدا کرد که این 
مهم با افزایش سودآوری همراه بود؛ از طرفی قیمت 
ســهام در سال 94 از 2440 ریال به 8120 ریال در 
پایان سال 97 روند صعودی را در پیش گرفته است. 
کشــانی تشــکیل کمیته مقابله با تحریم  در فوالد 
خوزســتان را یکی از فعالیت های استراتژیک تلقی 

نمود و اظهار داشــت: بــه دنبال خــروج آمریکا از 
برجام در اردیبهشــت ماه سال گذشــته و مقابله با 
هرگونه تهدیــد احتمالی، کمیتــه مقابله با تحریم 
در شرکت تشــکیل شــد و در این کمیته اقدام به 
شناســایی اقام اســتراتژیک وارداتی مانند الکترود 
شــد و با تکیــه بر آینده نگــری و در نظــر گرفتن 
اینکه ممکن است، شــرایط تحریم به گونه ای پیش 
رود کــه امکان واردات میســر نباشــد، نیازهای دو 
ســاله خود را تامین کردیم و برای مثــال پایداری 
الکترود را از 29 روز به 331 روز ارتقاء بخشــیدیم. 
مدیرعامل شــرکت فوالد خوزستان از تولید بیش از 
6 میلیون تن گندله و 3 میلیون تن آهن اســفنجی 

در ســال گذشــته خبر داد و اذعان داشــت: ثبت 
رکــورد تولید روزانــه و ماهانه، فــروش 3 میلیون 
727 هــزار تن محصول نهایی، صــادرات بیش از 2 
میلیون تن محصول، بهینه ســازی سبد محصوالت 
با هدف حداکثرســازی ســود، رشــد 94 درصدی 
ســود خالص ســهام، اجــرای پروژه های توســعه 
بهینه ســازی و زیســت محیطی، افتتاح ورزشــگاه 
مدرن شــهدای فوالد خوزســتان و اجــرای کامل 
مسئولیت های اجتماعی از مهم ترین اهداف شرکت 
در ســال 97 بود؛ همچنین در جهت تامین معیشت 
کارکنان شــرکت نیز گام های موثری برداشته شد.  
محمد کشــانی تامیــن مــواد اولیــه را مهم ترین 
دغدغــه ی صنعت فوالد دانســت و ادامه داد: تامین 
پایدار در اقام اســتراتژیک شامل کنسانتره، سنگ 
آهن، الکترود، قراضه و نوســازی فنــاوری تولید در 
راســتای تعالی عملیاتی و افزایــش رقابت پذیری را 
از مهم تریــن فاکتورهــای پایداری تولید دانســت.
وی ادامــه داد: یکــی از مواردی کــه امروز صنعت 
فــوالد را تهدید می کنــد، تامین مواد اولیه اســت؛ 
با این رویکرد شــرکت فوالد خوزســتان با در نظر 

گرفتــن افق 1404 اقدام به خرید ســهام شــرکت 
توســعه فراگیر ســناباد و راه  اندازی خط تولید 5/2 
میلیون تنی کنســانتره، تاسیس شرکت پیشگامان 
توسعه معدنی ایســتاتیس در باال دست و رایزنی با 
وزارت رفاه به منظور تملک شــرکت فوالد اکســین 
در پایین دســت نموده اســت؛ هدف از این اقدامات 
تکمیــل زنجیره ارزش از معدن تا نورد گرم اســت. 
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در پایان سخنان 
خود با اشاره به برنامه های سال 98 گفت: پروژه های 
تعریف شده برای اجرا در سال 98 با تمرکز بر تولید 
پایدار و افزایش ظرفیت اجرایی است. مناقصه اجرای 
اســلب عریض و  کوره پاتیلی، کلنگ زدنی احداث 
مگا مدول احیاء مســتقیم، احداث کارخانه اکسیژن 
4، مشــارکت در احــداث کارخانــه بریکت ســازی 
اندیمشــک، مشــارکت در احــداث کارخانه تولید 
الکترود گرافیتــی، احداث کارخانجــات 500 هزار 
تنی کنســانتره در کنار مجموعــه معادن کوچک و 
احداث خط 400 کیلو ولت را از جمله سرمایه گذاری 
های شــرکت فوالد خوزستان در سال 98 بر شمرد

 این گزارش حاکی است، جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت فوالد خوزستان که با نماد )فخوز( در 
بورس کاالی کشور فعال است، پس از استماع گزارش 
مدیرعامل به دیگر موارد دســتور جلسه مطابق روال 
قانونی پرداخت و مبلغ 1000 ریال سود برای هر سهم 
را تصویب نمود.همچنین مقرر شد اولویت پرداخت با 
سهامدار ُخرد باشد و برای سهامداران عمده به  تناسب 
درصد ســهام پرداخت شود. در این نشست، گزارش 
فعالیــت هیات مدیره و صورتهای مالی تلفیقی گروه 
و شرکت اصلی منتهی به تاریخ 29 اسفند 1397 و 
صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال 
مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب مجمع رسید.

گــزارش خبرنگار مــا حاکی اســت در ادامه هیات 
رئیســه به ســواالت مطرح شده از ســوی گروهی 
از ســهامداران کــه اکثر آنــان، کارکنان شــاغل و 
بازنشســته شرکت بودند، با ســعه صدر پاسخ دادند 
و جلســه مجمع در ســاعت 12:30 به پایان رسید.

مجمع عمومی عادی ساليانه شرکت فوالد خوزستان برگزار شد
تقسيم سود ۱000 ريالی به ازای هر سهم

با  شرکت فوالد خوزستان در سال گذشته 
در نظر گرفتن تامین نیاز داخلی به میزان 
57 درصد از تولید خود را به دیگر کشورها 
صادر کرده اســت. این میزان بیش از یك 
میلیارد دالر ارزآوری به همراه داشته است. 
از طرفی تولید شرکت بدون اضافه نمودن 
تجهیزات و تكیه بــر توان داخلی و دانش 
فنی رونــد صعودی داشــت، بطوریكه از 
تولید ۴/3 میلیون تن در سال 9۴ به  8/3 
میلیون تن در سال 97 دست پیدا کردیم. 
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کشیدن جوی شیر در کوه بیستون و شکافتن دل سنگ سخت با تیشه ی فرهاد بود که 
عشق را معنا کرد و به صفحات تاریخ سپرد. ساعت 17 آخرین روز تیرماه خنده بر لب و 
چهره بشاش مهندس هوشیاری مدیر عامل فرهیخته و مودب شرکت فارس خوزستان 
معنی دوباره عشق را تجلی می ساخت. رنج و زحمتی که کارگران و کارکنان زحمتکش 
باتولید ســیمان برای ساخت سازه های بندرگاهی، سکوهای دریایی، حفر چاه و برپایی 
سوله و غیره به جان میخرند تا عشق آبادانی در این کشور متجلی گردد درس فداکاری 
وایثار است. مردان و زنانی سختکوش که با پوست و گوشت خود سختی را لمس کرده 
و برای نرم ساختن سخت ترین سنگ ها تاشی مجدانه میکنند. و براستی آنگاه که یک 
مدیری سختکوش و زیر مجموعه اش از دل سنگ و صخره و خاک با دلر واگن و دینامیت، 
انفجار را در همسایگی خود به جان میخرند تا باری جهت توسعه کشور مهیا گشته و به 
ارابه های باربری و آسیاب و دستگاه پخت رهنمون گردد و این سنگ سرسخت به نرمی 
سیمان و کیلینکر برای آبادانی کشور بســیج گرددبر این عزیزان درودی دوچندان می 
فرستی که تمام توان خود را برای سربلندی میهن مان به کار می بندند. و قلم گردانانی 
که در درازای تاریخ حوادث را نقش میکنند چون حقیر خدا را شاکرند که این آوای خوش 
ســازندگی با عشق به مردم میهن پاکمان را از برج و بارو گرفته تا سنگر جبهه، ازمناره 
مسجد گرفته تا جاده های بین روستاها، نوشته و درج و منتشر می سازند که باور و ارزش 
و همت این زنان و مردان ره آوردی می ســازد چــون مروارید گرانبهاکه به انصاف آنها 

را می توان در خیل رهروان مکتب عشــق فرهاد شناخت .
تاریخ 8000 ساله مســتند ایران به عنوان گهواره جنبان 
تمدن بشریت همواره نقطه سربلندی و افتخاری بوده است 
برای تک تک هم میهنانم از هنر، صنع و ساختن تمدن و 
پیشرفت. حصول پیشرفت از ساختن و تولید کردن به وجود 
می آید و چه خوب و شایسته که فرزندان این مرز و خاک 
نشان داده اند در این عرصه چه بایسته خدمت میکنند. هنر 
ساختن همه چیز از هیچ  یعنی از دل زمین و خاک و کانی 
محصول فرآوری ساختن تا بتواند در پیشبرد توسعه جامعه 
ات نقشــی بی بدیل ایفا کند. هنر مردانی است پرتاش و 
خدمتگزار که باید تکریم شان کرد.آنانکه در جای جای میهن 
اسامیمان مشغول فعالیت هستند میدانند که در رونق بازار 
سرمایه تا چه اندازه رونق ساخت و ساز و اجرای پروژه های 

عمرانی تا چه اندازه مهم بوده و تا چه میزان میتواند باعث رونق تولید گردد. رونق تولید 
از دل فعالیت و پویایی می آید که در آن صنعت ساخت و ساز حکم مادری را دارد که با 
تحرک در آن صنعت دیگربخش های صنعت و بازار سرمایه نیز شروع به فعالیت تصادی 
می کنند. خود صنعت ساخت و ســاز و پروژه های عمرانی وابسته به محصول فرآوری 
شــده ای است که این میهن عزیزمان در تولید و تحویل و فروش داخلی و خارجی آن 
جزو ممتازین جهان است . وقتی رهبر انقاب تصمیم گرفت برای ارتقاء جایگاه و اقتصاد 
کشورمان سالهای شمسی را مزین به نامی سازد که سیاست ها و تدابیر دولت وقت نیز در 
راستای به ثمر نشستن و حمایت از آن سال برنامه ریزی گردد تاکید معظم له همواره بر 
اقتصاد مقاومتی و تکیه بر مدیران جهادی بود. نقش خوش سازندگی ساختن از دل سنگ 
و خاک و کلوخ برای آنان که علم و عمل را با هم درآمیخته اند راهی باشد روشن و سرشار 
از موفقیت هر چند که عشــق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. مخلص کام آنکه از 
کندن زمین و منفجر کردن کوه تا مراحل انتقال مواد معدنی به کارخانه ها و دستگاههای 
خردایش و سایش و غیره تا رسیدن به دپارتمان ها و مخازن پخت و آمیختن با محصوالت 
دیگر همه و همه نشان از نقش خوش سازندگی توام با اشتغال زایی و کارآفرینی دارد که در 
کنار این دو مهم ارزش آفرینی را برای کشور عزیزمان در گوشه گوشه این کشور از زاهدان 
و زابل گرفته تا شیراز و فارس و مازندران و ری و ارومیه و خوزستان به ارمغان می آورد.
و اما من باب مدیریت؛ مهندس هوشــیاری از مدیرانی اســت با سابقه و خوشنام که در 
سنگرهای قبلی خدمت چه در شرکت های سرمایه گذاری و چه در شرکت های معدنی و 
چه در هلدینگ ها نشان داده است که مرد علم و عمل است. مدیری است بازارشناس که 
هم تهدیدها را بخوبی می شناسد و هم فرصت ها را غنیمت می شمارد. مدیری که تدبیر 
به کارمیگرد تا به مقصود رسد و در این باب با تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت  و 
بلند مدت نقشه ی راهی میسازد که انتهای آن شادکامی و خوشدلی تمام ذینفعان باشد. 
چهره گشاده و خندان مشارالیه در مجمع ساالنه بزرگ ترین هلدینگ سیمانی کشور که 

به حق شــاگرد اول اقتصاد مقاومتی کشور با این مدیریت جهادی میباشد همه و همه 
تبلور و تجلی است از صرف فعل خواستن و این همان پیام پیشوای انقاب خمینی کبیر 
بود که جوانان ایرانی چون بخواهند میتوانند و شاهد پیشتر نیز روایتی از رسول اکرم که 
گر علم به ثریا باشد مردانی از پارس به آن دست می یابند. کنون که در صنعت سیمان 
نه در منطقه و قاره که در جهان جزو ســکودارها هستیم به یمن و برکت وجود مردانی 
کارآزموده و دلسوز برای توسعه و آبادانی این کشور می باشد که خالصانه و خاضعانه آبرو 
و تمام توان خود را به کار بسته اند تا بتوانند صنعت این کشور را که سال های سال در 
وابســتگی  به دول استعمارگر بود از این استثمارجدا ساخته و با تکیه بر توان داخلی و 
نیروهای خدوم چلچراغی باشند از پیروزی، استقال و خودکفایی. حرمت داری جناب 
هوشــیاری بر اصحاب خبر و رسانه نه گفتمان امروز باشــد نه نقل دیروز که از روز اول 
سکانداری این مدیر کاربلد حمایت و پشتیبانی از زبان و گوش مردم- بخوانید رسانه- جزو 
دکترین هایی بوده که نشان داده بر آن سخت و سخت پایبند می باشد. باشک و با توجه 
به اینکه سیمان فارس و خوزستان با داشتن بیش از نیمی از سهم بازار داخلی و دارا بودن 
چندین و چند شرکت سیمانی در زیر مجموعه خود جایگاهی برتر در عرصه توسعه ی 
کشور داشته است برای تعالی آن می بایست دولتمردان و دست اندرکاران بیش از گذشته 
از مدیران ارشــد این مجموعه و سیاست هایشان حمایت جاری سازند. اشراف مهندس 
هوشیاری بر مناسبات حاکم بر اقتصاد و سیاست کشورباعث شد که با رویکردی عالمانه 
و در سایه رایزنی های گسترده خود و تیم مدیریتش موفق 
شوند با افزایش قیمت گرفتن برای ارزان ترین نرخ فرآورده 
ی تولیدی این کشور آن را به قیمت واقعی خود نزدیک تر 
سازند که اگر نبود این تاش مجدانه وی این آرزوی چندین 
و چند ساله باز هم در محاق فرو میرفت. راهکارهای مبتنی بر 
جلوگیری از دامپینگ و رقابت های ناجوانمردانه، هم افزایی 
در بین شرکت های گروه و کارخانه های سیمانی، ایجاد ساز 
و برگی برای توسعه فروش خارجی و صادرات با توجه به تمام 
محدودیت ها و تحریم های ناجوانمردانه علیه ایران عزیزمان، 
اهتمام جدی به کاهش بهای تمام شــده و تنوع بخشی به 
محصوالت ارائه شده از مهم ترین برنامه های این مدیر ارزشی 
کشور میباشد که در مالی رونق تولید در هلدینگ فارس و 
خوزستان و دیگر کارخانه های سیمانی در حال پیگیری میباشد. 
و کام آخر آنکه جوانانی برازنده در این خاک مقدس در روزهای جنگ اقتصادی کنون 
کمر خدمت بسته اند تا همان آوای خوش عشق و سازندگی را جاری و ساری سازند که 
سازندگی از دل مریدانی می آید که به حق آوای خوش آبادی را هم طراز آزادی میدانند.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان فارس و خوزستان)سهامی عام( مورخ 1398/04/31 
در محل سالن تاش مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل گردید. 
در این مجمع که با حضور 66/01 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای  بهروز خالق ویردي بود، که خانم  ژیا سماواتي و آقای علي کریمي در مقام 
نظار اول و دوم و آقای  علي اکبر محسن زاده گنجي 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 1398/02/31 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 با تقسیم ســود 250 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره 
با حمد و سپاس خداوند که توفیق داد تا در خدمت سهامداران گرامي باشیم، هیات مدیره 
ضمن تشکر از حضور سهامداران محترم در مجمع عمومي عادي سـالیانه شـرکت، بر خود 
الزم میداند اعتماد کلیه سـهامداران محترم را سـپاس گفته و قدرداني خود را ابراز نماید. 
طــي دوره مالــي مــورد گــزارش بــا کنترل مؤثــر بر تعداد 12 شــرکت ســیمان 
خاکســتري و ســفید، همچنین تعداد 13 شــرکت مرتبط با شــرکتهاي سیماني به 
عنــوان یکي از شــرکتهاي مطرح در تولید ســیمان فعالیت نموده و باالترین ســهم 
بازار را در بین ســایر گروههاي تولید ســیمان کشــور به خود اختصاص داده اســت. 
شـــرکت همواره اســـتراتژي حفظ و افزایش ســـهم خود در بازار سـیمان و اقدامات 
اسـاســـي جهت افزایش ارزش خالص دارائیهاي شــرکت )N.A.V(  در بازار سرمایه 

فرهاد اگر دل سنگ را شکافت به عشق معنا داد 
سيمان فارس و خوزستان
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و اســتفاده بهینه از فرصتهاي موجود بازار را مدنظر قرار داده و با ظرفیت اســمي 18 
میلیون تن معادل 20 درصد توان تولید کشــور را در اختیار دارد و علیرغم بســیاري 
از مشــکات اقتصادي که بصورت سیســتماتیک در سالهاي گذشته بر این صنعت اثر 
گذاشــته که عمده آن در چالشهاي کان اقتصادي و شــرایط حاکم بر کسب و کار و 
سودآوري بنگاه هاي ســـرمایه پذیر خاصـه میشـــود، رکود بخش مسـکن، کاهش 
بودجه پروژه هاي عمراني، فقدان بازارهاي هدف صـــادراتي، توانســته اســت با اعمال 
کنترل بر اداره شــرکتهاي تابعه در ســال 1397 جمعا 11/8 میلیون تن سیمان تولید 
و تحویل داشــته باشــد که مقدار 92 درصد آن در داخل مصرف شــده و بقیه صادر 
شــده است که مقدار 21 در صد ســیمان تولید و تحویل شده کشور را شامل میشود. 
امیــد آن مي رود که با تداوم فعالیت شــــرکت در مســــیر برنامه هــاي راهبردي 
، ســــال مالي جدید براي ســــهامداران محترم همراه با توفیق و خیر و برکت باشد . 
هیئت مدیره امیدوار است ضمن تأئید و تصویب صورتهاي مالي و عملکرد شرکت ، بتواند 
از رهنمودهاي سازنده سهامداران محترم براي نیل به اهداف واالتر شرکت استفاده نماید.

چشم انداز: 
برترین هلدینگ تخصصي ســیمان و محصوالت جانبي در کشــور، با توسعه روزافزون 
فعالیت هاي بین المللي و محبوب ذینفعان به ویژه ســهامداران، مشــتریان و کارکنان

-  پیشرو در بهبود فرآیندها 
-  پیشگام در ارزش آفریني 

-  پیشتاز در اعمال نوآوري ها 
-  پیشاهنگ در توسعه پایدار 

ماموریت: 
ما یک هلدینگ تخصصي در صنعت سیمان و محصوالت جانبي هستیم که فلسفه وجودي 
ما ، سرمایه گذاري در صنایع پایین دستي و باالدستي ، تولید و مدیریت زنجیره ارزش در 
صنعت سیمان، ارزش آفریني در شرکت هاي تابعه است و در زمینه هاي زیر فعالیت مي کنیم: 
-  سرمایه گذاري، سرمایه پذیري، انتقال تکنولوژي در زمینه تولید انواع سیمان و محصوالت جانبي . 
-  توســعه و بهینــه ســازي پورتفوي ســرمایه گــذاري هــا در صنعت ســیمان . 

-  تولید سیمان و محصوالت جانبي .
-  ارایه خدمات مهندسي و فني به مشتریان و مصرف کنندگان

مــروري کلي بــر وضعیت و جایــگاه صنعت ســیمان در ایــران ، خاورمیانه و جهان 
مطابق آخرین گزارشــهاي منتشــر شده توســط انجمن ســیمان اروپا تولید جهاني 
سیمان در ســال 2017 حدود 4/100 میلیون تن بوده اســت که رشدي معادل سال 
قبل داشــته است برابر پیش بیني هاي انجام شــده رشد مصرف سیمان بین سالهاي 
2017 تا 2022 با احتســاب جمهــوري خلق چین 0/7درصد و بدون احتســاب این 
کشــور 3/6 در صد خواهد بود . عملکرد کشــور چین در ســال 2017 ارزش برجسته 
شــدن را داراست که 2/5 در صد نسبت به ســال قبل افزایش داشته است و همچنان 
56/5 درصد تولید جهاني ســیمان به این کشــور تعلق دارد و همچنین تولید سیمان 
هنــد به عنــوان دومین تولید کننده ســیمان جهان بــا افزایش مواجه بوده اســت .

مرور کلي بر عملكرد هلدینگ در سال مالي مورد گزارش
- بازنگري بر نامه اســـــتراتژ یک در کمیته راهبردي هلدینگ و تصـــویب توســـط 

هیات مدیره و تشـــکیل کارگروه هاي هم اندیشي جهت تهیه برنامه هاي عملیاتي.
- تشکیل جلسات با شرکتهاي تابعه بمنظور بررسي برنامه هاي استراتژیک شرکتهاي تابعه 
و میزان د ســت یابي به اهداف استراتژیک آنها بر اساس شاخص هاي راهبردي و مدل 

.TLR با استفاده از جداول BSC
- برگزاری جلســات بررســي بودجه شــرکتهای تابعه و اعمال نقطه نظرات اصاحی

- تشــکیل جلسات بررسي عملکرد میاندوره اي سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و بودجه 
سالیانه شرکتهاي گروه.

- انجام مراقبتهاي ویژه درکارخانه ها جهت اعمال مدیریت بر تولید و فروش در شرکتهاي تابعه.
- تأکیــد بــر تولید ســــیمانهاي پوزوالنــي و آمیخته بــا حفظ کیفیت اســتاندارد 
بمنظور کاهش بهای تمام شــده  که در اکثر شــــرکتهاي تابعه تحقق یافته اســت.

- پیگیري فروش دارائیهاي غیر مولد و مازاد بر نیاز شرکتهاي تابعه بمنظور تأمین بخشي 
از نیازهاي مالي.

- تأکید بر ایجاد هم افزائي، به عنوان یکي از استراتژي هاي اصلي، بمنظور ایجاد ارزش افزوده .
- رســیدگي به وضــعیت تامین مواد اولیه اصــلي تولید شــرکتهاي تابعه و پیگیري جهت رفع 
مشــکات آنها جهت استمرار تولید دربلند مدت شرکتها وارتقاء کیفیت و کاهش قیمت تمام شده .
- بررســـي کلیه معادن مربوط به شـــرکت هاي تابعه ، و طبقه بندي شـــرکت ها از نظر 

موقعیت معادن آن ها و برنامه ریزي جهت اداره معادن و بهره برداري از آنها بصورت علمي.

- تشــکیل کمیته های حسابرسی، راهبردی و سامانه ی شرکتهای زیان ده و کم بازده.
برنامه هاي آتي هلدینگ

برنامه هاي آینده شرکت به شرح زیر میباشد :
1- هماهنگي با انجمن صنفي کارفرمایان صنعت سیمان و شرکتهاي گروه و همچنین با 
هلدینگ هاي سیمان در جهت اصاح قیمت هاي فروش داخلي و صادراتي در قالب طرح 

جامع تولید و تحویل انجمن.
2- اصاح ســاختار مالي از طریق اصاح ســاختار ســرمایه شــرکتهاي فرعي گروه.
3- اصاح ساختار سازماني به منظور سهولت و بهبود جریان اطاعات، انعطاف پذیري و 

چابکي و چرخش سریع اطاعات.
4- رعایت انضباط مالي در شرکتهاي تابعه .

5- تقویت سیســتم کنترلهاي داخلي و شناســائي ریســک هاي شــرکتهاي تابعه.
6- بررســي و بازنگري فرآیندهاي تولید در شــرکتهاي تابعه جهت کاهش هزینه ها و 

افزایش راندمان با رویکرد مهندسي مجدد.
7- افزایش بهره وري در شــرکت هــاي تابعه بمنظور افزایــش درآمد و تأمین منافع 

سهامداران، کارکنان و سایر ذینفعان.
8- عرضـه سـهام شـــرکتهاي غیر بورســـي در بورس یا فرابورس بمنظور اسـتفاده 
از ارزش افــزوده و همچنیــن نقــد شـــوندگي آنها در صــورت بهبود شــرایط بازار.

9- اجــراي پروژه هاي بهبود در شــرکتهاي تابعــه و اندازه گیري در صد پیشــرفت 
آنهــا بر اســاس جــدول TLR  و همچنین انــدازه گیــري نتایج حاصــل از انجام 
. BSC پــروژه هــاي بهبود بر شــاخص هاي تعیین شــده از چهــار منظر جــدول

10- بهره مندي از طرح هوش تجاري )BI ( در شرکت اصلي و شرکتهاي تابعه بمنظور 
تبادل اطاعات بموقع.

11- تــاش در جهــت یافتن بازارهاي جدید و توســعه بازارهاي داخلــي و خارجي.
12- بهره برداري و توسعه پورتال فروش الکترونیکي .

13- برنامه ریزي جهت تامین زیرساخت هاي الزم جهت استفاده از برند تجاري توسط 
شــرکتهاي سیماني تابعه و تشــکیل کارگروه معدن وکنترل کیفیت براي این منظور.

14- تأکید بر تنوع محصول )توسعه محصول( شرکتهاي تابعه از جمله تولید سیمانهاي 
آمیخته و سیمان هاي ویژه .

15- ارائه خدمات مشاوره اي در زمینه مسائل زیست محیطي، مالیاتي، منابع انساني،کار 
و تأمین اجتماعي به شرکتهاي تابعه.

16- سیاست فروش دارائیهاي راکد یا کم بازده و مازاد بر نیاز در جهت استفاده بهینه از منابع.

17- اســتقرار و بــروزآوري ســامانه هاي مدیریتــي موثر در کلیه شــرکتهاي تابعه .
18- اســتفاده بهینــه از انــرژي هاي الکتریکــي و حرارتي بمنظــور مدیریت هزینه 
 50001 ISO ها و تاکید بر اســتقرار سیســتم مدیریت انرژي بر اســاس اســتاندارد
19- کنتــرل هزینــه ها و افزایــش بهره وري به منظــور اعمال مدیریــت بر هزینه 
هــا و حفظ و افزایش ســودآوري و انتشــار تجربیات موفق در شــرکت هــاي تابعه.
20- برنامه ریزي جهت کنترل اقدامات انجام شــده در خصوص رفع اشــکاالت ناشي 
از انجام QC تو ســط شــرکت تحقیق و توسعه صنعت ســیمان در شرکتهاي تابعه.

21- پیگیــري مســایل معــادن شــرکتهاي تابعــه در گروههــاي تعییــن شــده 
آنهــا. از  بــرداري علمــي و سیســتماتیک  بمنظــور رفــع اشــکاالت و بهــره 

22- بهــره گیري از توان حداکثري تخصصي کارکنان در شــرکت هاي فرعي گروه با 
تشــکیل کارگروه هاي تخصصي بین واحدي و ایجاد و ارتقــاء رویکردهاي بنچمارک.
23- اصاح ســاختار منابع انســاني شــرکت هــاي فرعي گــروه با بهــره گیري از 
قوانیــن کار خصوصا قانون بازنشســتگي مشــاغل ســخت و زیــان آور و همچنین 
ارزیابــي کار و زمــان در دپارتمان هاي مختلف و ایجاد ســاختار نوین منابع انســاني.
24- ادامــه انجــام ممیزي آب در کارخانجــات با توجه به محدود بــودن منابع آبي .



| پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  103 | تیر   مــاه  1398

در مراســم روز ملی صنعت و معدن؛ شرکت نســاجی بروجرد واحد برتر 
سال 1397 شد. مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور مقامات دولتی، 
روز دوشــنبه 10 تیرماه در سالن اجاس سران کشــور برگزار و تندیس 
طایــی روز ملی صنعت و معدن توســط مهندس نعمت زاده به شــرکت 
نســاجی بروجرد اعطا شــد. در این مراســم با شــکوه که با حضور علی 
الریجانی )رییس مجلس شورای اسامی( ، محمد جواد ظریف )وزیر امور 
خارجــه( ، رضا رحمانی )وزیر صنعت، معدن و تجارت(، امیرحاتمی )وزیر 

دفــاع(، منصور غامــی )وزیر علوم(، حســینعلی 
رییس جمهــوری(،  پارلمانــی  )معــاون  امیــری 
ملی  رییس  ســازمان  )معــاون  پیروزبخت  نیــره 
کانتری)رییــس  عیســی  ایــران(،  اســتاندارد 
غامحســین  محیط زیســت(،  حفاظت  ســازمان 
شــافعی )رییس اتــاق بازرگانی ایــران( و جمعی 
از فعــاالن عرصــه صنعت و معدن کشــور برگزار 
گردیــد با اهدای لوح و تندیس طایی به مهندس 
علیرضــا مظاهــری مدیرعامل فرهیخته شــرکت 
نســاجی بروجرد تقدیــر و تجلیل بــه عمل آمد.

شرکت درباره 
این شرکت یکی از زیر مجموعه های گروه صنعتی 
زندگی می باشد که پارچه های مصرفی خود را از 
کارخانه های تولیدی گروه مانند نساجی بروجرد، 
کارخانه وطــن اصفهان، کارخانــه اطلس چاپ و 
دیگــر کارخانجــات تامین نموده و بــا ماموریت 
ارتقاء کیفیت منســوجات دوخته شده ایرانی پا به 
عرصه بازار نهاده است. این مجموعه توانسته است 

با اتکا به امکانات وسیع سخت افزاری و نرم افزاری خود در داخل و خارج 
از ایران نسل جدیدی از کاالی خواب و حمام را به بازار کشور ارائه نماید.

شــرکت حیــات گســتر بروجرد بــا اســتفاده از متــد هــای روز دنیا 
در مــورد زنجیــره تامیــن و توزیــع منســوجات دوختــه شــده بــا 
بکارگیــری نــرم افزارهــای پیشــرفته  SCMتوانســته اســت بانک 
هــای اطاعاتی قــوی از تامیــن کننــدگان و مشــتریان تهیه و به 
همــراه سیســتم ارزیابــی T-EVE آن هــا را ســازماندهی کند.
این مجموعه جهت تولید منســوجات دوخته شــده، کارگاه مجهزی 
را تدارک دیده اســت که دارای انواع تجهیزات پیشــرفته دوخت 
و دوز و نیــز نــرم افزارهای تهیــه الگو، بــرش )GEMINI( و 
نمایــش ســه بعــدی)MARVELOUS(  می باشــد و امکان 
تحلیــل و آنالیز انــواع کاالی دوخته شــده در آن وجود دارد.

کلیــه پارچــه های مورد اســتفاده در ایــن شــرکت از ابتدا تا 
 M&S تکمیــل نهایــی دارای اســتانداردهای ملــی ایــران

AATCC . EN ISO . مــی باشــد و به منظور رســیدن بــه بهترین 
ثبــات در برابــر نور خورشــید، لکــه گذاری، شستشــو، عرق بــدن، اتو 
در  و ســایش  پرزدهــی  اســتحکام، جرخوردگــی،  پذیــری، چــروک، 
آزمایشــگاه های مجهــز مجموعه مورد تســت قرار می گیــرد. همچنین 
جهت کســب اعتماد مصــرف کننده نهایی و احترام به حقوق مشــتریان، 
کلیه منســوجات تولیدی تحت بازرســی ATSIRAN  قــرار می گیرد.
حمایــت از تولید ملی و احیاء صنعت نســاجی کشــور ســرلوحه و هدف 
نهایی شــرکت حیات گســتر بروجرد می باشــد. 
تولیــدات ایــن واحد تولیــدی در فروشــگاههای 
زنجیــره ای شــرکت بــا نــام تجــاری ” کاالی 
خــواب و حمــام نســاجی بروجرد ” در سراســر 
کشــور و در بازارهــای منطقه عرضــه می گردد .
ســایت مجموعــه بروجرد جهت بــرآورده نمودن 
نیاز مشــتریان، به صورت آنایــن کلیه محصوالت 
و خدمات شــرکت حیات گستر بروجرد را در قالب 
فروشگاه اینترنتی و باشگاه مشتریان ارائه می نماید .
اقام و منســوجات مندرج در ســایت شامل انواع 
و  پوشــاک  آشــپزخانه، حمام،  کاالهای خــواب، 
کاالهــای تزئینی و دکوراســیون عرضه می گردد.
بازدیدکنندگان و خریــدان محصوالت می  کلیــه 
توانند در باشگاه مشتریان عضو شده و از خدمات، 
تخفیفــات و اطاع رســانی ها بهره مند شــوند.

مدیرعامــل نســاجی بروجــرد بــا بیــان اینکــه  
150هزارمتــر  نزدیــک  روزانــه  اکنــون  هــم 
بروجــرد  نســاجی  در  شــده  تکمیــل  پارچــه 
تولیــد مــی شــوداضافه نمود با اجــرای طرح توســعه هــا در مجموعه 
. اســت  یافتــه  افزایــش  اشــتغالزایی  هــم  و  تولیــد  میــزان  هــم 
شایان ذکر است کارخانجات نساجی بروجرد از بزرگترین کارخانجات نساجی 
کشوراست که 850 نفرهم اکنون در این شرکت مشغول به فعالیت هستند.

مهندس عليرضا مظاهری مديرعامل شرکت نساجی بروجرد

برگزيده روز ملی صنعت و معدن
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی غدیر)سهامی عام( مورخ 1398/03/21 در محل 
سالن همایش مجموعه تاش تشکیل گردید. در این مجمع که با حضور 79/2 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای بهروز خالق ویردی بود، که جنابان رضا توکلی بنیزی و 
حمید دیانت پی در مقام نظار اول و دوم و آقای وحید نام نیک به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات 
مشــمول ماده 129 با تقســیم ســود 700 ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.
مهنــدس نام نیک در ابتــدای صحبت هایش اعام کرد روند ســودآوری امســال مجموعه 
مطلوب بوده و شــرکت از هر فرصتی برای تامین مواد اولیه اســتفاده کــرده تا در آینده برای 
تولید دچار مشــکل نشــود. مهندس نام نیک مدیریــت عامل مجموعه در فــرازی دیگر از 
گزارش خود به مجمع با اشــاره به اینکه ســال گذشــته مالی برای تمام شــرکت های ایران 
ســال سختی بود اضافه کرد مشــکات مربوط به تحریم ها بسیاری از محدودیت های فزونتر 
را برای شــرکت های بزرگ و پتروشــیمی ایجاد کرد، که این مشــکات رابیشتر می ساخت.
ایشــان اهــم اقدامات انجام شــده در ســال مالــی 97 را بصــورت زیر طبقه بنــدی کرد:
بازســازی کولینگ کویل راکتور واحدOXY  توســط متخصصین داخلــی در مدت 39 روز
تعمیرات اساسی چیلرهای جذبی توسط مهندسین داخلی )بزرگترین چیلرهای جذبی از لحاظ 

تن تبرید در خاورمیانه(
تغییر طراحی گیربکس های کولینگ تاور قدیمی جهت استفاده به جای 3 دستگاه گیربکس 
راکتورهــای واحد PVC  با صرفه جوبــی ارزی به مبلغ 300 هزار یورو به ازای هر دســتگاه
ساخت و ریتیوب 21 دستگاه مبدل حرارتی در کارگاه مرکزی و کارگاه های سازندگان معتبر داخلی

انجام تعمیرات اساسی در تیرماه 1397
نوسازی و جایگزینی خط بسته بندی پالت وجامبوبگ با آخرین تکنولوژی روز دنیا و ارائه بهترین 

کیفیت بسته بندی محصول
ورود به بازارهای صادراتی جدید از جمله آفریقا و قطر

اخذ ایزو 10000 )شکایت و رضایت مشتریان(
VCM اجرای پروژه احداث سیستم تصفیه پساب واحد

تکمیل سیستم اطفا حریق
نصب سیستم های پایش لحظه ای پساب

اجرای پروژه بازسازی کامل سیستم پسماندسوز مجتمع در راستای امحا ضایعات ناشی از فرآیند 
تولید

پســاب ســطح مجتمــع انتقــال  و خطــوط  منهــول هــا  کلیــه  اصــاح  پــروژه 
اســتقرار سیســتم یکپارچه نرم افــزاری در حــوزه های مالــی. بازرگانی و منابع انســانی
باید اذغان داشت که شاخص های آماری شرکت نسبت به سال گذشته در آیتم های درآمدها، 
سود ناخالص،  سودعملیاتی و سود خالص رشد اعجاب انگیزی بوده که به قول سهامداری که 
سال گذشته به خیل سهامداران شرکت وارد شده است نشان آن داردکه پتروشیمی غدیر بسان 
مرواریدی است که هر روز که می گذرد بیشتر به بهایش افزوده می شود. در مجموعه پتروشیمی 
غدیر درایت مهندس نام نیک و تیم کاردان هیات مدیره شرکت پتروشیمی غدیر و تاش جهادگونه 
کارکنان توانسته است یکی از بهترین کارنامه ها و عملکردها را برای ذینفعان خود حاصل سازد.

مهندس وحید نام نیک مدیر توانمند مجموعه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
موفقیت های حاصل و این پیشرفت ها ثمره ی دلسوزی و سختکوشی پرسنلی است که امروز 
در گرمای طاقت  فرسای بیش از50 درجه در حال تاش برای تولید و پیشرفت شرکت هستند 
افزود در کسب این موفقیت ها و پیشرفت ها صمیمانه میخواهم از خدمات و زحمات مدیران عامل 
پیشین غدیر تقدیر و تشکر داشته باشم که اگر نبود همت ایشان به رشد و شکوفایی نمیرسیدیم .

بنا به گفته مدیرعامل از اقدامات موثر صورت گرفته دیگر در ســال 97 بومی سازی کاتالیست
EHP  بــود که منجر به پایــداری تولید در شــرایط تحریم و جلوگیری از خروج ارز شــد.
 PVC هم توضیح داد که بر اساس آمار موجود ساالنه برای  PVCایشان در ادامه درباره آینده تولید
در حدود 3 تا 4 درصد افزایش تقاضا خواهند داشت و آینده خوبی را برای این صنعت تصور می کنند.

نام نیک درخصوص ســود و درآمد های حاصل شــده نســبت به ســال 96 افزود سود سال 
97 به نســبت ســال 96 رشــد 535 درصدی داشــته و از 136 ریال به 863 ریال رســیده 
اســت. درآمــد ها  با رشــد 53 درصدی روبرو بــوده   و انتظار تولید 120 هزارتنی در ســال 
98 را دارند. این مدیر ارشــد در ادامه با اعام اینکه ســهم ظرفیت اســمی تولید pvc غدیر را 
در خاور میانه 9 درصد و در ایران 16 درصد میباشــد افزود البته ســهم پتروشــیمی غدیر در 
تولید داخلی pvc  بیســت درصد بوده و همچنین  دارای باالترین کیفیت داخلی میباشــد.
مدیرعامل غدیر درخصوص صادرات گفت: کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، هندوستان، حوزه 
ی CIS و  ترکیه از بازارهای اصلی هدف شرکت می باشد که در سال 97 ضمن حفظ سهم بازار  داخلی 
با رصد به موقع و بازاریابی مناسب موفق به صادرات محصول به کشورهای آفریقایی و قطر گردیدیم.
مهندس نام نیک در بخش دیگری از سخنانش به رشد 280 درصدی سهام غدیر از زمان عرضه 
و  کســب 23 درصد سهام شناور اشــاره کرد و افزود این خود نشان از تاش و ثمره موفقیت 
های تیم    همکارانم در این بازه زمانی دارد.سکاندار مجموعه در ادامه با اشاره به اعمال تحریم 
 EHP ها و دشــواری تامین مواد اولیه از کشــورهای خارجی؛ بومی ســازی تامین کاتالیست
توســط شرکت تولیدکننده ی داخلی را یکی از دستاوردهای مهم غدیر  در سال 97 برشمرد.
بنا به اعام این مدیر با تجربه کشور بومی سازی ماده شیمیایی پایان دهنده ی واکنش دیگر فعالیت 
ارزنده پتروشیمی غدیر بود که با همکاری تولیدکننده ی داخلی پس از 2 سال تعامل فنی و آزمایشگاهی 
به ثمر نشسته و از سوی سایر تولیدکنندگان داخلیPVC  نیز مورد استقبال و استفاده قرار گرفته است.
همچنین پتروشیمی غدیر در گامی بلند 25 تن کاتالیست )oxy اکسی کلریناسیون( خریداری و 
به عنوان   پشتوانه ی کاتالیست موجود در راکتور، در انبار ذخیره نموده است که این اقدام موجب 
آن شده است که تا چندین سال آینده این شرکت هیچ محدودیت و مشکلی در زمینه ی تامین 
کاتالیست و مواد شیمیایی نداشته باشد. اجازه میخواهم از مدیریت آگاه و حرمت دار اهل قلم و عزیزان  
زحمتکش در روابط عمومی و امور سهام که به گرمی پذیرای اهل مطبوع بوده و از مدیریت دلسوز 
روابط عمومی که در تهیه و تنظیم گزارش ما را یاری رساند نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشیم .

پیام هیأت مدیره
بــه لطــف خداوند منان، در ســال« رونق تولید » همراه با شــما ســروران ارجمند، گرد هم 
آمدیــم تا نتایــج تاش و فعالیت هاي یک ســاله مدیران و کارکنان شــرکت پتروشــیمی 
غدیــر را در مجمــع عمومی عــادي ســالیانه صاحبان ســهام، تقدیم حضورتــان نماییم.
هیأت مدیره و مدیریت شرکت پتروشیمی غدیر به عنوان امانتدار سهامداران محترم، وظیفه خود 
می داند که از هیچ تاش و کوششی جهت حراست و ارتقاي امانت واگذار شده دریغ نورزد. مدیریت 
شرکت در راستاي تحقق این هدف و با اعتقادي راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، در سال 
مالی مورد گزارش همچون سنوات گذشته، در جهت دستیابی به اهداف کمی و کیفی خود تاش 
نموده و از کلیه امکانات و توانمندي هاي موجود به نحو شایسته استفاده کرده تا تاثیر گذاري تغییر و 
تحوالت محیطی و آشفتگی هاي موجود در فضاي کسب و کار را به حداقل رسانده، عملکرد خود را 
به نحو مطلوب مدیریت نماید . علیرغم بروز تنگناهاي تولیدي و اقتصادي و نوسانات قیمت جهانی 
PVC ، خوراک، کاتالیست ها و تجهیزات و ماشین آالت تولید و افزایش هزینه هاي تامین و تولید 
ناشی از نوسانات ، نرخ ارز و تورم، این شرکت با رعایت اصول حرفه اي و پایبندي به تعهدات خویش، 
تاش نموده است تا بتواند به بهترین نحو ممکن انتظارات ذینفعان و مشتریان را برآورده نماید.
ما متعهد می گردیم در سایه عنایات حضرت ولی عصر (عج)  و با تدابیر شما عزیزان و بهره گیري از 
دانش، تخصص و چابکی سازمان با محوریت سرمایه انسانی، در سال« رونق تولید »همچنان در روند 
رو به رشد خود باقی مانده و در تحقق چشم انداز و اهداف استراتژیک شرکت و تعالی هر چه بیشتر آن 
گامهاي استوار برداریم . در این راه همچنان چشم به مساعدت و همدلی شما عزیزان خواهیم داشت.

نقشه راه برای گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی در فروش
پتروشيمی غدير؛ مجموعه ای بی نظير با عملکردی بی نظير

رشد سودآوری به ميزان 5۳7 درصد نسبت به سال قبل
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بيمه ملت ؛ همراه خانواده

لج
 خ
دی

مه

 مجمــع عمومــی عادی ســالیانه شــرکت بیمه ملــت )ســهامی عام( در روز 
1398/04/25 در محل مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی تشکیل شد. 
در ایــن مجمــع که با حضــور 91 درصــد ســهامداران حقیقــی و حقوقی، 
اعضــای هیات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونــی برگــزار گردید، در هیات رئیســه مجمع، آقایــان خمجانی 
بــه عنوان رئیــس مجمع، خادم الملــه و منجی بــه عنوان ناظــران مجمع و 
آقای هاشــمی معاون مالی شــرکت به عنوان منشــی جلســه انتخاب شدند.

در ابتدای این جلســه، گــزارش هیات مدیره به مجمــع در خصوص فعالیت ها 
و عملکرد شــرکت در ســال مالی 1397 از ســوی دکتر صاحی نژاد ارائه شد.
دکترصاحی نژاد مدیرعامل بیمه ملت در حضور سهامداران با اشاره به رشد بیمه 
ملت در ســال 97 و در عین حال کاهش نسبت خســارت ها افزود: در سال 97 
معادل 7925 میلیارد ریال حق بیمه در شــرکت تولید شده است. وی با اشاره 

به سهم شــبکه فروش از حق بیمه صادره بیان کرد: 
توســعه کیفی شــبکه نمایندگان و بازاریابان با هدف 
تخصصی سازی آنان، متوازن سازی پرتفوی و مدیریت 
ریســک از سال گذشته در بیمه ملت آغاز شده است. 
وی در بخشی دیگر از گزارش خود با اعام نسبت 266 
به عنوان نسبت توانگری بیمه ملت و مقایسه آن با عدد 
77 به عنوان متوســط نسبت توانگری در صنعت بیمه 
گفت: بیمه ملت به عنوان اولین شرکت بیمه ای در سال 
98، با اعام 24 درصد سود قطعی مشارکت در منافع 
بیمه های زندگی، این ســود را به حساب بیمه گزاران 

خود واریز کرد.دکتر صاحی نژاد در ادامه ســخنان خود در مجمع با اشــاره به 
این نکته که خوشبختانه با تاش همکاران متخصص ما در بیمه ملت، سوددهی 
مناســبی از محل سرمایه گذاری وجوه بیمه گزاران، حاصل و همزمان با والدت 
امام رضا )ع(، ســود سال 97 به حساب بیمه گزاران بیمه های زندگی واریز شد، 
اضافه کرد: با تدوین واجرایی شــدن برنامــه های خود پیش بینی می کنیم در 
ســال آتی مالی، عملکردی درخشــان تر برای ذینفعان خود به ارمغان بیاوریم .

در بخش بعدی مجمع، گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت های 
مالی و عملکرد شــرکت در ســال مالی 97 قرائت شــد و پس از بحث و تبادل 
نظر در مورد بندهای حســابرس و طرح ســواالت از ســوی برخی سهامداران 
حاضر در جلســه، صورت های مالی بیمه ملت به تصویب ســهامداران رســید. 
همچنیــن با اعام ســود خالــص 860 میلیــارد ریالــی و EPS 302 ریالی 
ســال 97، مقرر شــد مبلغ 712 میلیارد ریــال به ازای هر ســهم 250 ریال 
ســود بر اســاس برنامه زمان بندی اعام شــده به ســهامداران پرداخت شود.

بر اســاس این گزارش، موسســه حسابرسی »شــاخص اندیشــان« به عنوان 
بازرس اصلی و حســابرس مســتقل شــرکت عنوان بازرس اصلی و حسابرس 
مســتقل شــرکت و موسســه حسابرســی دش و همکاران به عنــوان بازرس 
علی البــدل به عنوان بازرســان برای ســال مالــی منتهی بــه 1397/12/29 
بــا اکثریــت آراء انتخــاب و روزنامــه دنیــاي اقتصــاد و اطاعات بــه عنوان 
روزنامه های کثیراالنتشــار شــرکت، جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

گفتنی اســت شرکت بیمه ملت، در 7 ســال گذشته به صورت میانگین، حدود 
25 درصد ســود مشــارکت در منافع برای بیمه گزاران زندگی خود محاسبه و 
پرداخت کرده و از معدود شــرکت هایی اســت که باالترین ســود مشــارکت 

در منافــع را در صنعــت بیمــه محقق کرده اســت کــه این مهــم، نمایانگر 
برنامه ریــزی راهبــردی و دقت نظر در ســرمایه گذاری این شــرکت اســت .

برنامه های سال 1398 شرکت بیمه ملت:
- افزایش سودآوری شرکت به ویژه در بخش بیمه گری 

- ارائه بیمه نامه خانواده
- انتشار اوراق بهادار بیمه ای

- ایجــاد امکان انتخاب ســبد ســرمایه گذاری توســط بیمه گــزاران زندگی
- تمدید مجوز قبولی اتکایی داخلی و خارجی

- پاالیش و ترمیم شــبکه فروش در حوزه زندگی و غیر زندگی و توانمند سازی 
نمایندگان سراسر کشور 

- بهبود نظام مدیریت ریســک به منظور کنترل شاخص های ریسک سازمانی. 
بیمه گری. بازار و اعتباری در جهت بهبود و کاهش نســبت و ضریب خســارت
- طراحی و عرضه ی بیمه نامه های جدید متناسب با 

نیازهای بازار، گروه ها و اصناف مختلف
- رعایت بهداشت حقوقی و وصول مطالبات شرکت 

- جذب و نگهداشت مشتریان بزرگ 
- توسعه باشگاه مشتریان

- توســعه و ارتقاء نــرم افزارهای بیمــه ای مطابق با 
استاندارد و آیین نامه بیمه مرکزی

- توسعه و ارتقاء کمی و کیفی شبکه فروش به منظور 
تحقق بودجه پیش بینی شده

- برگزاری همایش های استانی شبکه فروش
- اجرای آیین نامه حاکمیت شرکتی

اهم اقدامات سال 1397
- اخذ پوشش اتکایی از بیمه اسکور فرانسه و شرکت مونیخ ری

- عقد قرارداد با 651 فروشــگاه در سرتاســر کشور و صدور کارت اعتباری برای 
230 سازمان بزرگ به منظور توسعه کارت اعتباری

- افزایش سهم نمایندگان حقیقی از پرتفوی شرکت از 33 درصد در سال 1390 
به 64/8 درصد در سال 1397

- حفظ توانگری مالی نه تنها در سطح یک، بلکه باالی 200 درصد
- حساب های زندگی و غیرزندگی در صورت های مالی

- شبکه مراکز درمانی از 900 مرکز در سال 1396 به 1795 مرکز در سال 1397
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توسعه معادن فلزات برترین شرکت ســرمایه گذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی                                                                                                                              
نقــش آفرینی موثر در رشــد اقتصادی کشــور در بخــش معــدن و صنایع معدنی
وقتــی زنــگ پایــان مجمــع نواختــه شــد ســهام داران ایــن پرســش را مــی 
داشــتند که چــه کردید بــه این مقام رســیدید چون هــر چه می خواهــی اینجا 
هســت فقــط یــک پاســخ بــود آنچــه داشــتیم صداقــت و رفاقــت در کار بود.
مجمع عادی ســاالنه شرکت ســرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات)سهامی عام ( 
مورخ 1398/04/11 در محل مجموعه فرهنگي و ورزشــي وزارت کار و امور اجتماعي 
، ســالن تاش تشــکیل گردید. در این مجمع که با حضور 92/74 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای رضا یزد خواســتي بود، 
کــه  خانم نگار مولوي وآقای محمد رضا درخشــنده  در مقام نظــار اول و دوم و آقای 
مرتضــي علي اکبري به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدنــد. درادامه با قرائت گزارش 
هیــات مدیره به مجمــع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهی به 1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشــینان با طنین صلــوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالــی و تنفیذ معامات 
مشمول ماده 129 با تقسیم ســود 450 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

عزیــزاهلل عصاری، مدیرعامل ومعادن، از اجرای قطعه نخســت ابر 
پــروژه انتقال آب خلیج فارس به گل گهر در ســال 98 خبر داد.
بــه گفتــه وی، در فــاز نخســت ایــن پــروژه کــه بــه طول 
303 کیلومتــر اســت آب بــا دبــی 4 متــر مکعــب بــر ثانیه 
شــیرین ســازی می شــود و بــه کل گهــر انتقال مــی یابد.
دکترعصــاری تصریح کــرد: این یکی از بزرگ تریــن پروژه های 
انتقال و شــیرین ســازی آب در دنیا و بســیار ارزشــمند است.
وی همچنین از تشکیل کنسرســیوم اکتشاف در شرکت سرمایه 
گذاری توسعه معادن و فلزات خبر داد و افزود: کنسرسیوم اکتشاف 
برای نخستین بار در بخش صنعت کشور تشکیل می شود و تمامی 
شــرکت های قدرتمند و بزرگ فوالد و معادن در آن حضور دارند.
مدیرعامل ومعادن ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات شرکت در سال 98، 
تشکیل یک شرکت سرمایه گذاری دانش بنیان و ایده پرداز است که با 
همکاری برج فناوری دانشگاه امیرکبیر ایجاد شده و به ثبت رسیده است.

دکترعصاری افزود: حمل و نقل و بازاررسانی، یکی از بخش های مهم در بازارهای رقابتی است. 
در همین راستا و برای تسهیل در حمل و نقل، زنجیره ای از شبکه حمل و نقل ریلی و تجهیز 
اسکله ای مدرن در بندر شهید رجایی با همکاری سازمان بنادر و ایمیدرو ایجاد می شود.
وی همچنین از ایجاد هلدینگ انرژی در شــرکت ســرمایه گذاری توســعه معادن و 
فلزات خبر داد که ســیکل ترکیبی 324 مگاوات را به 1500 مگاوات خواهد رســاند.
بــه گفته ســکاندار مجموعه به عنوان برترین شــرکت ســرمایه گــذاری تخصصی 
معــدن و صنایع معدنی با ســرمایه گذاری محوری در اکتشــاف و اســتخراج معادن 
و فــرآوری مواد معدنــی ضمن نقش آفرینی در توســعه و بازرگانــی بخش معدن با 
پاســخ گویی به نیازهای مشــتریان و ذینفعان خود و بازده حداکثری برای سهامداران
در مجمع عمومی ومعادن، پیشــنهاد 30 تومانی هیات مدیره برای تقســیم ســود از 
ســوی سهامداران حقیقی پذیرفته نشد و مبلغ 45 تومان به ازای هر سهم تقسیم شد.
شایان ذکر است هیات مدیره متعهد شد سود سهامداران را تا پایان نیمه نخست امسال 

پرداخت کند.
از نکات خواندنی دیگر مجمع می توان به تایید صورتهای مالی و حسابهای شفاف، دکتر 
علی اکبری مرد شماره یک مالی مجموعه اشاره کرد که به قول رئیس مجمع این از برجسته 
ترین و بارزترین نقاط قوت شرکت می باشد تا شرکت بتواند در راستای چشم انداز خود به 
یک از برترین شرکت سرمایه گذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی در منطقه خاورمیانه 
و کشــورهای مشترک المنافع )CIS( تا سال 1404شفاف و پاسخگو طی طریق سازد.
در حاشــیه مجمــع عمومــی ســاالنه ومعــادن، مجمع فوق العــاده بــرای انتخاب 
هیــات مدیره شــرکت بــا حضــور بیــش از 92 درصدی ســهامداران برگزار شــد.
پــس از شــمارش آرا، اعضای فعلی هیات مدیره با بیشــترین تعداد رای ابقا شــدند.

برنامه سال آتی شرکت
- اصاح ساختار سرمایه گذاری های شرکت، جهت بهینه سازی پرتفوی و به تبع آن افزایش 
سودآوری از طریق تعدیل پرتفوی سرمایه گذاری و خروج از دارایی ها و شرکت های کم بازده

- پیگیری تملک دارایی ها و شرکت های ارزنده در حال واگذاری از سوی دولت و نهادهای 
عمومی و همچنین عرضه های بلوکی سهام شرکت های اصل 44 در جریان واگذاری های 

بانک ها و سازمان ها
- بررسی ابزارهای نوین تامین مالی متناسب با نیاز طرح ها و سرمایه گذاری های جدید

- تامین مالی جهت تکمیل زنجیره تولید و اجرای طرح های توسعه
- توسعه توان لجستیکی گروه جهت پشتیبانی از حمل و نقل سریع و ارزان محصوالت 

به بازارهای هدف
- پیگیری ثبت افزایش سرمایه در جریان

- پرداخت به موقع بدهی ها و سود سهامداران
- پیگیری طرح های توسعه ای و پروژه های شرکت های زیرمجموعه

- کمک به افزایش تولید وصادرات شرکت های تابعه و وابسته و انتقال مطالبات ارزی به کشور
- تاش جهت توســعه فعالیت های اکتشافی به منظور کشف معادن جدید و ارزشمند 

سنگ آهن، پلی متال ها
- تاش جهت توسعه دانش فنی و تکنولوژیک گروه از طریق بهره گیری از توان دانشگاه ها 

و مراکز پژوهشی
مروری اجمالی بر اهم فعالیت های شرکت درسال 1397 جهت رسیدن به اهداف 

تعیین شده
1-  شــرکت درســال مورد گزارش به رغم تنگناهــای اقتصادی 
کشــور و مشکات شدید نقدینگی توانسته ســرمایه گذاری های 
خود را افزایش دهد که عمدتاً شــامل ادامه روند اجرای طرح های 
توسعه شــرکت ســنگ آهن گل گهر، چادرملو، فوالد خراسان و 
گهرزمیــن، اجرا و ثبت افزایش ســرمایه قبلــی و پیگیری انجام 
افزایش ســرمایه جدید گل گهر و چادرملو؛ استمرار روند اجرایی 
طرح های توسعه شرکت چادرملو، ادامه اجرای طرح های مجتمع 
فوالدخراسان و طرح 5/ 2 میلیون تنی کنسانتره تهیه و تولید مواد 
معدنی شرق فوالد خراســان و افزایش سرمایه گذاری ها در سایر 
شرکت های ســرمایه پذیر، ادامه اجرای طرح توسعه گندله سازی 
گهرزمین، اجرا شــدن طرح شــرکت مدیریت حمل و نقل جاده 
ریل دریا، خرید نیروگاه شــاهرود )به عنوان زیرمجموعه هلدینگ 
پویا انرژی( و پیگیری اجرای طرح های نیروگاه سمنان و شاهرود.

2- مشــارکت در افزایــش ســرمایه شــرکت های تابعه و وابســته که در راســتای 
تقویــت حفــظ عضویــت در هیئت مدیــره یــا افزایــش ارزش ســرمایه گذاری ها 
جهــت تقویــت ســودآوری بــا رعایــت صــرف و صــاح شــرکت ها بوده اســت.
3- پیگیری در مورد شناسایی و ثبت محدوده های معدنی جدید از طریق شرکت های زیرمجموعه

4- بررسی بودجه و مطابقت باعملکرد شرکت های تابعه و وابسته و پیگیری موارد مغایرت 
جهت رسیدن به اهداف مورد نظر.

5- پیگیری واجرای قوانین مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و تهیه انواع گزارش های 
ماهانه، فصلی، شش ماهه و سایر گزارش های مورد لزوم دراین رابطه و گزارش تفسیری 

مدیریت به سازمان بورس و اوراق بهادار.
6- مشارکت در عرضه 5درصد سهام سنگ آهن گهرزمین در فرابورس با قیمت هر سهم 

6800 ریال در تاریخ 26/ 8/ 1397
7- ادامه فعالیت صندوق اختصاصی بازارگردانی معادن وفلزات آرمان با همکاری مشترک 
تامین سرمایه تمدن و افزایش سرمایه در صندوق مزبور و پیگیری جهت ایجاد صندوق جدید

8- بازارســازی سهام شرکت های تابعه و وابسته بورســی در حد توان شامل چادرملو، 
گل گهــر، کارخانه های تولیدی شــهید قندی، فــوالد صبانور، فوالد خراســان، آهن 
و فــوالد ارفع و توســعه معادن و فلــزات )از طریق شــرکتهای تابعــه( و گهرزمین، 
پیگیــری، بررســی و کنترل روند ارزش ســهام شــرکت در بازار بــورس و فرابورس

بهينه سازی پرتفوی در شرکت توسعه معادن فلزات 
نقش بی بديل در کنسرسيوم اکتشاف کشور؛  پيمانکاری بين المللی و فخر ايرانی 
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در مراســم روز ملی صنعت و معدن؛ شرکت ایران آوند فر واحد برتر سال 1397 
شــد. مراســم روز ملی صنعت و معدن با حضور مقامات دولتی، روز دوشنبه 10 
تیرماه در ســالن اجاس سران کشــور برگزار و تندیس طایی روز ملی صنعت 

و معدن به شــرکت ایــران آوند فر 
اعطا شــد. در این مراســم با شکوه 
که با حضــور علی الریجانی )رییس 
مجلس شــورای اســامی( ، محمد 
جــواد ظریف )وزیر امــور خارجه( ، 
رضا رحمانی )وزیــر صنعت، معدن 
)وزیــر  امیرحاتمــی  تجــارت(،  و 
دفاع(، منصور غامــی )وزیر علوم(، 
حســینعلی امیری )معاون پارلمانی 
پیروزبخت  نیــره  رییس جمهوری(، 
)معاون رییس  سازمان ملی استاندارد 
ایــران(، عیســی کانتری)رییــس 
ســازمان حفاظت محیط زیســت(، 
غامحســین شــافعی )رییس اتاق 
بازرگانی ایــران( و جمعی از فعاالن 
عرصه صنعت و معدن کشور برگزار 
گردید با اهدای لوح و تندیس طایی 
به مهندس بهزاد ســلطاني حسیني 
مدیرعامل فرهیخته شــرکت ایران 
آوند فر تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

درباره شرکت
شــرکت ایران آوند فر تولید کننده 
بس،دکتر  نامهــاي  بــا  محصوالت 
ژیا،ایروکس،آوند،بــس2 و پارتیس 
مي باشــد و یکي از 10 شرکت برتر 
تولیدکننــده محصوالت آرایشــي 
اســت.داراي  کشــور  بهداشتي 
ایــزو9001 و2000  کیفیتهاي 
مــي باشــد. محصــوالت این 
شــرکت در حــال حاضــر به 
کشــورهاي حاشــیه خلیج 

فــارس و آســیاي میانه صادر مي شــود و اخیراً چند شــرکت اروپایي 
تولیخــد کننــده خمیردندان و فراورده هاي بهداشــت دهــان و دندان 
ابراز تمایــل کرده اند که محصوالتشــان را با مارک تجــاري آنها در 
کارخانــه ایران آونــد فر تولید و به کشــورهاي اروپایي صادر شــود.

شــرکت ایران آوندفر در سال 1359 تاسیس شده و فعالیت خود را با 

مدیریت جدید در سال 1365 با 18 نفر و در کارگاهي به مساحت 500 متر مربع 
و با تولید 4 نوع محصول آغاز کرد. کارخانه ایران آوند فر به دلیل گسترش سریع 
فعالیت در سال 1372 به زمیني به مساحت 7 هزار متر مربع به شهرک صنعتي 
ســیمین دشــت کرج منتقل شد و 
اکنون بیــش از 300 نفر در کارخانه 
و حدود 150 نفر در دفاتر شــرکت 
مشغول بکار مي باشند و ساالنه 14 
هزار تن محصوالت شامل انواع شامپو، 
مایع ظرفشویي، مایع دستشوییف نرم 
کننده موي سر و نرم کننده پارچه و 
900 تن انواع کرم و ژل موي ســر و 
خمیر دندان تولید و در مجموع 135 
فراورده مختلف را شــامل میشــود.
شــرکت برتر تولیدکننده محصوالت 
آرایشــی و بهداشتی شــرکت ایران 
آوندفــر یکــی از 10 شــرکت برتر 
تولیدکننــده محصوالت آرایشــی و 
بهداشــتی کشور اســت که در سال 
1358 تاسیس شــد و فعالیت خود 
را با مدیریت جدید در ســال 1365 
با تولید دو نــوع محصول آغاز کرد . 
کارخانه ایران آوندفر از سال 1370 به 
دلیل گسترش سریع فعالیت به زمینی 
به مســاحت هفت هزار متر مربع در 
شهرک صنعتی سیمین دشت منتقل 
شده که با استفاده از انبار جدید کاال 
10 هزار متر مربع به آن افزوده شده 
است.هم اکنون کارخانه ایران آوندفر 
ســاالنه 20 هزار تن محصول شامل 
25 نوع شــامپوی گوناگون ، مایعات 
شوینده ظرف و دســت ،نرم کننده 
های پارچه و مو 1000 تن انواع کرم 
،ژل موی ســر و خمیــر و ژل دندان 
تولیــد می کند کــه محصوالت این 
شــرکت در مجموع حدود 200 فرآورده مختلف را شامل می شود . شرکت ایران 
آوندفر از اولین شــرکت های ایرانی اســت که توانسته گواهی سیستم مدیریت 
کیفیت الگوی ایزو 9000 در صنایع بهداشــتی ، آرایشی و شوینده را برای تولید 
انواع شامپو و مایع ظرفشویی دریافت کند . این گواهی در آذر ماه 1382 به گواهی 
ایزو 9001 ویرایش ســال 2000 برای کلیه فرآورده های شــرکت ارتقا داده شد

مهندس بهزاد سلطاني حسيني  مديرعامل شرکت ايران آوندفر

برگزيده روز ملی صنعت و معدن
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